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RESUMO 

 

 

A proposta deste estudo é conhecer e analisar a construção da noção de cultura entre o grupo 
Paresi Kozarini no contexto do etnodesenvolvimento. Nosso enfoque principal é estudo 

etnográfico, onde descreveremos a Aldeia Rio Verde (Terra Indígena Paresi), entendendo-a 
como síntese dos processos históricos, que traduzem o atual momento do grupo Indígena 

Paresi. Com a utilização dessa metodologia, foram focalizados os processos e relações sociais 
engendradas ao longo da trajetória de contato desse grupo com a cultura regional-nacional, e 
no modo como isso repercute no presente. As questões de pesquisa que nortearam este estudo 

referem-se aos processos de identificação dos sujeitos pesquisados sobre si mesmos e em 
relação aos outros. Nessa linha de pesquisa, na medida em que a quase totalidade do grupo 

indígena que conhecemos, usualmente, como Paresi se autoreconhece como Kozarini, atenta-
se para o modo como se veem e como se diferenciam perante aos demais grupos Paresi, os 
não índios e outros grupos indígenas; e quais os sentidos do prefixo etno- (quais elementos da 

cultura) que elegeram para se representarem e administrarem as questões externas a sua 
cultura e sociedade, no contexto das discussões sobre o etnodesenvolvimento. 

 
Palavras-chaves: Etnologia. Paresi-Kozarini. Etnografia. Cultura. Identidade. 
Etnodesenvolvimento. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
The proposal of the present study is to get to know and to analyze the building up of the 
culture notion among the participants of the Paresi Kozarini group in the ethnodevelopment 

context. The main focus is the ethnographic study, presenting a description of Aldeia Rio 
Verde (Paresi Indigenous Land), understanding it as a synthesis of historic processes which 

explains the current moment of Paresi Indigenous group. By using the mentioned 
methodology, the processes and social relations produced along the contact path of this group 
with regional-national culture were focused, and how that contact affects the present. The 

research questions which concern the present study refer to the processes of identification of 
the researched subjects about themselves and in relation to others. According as almost the 

totality of the indigenous group we usually know as Paresi, recognize itself as Kozarini, the 
attention is directed to the manner how they see themselves and how they differ from the 
other Paresi groups, not indigenous people, and other indigenous groups; and which meanings 

of the prefix ethno- (which culture elements) they have elected to represent and manage 
external matters to their culture and society, in the context of discussions about 

ethnodevelopment.  
 
Key-words: Ethnology. Paresi-Kozarini. Ethnography. Culture. Identity. Ethnodevelopment.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos grandes transformações e mudanças na vida contemporânea e os sujeitos 

sofrem os reflexos em sua identidade e na forma de conviver em sociedade. Dessa forma, as 

culturas nacionais, regionais, locais e particulares também são constituídas nesse movimento 

fluído e continuo de transformação. Parte da Antropologia contemporânea tende a exercitar 

descrições das culturas humanas de forma que não sejam apenas holísticas e essencializadoras 

(CALDEIRA, 1988), mas que possam demonstrar os encontros e cisões produzidos no 

processo histórico.  

Pensando a partir de uma articulação da Antropologia e da História para compreender 

a formação dos sujeitos, seus processos identitários e de descrever os traços culturais que um 

grupo indígena elege como representativos, ou seja, realizarei uma etnografia do grupo, com 

foco no segmento do grupo indígena Kozarini, integrante dos Paresi (Halití), habitantes da 

Terra Indígena Paresi, na região geográfica conhecida como Chapada dos Parecis, localizada 

no estado de Mato Grosso, no município de Tangará da Serra. 

Em Mato Grosso, entre 1907-1930, a Comissão das Linhas Telegráficas, coordenadas 

por Rondon, aproximou-se dos grupos indígenas locais, entre eles o que passou a ser 

denominado como Paresi, como são conhecidos até a atualidade, que como a maioria dos 

grupos indígenas, tem sua formação constituída pelo encontro e fusão de vários outros grupos. 

Até a convivência com Rondon, o grupo Paresi se autodenominava como Halití ou Ariti, 

como  ficaram conhecidos em vários escritos, subdividiam-se nos seguintes grupos: Waimaré, 

Kaxiniti, Kozarini, Kabixi e Kawali. 

Na mesma época, seguindo os passos das Linhas Telegráficas, vieram as missões 

religiosas (católicas e protestantes), a exploração seringueira, a extração da poaia, e sucessivas 

frentes expansionistas, aberturas de BR‟s e rodovias, criação de gado, expansão agrícola, 

incentivadas pelos programas governamentais das esferas estaduais e federais, com metas de 

tornar o ecossistema do cerrado um espaço produtivo.  

Na atualidade, o espaço geográfico onde estão localizadas as terras paresi, a Chapada 

dos Parecis, configura-se como o local mais desejado pelas empresas que movimentam o 

agronegócio, constituído em extensas lavouras mecanizadas com plantio de soja, cana-de-

açúcar, girassol, além de abrigar grande potencial hídrico dos rios que cortam e nascem em 

suas terras, propícios para o aproveitamento na produção de geração de energia - constituído 
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como carro chefe regional do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo 

Federal. Além disso, desde as últimas décadas, projetos de desenvolvimento têm sido tentados 

dentre o grupo, chamados mais recentemente de projetos de “etnodesenvolvimento”, tanto por 

se realizarem nas áreas indígenas, quanto por, teoricamente, pressuporem uma aproximação 

aos conhecimentos indígenas. Pode-se dizer que dentre o grupo, este é um dos temas 

“absorventes” sobre o qual recorrentemente debatem, tanto entre pares, quanto em grandes 

reuniões. É sobre estes debates em especial de que trata este trabalho, mapeando seus atores, 

ideologias e propostas, com ênfase na pespectiva indígena. 

 

Aproximação aos estudos de grupos indígenas 

 

O conhecimento da cultura indígena é um tema que me encanta desde as primeiras 

disciplinas da graduação. Ao visitar a memória da minha primeira infância nos idos dos 

1960/1970, lembro-me com muita nitidez do primeiro livro de História: “Nossa Terra, Nossa 

Gente”1, que versava sobre a história da formação da sociedade rio-grandense, exaltando os 

feitos heroicos, todos valentes e corajoso, capazes de enfrentarem desde feras e índios 

selvagens a desafiaram o poder maior, para garantir as conquistas e a firmação da identidade 

gaúcha, em voga até os dias atuais. 

De todos os “heróis”, conquistadores, desbravadores, colonizadores que me eram 

apresentados, lembro-me com clareza a atenção que as “lendas” de Sepé Tiarajú - guerreiro 

guarani que morreu lutando contra os exércitos de Espanha e Portugal, na região sul-brasileira 

- despertavam em minha mente o interesse pelo universo indígena. Talvez, não por acaso, 

escolhi o estado de Mato Grosso (MT) para viver, e lá tive a oportunidade de conhecer “índios 

de verdade”, bem mais interessantes e diversos do que os “índios no papel” (representados por 

meio de desenhos, pois ainda não era comum o uso de fotografias e imagens originais), da 

História que aos poucos fui deixando e problematizando. Durante minha trajetória acadêmica, 

de graduação em História, pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), estudei com 

vários colegas indígenas, em especial de descendências Paresi, Bororo, Nambiquara, Xavante 

e Bakairi. 

Para além da formação em História, aventurei-me nas pesquisas antropológicas, entre 

                                                 
1
 O livro “Nossa terra, nossa gente” é parte do acervo didático produzido no Rio Grande do Sul, entre os anos de 

1950 e 1980, por autoras e ou editoras gaúchas. São livros identificados, em sua maioria, como integrados por 

apresentarem duas ou mais disciplinas do ensino primário conjuntamente e faziam parte do projeto de educação 

proposto pelos governos militares. 
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1999 e 2001, por intermédio de um curso de pós-graduação, Especialização em Antropologia 

Social, proposto pelo Museu Rondon e UFMT. Esse curso era dedicado, inicialmente, às 

pessoas que desenvolviam atividades junto aos grupos indígenas, principalmente, servidores 

da Saúde, Educação e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

Naquele momento, desenvolvi um trabalho monográfico em duas aldeias próximas da 

cidade de Cuiabá. Nesse estudo, a intenção específica era a de investigar como se dava o 

turismo em comunidades indígenas. Uma das tantas novidades apontada na época, como 

alternativa econômica para os grupos indígenas, mas ainda bastante discutida pela FUNAI, 

que se colocava (ou não), com cautela e imposições, apresentando aos indígenas uma série de 

exigências para a entrada dos turistas em suas terras, e em muitas vezes, absteve-se de 

comentar sobre o assunto. 

Naquela pesquisa, tomei como campo a Aldeia Umutina - Terra Indígena (TI) 

Umutina, com características multiculturais, antigo Posto de Fraternidade Indígena, criado 

pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que abriga entre os poucos remanescentes e 

descendentes dos Umutina, grupo pertencente aos Bororo, e indivíduos pertencentes a acerca 

de oito etnias (kayabi, irantxe, paresi, nambiquara, bororo, entre outros),  que desejavam abrir 

espaço para receber ecoturistas. A TI Umutina situa-se num espaço privilegiado, ladeada por 

dois grandes rios – O Rio Bugres e o Rio Paraguai - e o Córrego 18, o que configura o 

formato triangular de uma ilha, com oferta em abundância de peixes, que proporciona a 

realização de festivais de pesca e a gastronomia, atraindo o interesse de muitas pessoas à 

região. Outro aspecto importante, é a aproximação com o município de Barra do Bugres, 

cerca de 10 km, com fácil acesso via fluvial, podendo oferecer um excelente passeio de barco 

até a aldeia aos ecoturistas. 

A outra aldeia escolhida foi Rio Formoso, situada na Terra Indígena Rio Formoso, 

pertencente ao grupo indígena Paresi, que já desenvolvia um projeto de ecoturismo proposto 

pela Associação Indígena One Tiholazere (traduzível como rio de águas azuis, em halití), que 

envolvia visitação e intercâmbio entre as escolas e a aldeia, e como consequência, ampliaria a 

venda de artesanato, bem como a prática de caminhadas ecológicas e rafting nas corredeiras 

do Rio Formoso. 

Daí por diante, não saí mais das aldeias, e neste percurso pude perceber o quanto a 

presença paresi se faz presente, tanto na História do Estado, quanto da minha história pessoal. 

Em 2007, tive a oportunidade de conhecer as 52 aldeias paresi (hoje já contam com 56 

aldeias), das 09 terras indígenas. Uma das questões que mais chamou minha atenção foi a 

referência constante dos meus interlocutores, ao pertencimento a um subgrupo (termo usado 
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pelos mesmos), Kozarini integrantes do grande grupo Paresi. Curiosamente, na produção 

literária, principalmente de história e antropologia regional que conhecia isso não era 

considerado, sob o pressuposto de que os subgrupos deixaram de existir desde a passagem de 

Rondon e a convivência no internato nas Missões, o que me instigou a conhecê-los. 

 

Entre os Kozarini 

 

Aprofundando esta questão, fui percebendo ao longo do trabalho de campo (entre os 

meses de julho de 2009 a março de 2011, quando realizei três idas a campo, totalizando 

aproximadamente 178 dias, nos quais pude exerciar a observação participante entre os 

Kozarini da Aldeia Rio Verde) que é corrente, a ideia de que a grande maioria do grupo 

Paresi, na atualidade, autoreconhece-se como integrantes do subgrupo Kozarini2, seguido dos 

Waimaré, e alguns poucos remanescentes de Kaxiniti. Significa dizer que desde os primeiros 

encontros, percebi que existia uma diversidade interna entre os Paresi, por vezes com 

fronteiras bem demarcadas, entre os próprios Paresi, outros grupos indígenas e a sociedade 

não indígena. 

A formação destes grupos, como todos os grupos humanos, passou por transformações 

ao longo das diversas tentativas de contatos com a sociedade envolvente, principalmente no 

aspecto endogâmico dos relacionamentos, em que segundo as narrativas, deixam claro que 

antes do convívio com Rondon, os relacionamentos ocorriam preferencialmente dentro dos 

próprios grupos, mas que depois da experiência nos internatos, tanto das linhas telegráficas, 

como na Missão Utiariti, as uniões interétnicas foram exaustivamente incentivadas. Em 

muitos casos, como daqueles grupos indígenas considerados hostis, por não se renderem com 

facilidade ao domínio externo, tais uniões foram forçadas, como maneira de apaziguá-los, e 

com a diminuição populacional dos próprios grupos paresi, começaram a aceitar as uniões 

intergrupais. 

Quanto aos Kozarini, eles não têm nenhuma dúvida do seu pertencimento a um grupo 

definido. Ao se reportarem ao pertencimento kozarini, enfatizam que a principal diferença, 

entre eles e os demais grupos Paresi, está no fato deles manterem os principais elementos da 

sua cultura, como falar fluentemente a língua halití, praticar os ritos sagrados, e ainda seguir, 

                                                 
2
 Seguindo as críticas de Athias na banca de dissertação (04/10/2011), em que medida este seria um clã, mais do 

que um “sub-grupo” em sentido amplo, não podendo avançar etnograficamente, mas instigados pela colocação, 

apontamos apenas que a ideia de sub-grupo quer somente dar conta de uma distinção de pertencimento ressaltada 

pelos membros do grupo, que ainda reconhecessem uma unidade de pertencimento mais ampla, Paresi, se 

distinguiam com muita clareza e determinação dos demais grupos.  
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em grande parte, o critério endogâmico nas uniões, principalmente evitando uniões com os 

não índios (imuti). Não admitem a interferência religiosa externa, ou seja, nas aldeias 

Kozarini, não encontrei, por lá, nenhuma edificação de igrejas/capelas ou mesmo outros 

templos característicos da religiosidade cristã, como é bastante comum nas demais aldeias de 

outros grupos, e procuram equilibrar os conhecimentos indígenas com as questões de 

conhecimentos exógenos, principalmente pela via da educação. Também é ilustrativo que os 

próprios Kozarini, atualmente, possuem subgrupos: Enomanierê, e os poucos remanescentes 

de grupos como Warêre e Kawali, que se juntaram a eles. 

Como primeira condição, para conhecê-los, sugeriram apesar de minhas questões 

girarem em torno do etnodesenvolvimento, que eu deveria começar pelo que eles definem 

como as histórias sagradas, centro de sua identidade cultural, e juntos iniciamos longas 

conversas, com histórias que transitavam entre várias dimensões de espaços temporais, 

chegando até os acontecimentos contemporâneos. No afã de me contarem as histórias da 

cultura, percebi que existia um orgulho por serem Kozarini. 

Nas narrativas da passagem de Rondon e o período no internato Utiariti, umas das 

primeiras perguntas que expus a João Ahezomae - ou João Garimpeiro, como é conhecido, 

liderança geral dos Paresi na atualidade, foi: “Por que os Kozarini não seguiram Rondon ao 

lado dos Waimaré e Kaxiniti?” A resposta foi imediata: “Por que não são bobos, não 

entregaram seu território”. Prosseguindo, não deixaram de dizer que “os Waimaré e os 

Kaxiniti aceitaram o convite e foram até para o Rio de Janeiro, morreram muitos, e quando 

voltaram, já não tinham mais territórios” (Aldeia Kotitiko, 27/05/2010). 

A maioria de meus interlocutores procurou frisar nas suas exposições, que os Kozarini 

preferiam ficar em seus territórios, vivendo da caça e ajudando os parentes a reerguer e criar 

aldeias novas. Habitavam todas as cabeceiras dos grandes rios da região e por conta das 

decisões dos outros grupos, perderam grandes áreas e cabeceiras importantes para sua 

história, como é o caso das Cabeceiras dos Rios Juba, Sepotuba, Formoso, entre outros. Isso 

também é explicado pelo fato de viverem no interior dos territórios históricos, e serem, de 

certa maneira, poupados pela aproximação das frentes coloniais, rondonianas e missionárias. 

De acordo com as narrativas, posso dizer que o contato mais intenso e efetivo dos 

Kozarini, com a sociedade regional, deu-se a partir dos anos de 1960, exatamente com a 

construção do traçado da BR-364 que dividiu ao meio o território histórico dos Kozarini. 

Explicam, ainda, que os grupos Waimaré e Kaxiniti foram os primeiros a sofrer a intervenção 

dos primeiros contatos desde os tempos colônias, e foram inseridos ou absorvidos nas frentes 

de expansão oficial das linhas telegráficas, missões, seringalistas e poaeiros. 
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Portanto, a convivência de um tempo de contato mais longo, cujo resultado, foi: a 

assimilação dos valores e costumes da sociedade envolvente, como a adoção da língua 

portuguesa, o relaxamento com as questões culturais, e a redução dos territórios. Conforme 

levantamento bibliográfico, pude constatar a importância e o destaque que os grupos Waimaré 

e Kaxiniti ganharam nos estudos antropológicos paresi, o que justificou escolher os Kozarini 

para o meu batismo etnográfico. 

Aqui desejo registrar que o grupo Kozarini, em suas narrativas e entendimento, 

definem-se a todo  momento como um subgrupo do grupo paresi, porém, asseguro-lhes o 

direito de suas leituras e concepções, resguardando essa definição de subgrupo para os 

comentários transcritos dos próprios integrantes, e como pesquisadora falarei que os Kozarini, 

assim como os Waimaré e Kaxiniti, são grupos, atendendo aos recentes estudos de parte da 

Antropologia, em que entendem que o termo subgrupo está em desuso na atualidade, por ser 

forjado por Rondon, para explicar de forma essencializadora a configuração de vários grupos 

indígenas. 

 

Aldeia Rio Verde 

Para conhecer a diversidade interna dos Paresi e a organização dos Kozarini, escolhi 

como ponto de apoio a “Aldeia Rio Verde”, como era denominado o lugar. A escolha deu-se 

justamente por ser ela uma aldeia exemplar, em que todas as relações históricas que definem o 

panorama politico e social, vivenciado em tempos contemporâneos, a partir e, sobretudo, na 

década de 1960, tiveram a mesma como palco. Não é sem razão que por vezes é denominada 

como a “capital paresi”. 

Os grupos familiares predominantes em Rio Verde são descendentes diretos de dois 

principais fundadores: as famílias de João Garimpeiro e Anita (ver figura 1), e de Aluizio e 

Tarsila. 

 
Figura 1 – Dona Anita e Seu João Ahezomae 

 



18 
 

De meus principais interlocutores, devo destacar Carlito e Pedro (filhos de João e 

Anita) que se casaram com Luciana e Tereza (filhas de Aluizio e Tarsila). Carlito é a atual 

liderança de Rio Verde e acumula os cargos de presidente da Associação Kozarini, servidor 

da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), e coordenador de todos os três Polos Bases de 

Saúde e liderança da aldeia. Pedro é o atual diretor da escola estadual e sua mulher Tereza é 

professora e estudante de magistério intercultural. O grupo de professores é formado por 

sobrinhos, netos e demais irmãos destes. 

Em todas as decisões, eles são convocados e representam, por vezes, a maioria das 

comunidades da Terra Indígena Paresi. Como coordenador da área de saúde, Carlito vai 

diariamente a Tangará da Serra, além de realizar constantes visitas a outras aldeias e distritos 

de saúde. Pelo fato de ter estudado em escolas técnicas, tem conhecimento em diversas áreas 

da sociedade envolvente, desde as noções de mecânica de veículos motores às áreas 

administrativas, o que o torna uma pessoa bastante requisitada nos afazeres da aldeia. 

Luciana é técnica na área de saúde e trabalha no Posto de Saúde. Embora exista uma 

liderança geral na aldeia, todas as famílias são autônomas para administrar os recursos 

advindos das parcerias das lavouras e do pedágio da rodovia MT-235, conforme abordarei 

com mais ênfase no capítulo três. 

Todo esse percurso etnográfico será efetivado na perspectiva do etnodesenvolvimento, 

que passo a compreender como qualquer tentativa que os Paresi-Kozarini façam para 

administrar ou produzir, para se adaptar e dar respostas às demandas econômicas que lhes são 

impostas, tanto pela sociedade nacional, quanto pelos órgãos que atuam e administram os 

territórios por eles habitados. Neste sentido, é necessária a produção de um etno, ou etnos, que 

irá representá-los. É necessária a operação de intervenções e leituras que partem de sua 

realidade social e cultural, bem como, por vezes, a escolha de elementos culturais passíveis de 

representá-los. 

Diante disso, busco compreender como esse grupo pensa o desenvolvimento e o 

desafio complexo de conciliar as questões culturais com a inserção em grandes projetos como: 

as parcerias nas plantações de soja; a entrada de recursos advindos de vários 

empreendimentos como o direito de passagem pela rodovia MT-235, que corta parte de suas 

terras; e, a aquisição de bens materiais, sem perder o foco daquilo que eles são, sem perder as 

suas origens, os valores e os signos que lhes são importantes. A minha preocupação é 

conhecer, em termos gerais, como este grupo paresi se entende e se posiciona frente ao 

desenvolvimento. 

Na elaboração deste estudo, busquei organizar e descrever as condições de produção 
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do trabalho etnográfico junto ao grupo Kozarini, a maneira pela qual os dados aqui 

apresentados foram reunidos. Como na maioria das experiências relatadas ao longo da 

etnografia de diversos antropólogos, passei por situações limite, como as de vivenciar 

momentos de luto, o que possibilitou entender a concepção da morte, o medo dos feitiços e as 

tensões particulares entre eles e os brancos, presentes nos desabafos e nas lamentações de dor. 

A partir daquele momento, foi possível perceber as diferentes maneiras de se expressar a dor, 

na cultura deles, por exemplo, o choro só é entendido nos momentos de pesares, de perdas de 

vidas. Em outras situações, não costumam chorar, como também não se importam se alguém 

está chorando. 

O universo social contemporâneo kozarini é marcado por encontros e desencontros, 

com a sociedade envolvente. Nem sempre com resultados favoráveis aos kozarini, devido ao 

caráter dominador e colonizador da sociedade que, se valendo da atmosfera amistosa dos 

halití, tira vantagens sobre o grupo ou sobre os territórios por eles ocupados, ou até mesmo, de 

enganá-los com falsas promessas políticas. Isso certamente pode explicar a expressão “que 

amizades verdadeiras, somente entre nós”, ouvida em várias ocasiões, para expressar a 

desconfiança e o receio que temem em cair nas conversas do homem branco (imutí), 

principalmente no tocante a esfera política. 

Isto posto, não quer dizer que os kozarini evitam ou não toleram as relações com a 

sociedade regional, ao contrário, estão sempre buscando uma maneira de estar inseridos nas 

questões políticas municipais, seja por meio da educação, como a “apresentação cultural” nos 

desfiles escolares, datas comemorativas, como também nas tentativas de participar da política 

local.3 

Também me rendeu a experiência de compartilhar apoio, nos momentos de tratamento 

delicado de saúde de duas pessoas ligadas à família da liderança de Rio Verde. Esse fato foi 

por mim entendido como um “teste”, em que fui avaliada, de certa maneira, enquanto grau de 

solidariedade, o que me proporcionou maior abertura e circulação entre eles, ou quem sabe, 

desencadeou um pouco de confiança por parte deles, em relação a minha pessoa. 

Durante o período acadêmico, organizei o trabalho de campo em três momentos. O 

primeiro, denominado de pré-campo, momento em que oficializei minhas intenções de 

pesquisa junto ao grupo; um segundo momento, de duração média (cerca de um mês), 

                                                 
3
 Nas eleições de 2008, os halití tiveram um vereador eleito por Tangará da Serra/MT: Genilson Paresi, filho de 

Daniel Cabixi. Foi eleito pelo Partido PR, com um número significativo de votos, ocupando o sétimo lugar, 

incluindo votos de índios e não índios (imutí), mas teve seu mandato cassado em 31 de agosto de 2011, 

juntamente com o prefeito, o vice-prefeito e mais três vereadores, sob acusação de improbidade administrativa e 

de se beneficiarem de irregularidades e desvios de recursos destinados à saúde indigena. 
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dedicado a exercitar métodos e técnicas de pesquisa; e um terceiro momento, mais alargado, 

em que permaneci efetivamente, entre os meses de dezembro de 2010 a março de 2011, 

residindo junto à família da liderança da aldeia Rio Verde. Momento que vivenciei a técnica 

da observação participante, bem como utilizei outras técnicas de pesquisa, como: histórias de 

vida, que através das narrativas, possibilitou-me conhecer os percursos e o atual momento que 

os kozarini estão vivendo, no olho do furacão do agronegócio, o que pensam sobre 

etnodesenvolvimento, quais heranças foram acumuladas nesses longos anos de contato com a 

sociedade capitalista; as histórias orais (oportunidade de conhecer os tempos pretéritos, 

possibilitando-me uma analise do que mudou e o que permanece na contemporaneidade); 

entrevistas abertas, abordando temas em comum acordo; entrevistas fechadas, quando 

precisei especificar algum ponto de conversas anteriores; e os registros visuais e auditivos, 

cadernos e diários de campo. 

Por isso tudo, esta dissertação consiste no esforço de trazer uma leitura contemporânea 

do grupo Paresi, que se autodenomina como Kozarini. Minha proposta é a de verificar no 

grupo dos Kozarini, entendendo alguns dos membros do grupo como co-autores deste 

trabalho (CLIFFORD, 1998), seus traços identitários, a partir da visão de mundo, de vida na 

sociedade e da cultural, detectando em seus discursos e ações como se reconhecem enquanto 

sujeitos do seu tempo, como pensam e se definem, transitando em vários universos culturais, e 

como se entendem e se posicionam frente à arena do desenvolvimento regional, no qual estão 

inseridos. 

O grupo Indígena Paresi é um dos grupos indígenas que apresenta o período de contato 

mais antigo com a sociedade envolvente da região Centro Oeste, e, por isso, já foi tema de 

uma expressiva produção de pesquisa, nas mais diversas áreas de conhecimento, ora tratando 

o grupo como um todo, ora recortando-o nos demais grupos, em especial os Waimaré e 

Kaxiniti. No entanto, os Kozarini não tiveram, nessas pesquisas anteriores, um olhar 

particular. Fato que será aqui transcrito, pois serão eles os personagens centrais nas próximas 

páginas. 

Para tanto, como já mencionei, elegi como eixo deste estudo a realização de uma 

etnografia do grupo Kozarini, através de um de seus aldeamentos, a aldeia Rio Verde, o que 

possibilitou a descrição dos aspectos identitários do grupo pesquisado e do seu 

relacionamento frente aos demais grupos, à sociedade regional e aos projetos econômicos em 

que estão envolvidos e quais os etnos (os elementos da cultura) que elegeram para se 

autorepresentarem e administrarem as questões externas a sua cultura e sociedade. 

As discussões foram organizadas pelo viés da perspectiva da antropologia histórica 
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(OLIVEIRA, 1999), buscando recuperar os processos nos quais os Kozarini estão ou 

estiveram inseridos ao longo dos, aproximadamente, trezentos anos de história de contato. 

Aproximações essas instigadas, sobretudo, pelos interesses econômicos de cada período e 

processo político vigente. 

Para entender a arena de desenvolvimento, recorri à história de longa duração, pela 

perspectiva histórica da economia, levando em conta que o debate do desenvolvimento é uma 

etapa da discussão econômica, e tende a explicar que toda a relação do grupo Paresi com a 

sociedade regional tem sido marcada por interesses de ordem econômica. Tudo isso, para 

poder compreender, ao final, a extensão de algo que possamos chamar de um 

etnodesenvolvimento kozarini, um dos temas centrais dos debates atuais entre indígenas, e 

destes com o entorno social. 

Agora, para elucidar este estudo, organizei-o em três capítulos de maneira a apresentar 

o grupo, meu objeto de pesquisa, onde se localizam, como se concebem e organizam os 

processos econômicos em sua sociedade. 

No primeiro capítulo, pretendo dar conta de elementos da organização social do grupo 

Kozarini, conhecendo como delimitam as fronteiras entre eles e os demais grupos paresi, entre 

os outros grupos indígenas, e também com relação aos não-índios. Seguindo a orientação do 

próprio grupo, isso somente seria possível se eu conhecesse o que em português denominam 

de “histórias sagradas”, ou conhecer a “cultura halití”, para compreender melhor a origem 

dos grupos, como pensam o universo e seu lugar nesse, enquanto sujeitos ativos. 

Desta forma, com base nas narrativas que quiseram compilar, apresento especialmente 

a organização simbólica do grupo, descrevendo como vivem a relação com os elementos 

sagrados, neste caso, a relação espiritual que mantêm com os entes protetores, personificados 

através das flautas sagradas, verdadeiros relicários, tidos como fonte de proteção. A essas 

flautas, dedicam todo zelo e fé. Por isso, umas de minhas primeiras tarefas foi realizar a 

etnografia do ritual das Yámakas, considerado por eles “como ponto de união”, coesão, 

política, trocas, reconciliação, cura, proteção e controle social. 

Neste ponto, aproveito para recuperar o panteão das flautas, ressaltando que o acesso a 

esses conhecimentos foram cercados por muitos cuidados, pois se trata de um assunto 

delicado, e, até mesmo, proibido a mulheres. Na medida em que iam narrando, procurei 

sempre confirmar se aquelas informações poderiam ser publicadas e conhecidas por mim, e 

mais ainda, se ao conhecer tais questões, não correria o risco dos espíritos das flautas me 

punirem. 

Após essas garantias, vislumbrei uma distinção e diversidade das mesmas, o que de 
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certa maneira sempre foi tratado de forma generalizada pela literatura produzida sobre o 

grupo. Essa ação de registrar, com ajuda do meu anfitrião Carlito Okenazokie, resultou na 

construção de um roteiro de uma grande festa na visão Kozarini, discutindo todas as fases e o 

simbolismo que envolve mais do que uma manifestação de fé e espiritualidade, mas, 

sobretudo, funciona como um mecanismo de coesão e política, em que reiteram e fortalecem 

os laços que os unem, enquanto grupo. 

Desta maneira, foi possível conhecer e desmistificar ideias correntes no senso comum, 

de que os grupos indígenas vivem em plena harmonia entre eles, sem os conflitos e 

desavenças que toda sociedade humana vivencia, pois a realização de uma grande festa serve 

exatamente para reatar e selar a paz entre aquelas famílias (ou aldeias) que estão em 

desarmonia. 

Na sequência, apresento como se organizam internamente as relações políticas, que 

não se dão de maneira hegemônica: os grupos familiares, as facções; a organização das 

atividades; a relação com as representações dos segmentos dos órgãos institucionais, como a 

educação, o Polo Base de Saúde, a Associação Kozarini e com a FUNAI. 

No segundo capítulo, apresento o lugar onde se deu a pesquisa e sua caracterização 

frente a outros aldeamentos do grupo. A Aldeia Rio Verde foi o local escolhido, entre as 

atuais cinquenta e seis aldeias paresi, por representar a síntese dos processos históricos pelos 

quais os Kozarini vêm passando nos últimos quarenta anos. É o local de boa parte da gesta 

dos Kozarini contemporâneos, palco central de decisões políticas, centro de ações e reunião 

dos conhecimentos tradicionais. É o local onde reuni e coletei os dados etnográficos sobre os 

Kozarini. 

Por esta razão, busquei historicizar os principais momentos que desencadearam a sua 

fundação. Essa aldeia representa, também, uma síntese do atual momento pelo qual os Paresi, 

em especial, os Kozarini vivem, sendo o local onde teve início as primeiras experiências com 

as lavouras mecanizadas, com o plantio de arroz, e consequentemente, onde se deu a 

introdução de alimentos industrializados, que mudaram a base da alimentação do grupo. 

Rio Verde, como demonstrarei, foi palco de inúmeros projetos incentivados tanto pela 

Operação Amazônica Nativa (OPAN), como pela FUNAI, consolidando-se num espaço onde 

se discutem o desenvolvimento, e, portanto, de onde parte as ações de algo que podemos 

chamar de etnodesenvolvimento. 

Aproveito ainda para esboçar uma discussão sobre o conceito de aldeia, demonstrando 

a complexidade e dinamicidade das relações nela existentes, procurando desconstruir a forma 

romântica e homogênea com que sempre são descritas, em boa parte, nos estudos etnológicos 
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sobre o grupo indígena Paresi. 

No terceiro capítulo, apresento um sobrevoo, recuperando através de uma história de 

viés econômico, a trajetória dos Paresi em sua relação com a sociedade nacional, procurando 

demonstrar que, desde os tempos coloniais aos dias atuais, essas relações são marcadas por 

questões econômicas. Neste sentido, os projetos de desenvolvimento, pós as décadas de 1960-

70, podem ser pensados, historicamente, como mais um momento em que a economia é uma 

variável central. 

Diante desse quadro, procuro conhecer as variações externas: os diversos personagens 

que interagem com o grupo; as experiências com as missões, com as Organizações Não 

Governamentais (ONG‟s); o campo indigenista em Mato Grosso, ainda por desbravar, 

recuperando as situações históricas da fundação da FUNAI, em Tangará da Serra; a 

FUNASA; a educação escolar e as respostas dos Kozarini a cada uma dessas situações via 

associações, via educação, quando elegem elementos da cultura para responder às demandas. 

Outra proposta desse capítulo é o de apresentar a forma de refazer ou reinventar novas 

formas de sobrevivência, sem perder de vista a autonomia política do grupo e a sua inserção 

em vastas e complexas redes com a sociedade nacional, e, ainda, o convívio com as 

incertezas, insegurança: final do contrato das parcerias; notícias sobre a federalização do 

pedágio da Rodovia MT-235 ou Rodovia João Ahezomae; entre outros desafios. 

Por fim, nas considerações finais, procuro apresentar a discussão da noção de 

desenvolvimento sob o ponto de vista da antropologia, bem como, a noção de 

etnodesenvolvimento (a partir do caso kozarini) como uma variante do desenvolvimento 

regional (agronegócio), esse, entendido como mais um processo de homogeneização, busca 

premente da sociedade nacional frente ao grupo. 
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CAPÍTULO 1 – Os Paresi Kozarini 

 

Este capítulo discorrerá sobre o grupo Kozarini quanto a sua localização, 

territorialidade, comportamento, processos de interação, o modo específico de conceber sua 

origem e a do mundo, bem como os processos de interação com os não-índios e a sociedade 

nacional. Todos os dados, aqui apresentados, são resultantes das narrativas coletadas e das 

práticas observadas durante a realização do trabalho para compor a etnografia apresentada. 

Para dar conta da definição do grupo, em especial frente aos demais grupos Paresi, 

escolhi as ideias defendidas por Barth (2000) a respeito do conceito de fronteiras entre os 

grupos étnicos para compreender como tal conceito se articula entre os dois maiores grupos 

Paresi na atualidade (os Waimaré e os Kozarini), como este se definem em relação aquele.  

Neste momento, torna-se necessário dizer que a ideia de cultura que estou aplicando 

neste trabalho não se concentra enquanto uma acepção que caracteriza a homogeneização, 

pois desejo demonstrar que estou lidando com grupos culturais diversos, em situações de 

multiculturalismo, e assim, procurar desconstruir as referências essencializadoras. Isso 

implica pensar que no interior de um grupo humano como os Paresi, composto por outros 

grupos (ou subgrupos, como relatam os Kozarini, uma terminologia alcunhada na época das 

Missões Religiosas e da Comissão Rondon), é evidente que cada grupo demarca suas próprias 

fronteiras e o fato de pertencerem ao mesmo grupo étnico, não significa que todos os Halití se 

pensam iguais. 

Portanto, desejo falar de culturas, conforme aponta Barth (2000), “uma vez que cultura 

nada mais é do que uma maneira de descrever o comportamento humano, pelo que segue-se 

disso que há grupos delimitados de pessoas, ou seja, unidades éticas que correspondem a cada 

cultura”. A proposta deste estudo é, então, a de primar pelo conhecimento do grupo Kozarini, 

e, para isso, toda a minha atenção recaiu sobre como se definem enquanto grupo, e como se 

pensam e se posicionam perante aos demais grupos paresi, aos demais grupos indígenas 

regionais e frente à sociedade regional. 

De acordo com Fredrick Barth (2000), para pensar as fronteiras culturais entre os 

grupos humanos, é necessário compreender que: 

 

(...) praticamente todo o raciocínio antropológico baseia-se na premissa de 
que a variação cultural é descontinua: supõe-se que há agregados humanos 
que compartilham essencialmente uma mesma cultura e que há diferenças 
interligadas que distinguem cada uma dessas culturas de todas as outras. 
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Com base nas ideias desse autor, busco trazer à luz os aspectos que foram possível 

apontar e compreender sobre o grupo indígena, e em especial o grupo Kozarini, procurando 

desconstruir as ideias essencializadoras, com as quais os mesmos costumam ser apresentados. 

Da mesma forma, busco apontar a diversidade interna que me foi apresentada, que retratarei 

da seguinte forma: como grupos Paresi que estão envolvidos numa mesma unidade étnica; que 

se autoconfiguram enquanto grupos; apresentando comportamentos, fronteiras e até mesmo 

conexões históricas diferentes. Aprofundarei essas abordagens ao longo desta pesquisa 

(especialmente no terceiro capítulo), em que procuro mapear o envolvimento dos Paresi 

dentro dos diversos processos econômicos de desenvolvimento, apontados para a região onde 

vivem. 

O que, também, desejo focar é que em contextos contemporâneos, após os diversos 

períodos de “pacificação”, empreendidos pelos vários organismos que se aventuraram nessa 

empreitada (SPILTN, SPI, Rondon, missões religiosas, FUNAI, ONG‟s, entre outros), a ideia 

de fronteiras entre os diversos grupos étnicos não deixou de existir, mas assumiu outra lógica, 

isto é, elas permaneciam seguindo outros padrões, distantes dos tempos em que eram 

apresentadas para salvaguardar as relações de inimizades ancestrais, animosidades, 

antagonismos, em períodos de guerras tribais. 

Na pós-modernidade, o conceito de fronteira passou a ser concebido numa visão mais 

fluida, deixando de representar os limites físicos, assumindo um caráter subjetivo e 

autoreferendado, para explicar as razões pelas quais as diferenças entre os grupos vão além 

dos espaços físicos que habitam. Essa fluidez por si só vai contribuir para a percepção da 

diversidade cultural interna que compõe os sistemas sociais, as quais formam as diferentes 

sociedades contemporâneas, levando-se em conta que “grupos étnicos são categorias 

atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores; consequentemente, têm como 

característica organizar as interações sociais entre as pessoas” (BARTH, 2000). 

Outro aspecto interessante da contemporaneidade é o de que, apesar do trânsito fluído 

entre as sociedades, a noção de fronteiras empíricas permanece. Retomando a ideia defendida 

por Barth, que aponta dois bons motivos para essa permanência. Primeiramente, ele fala sobre 

o que distingue os grupos ou categorias étnicas, traço identitário que: 

 

(...) não dependem da ausência de mobilidade, contato e informação, mas 
implicam efetivamente processo de exclusão e de incorporação, através dos 
quais, apesar das mudanças de participação e pertencimento ao longo das 
histórias de vida individuais, estas distinções são mantidas. (BARTH, 2000) 
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O segundo motivo é que se deve considerar a existência de “relações sociais estáveis, 

persistentes e frequentemente vitais que não apenas atravessam estas fronteiras, como também 

muitas vezes baseiam-se na existência deste status quo étnico dicotomizado.” (BARTH, 

2000). Nessa compreensão, e de acordo com o autor, “as distinções étnicas não dependem 

somente da ausência de interação e aceitação sociais, mas podem ser à base da construção dos 

sistemas sociais.” (BARTH, 2000). Assim sendo, as diferenças culturais vão existir ou 

persistir, mesmo com o fluxo dos intensos contatos interétnicos, entre os diversos grupos 

sociais, como é caso de grande parte dos grupos indígenas brasileiros e neste estudo, dos 

grupos Paresi. Postas essas preocupações e direções teóricas, começo a apresentar o grupo 

estudado. 

 

1.1. Onde se localizam e quem são os Paresi Kozarini 

 

Na região do médio norte de Mato Grosso, sobretudo na área geográfica conhecida 

como Chapada dos Parecis estão localizas as nove terras indígenas, ocupadas pelo grupo 

indígena Paresi. 

O grupo indígena Paresi habita nessa região, nos termos locais, há “tempos 

imemoriais”. Ao longo de aproximadamente trezentos anos de história de contato, guardando 

as devidas proporções das várias incursões e contextos com a sociedade nacional, diversas 

designações lhes foram atribuídas, tais como: Paressis, Parecis, Ariti, Aliti, segundo 

Roquette-Pinto (1912); Rondon (1907); Madureira (1993). 

A designação de Paresi se consolidou a partir do contato efetivo com a Comissão das 

Linhas Telegráficas (1907-1930) e a convivência com Marechal Rondon, fato que aconteceu 

com a maioria dos grupos indígenas brasileiros naquela época. Autoreconhecem-se com 

Halití, cujo significado se remete a pessoa, gente, ser humano, como também serve para 

designar o dono das festas da Yámaka. São falantes da língua halití, pertencente ao tronco 

linguístico Aruak. 

Os Aruak ou aruaque vem de arawak, cujo significado é comedores de farinha, em 

referência ao tipo da principal alimentação de vários grupos indígenas que habitam a costa 

noroeste da América Latina. Conforme aponta Max Schmidt (2010), os aruaques “são grupos 

que apresentam traços dominantes, podendo em alguns casos encontrar ocorrência de 

vassalos, divididos em „índios mansos‟, em contraste com aqueles que permaneceram na 
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antiga dependência e inimizade, e em índios bravos”4. 

Ainda de acordo com este autor, os grupos aruaques são culturas doadoras, ou seja, 

tendem a dominar ou influenciar os demais grupos, uma das características marcante entre os 

Paresi, que na atualidade servem de exemplo para os demais grupos indígenas regionais, 

como é o caso dos Manoki/Irantxe e até mesmo alguns grupos Nambiquara. Os aruaques 

teriam sido os primeiros grupos indígenas a serem contatados por Cristóvão Colombo, na 

chegada ao continente americano, em 1492.  

Os grupos filiados à cultura aruaque possuem características que teriam agradado os 

europeus, como a natureza pacífica, hábitos sedentários e, sobretudo, por não comerem carne 

humana (SCHMIDT, 2010). Na verdade, o termo paresi é utilizado por eles somente nas 

situações em que estão tratando com não-índios. Nas conversas entre eles utilizam somente 

halití.  

Neste trabalho, optei por seguir a posição do grupo e utilizarei os etnônimos Halití e 

Paresi para designá-los, com ênfase em um dos grupos que constitui o grande grupo indígena 

Paresi, os Kozarini, habitantes do cerrado. 

Considero importante destacar que desde 2005, um grupo de acadêmicos, constituído 

pelos professores formados pelo terceiro grau indígena (SEDUC/MT- Universidade Estadual 

de Mato Grosso - UNEMAT), e, atualmente, cursando pós-graduação, reagiu frente à maneira 

genérica como eles, e os grupos indígenas em geral, são tratados na educação nacional: nos 

conceitos da escola eram definidos especificamente como “paresi”. Entenderam que deveriam 

reivindicar a denominação de Halití-paresi. 

De acordo com a explicação do professor Rony Azoynaice5, 34 anos, filho de Daniel 

Cabixi6, desde jovem atua como liderança estudantil, é professor, lotado na Escola Indígena 

                                                 
4
Isso talvez explique a classificação dos grupos Kabixi, ou Kabisi como definiu Schmidt, em “Kabixi mansos” 

(provavelmente os Kozarini), e “Kabixi bravos” (que seriam os grupos nambiquara). As culturas aruaques 

tiveram a época de desenvolvimento antes da chegada dos europeus  
5
Nome halití, recebido através do batismo halití, cujo significado é traduzível como “espírito verdadeiro”. 

6
 Daniel Cabixi nasceu em 14/03/1953, na aldeia Zanakwa, filho de descendentes de kozarini. O sobrenome de 

Cabixi foi dado pelos padres e irmãs da Missão e Internato Utiariti, para fazer os documentos de batizado, 

crisma, certidão. Com dois anos de idade foi levado para a Missão, onde passou desde a primeira infância até sua 

adolescência. Foi alfabetizado e aprendeu os vários ofícios que eram ensinados nos internatos das Missões. Ao 

atingir a idade de jovem, foi morar na aldeia Rio Verde para ajudar seu cunhado na liderança da mesma , seu 

João Ahezomae. Trabalhou como encarregado de gerenciar as Cooperativas da OPAN e FUNAI, e, desde muito 

cedo, começou a fazer parte das lideranças que correram o Brasil na luta pelos direitos a demarcação das terras 

indígenas paresi. Na década de 1970, começou a fazer parte do movimento indígena na América, tendo viajado 

na companhia do antropólogo Renato Athias, para participar em Nascas no Peru, da primeira reunião para a 

organização do Primeiro Conselho Indígena Latinoamericano, juntamente com as principais lideranças indígenas 

latino-americana, entre elas, o líder colombiano Trino Morales. De acordo com Athias (em 04.10.2011), “esse 

encontro se constituiu num dos paradigmas do desenvolvimento indígena na América Latina. Daniel Cabixi 

participou  da organização do primeiro Conselho Indígena latino americano e das discussões, mais abertas 

naquele momento, sobre desenvolvimentos ”. A partir da criação da FUNAI, em Tangará da Serra, em 1986, 
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Malamalali, onde leciona as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Halití, 

concursado pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e servidor da Secretaria 

Municipal de Educação de Tangará da Serra; graduado no Terceiro Grau Indígena na Área de 

Linguagens e suas Tecnologias, pelo convênio SEDUC/UNEMAT; atualmente cursando pós-

graduação pela mesma instituição; desempenhou atividades de Administrador da FUNAI, 

explica que: 

 

Halití porque significa o primeiro nome verdadeiro, o significado na nossa 
língua, e paresi, porque foi a denominação dada pelo colonizador. Isso para 
ensinar aos nossos alunos, como nos autodenominamos na língua materna. 
(...) colocar primeiramente, o nosso termo, a nossa identidade para 
diferenciar da maneira generalizante que o colonizador consagrou. Por que 
isso: porque halití na língua é como nos denominamos, e não querendo 
menosprezar o termo paresi, mas não sabemos o motivo e situações que os 
levaram para colocar esta denominação (Aldeia Rio Verde, 13/06/2010). 

 

Em contextos contemporâneos, são apresentados, principalmente nos diversos tipos 

mídias (faladas e escritas), regional e nacional, como “índios sojicultores”, “índios 

plantadores de soja”, “índios ricos”, ou até mesmo como “não-índios”. 

Com a intenção de fugir às apresentações formais, como até então são apresentados, 

desejo ampliar a visão de como entendo esse grupo humano, e como eles me receberam, 

demonstrando com isso, uma perspectiva de dinamicidade em que essa sociedade está 

inserida. Contudo, faz-se necessário enfatizar que tento não concebê-los de maneira 

hegemônica (“os” Paresi), mas de maneira diversa e complexa e, principalmente, dizer que 

não se encontram ilhados em suas terras, e estão interagindo numa rede de relações com a 

sociedade regional, nacional e até mesmo mundial. 

Tomarei como porta de entrada a historiografia regional, realizando um sobrevoo em 

contextos distantes e atuais, contribuindo para entender como os Paresi chegaram ao que 

contemporaneamente se constituem, permitindo entender, sob diversos ângulos, os processos 

aos quais foram envolvidos. 

Para tanto, começarei por apresentar a região, até chegar a aldeia Rio Verde, escolhida 

como lócus desta pesquisa, e que, na atualidade, concentra as atenções como centro de inter-

relação do grupo Kozarini, entre eles, os demais grupos e os não-índios. O grupo Kozarini 

pertencente ao grande grupo Paresi, representa a maioria na atualidade, num universo de 

                                                                                                                                                         
passou a ser servidor da Coordenaçao de Educação, da recém formada FUNAI, onde exerceu o cargo de 

Adminsitrador Executivo até 2007. Atualmente é monitor bilíngue e assessor de Educação em Tangará da Serra. 

É considerado uma das maiores lideranças indígenas do Brasil. 
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2.050 pessoas, conforme números oficiais (censo FUNAI/FUNASA/2009-10). 

 

1.2. A região 

 

Tomando como ponto de partida a cidade de Cuiabá, a região que se estende até 

Tangará da Serra é entrecortada pelas Serras das Araras e a Serra de Taperapuã. Conforme 

registros do historiador Carlos Ednei (2004), a Serra de Taperapuã era tida como a proteção 

natural, o antemural dos limites dos territórios paresi, ou seja, limites entre a parte 

“civilizada” (especificamente a região sul, Cuiabá) e a parte dos “sertões”, atributo muito 

utilizado durante o período colonial, para designar os limites com os “outros”, ou seja, os 

grupos indígenas e a civilização (OLIVEIRA, 2004). 

Até o início do século XX, quem conseguia ultrapassar o platô, entrava 

automaticamente em terra paresi, territórios históricos dos grupos Kaxiniti, os primeiros a 

serem atingidos, ainda no século XVIII, por fazerem divisas com as áreas de exploração 

colonial de minérios e pedras preciosas, via o Rio Paraguai e Diamantino, e do grupo 

Waimaré. 

Logo em seguida, após adentrar o Vale do Rio Sepotuda7, entraria em parte dos 

territórios Waimaré, o segundo grupo a ser alvo dos colonizadores, já em contextos 

republicanos. Avançando cerca de 50 km, encontramos a Serra dos Parecis, platô que define o 

limite da grande planície conhecida como Chapada dos Parecis, cuja extensão se estende até a 

divisa com o estado de Rondônia. 

Ao adentrar esse cenário, o viajante já estava nos domínios dos territórios dos Kozarini 

e os antigos Warêre, e de outros grupos que já não são mencionados em contextos que iniciam 

o século XX e que perduram até os dias atuais. 

Conforme a historiadora Elizabeth Madureira (1993), as primeiras incursões dos 

bandeirantes coloniais do século XVIII se deram pelas águas dos rios Paraguai, Rio 

Diamantino (basicamente empenhados na busca de minérios e pedras preciosas), até atingirem 

o Rio Sepotuda (em captura, ou “preamento”, de índios para escravizar), por volta de 1698, 

                                                 
7 Na língua halití, Sepotuba significa Kazazorezá, traduzível como “Cipozal”, em referência a grande quantidade 

de cipós encontrados em suas matas ciliares. Na hidrografia regional, o Rio Sepotuba é um importante afluente 

da Bacia do Alto Rio Paraguai, sendo um dos seus principais tributários. Também recebe  o nome de Rio Tenente 

Lyra, em homenagem ao Tenente João Salustiano Lyra, que foi o profissional designado por Rondon, para fazer 

o levantamento topográfico da região para a instalação de linhas telegráficas, que ligava Cuiabá - Santo Antônio 

do Madeira. De acordo com a história local, Lyra morreu no dia 3 de abril de 1917, afogado nas corredeiras do 

Rio Sepotuba. Seu corpo jamais foi encontrado. O serviço topográfico foi concluído em 1919. Informações 

disponíveis em < http://projetoriosepotuba.blogspot.com.br> acesso em 20/06/2011. 

http://projetoriosepotuba.blogspot.com.br/
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conforme registros do bandeirante paulista Antônio Pires de Campos. 

Há ainda sugestões de que esse caminho também poderia ter sido por via de navegação 

dos Rios Madeira, Guaporé, devido à localização de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

primeira capital da Capitania de Mato Grosso em 1751, o que não é interesse deste estudo 

aprofundar, contudo oportuno e necessário mencionar. 

 

1.3. A Serra de Taperapuã8 

 

A formação geográfica e geológica da Serra Taperapuã revela que essa é constituída 

de extenso planalto basáltico, rocha vulcânica, entalhada no interior da Bacia Hidrográfica do 

Rio Sepotuba. Atinge uma altura média de 680 metros do nível do mar, e divide os 

municípios de Tangará da Serra e Nova Olímpia. 

De acordo com Oliveira (2004), essa serra sempre fora território tradicional do grupo 

Paresi e que, a partir do adensamento das frentes modernas de colonização centradas nas 

décadas de 1950-70, foi destinada à reocupação por famílias de lavradores vindas 

particularmente das regiões nordeste e sudeste do Brasil e formação de novos núcleos 

urbanos. 

O historiador ressalta que o grupo Paresi, anterior aos projetos de colonização do 

século XX, já mantinham contato efetivo com os poaeiros e seringueiros, e com outros grupos 

indígenas, como ao sul com os Umutina, ou Barbado, habitantes da região abaixo da Serra de 

Taperapuã, e ao norte com Nambiquara, via Chapada dos Parecis, e outros grupos habitantes 

do Vale do Guaporé. 

O caráter dessas relações era pautado por rivalidades de ocupação de territórios, 

sobretudo com os Umutina, que de tempos em tempos insistiam em subir a Serra, o que era 

motivo de disputas de espaços físicos. Já a animosidade com os Nambiquara, geralmente, 

devia-se, em parte, pela mobilidade deste grupo em seus territórios, que a partir da 

intensificação das frentes de expansão, iam perdendo os espaços, sendo empurrados para os 

territórios paresi. Em ocasiões de aproximação, aconteciam os confrontos, que resultavam na 

maioria das vezes, em roubos de mulheres e crianças paresi e mortes aos homens. 

O pesquisador recupera em sua historiografia os relatos do padre salesiano Nicolaó 

                                                 
8
 Conforme anotações do Pe. Nicolaó Badariotti Taperapuã significa “região das antas”. A anta (Tapirus 

terrestris), habitante comum da região da Serra de Taperapuã, ao longo das caminhadas produzia trilhas que 

levavam ao cume da serra, facilitando a ação dos “picadeiros” na abertura de passagem pela região do cerrado e 

campos. (OLIVEIRA, 2004). 
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Badariotti9, realizados em 1898, tido como precursor da abertura do platô do Taperapuã, em 

período anterior aos projetos de colonização moderna dos anos de 1960-70, que resultaria na 

criação dos atuais municípios de Tangará da Serra, em 1976, local em que o grupo Kozarini 

passou a frequentar e se relacionar. Já nos anos de 1988, foi a vez da criação do município de 

Campo Novo dos Parecis, local que o grupo Waimaré escolheu, pela maior proximidade com 

suas terras, para se relacionar e frequentar. A aldeia Rio Verde se situa exatamente no meio 

do caminho entre esses dois municípios, cuja distância é de 150 km. 

A expedição chefiada pelo salesiano Nicolaó Badariotti partiu de Cuiabá, passando por 

Barra do Bugres, ultrapassou a Serra de Taperapuã, chegando a Serra dos Parecis. Teve uma 

duração de cinco meses e foi financiada pelo Banco Rio Mato Grosso, com objetivo de 

ampliar a exploração da região do Rio Juruena e Alto do Tapajós, afluente do Rio Amazonas 

(OLIVEIRA, 2004). 

Os relatos produzidos por Badariotti apresentam uma riqueza de detalhes sobre a 

região, sobre os animais e os indígenas, destacando as riquezas naturais que poderiam ser 

exploradas. A expedição chegou quando a poaia10 (Cephaelis Ipecacuanha), e a borracha 

(Hevea brasiliensis), já estavam sendo extraídas na região - ao que o missionário concentrou 

maior esforço, registrando o encontro com a propriedade de um grande explorador, Marcelino 

Prado. Este era comerciante, que residia por lá desde oi final do século XIX, e contava com 

uma grande propriedade, fazendas, armazéns e farta munição, como espingardas e 

ferramentas para uso nas atividades de exploração do sertão, o que o missionário classificou 

como um “espaço de civilização no meio do sertão” (OLIVEIRA, 2004). 

Nas suas descrições, a região é apresentada como um “inóspito sertão”, muito longe 

                                                 
9
 Nicolaó Badariotti, padre salesiano que no final do século XIX, acompanhou durante cinco meses uma 

expedição de exploração das matas de borracha, percorrendo o território dos Paresi no noroeste de Diamantino. 

Os seus dados demonstram que os índios ocupavam um vasto território, que limitava “ao sul, com a Serra de 

Tapirapuãn e a nação dos Barbados [os Umutina]; a leste, com o município de Diamantino e a bacia do rio 

Arinos; ao norte com o território dos Cabexins e dos Tapanhunas, a oeste com o rio Juruena e o território dos 

Cabaçaes”. Foi o viajante que mais s aproximou dos Paresi, e neste caso, do grupo Waimaré, devido à 

localização dos territórios. Sua função na expedição era, justamente, contatar os índios, facilitando assim a 

penetração da frente da borracha. Não por acaso, uma década depois, os Paresi seriam encontrados pelo 

Marechal Rondon, na construção das linhas telegráficas. A expedição de Badariotti foi promovida por um Banco 

(Banco “Rio-Mato Grosso”), com um o propósito de explorar e mapear as riquezas  e elaborar cartografia da 

região norte da então província de Mato Grosso, principalmente. (BADARIOTTI, 1898) 
10

A poaia é uma planta arbustiva (atinge uma altura entre 25 a 30 cm, com folhas verde-vivo, flores branca-

arroxeadas, mas é na raiz onde se concentram as propriedades curativas), da família da Rubiácea, também é 

conhecida por outras denominações: cagosanga, cipó-emetico, ipeca-cinzenta, ipeca-de-Cuiabá, ipeca-do-rio, 

ipeca-oficial, ipeca-preta, ipecacoanha, entre outras. Principais ações terapêuticas: modificadora das secreções, 

cardíaca, emética, expectorante, antidesinterica, sedativa, diaforética, hemostática, leishmaniose, dispneia, 

difteria, envenenamento, catarro crônico intestinal, cólicas, tenesmo, infecção intestinal, desinteira amebiana , 

irritação da garganta e brônquios, pulmões, febres gástrica e biliosa. A região da poaia em Mato Grosso se 

situava entre os paralelos 14 e 16. (Oliveira, 2004). 
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da civilização em relação a Cuiabá, mas, cuidadosamente, registra os diversos aspectos do 

ambiente, pronto para serem abertos pelos “picadeiros”, homens contratados para seguir na 

frente abrindo a região para os extrativistas da poaia. 

A extração da poaia ganhou vulto no início do século XX. Nos anos de 1914, as 

notícias propagandeavam a extração da poaia e da seringa como as riquezas de Mato Grosso, 

como tentativas de atrair as atenções para a região que se encontrava mais uma vez, num 

“isolamento” econômico (OLIVEIRA, 2004). 

As notícias dão conta que o período da extração da poaia, iniciara-se no começo da 

Primeira Guerra Mundial (1914), estendendo-se à década de 1970, passando por diversas 

maneiras e formas de exploração, e em outros momentos teve interação com a exploração da 

borracha. 

Muitos autores (COSTA, 1985; MACHADO, 1994; OLIVEIRA, 2004; COSTA 

FILHO, 1996) defendem que as atividades extrativas da poaia e da borracha se revezavam nas 

épocas sazonais. A borracha era extraída nos meses secos (de março a outubro), e a poaia, na 

temporada de chuvas (outubro a março). Essa dobradinha complementar, alavancou a 

economia regional por um longo período, fundou os principais municípios da região, como foi 

o caso de Barra do Bugres, em 1943, e contribuiu para a quase dizimação do grupo indígena 

Umutina, ou Barbado, grupo Bororo, família Macro-Gê, em meados do século XX. Seu antigo 

território foi transformado por Rondon num Posto de Fraternidade Indígena, que abrigava (e 

abriga) indivíduos de diversos grupos indígenas desterritorializados, resultados do convívio 

com as frentes das Linhas Telegráficas, cujo destino era serem transformados em 

“agricultores”, trabalhadores rurais. 

A região de concentração poaeira se localizava a margem direita do Rio Paraguai 

(paralelos 14 e 16 – direção norte-sul), estendendo-se até o Rio Guaporé, sendo que a região 

em que ficou mais conhecida e explorada foi o Vale do Sepotuda, parte do território histórico 

Waimaré. Depois de conhecer e relatar as riquezas de Taperapuã, a expedição Badariotti 

seguiu em direção à Serra dos Parecis. A distância que separa esta serra do atual município de 

Tangará da Serra é de 50 km. 

 

1.4. A Chapada dos Parecis 

 

A Chapada dos Parecis é composta por três aspectos geográficos: o alto espigão – a 

Serra dos Parecis, também conhecido como campos limpos; o cerrado, uma composição mais 

densa que faz o entorno, cujos limites se estende até a divisa com o estado de Rondônia, e as 



33 
 

várzeas, onde se localizam os leitos dos rios. A Chapada ou Chapadão dos Parecis apresenta 

uma extensão de 2,1 milhões de hectares, sendo considerada a maior área de terras planas do 

planeta, e, portanto, próprias para a agricultura de larga escala. 

A Serra dos Parecis está localizada a 500 metros do nível do mar. Conforme registrou 

em seus escritos, a imagem da serra, seguida pelo imenso chapadão, levou o salesiano 

Badariotti a se remeter ao “tempo dos dinossauros”, temas e ideias científicas que povoavam e 

instigavam a imaginação da época, pela sua imensidão azul. O religioso dedicou especial 

atenção ao descrever a vegetação, o relevo, tecendo algumas considerações sobre a presença 

dos seringueiros e poaeiros, não deixando de enfatizar e mencionar a relação cosmológica do 

grupo paresi com as pedras, os animais e a vegetação, e destacou o ambiente como lugar ideal 

do grupo para construir aldeias (OLIVEIRA, 2004). 

Badariotti descreveu a preferência dos Paresi em montarem as aldeias nas cabeceiras 

dos rios, com ampla visão - em lugares abertos, campos limpos, onde se pode ver ao longe, 

características utilizadas até hoje pelo grupo Kozarini, já que a preferência do grupo Waimaré 

é pelas áreas próximas às matas. Ele caracterizou os paresi habitantes da Chapada como 

“briosos, hospitaleiros, fieis, leais (...)”, nada muito diferente dos escritos por seus 

antecessores, mas completamente destoantes da visão que as famílias de lavradores teriam, 

cinquenta anos mais tarde, quando rotularam o espaço da Chapada dos Parecis como “espaço 

perigoso, terra de índio”, em parte, possivelmente, influenciadas pela imagem dos grupos 

indígenas veiculadas na época, em que a televisão e o cinema exibiam os filmes e series do 

far west norte americano, cuja temática central eram  as diligências ocupadas pelos brancos 

colonizadores, sendo atacadas por índios “selvagens” e “ferozes” (OLIVEIRA, 2004). 

Seguindo os rastros da expedição Badariotti, o pesquisador e etnólogo alemão Max 

Schmidt empreendeu duas viagens à região dos Paresi, uma em 1910 e outra em 1927. Os 

relatos dessas viagens resultaram num farto material etnográfico fundamental, para entender o 

modo de vida do grupo. Nos relatos da primeira viagem, Schmidt destacou a rivalidade entre 

os grupos, como os Kozarini e Cabixis, denominação dos grupos habitantes do norte. 

Na segunda viagem o pesquisador conheceu os Waimaré, ao que ele destacou que este 

grupo, por já ter convivido com a Comissão Rondon (especialmente aqueles da região do 

Utiariti e Estação Rondon, próximo a Diamantino), “já havia perdido a maior parte dos 

costumes e bens de sua cultura”, e fala da forte “amizade” que unia esses grupos a Rondon, ao 

ponto de considerá-lo “parente” (MACHADO, 1994; OLIVEIRA, 2004). 

Outro pesquisador que produziu um farto material sobre a região e o grupo Paresi foi o 

médico e antropólogo Roquette-Pinto, que partiu da então cidade de São Luiz de Cáceres-MT, 
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hoje conhecida somente como Cáceres, em direção à Chapada dos Parecis, em 1912. No seu 

percurso, descreveu com ricos detalhes o Vale do Sepotuda, já devastado pela extração da 

poaia, chegando até o posto de abastecimento Taperapuã, da Comissão Rondon, atualmente 

conhecido como Aldeia Queimada11, na Terra Indígena Formoso. Descreveu a vegetação, os 

animais, destacando a abundância de tipos de insetos e mosquitos, ao ponto de representar o 

ambiente Paresi como o “país dos insetos” (OLIVEIRA, 2004). 

O período pós essas grandes expedições continuou a ser trilhado por seringueiros e 

poaeiros, até final da década de 1950/70, quando as famílias originadas das regiões centro-sul 

do país, chegaram para ocupar os loteamentos rurais de pequenas propriedades privadas 

(glebas), e formou-se a colonizadora privada SITA - Sociedade Imobiliária Comercial Tupã 

para a Agricultura, com objetivos de reocupar o ambiente rural e o espaço urbano de Tangará 

da Serra. 

Oliveira (2004) destaca que até o final da década de 1970, os Paresi não costumavam 

frequentar o espaço de Tangará da Serra, onde 53% das terras do município são terras 

indígenas, majoritariamente dos Paresi pertencentes ao grupo Kozarini. 

A presença paresi começa a ser frequente em Tangará da Serra, depois da abertura da 

estrada (hoje rodovia MT-358), que liga o município à Fazenda Itamarati – num percurso de 

75 km, lugar de entrada para a aldeia Rio Verde, nosso ponto de partida. Até então, os Halití 

não desciam a serra, e tiveram seu espaço concentrado e reduzido aos limites dos cerrados da 

imensa planície, ou Chapada dos Parecis, que em tempos contemporâneos se tornaria alvo dos 

investimentos das grandes lavouras de monocultura, que hoje mantêm as grandes empresas do 

cenário do agronegócio. 

A formação sociocultural dos Paresi sempre fora descrita como organizada em grupos, 

                                                 
11

Por que se chama aldeia Queimada? Existem dois episódios envolvendo essa aldeia. O primeiro: foi a 

instalação, nas proximidades da Aldeia Koteroko, em 1907, do primeiro posto das Linhas telegráficas, Posto 

Taperapuã, que funcionava como posto de abastecimento e acompanhamento. Naquele tempo, chamava -se aldeia 

Kotérôko. Certo dia, um paresi que trabalhava no posto, foi acusado de ter pegado uma lima, usada para fazer 

fogo, pelos soldados da Comissão Rondon. Os saldados prenderam o paresi e o humilharam, bateram nele. O 

pessoal da aldeia ficou preocupado e vieram s aber o porquê prenderam o halití. Os soldados contaram que o 

paresi havia roubado uma lima. Passado o tempo, um soldado revelou que havia dado a lima para o paresi, 

esclarecendo a questão. O paresi foi solto, retornou para a aldeia, mandou a mulher fazer chicha e biju, saiu pra 

caçar e pediu a Enorê, que o vingasse das acusações e da humilhação pelas quais passou. O paresi era um pajé 

muito forte e fez os oferecimentos. Enorê mandou um raio muito forte que atingiu a região do acampamento. 

Começou um grande incêndio que destruiu tudo. Após aquele episódio, Rondo n abandou a aldeia Kotérôko. 

Rondon fez uma seleção de Waimaré e Kaxiniti para ir trabalhar na Comissão. Aqueles que aceitaram foram 

com Rondon para a região do Utiariti, os que não aceitaram, retornaram para a aldeia Formoso. Rondon reuniu 

as tropas e mudou-se para o local da Ponte de Pedra. As tropas foram transportadas num tonowi – tipo de carro 

ou carroça – puxado por cavalo e boi, assim era o carro de marechal Rondon. Muitos paresi trabalhavam no 

acampamento. O segundo episódio: outro incêndio foi no período dos seringueiros (década de 1940). Houve 

desentendimento por parte dos seringalistas, devido a suspeita de roubo de látex. Contrariados os seringalistas 

colocaram fogo no barracão de borracha e na aldeia. 
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oriundos de um mesmo local mitológico conhecido como Ponte de Pedra, localizada no Rio 

Sucurui-winã, atualmente sob a jurisdição do município de Campo Novo dos Parecis, fundado 

em 1988, em partes dos antigos territórios históricos, e que é palco de vários 

empreendimentos como grandes armazéns, grandes plantações de soja, girassol, cana-de-

açúcar e algodão, pequenas centrais hidrelétricas. 

A fundação do município de Campo Novo dos Parecis está intimamente ligada à 

história da passagem do Mal. Rondon em 1907, em direção ao Rio Juruena. Nessa ocasião, o 

Marechal conheceu o Rio Verde e ao norte o Salto do Utiariti. Esta passagem histórica 

norteou o traçado das Linhas Telegráficas, definindo a direção de um traçado para o lado 

oeste, em direção ao Utiariti, local em que erigiu um Posto Telegráfico, e a leste 

desembocaria em Capanema e Pontes e Lacerda, em direção ao território dos Nambiquara e 

atual estado de Rondônia. 

A ocupação efetiva dessa região se deu na década de 1970, com a chegada de famílias 

sulistas, e, em 1988 passou a ser chamada oficialmente de Campo Novo dos Parecis, em 

referência à forte presença deste grupo indígena na região. Não por acaso, o potencial 

hidrográfico do município é constituído pelos principais rios que deságuam ou nascem em 

terras paresi, como é o caso do Rio Verde, Rio Sacre, Rio Papagaio, Rio Sucurui-winã, e 32% 

das terras que pertencem ao município, são terras indígenas, como a TI Utiariti e TI Ponte de 

Pedra. Os Paresi são o cartão-postal da região, utilizados como propaganda para vender as 

riquezas naturais do município e dos antigos e atuais territórios, como é o caso dos Saltos 

Belo e Utiariti, ambos localizados na Terra Indígena Utiariti.  

Apresento abaixo, um quadro com a atual situação fundiária do grupo: 

Terra Indígena Área em hectares  Situação Jurídica Localização 

1 – Terra Indígena Paresi        563.586,5 Homologada Tangará da Serra 

Sapezal 

2 - Terra Indígena Utiariti         412.304,2 Homologada Campo Novo dos Parecis  

3 – Terra Indígena 

Rio Formoso 

         19.794,5 Homologada Tangará da Serra 

4 – Terra Indígena 

Juininha 

         70.537,5 Homologada Tangará da Serra 

5 – Terra Indígena 

Estivadinho  

           2.031,9 Homologada Tangará da Serra 

6 – Terra Indígena 

Figueiras  

           9.858,9 Homologada Tangará da Serra 

Pontes e Lacerda 

7 – Terra Indígena 

Uirapuru 

         21.700,0 Homologada Campos de Julho e 

Conquista D‟Oeste 

8 – Terra Indígena 

Ponte de Pedra  

         17.000,0 Identificada/ 

Delimitada 

Campo Novo dos Parecis  

9 – Terra Indígena 

Estação Paresi 

           3.620,8 Delimitada/ 

Sob Júdice 

Diamantino/Nova 

Marilândia 

Tabela 1 - Relação das Terras Indígenas do grupo Indígena Paresi. Total: 1.120.369,5 hectares  

Fonte: FUNAI/AER Cuiabá/2010 
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1.5. A Terra Indígena Paresi 

 

 
Figura 2 – Demarcação da Terra Indígena Paresi, localização da Aldeia Rio Verde – Mapa oficial 

Fonte: FUNAI de Tangará da Serra, 2009 

 

 

Neste estudo, facaremos a Terra Indígena Paresi, a maior em extensão territorial dos 

Paresi. Também foi a primeira TI do grupo a iniciar o processo de regularização. Em 1968, foi 

criada a Reserva Indígena Paresi, com os seguintes limites: ao norte, com o paralelo 14, 

ligando-se a margem direita do rio Juruena até a ponte sobre o rio Verde; a leste, margem 

esquerda do rio Verde, da ponte sobre a antiga BR 364, até o Paralelo 14; a oeste, com a 

margem direita do rio Juruena, a ponte do rio verde, BR 364, ao Paralelo 14; ao sul, com 
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grandes propriedades privadas. 

Atualmente, a TI Paresi abriga as seguintes aldeias: Rio Verde, Kotitiko, Kamae, 

Kalanazá, África, Zanakuá, Katyola winã, Salto da Mulher, Jurupará, Manêne, Sacre I, 

Zatemaná, Taykê, Sacre Zero, Ilhiocê, Batizá, Tatu Bolinha, Duas Cachoeiras, Cabeceira do 

Buriti, Buriti, Nova Esperança, Taquarinha, Papagaio Zero, Papagaio I, Papagaio II, Paraíso, 

Água Suja, Cabeceira do Sacre. 

As maiores TI´s em extensão são as Terras indígenas Paresi e Utiariti. São contíguas e 

o limite divisor de ambas é o Paralelo 14. A TI Paresi ainda tem contiguidade com as Terras 

Juininha e Uirapuru. 

 

1.6. Delineando o mundo halití 

 

As aldeias halití não apresentam formas definidas de ocupação do espaço, isto é, são 

diferentes das demarcações das aldeias Xavante, cujo padrão da distribuição das casas é em 

forma de semicírculos ou ferraduras, ou as dos Bororo, que são divididas por metades 

clânicas. Diferem-se até mesmo da forma dos parentes aruak Enawenê Nawê, que não se 

distribuem em aldeias, mas vivem numa grande aldeia, constituídas de diversas casas, ao 

redor do grande pátio. 

As casas residenciais ou as hatí dos paresi são construídas no local escolhido por seu 

dono. As aldeias12 não costumam ser populosas. Existem também as aldeinhas que 

comportam, geralmente, uma família pequena, que em muitos casos, vive numa única hatí 

(casa). Os paresi definem “aldeinhas” como aquelas em que uma família resolve se mudar e 

construir uma hatí noutro lugar, por várias razões, entre elas: cisões no grupo; brigas; intrigas 

e, principalmente, por mortes. 

A Aldeia Rio Verde concentra, atualmente, uma população de 96 pessoas, distribuídas 

em 22 famílias ligadas entre si, por algum tipo de parentesco. Durante o período de 2009 a 

2011, em que estive realizando o trabalho de campo, constatei um aumento no grupo, com a 

chegada de duas famílias: a de uma halití, que trabalhava e morava na sede da Fazenda 

Itanorte13, depois de muitos anos fora da aldeia, retornou para viver próxima dos parentes; e, a 

outra, de um halití, casado com uma imutinerô (mulher não índia), motorista do Polo Base 

                                                 
12

 O termo aldeia é empregado para designar um agrupamento maior, envolvendo várias famílias. 
13

 A Fazenda Itanorte é uma das empresas do Grupo Itamarati, do empresário Olacyr de Moraes. Chamava-se 

Fazenda Itanorte porque era a base regional daquela região, e formou-se ao seu redor um núcleo populacional 

para atender os trabalhadores da Fazenda. Localiza-se entre os municípios de Tangará da Serra e Campo Novo 

dos Parecis. Foi pioneira nos tempos da abertura das grandes fazendas, do início das grandes lavouras 

mecanizadas. Atualmente, está arrendada ao Grupo Maggi para plantio de soja. 
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que morava em Tangará da Serra. É a aldeia mais populosa kozarini, por se tratar da sede 

onde se concentram as interações sociais, entre a aldeia e as principais instituições 

governamentais. 

Romana Costa (1985) e Marco Antonio Gonçalves (1990) classificaram o sistema 

parentesco do grupo indígena paresi num todo como dravidiano. Autores como Mellatti 

(2007) e Viveiros e Castro (1995) afirmam que mesmo apresentando algumas variantes, pode-

se considerar como dravidianismo amazônico, pois cumpre a mesma função de reforçar o 

traço de herança da afinidade no interior de um grupo de parentes, e por apresentar algumas 

coincidências nos termos usados para definir o parentesco entre os Paresi (GONÇALVES, 

1990). 

Costa (1985), com base nos escritos deixados por Max Schmidt na sua monografia 

“Os Aruaques”, em 1917, destacou a existência de categorias sociais no interior do grande 

grupo, fora da esfera de parentesco, compostas pelos ezekwaharé, traduzível como “aqueles 

que pensam e mandam”, “determinam as tarefas, orientam os serviços, tomam conta das 

demais pessoas, dão conselhos, marcam as festas, trabalham juntos; os ewakaneharé - 

“aqueles que fazem tudo o que mandam”, desempenham as atividades designadas pelos que 

pensam e mandam, e ainda uma terceira categoria os kahéte, “aqueles que desempenham a 

função de “caçadores, guerreiros”, responsáveis pelo abastecimento de carne nas aldeias, em 

tempos distantes, naquele período em que lá estive diretamente envolvida com os Kozarini, 

não observei referências a essa categorização (COSTA, 1985). 

 Com referência à classificação no campo do parentesco, a autora apresenta as 

categorias que se referem ao domínio do parentesco, em que a terminologia ityawazá, 

traduzível como “parentes próximos”, ou kaisereharé, “verdadeiros”, como enfatiza Daniel 

Cabixi (2010); os maiha katyawasere, cujo significado pode ser “parentes distantes” ou “não 

parentes”; e ainda uma terceira categoria a qual identifico como a relação que os mesmos 

estabelecem inclusive com o administrador anterior da FUNAI14, que apresenta um histórico 

de relação com o grupo há vinte anos, o qual já recebeu o batismo halití, uma prova de 

confiança e amizade, e a denominação de: os nohinaiharé – “meu companheiro”, aquele que 

                                                 
7 O servidor da FUNAI, C.M.V.B. trabalha diretamente com os Paresi há mais de 20 anos. Atualmente ele é 

praticamente um consultor para “assuntos de imutí”. Durante esse tempo de convivência, fluiu uma grande 

amizade entre ele e a maioria dos Paresi, ao ponto dos  mesmos o considerar “um halití”, e até receber nome de 

batismo halití, com direito a ser adotado por uma família. Eles o consideram uma pessoa confiável e sempre que 

necessitam de orientações/conselhos acerca das  tomadas de decisões sobre as questões que envolvem a 

sociedade envolvente, ele é convocado para opinar e o seu ponto de visto é tido como decisivo. Também é 

convocado para participar de todos os eventos que organizam, como as festas das flautas, batizados  halití, festa 

da menina moça, formaturas, eventos esportivos, entre outros. 
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participa das atividades como pescarias, caçadas, “aquele que anda junto e faz as atividades 

juntos” (COSTA, 1985). 

Em se tratando do grupo Kozarini, vale destacar uma passagem em que a autora, 

citando Max Schmidt, enfatizou não ter percebido nenhuma diferença entre os “paresi-kabisi” 

(neste caso a referência da época para os kozarini) em relação à hierarquia. Essa ideia é 

reforçada inúmeras vezes por aqueles que trabalham diretamente, em que definem os Kozarini 

como “os mais democráticos, mais políticos e acolhedores”. Como se tratava de estudos sobre 

o grupo de forma global, essas diferenças podem ser atribuídas aos Waimaré, que faziam (e 

fazem segundo eles), distinção entre “aqueles que moravam no campo, não podiam mandar” 

(os Kozarini), em referência à condução de poder frente ao grande grupo. Da mesma forma, 

os Kozarini se consideram os “paresi mais puros”, “aqueles que mantêm uma endogamia, ou 

seja, privilegiam os relacionamentos e os contatos internos, priorizam a sua cultura” (PROF. 

RONY, 13/06/2010). 

Os Kozarini, como os demais Paresi, definem-se como patrilineares, isto é, em caso 

das uniões entre membros de grupos distintos, o pertencimento de grupo dos filhos, prevalece 

a linha paterna. Vale ressaltar que o termo grupo foi difundido por Rondon, para dar conta da 

diversidade interna paresi (COSTA FILHO,1996; COSTA, 1985; BORTOLETTO, 1996). 

Durante o trabalho de campo, ouvi constantemente eles se reportarem a subgrupo, e 

em raríssimas ocasiões, o clã. Uso o termo subgrupo porque é um dos termos usados pelos 

próprios paresi para fazer distinção entre Kozarini e Waimaré. Porém, como disse na 

introdução, optarei pela denominação de grupos. Daniel Cabixi, ao longo de algumas 

entrevistas recorre ao termo clã. Esta é uma questão muito interessante tanto para pensar a 

organização social do grupo, quanto aos termos usados no campo indigenista para definir em 

português a organização dos grupos indígenas. São termos da língua portuguesa, de uso 

recorrente e que para saber mais, necessitaríamos avançar nos estudos, até porque existe uma 

diferença efetiva de como esses grupos se pensam, e, como nós os definimos. 

Entre os grupos familiares, ou facções como alguns definiriam, da aldeia Rio Verde, 

predomina as alianças por afinidades. Isto quer dizer, que os membros de uma mesma família 

podem manter alianças com outros grupos, para defender seus interesses, não se constituindo 

eminentemente alianças familiares, não envolvendo, necessariamente, relação de parentesco. 

Conforme observou um servidor da FUNAI, que trabalha com os paresi há mais de 20 anos: 

 

(...) nas questões econômicas, se dividem em facções, ou seja, grupos 
concorrentes que compartilham os mesmos interesses, e entre estes existem 
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as ajudas, (...) as disputas e brigas internas são intensas, pelo poder, pelo 
destaque econômico, e cada família filia-se ao blocão

15
 e apoiam as 

lideranças internas (...) mas quando se trata de festas tradicionais, todos são 
afins, as flautas promovem a união, mesmos daqueles que são inimigos. (...) 
Existem disputas internas entre cada família, mas no momento do trato com 
o sagrado, isso é colocado de lado. Se uma família não tem flauta e deseja 
fazer uma festa, pode emprestar as flautas de outro grupo, mesmo que não 
tenha uma convivência harmoniosa. Não existe harmonia, existem disputas, 
conflitos, disputas pelos próprios interesses, mesmo sendo elementos da 
mesma família. Quando envolve o grande grupo, e entre os subgrupos, todos 
se unem” (Depoimento do servidor C.M. da FUNAI, em Cuiabá, 
12/01/2011) 

 

Existe uma liderança geral – aquela que representa o grupo nas demandas externas, 

mas cada família ou indivíduo é livre para desempenhar seus papeis e nas aldeinhas existe o 

“dono do lugar”. Da mesma forma, o grupo Paresi como um todo é representado pelo 

“cacique geral” – isto é, “chefe de todos os paresi”, que atualmente, é representado por João 

Ahezomae (ou João Garimpeiro), cujo poder é basicamente simbólico, isto é, a representação 

jurídica dos grupos são as associações, mas a presença de um chefe geral, legitima, gera 

confiabilidade entre os demais. (ver figura 03) A opinião dele pode até não prevalecer, mas a 

sua presença é importante nos eventos e embates econômicos, e, principalmente, a sua 

presença/imagem é usada para selar e validar os acordos, sugerindo que, se ele participou e 

aprovou, isto pode ser bom para os halití. 

 

 
Figura 3 – Seu João (de cocar) ao lado do Governador do Estado, Blairo Maggi, em 2009, e a cúpula  das 

lideranças paresi. 

 

Sobre esta forma de poder Oliveira (1999), define como um “papel politico imposto”, 

isto é, ele exerce uma função politica de chefe geral, de representação dos grupos perante as 

decisões politicas., é sempre convocado para as mesas de negoçoes, mas as decisões são 

                                                 
15

 O termo blocão vem da ideia de blocos de família que se unem para defender os seus interesses financeiros, e 

na maioria das vezes, o fator de parentesco não prevalece, como é o  caso do que existe entre as famílias  em Rio 

Verde. 
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firmadas pelas associações que detem o poder jurídico do grupo (Oliveira, 1999). 

De acordo com alguns relatos, o título de chefe geral fora moldado por Rondon, que o 

utilizava como estratégia de aproximação com as lideranças - os amure, (MACHADO, 1994). 

Assim, distribuía títulos, a exemplo de “capitão”. Já a referência a “chefe geral” foi instituída, 

posteriormente, pelos militares tanto do SPI16, quanto da FUNAI17 (no início das atividades), 

para representar o grupo nas questões externas, permanecendo até os dias atuais. 

Daniel Cabixi (ver figura 4) explica que no momento atual, analisando o grande grupo 

paresi, “existe a categoria dos „caciques influentes‟, aqueles que dominam os conhecimentos e 

mecanismos políticos e econômicos da sociedade envolvente, aliam esses conhecimentos com 

os mecanismos da sociedade interna, e se sobressaem perante as demandas, e mantêm o 

controle e monopólio dos bens materiais e monetários” (Tangará da Serra, 25/02/2011). 

 

 
Figura 4 – Daniel Matenho Cabixi 

 

Outro aspecto importante é o gerenciamento daquilo que denominamos para fins de 

entendimento das questões financeiras, dito de outro modo, o uso financeiro dos recursos e a 

distribuição dos bens. Os Kozarini fazem distinção dos bens indígenas e dos bens advindos da 

sociedade não-indígena e seguem o mesmo padrão desta, no tocante ao gerenciamento dos 

bens industrializados. 

Daniel Kabixi explica que na ótica de distribuição dos bens entre os Kozarini, existe a 

socialização monetária e a socialização material. Significa dizer que: 

 

A economia tradicional era, e é distributivista de bens indígenas entre os 
membros da aldeia ou famílias. Quando se trata da socialização monetária e 

                                                 
16

 Serviço de Proteção ao Índio – SPI – é um órgão do governo federal, fundado em 1910, projeto de criação 

elaborado pelo Marechal Rondon, seu patrono e primeiro dirigente.  
17

 A fundação da FUNAI ocorreu em pleno governo da Ditadura Militar (1967) e foi dirigida por militares e por 

civis que eram escolhidos a dedos por militares. Naquele período, houve uma espécie de concurso, por meio do 

qual se formou um quadro de servidores indigenistas civis para fazer o trabalho de campo junto aos índios. 
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dos bens de consumo, aí existe diferenciação, tendendo-se a não 
socialização, nem monetária e nem material, isto é, não é distributivista. Não 
considero capitalista pelo fato do capitalismo pressupor acumulação de 
renda, mas uma tentativa de adaptação do sistema capitalista dentro da 
realidade dos Kozarini e dos paresi em geral. 

 

Isto posto, os detentores dos recursos monetários e bens de consumo sempre são os 

mais privilegiados. Reconhece-se que não existe socialização dos recursos financeiros que 

entram nas aldeias. Cabe lembrar que a noção de distributivismo não conota o mesmo que 

“comunitário”, e que dentro da ótica halití, sempre predominou os grupos afins, isto é, quando 

alguém faz uma roça tradicional, por exemplo, na época da colheita, ele socializa a produção 

com aqueles que detêm relações de afinidades, e muitas vezes não tiveram nada a ver com a 

plantação, ao mesmo tempo, ele pode colocar limitação para socializar com toda a aldeia. 

Funciona de acordo com a vontade do dono da roça, não é uma decisão uniforme, 

generalizada. 

Diante deste quadro, ousamos categorizar os detentores dos recursos monetários numa 

perspectiva do grande grupo: os caciques influentes, notadamente a maioria dos caciques 

Waimaré, apoiados por agentes da sociedade envolvente (principalmente pelos detentores do 

poder externo: os empreendedores, parceiristas e políticos de todas as instituições). Essas 

lideranças exercem o poder político atrelado e construído pelos poderes externos (sociedade 

imuti) e internos (os haliti). Outra categoria são os “agentes da comunidade”, indivíduos que 

não tem o poder político e material, mas se destacam de alguma maneira por sua atuação no 

conjunto social, destacam-se no grupo e almejam o poder; e uma terceira categoria que 

corresponde àqueles que têm o “poder de persuasão”, os quais se aliam em conjunto com 

outros membros e vão até essas lideranças que detêm o monopólio e negociam em prol de 

seus interesses particulares (compra de carros, construção de casas, entre outros). Assim, 

utilizam-se do poder de persuasão para adquirir bens particulares. 

Ainda sobre o gerenciamento das questões financeiras e circulação de bens, foi umas 

das primeiras preocupações que Carlito expôs, quando começamos este trabalho etnográfico: 

 

(...) com a entrada do capitalismo, conta em banco, crediário, facilitou a 
aquisição de objetos materiais, eletrodomésticos. Como não é da cultura, 
usam de qualquer jeito, sem cuidado. Não tem noção de como administrar o 
dinheiro, só vai gastando. Entra muitos recursos, mas não sabe utilizar de 
forma racional para melhorar a vida da comunidade (Rio Verde, 2009).  

 

Ao contrário do que comumente é descrito sobre o cotidiano das aldeias indígenas, de 

que todos vivem de forma comunitária, coletiva, no caso dos Kozarini da Aldeia Rio Verde 
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(também percebida em outras aldeias), não existe uma hegemonia nos tratamentos. Como em 

todas as sociedades, existem os desafetos, as intrigas, as “fofocas”, os ciúmes, as disputas 

políticas, e na realização dos trabalhos, podem até existir alianças e solidariedade entre sogros 

e genros, pais e filhos, mas está longe da ideia construída de que tudo é dividido 

igualitariamente. As mulheres têm as atividades específicas como cuidar da casa e das 

crianças, preparar a mandioca e fazer chicha18, que ainda é uma qualidade bastante respeitada. 

Na atualidade, homens e mulheres se dedicam as mesmas tarefas, como ser professores, 

agentes de saúde, entre outras. 

 

1.7. Organização simbólica e ritual 

 

De acordo com a organização mitológica dos grupos, num tempo em que o calendário 

linear não consegue datar, os paresi saíram de uma grande pedra, juntamente com outros seres 

humanos, e foram distribuídos por um grupo de irmãos, heróis culturais (OLIVEIRA, 1999), 

cuja finalidade fora montar a natureza halití, bem como instalá-los em seus territórios. Assim 

mapearam, dividiram as cabeceiras, os rios e córregos, pois parece que “tudo era uma coisa só 

antes”, segundo os relatos. 

Todo esse processo teve as suas fases: saíram, conheceram, conviveram com os 

animais, criaram e distinguiram os animais e plantas que iriam servir de alimentos, cura e 

oferendas aos espíritos, que, mesmo numa outra atmosfera, continuariam a frequentar os 

lugares onde vivem os grupos halití. 

O conhecimento das “histórias sagradas” foi colocado como condição para conhecer e 

compreender a “natureza halití”, principalmente no que se refere à divisão dos grupos, tão 

discutida na literatura paresi (COSTA, 1985; MACHADO, 1994; BORTOLETTO, 1999; 

COSTA FILHO, 1996), onde muitos defendem que a organização por grupos deixou de 

existir desde a convivência com o Mal. Rondon e, posteriormente, com as Missões religiosas. 

Ao mesmo tempo, existe um consenso de que, na atualidade, a maioria do grupo é 

Kozarini, seguidos por uma pequena representação do grupo Waimaré e poucos Kaxiniti. 

Nossos interlocutores chamam em português de “histórias sagradas” o instrumento pelo qual 

                                                 
18

 Chicha é a designação genérica para diversos tipos de bebidas indígenas, habitantes da América Latina, em 

especial da região andina, com baixo teor alcoólico, quando fermentadas. São feitas a partir da fermentação d a 

mandioca, do milho, da batata e das diversas frutas de cada região. Existem os tipos fermentados e não 

fermentados. Cada grupo indígena apresenta a sua denominação nativa aos vários tipos de preparos de bebidas. 

As denominações mais conhecidas são o cauim, macaloba (Zoró), kazalo e nokaza (Paresi), cariri, entre outros. 

As versões fermentadas são geralmente usadas nas cerimônias e rituais, já as não fermentadas são ingeridas a 

qualquer momento, para saciar a sede e acompanhar alimentos, como carnes e biju . 
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explicam sua origem e possibilitam conhecer como pensam este universo e seu lugar nele. 

Basta perguntar como se definem enquanto Kozarini e a resposta: “é preciso conhecer as 

histórias sagradas, você precisa escutar os velhos”. 

Na opinião dos kozarini, os Halití contemporâneos reconhecem a constituição dos 

grupos como fora no passado, “passaram sim, por modificações, muita coisa mudou”, a 

começar pelos casamentos que até o convívio com Rondon aconteciam, preferencialmente, 

dentro de cada grupo. Na convivência com as missões, os padres e as freiras os obrigavam a 

casar com outras etnias, bem como, eram proibidos de falar a língua materna, e levados a se 

esquecerem de suas crenças. 

De acordo com as “histórias sagradas” registradas, o tempo para os Halití se divide em 

um antes, em referência às memórias distantes indeterminadas temporalmente, e um agora, 

que não necessariamente seja acumulativo ou conectado ao passado. Dito de outra maneira, 

não segue a temporalidade linear e progressiva, como a sociedade ocidentalizada organiza o 

tempo. O que me levou a desenhar uma possível classificação dos períodos de tempo 

enunciados até agora. (Ver tabela 2) 

 

Tempo em que os deuses viviam entre a terra e o céu; a história de Enorê.  

 

Tempo em que homens e animais se relacionavam e até casavam entre si. 

 

Tempo em que os deuses transitavam/moravam entre o céu e a terra, na região onde se localiza 

a Ponte de Pedra, cabeceira do Rio Sakuriu-winã. 

 

Tempo em que o trânsito celeste fora interrompido. 

Tempo dos heróis culturais (OLIVEIRA, 1999), depois da saída da Ponte de Pedra, local de 

onde saíram os heróis e cada um ficou responsável pela organização dos grupos, a subdivisão 

do território, que era único, a criação de alguns animais para servir de alimentação, como a 

ema e o veado campeiro, nomearam as cabeceiras e os rios da região. 

 

Tempo do retorno dos heróis culturais para o interior da pedra, e o momento em que os Haliti 

assumem o seu destino. 

 

Tabela 2- Possível classificação dos períodos de tempo, segundo as narrativas dos interlocutores Kozarini 

 

Nas narrativas dos principais interlocutores com quem nos relacionamos, um ponto 

forte perceptível foi o de que a “força da identidade kozarini” está na “prática” das “histórias 

sagradas”. Segundo os relatos produzidos, os Kozarini “nunca abandonaram a crença nos 

rituais e nos espíritos que cuidam dos Haliti”. 

Afirmam que enquanto existir o ritual da Yámaka (ou flautas sagradas) existirá os 

Halití. Esse ritual é apresentado como a condensação de fé e energia e é composto por várias 

partes. O ritual e a relação com o conjunto de flautas são constituídos por particularidades, 
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que embora não tenha sido possível participar de um, devido ao período de luto pelo qual o 

grupo estava submetido (quando morre um halití, o luto se estende por até um ano, e nesse 

tempo não realizam as grandes festas), ouvi detalhes tanto na forma verbal, quanto através de  

desenhos, feitos pelos principais interlocutores. Isso tudo devido à importância que o grupo 

deu ao registro das particularidades que envolvem o processo ritual e o conjunto de flautas. 

Esse processo é chamado de Ritual da Yámaka. Até o presente não tem merecido uma 

dedicação mais efetiva, para o que espero que esta pesquisa venha contribuir, inclusive para 

despertar o interesse de aprofundamento dos estudos, pois certamente não iremos esgotá-los. 

Também não se trata do objetivo principal desta pesquisa, que é conhecer os Kozarini, suas 

fronteiras entre os demais grupos paresi, outros grupos indígenas e não-indígenas, e como 

administram as ações em contextos de etnodesenvolvimento. Por ter sido rico o material 

produzido em campo, por meio do qual o grupo se representa, descrevi-o aqui de forma geral. 

O ritual é dirigido a Enorê, a “força cósmica universal”, e aos “espíritos dos 

ancestrais” que vivem em aldeias celestiais, mas visitam os Halití sempre que são 

convocados pelas grandes festas. Enorê não possui uma forma definida, podendo se 

manifestar em qualquer coisa que tenha vida na natureza. Decidi, antes de iniciar a descrição 

do ritual das Yámakas, ampliar um pouco mais a compreensão sobre Enorê. 

 

1.8. Enorê, pelos Kozarini 

 

Num “tempo muito distante”, os animais e as pessoas viviam juntos, numa mesma 

atmosfera. Tudo tinha dono: o dono dos animais, o dono das águas, o dono das matas, o dono 

dos campos e assim por diante, que volta e meia, entravam em conflito e destruíam quase 

tudo. Enorê foi o primeiro a encarar e enfrentar esses donos, lutou e conseguiu vencê-los. Foi 

morar no céu. Etimologicamente, o termo Enorê é composto da seguinte forma:  

Eno: significa altura, filho do céu, filho lá de cima, que vive nas alturas. 

Rê: dono; morador; 

Eno + re = Enorê: dono do céu, espírito que vive nas alturas, no alto, no céu. 

Enoharê: é o raio, o filho de deus, o instrumento de poder que pelo qual deus controla, 

repreende e surpreende. Quando alguém é atingido por um raio, significa que essa pessoa está 

sendo punida. Porém, o raio pode surgir como um aviso que alguém está fazendo mal, 

feitiços. 

Enorê foi o primeiro a ir viver no céu, por isso, é também chamado de “deus antigo”, 
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“deus velho”. A professora Tereza19 assim nos explicou que além do Enoharê, existem mais 

quatro pessoas que ajudam Enorê a cuidar dos Halití. Nas suas palavras, são os “secretários” 

de deus. São eles: 

Toakahorê: primeira pessoa de deus, o dono do raio Enoharê. O mais próximo de 

deus. Representa o bem, toma as decisões. 

Junto com esses elementos, outros mais atuam em conjunto, representando as coisas 

boas, ruins e neutras. Sempre atuam em três, ou dois. Os Halití e as Halute devem conhecer 

estes três lados. A pessoa halití se organiza em três lados. 

Wakomone: representa a segunda pessoa. É neutro.  

Kerakoama e Wazolye: são as representações do mal. Aqueles que ficam enviando 

coisas ruins, como por exemplo, instigando as brigas e as práticas de feitiços. 

Conforme constatei junto aos meus principais informantes, algo que inquieta e 

preocupa os Kozarini são as práticas de feitiços. A força dos feitiços é muito temida. Se não 

acerta a pessoa que fora alvo, pode atingir pessoas da família. Tão forte quanto os feitiços, são 

os castigos. Se alguém da família erra, não respeita os espíritos das Yámakas, ou  fazem algo 

de  mal, os membros podem pagar pelos erros, recebendo os castigos. 

Eles acreditam que a morte não é algo natural, mas sempre é provocada por uma força 

maligna, em muitos casos, manifestada pelos feitiços. Acreditam que quando os Halití nascem 

todos os espíritos são bons, mas quando crescem podem se transformar em espíritos ruins. A 

pessoa pode se perder, fazer coisas erradas, e o espírito pode fazer coisas ruins, ou até mesmo 

encontrar espíritos ruins que vagam como zumbis e fantasmas. 

Outra particularidade Halití são as constantes disputas internas, o que desencadeia 

fortes revanches, ciúmes e invejas. Essas disputas podem se manifestar numa simples fofoca, 

ou desencadear-se em brigas, e, eventualmente, na prática de feitiços. Isso nos permite 

deduzir que a ideia romântica de coletividade, de vida comunitária regada à paz e à harmonia, 

está longe de retratar o cotidiano halití. 

No plano em que Enorê mora existem as aldeias dos “espíritos antigos”, dos 

“primeiros halití”, os “espíritos das Yámakas”, os espíritos bons, que mantêm a ligação 

através da realização dos rituais, dos ensinamentos, como o recebimento do nome, que sela o 

lugar de retorno quando morrem. Assim, quando nascem ou quando morre, o espírito passa 

                                                 
19

 A professora Tereza é moradora da aldeia Rio Verde, irmã da esposa do meu anfitrião e casada com o irmão 

do mesmo. Tem 42 nos, fez o curso de magistério do projeto Haiyô, parceria Seduc/Funai/M inistério da 

Educação (MEC). É estudiosa das práticas sagradas, ou melhor, está se preparando, conhecendo as histórias e 

rezas sagradas com os mais velhos . Ela dirige um grupo de jovens – Grupo Kamaihye  que aprendem as cantigas 

e fazem apresentações publicas em eventos . 
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por Enorê. Se o Halití não agiu corretamente, vai viver junto com os espíritos maus, se agiu, a 

alma vai para a aldeia dos espíritos bons, fortes, aqueles que lhes deram os nomes halití. 

O espírito, quando retorna para essas aldeias, deve passar pela avaliação de Enorê, 

que, como qualquer outro deus (ou deuses), exige prestação de contas. Existe uma lista de 

comportamentos e decisões que não podem ser transgredidas, citarei algumas, são elas: não 

podem mexer (ter relações, casar, brincar) com parentes verdadeiros-irmãos (primos 

cruzados); não devem misturar sangue (ter filhos com outros índios ou imutí), porque o 

espírito não passa pelas provações, fica por aqui, perdido, rondando a aldeia.  

Enorê não aceita os espíritos misturados (isto é, filhos de halití com imutí, ou com 

outros grupos indígenas, por exemplo). E quando isso acontece, esses espíritos não 

conseguem vencer os desafios da chegada até Enorê, pois para isso, precisam passar por uma 

ponte, que é feita de uma cobra sucuri esticada. 

Quem é halití verdadeiro passa tranquilo, sem susto, não tem medo. Noutros casos, 

sente medo e retorna para a terra. Em outra situação, o espírito deve passar por entre duas 

lâminas que se entrecruzam, como uma tesoura, numa velocidade super-rápida. Assim se 

definem como halití e Kozarini, pois segundo eles, são os grupos que nunca deixaram de 

viver as histórias sagradas, e dão preferência às uniões dentro do grupo. Raramente aceitam as 

bíblias, ou seja, os dogmas e preceitos de outras religiões, crença em outro deus, porque já 

existe uma crença para eles, não precisam da crença dos outros. 

Uma vez apresentado Enorê e suas aldeias, vamos ao roteiro do ritual das Yámakas. 

 

1.9. A origem das Yámakas 

 

Iniciaremos apresentando a formação do conjunto das Yámakas, quem as cuida e as 

recebe, para depois adentrar nas particularidades que compõem o ritual. 

Apesar de estar trabalhando com um grupo humano, que apresenta um longo período 

de contato com a sociedade nacional, e, por isso desperta o interesse de pesquisadores de 

várias áreas de conhecimento, em diversos contextos e períodos históricos, a referência sobre 

a espiritualidade dos Paresi, e no caso do objeto desta pesquisa, do grupo Kozarini, tem sido 

abordada, até então, de uma maneira generalizada. 

Como colocado, ao anunciar minhas intenções de pesquisa junto ao grupo Kozarini, a 

primeira exigência passou pelo conhecimento das “histórias sagradas”. Foi como firmar um 

compromisso. O conhecimento da vida espiritual, segundo eles, é o pilar mais importante para 

viverem sua identidade enquanto grupo e pessoa. Os conteúdos dessas histórias traduzem a 
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essência, segundo eles, do que é “ser halití” e a maneira com que vivem a relação com o 

sagrado determina a sua condição de humanos. Percebi que são bastante cuidadosos e 

metódicos ao tratar desses assuntos, e muito exigentes quanto à abordagem dos temas, 

escolhendo momentos e lugares adequados para abordá-los, ao mesmo tempo em que se 

certificavam como eu estava entendendo o que narravam, conferindo sempre meus registros 

escritos. 

Escolhi iniciar essa temática recuperando o momento em que as flautas vieram 

conviver com os Halití. Nessa viagem ao ancestral, contei com a ajuda de vários 

interlocutores, como o anfitrião da Aldeia Rio Verde, Carlito, o professor Salomão, Anésio, 

moradores da aldeia Kotitiko, e, principalmente, contei com as explicações atentas e leitura 

cuidadosa do material pelo servidor da FUNAI, Daniel Cabixi. 

De acordo com o conjunto de narrativas, num tempo muito distante, em que o céu a e 

terra eram bastante próximos, os espíritos ancestrais, poderosos, muito sábios conhecedores 

do mundo, ajudavam Enorê a cuidar do universo. Quando Enorê foi morar definitivamente no 

mundo celestial, esses espíritos continuaram a relação com os halití, o que acontece até a 

atualidade. Os espíritos vivem invisivelmente junto aos homens sábios contemporâneos, que 

conhecem o domínio das histórias, são capazes de entender e receber as revelações. 

A personificação dos espíritos das Yámakas acontece através das flautas, tidas como 

instrumentos sagrados, cujo som evoca a presença dos espíritos. Estes também se manifestam 

no mundo dos sonhos, e somente os homens sábios podem visualizá-los. As famílias, de 

gerações a gerações, tem a responsabilidade de cuidar das flautas. 

A proteção das flautas atua em vários pontos da vida dos halití: na proteção à saúde, 

na cura, na proteção contra as forças ruins, demoníacas; proteção contra a interferência de 

Tinahare, o elemento que desencadeia o mal (espírito do mal, algo que se compara a 

concepção cristã de demônios). Numa aldeia podem existir várias famílias que cuidam das 

flautas, da mesma maneira que uma mesma família pode cuidar de várias flautas. 

Quando não cuidam das flautas, a presença do mal atua na vida dos halití, trazendo 

desgraças, misérias, doenças, brigas e todo tipo de desavença. Daí é possível atribuir o caráter 

conciliatório que as flautas representam. Cada vez que uma grande festa é realizada, as 

desavenças são zeradas, tudo é esquecido. Da mesma maneira, quando os espíritos das flautas 

não recebem os tratamentos, eles vão embora e abandonam os halití. 

Os cuidados são mantidos desde a origem dos halití, e surgiram a partir da necessidade 

das pessoas de uma época, em ter um instrumento para personificar e animar as forças 

invisíveis, talvez um som, ou um objeto. 
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Antes não utilizavam flautas, mas vários tipos de objetos, como as cabacinhas e 

pedaços de ossos. As cabaças eram colocadas na frente da hatí e o vento soprava fazendo um 

som, ao que imaginavam que estava cantando. Isso passou a ser interpretado como a presença 

de espíritos divinos. Até que um dia, conheceram o som emitido pelo vento, que ao passar 

pelas taquaras faziam um zummmm. Gostaram do som e começaram a se oferecer para cuidar 

delas. 

Contaram-me que num certo dia, um homem conheceu o caminho dos donos das 

flautas, iniciando-se assim os registros dos conhecimentos e o entendimento de como as 

flautas entraram na vida dos halití. Esse homem chamava-se  Maihi, estava pescando quando 

se encontrou com uma seriema (culatra). As seriemas, assim como todos os animais naquele 

tempo, falavam e se relacionavam com os Halití. A seriema começou uma conversa, querendo 

saber por que Maihi estava pescando. Ele respondeu que era para oferecer aos espíritos das 

cabaças, cujo nome era Matokozahalo. A seriema lhe respondeu que aquela não era a flauta 

verdadeira, e convidou Maihi para conhecer onde estavam as flautas verdadeiras. 

O homem aceitou o convite para conhecer Kalaitewe, que vivia numa outra dimensão 

abaixo da água, num lugar igualzinho a terra. A seriema lhe explicou que Maihi precisaria de 

muito fôlego para ultrapassar a força das águas, e que deveria estar preparado para passar por 

algumas provas, inclusive morrer e ressuscitar. Mandou que segurasse nas suas costas e 

mergulharam. Da primeira vez, o homem não aguentou, ficou sem fôlego e retornaram. 

Investiram em novas tentativas, até que a seriema segurou firme o homem e conseguiram 

ultrapassar a dimensão da água, chegando a um lugar igual a terra. 

Chegando lá, começaram a andar e a ouvir gritos e cantos de Yohôhôs (guardiões das 

flautas). As flautas estavam animadas, gritando, contentes com a chegada deles. Nesse lugar, 

tudo era encantado, era o lugar da morada das flautas. Foram se aproximando. O homem 

andava pertinho da seriema. Encontraram os Yohôhôs, espécie de varas feitas de uma planta 

chamada negra mina, e enfeitadas com penas de ema e arara, cuja função é guardar as flautas, 

anunciar sua chegada, abrir caminhos para elas chegarem. 

Os Yohôhôs espetaram Maihi embaixo do braço, até ele morrer. Kalaitewe, o dono das 

flautas, levou o homem para sua casa e cuidou dele, curou os ferimentos e o fez viver. Depois 

lhe ofereceu chicha, carnes de caça, biju. Sobre todo esse processo a seriema tinha explicado 

como ele deveria se comportar, inclusive no aceite das refeições. A chicha e o biju mais 

antigos deveriam ser entregues para a seriema, ele não deveria aceitar. Os alimentos mais 

novos, ele podia comer. Eram regras que precisavam ser respeitadas. 

Após essas provas, o dono das flautas convidou Maihi para escolher as flautas. Deu 
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todos os tipos de flautas para ele levar para a terra. As flautas possuem denominações 

femininas e masculinas. Em seguida, o dono das flautas explicou-lhe: como deveria tratá-las, 

como tocá-las, guardá-las, como alimentá-las, como preparar os oferecimentos, seguir jejuns, 

respeitá-las e tratá-las como se fossem uma família. Quando as flautas já estivessem entre os 

halití, estes não poderiam abandoná-las ou não cuidar bem delas, pois sofreriam castigos, e as 

flautas voltariam para o seu mundo, deixando os halití desprotegidos. 

Vamos aos nomes e hierarquia das flautas, observando que essas são as flautas 

existentes hoje. Pelas narrativas, parece-me que já existiram muito mais. Quando Roquette-

Pinto os conheceu, em 1912, registrou algumas flautas que, segundo nossos interlocutores, 

muitas não existem mais na atualidade. 

Iniciaremos pela descrição do material utilizado para a confecção das flautas, a 

decoração e algumas particularidades. As flautas são confeccionadas com as taquaras 

especiais existentes num lugar tido como encantado, cuja localização somente as pessoas com 

dons podem adentrar. A colheita da taquara segue todo um preparo, os homens devem seguir 

os resguardos, ou seja, não se relacionar sexualmente com as mulheres, não tocá-las, não 

comer determinados alimentos e ingerir bebidas proibidas. As flautas apresentam medidas e 

comprimentos diferentes. Para esse fim, são usadas taquaras grossas, médias e finas. Todas as 

flautas são decoradas com cordões coloridos, preferencialmente, nas cores vermelha, azul 

forte ou verde, e, nas extremidades são enfeitadas com franjas. Os Yohôhôs e Taitxikihyare 

são confeccionados com varas retas, enfeitadas com penas de ema e sua função é acompanhar 

as Yámakas. Várias famílias podem ter/cuidar  a mesma flauta. Citaram-me como exemplo 

que existem quatro Flautas Tyaidyo entre a aldeia Rio Verde e a Kotitiko. 

O panteão das Yámakas é composto por flautas que  recebem nomes tanto masculinos 

(em quantidade maior), quanto femininos. (Ver tabela 3) 

Nomes Masculinos  Nomes Femininos  

Amorê: Líder das flautas, Pai das Yámakas, pai 

das flautas. Flauta principal. Maior poder 

espiritual. É a maior flauta em tamanho e poder. 

Comprimento: 40-60 cm. São feitas de taquara e 

enfeitadas com cordão de algodão, franjas azul 

marinho, vermelha ou verde.  

Tyaidyo: uma das principais flautas.  

Comprimento: 30-40 cm.  

Enfeites com cordão de algodão, com franjas nas 

cores azul, vermelha ou verde. 

Amoretse: Segunda flauta, de tamanho e 

espessura média; é parceiro de Amorê. 

Walalotse: Flauta pequena. 

Zeratyalô: Taquara mais fina. Zerô: Flauta de cinco tubos finos, decoradas com 

cordão nas cores vermelha, verde e azul forte. Pode 

ser vista pelas mulheres. 
Tidyama: Flauta mais curta e a taquara mais 

grossa. 

(em branco) 

Txihyali: flauta nasal, confeccionada com cabaça 

e sua forma é redonda, lembrando um besouro. 

Pode ser vista pelas mulheres, mas somente os 

(em branco) 
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homens a tocam. 
Yohôhôs: São os companheiros das Yámakas. A 

sua forma é uma vara de comprimento, 

aproximadamente, em torno de um metro e meio 

e as pontas são decoradas com penas de ema. 

Quem os conduz emite um som avisando da 

chegada das flautas. 

Função: anunciar, dar sinal que as Yámakas estão 

chegando, que estão por perto. Sempre andam em 

pares.  

Cada Yámaka tem um par de Yohôhôs. 

(em branco) 

Taitxikihyare: Acompanha Amorê. Representa 

uma criança que não tem pai, é sozinho. Nas 

festas grandes, imitam o som de crianças 

chorando, pedindo comidas, se comportam como 

crianças. 

(em branco) 

Imyokolo: Flauta Média. (em branco) 

Koré Wayeze,: Flecha Sagrada. Vive no Kotasa, o 

esteio central da hatí. Recebe oferecimentos e 

protege as hatí e as famílias. Não pode ficar 

sozinho. Quando as pessoas da família vão 

passear, alguém tem que cuidar dele, oferecer-lhe 

chicha e fumo. 

(em branco) 

Tabela 3 -  O panteão das Yámakas - as  Flautas Sagradas. 

 

Depois de receber as flautas, Maihi retornou para este mundo. Mandou as filhas se 

prepararem, fazerem chicha e encontrá-los. Quando as flautas perceberam a presença das 

meninas, não gostaram, ficaram zangadas, umas maltrataram as meninas e outras retornaram 

para o seu antigo mundo, a casa de Kalaitewe. Maihi não sabia que as mulheres não podiam 

ver as flautas, pois o mundo das flautas era masculino. Se as mulheres insistissem, podiam ser 

castigadas. As mulheres viviam separadas, não podiam tocar ou ver as flautas. No mundo das 

flautas, as mulheres e homens vivem separados. As mulheres preparavam as chichas/bebidas e 

entregavam para Kalaitewe oferecer às flautas, e assim deveria ser aqui na terra. 

A partir daí, as flautas passaram a reger e cuidar da vida dos halití. São a “força e a 

crença dos halití, seguram a vida dos halití hoje”, explica Anésio Zezonezokemae, morador da 

aldeia Kotitiko. Tudo que os halití produzem devem, primeiramente, oferecer às flautas, pois 

é o agradecimento por elas governarem a vida deles. 

 

1.10. O processo ritual da festa da Yámakas 

 

As Yámakas, ou “flautas sagradas” (também conhecidas pelos não-índios como 

Jararacas), são os objetos sagrados que fazem a ligação entre os Halití e a 

transcendentalidade, e essa ligação obedece a um complexo ritual, citado em inúmeras 

etnografias (COSTA, 1985; BORTOLETTO, 1996; em períodos mais distantes PIRES DE 
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CAMPOS, 1723; ALFRED METRAUX, 1942), de maneira específica, sem contudo merecer 

uma etnografia mais detalhada. 

Diante disso, com o apoio do meu anfitrião e de vários interlocutores, juntos 

arriscamos escrever um roteiro de como acontece uma grande Festa com a presença das 

Yámakas, oferecendo uma visão kozarini da dimensão sagrada, considerando que cada grupo 

apresenta algumas variantes, como por exemplo: “Festa da chicha”, apresentada por Romana 

Costa (1985), e Olonití, por Renata Bortoletto (2005). 

Infelizmente, durante a realização dos levantamentos etnográficos de minha pesquisa, 

ocorreram dois falecimentos, e o grupo entrou num período de luto, em que é proibido realizar 

grandes festas. Esse período de luto dura em média um ano. Por isso, o relato que será 

transcrito vem das memórias de meus interlocutores e anfitrião do grupo, referente aos rituais 

realizados em tempos passados. 

O planejamento da festa é feito por meio de discussões entre a comunidade, e o 

conhecimento dos motivos para se realizar uma grande festa. A grande festa somente pode ser 

realizada se existir razões importantes. Toda a aldeia começa a se mobilizar. A grande festa é 

decida por todos, pois a participação é coletiva e fundamental. Todos os moradores e os 

“festeiros” participam. 

Apresentarei a descrição da organização e realização da festa em passos. 

 

1.10.1. A organização e realização da festa 

 

1.10.1.1. Primeiro Passo – Decisão e planejamento coletivo 

Normalmente, inicia-se uma reunião em que a comunidade e a liderança apresentam os 

motivos para realizarem a grande festa. Os motivos são sentidos pelo grupo e podem variar 

entre: quando estão passando por grandes dificuldades, desavenças, brigas ou desunião. Junto 

aos motivos, os moradores podem aproveitar para realizar o batizado de crianças; a festa da 

menina-moça; fazer pedido de cura para alguém doente; agradecer a cura; ou agradecer 

alguma conquista. 

O grupo decide quem e quais as aldeias devem ser convidadas, e as flautas que vão 

participar - normalmente, aquelas que estão passando por desavenças. Todos os preparativos 

começam a ser arranjados e a responsabilidade é de todos. Cada família deve se preocupar em 

alimentar, receber os convidados e preparar os alimentos para oferecer às flautas (chicha, 

carnes de caça, biju).  

Além da grande festa, aquela família que vai fazer outros ritos, como os batizados, 
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menina-moça, ou cura e rebatismos, deve preparar os alimentos para os seus convidados. 

Também pode convidar outras flautas de outras aldeias, e isso também precisa ser 

providenciado. 

Analisam se existem plantações de mandiocas para fazer muita chicha, a 

disponibilidade para caçar, e, na atualidade, dinheiro para os mantimentos e transportes das 

pessoas, já que todas as despesas e responsabilidade de acomodação, alimentação, correm por 

conta dos festeiros. 

Fazem o levantamento das demandas: batizados, rebatismos, menina-moça, pessoas 

doentes, agradecimentos, entre outras. A partir daí, são eleitos os donos da festa, que iniciam 

uma dieta rigorosa, que envolve: não manter relações sexuais, não encostar, acariciar, tocar as 

mulheres. Não comer certos tipos de comidas, como carnes com gordura, partes internas dos 

animais como bucho, pois se corre o risco do odor sair na chicha. Quando as pessoas não 

tomam esses cuidados, a chicha denuncia. Um exemplo disso é o caso da ingestão de carnes 

gordurosa durante o preparo. A gordura fica nas superfícies dos cochos, e a chicha não serve 

para beber. 

 

1.10.1.2. Segundo Passo - A divisão das atividades 

As mulheres se organizam para preparar as chichas. São vários tipos de chichas: 

Nokaza, oloniti, kazalo, e herokore (a preferência das Yámakas). É preciso fazer muita 

chicha, cochos e cochos. Cada tipo de chicha envolve maneiras e períodos diferentes para 

ficarem prontas. Essa fase leva em torno de uma a duas semanas. O trabalho é árduo: coletam 

mandiocas, descascam, ralam, torram, fervem em grandes quantidades. Ainda fazem massas e 

polvilhos de mandiocas. 

Enquanto isso, os homens entram no mato para buscar troncos de buriti. Preparam os 

cochos feitos com troncos de buriti para armazenar as chichas. Esse trabalho demora em torno 

de dez dias. Então, esperam as mulheres encherem todos os cochos de olonití e preparam-se 

para as caçadas. 

O dono da festa, o harekarehê, junta-se aos convidados para caçar, e começam a 

montar o roteiro das aldeias que serão convidadas e a definição do local de caças. A noite que 

precede a saída dos caçadores é comemorada com danças no pátio. Todos participam para 

desejar boas caçadas. 

No dia seguinte, pegam um cordão confeccionado com fibras de tucum, e estimam o 

período de fermentação das chichas, que gira em torno de dez dias. Nesse cordãozinho, fazem 

os nozinhos que representam os dias que faltam para o dia da festa. Trata-se de um calendário 
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baseado no tempo de fermentação da chicha. Cada aldeia convidada recebe um cordãozinho, e 

o responsável, a cada dia que passa, vai desmanchando os nós. Quando acabar de desatar 

todos os nós, é chegado o dia da festa. 

O dono da festa e os ajudantes entregam em cada aldeia, o calendário e fazem a 

apresentação e o convite. No discurso, eles pedem que todas as desavenças sejam esquecidas, 

as brigas sejam abrandadas, bem como anunciam o que a festa vai contemplar: batizados, 

menina-moça, cura. Convidam para participar dos preparativos e participarem das caças. 

1.10.1.3. Terceiro Passo – As caçadas e as Yámakas 

As caçadas são estipuladas, seguindo o tempo que está fixado no calendário. Os 

homens, depois de acertarem o roteiro, levam as Yámakas para o ambiente da caça. Vão junto, 

principalmente, nos lugares de cabeceiras dos rios. Durante a viagem, vão caçando e 

oferecendo. Todos os animais abatidos, eles separam os miúdos (órgãos internos, tripas, 

gorduras), que são as partes preferidas para oferecer e os entregam às Yámakas.  

Aqueles que têm carro, quando é um local distante, em que o caçador vai permanecer 

dois a três dias, levam as Yámakas. Se as outras aldeias convidadas possuírem flautas, não há 

necessidade de levá-las, o oferecimento é valido do mesmo jeito. Se a caçada é rápida, não 

precisa levar as flautas. 

Os homens devem sair para caçar e retornar nas vésperas do início da grande festa. A 

chegada dos caçadores deve preceder, pelo menos, dois dias do início, para dar tempo de 

prepararem as caças. Eles retiram os couros e penas dos animais encontrados, dividem as 

caças em partes e colocam para assar nos giraus. 

Enquanto isso, as mulheres continuam na aldeia festeira, preparando a alimentação: 

massa para fazer biju e outros alimentos, para receber os convidados. Deve ser uma festa de 

fartura, pois os convidados são exigentes. Cada dono da festa deve cuidar do seu grupo de 

convidados, em tudo que eles solicitarem. Deve-se ofertar muita fartura de alimentos, pois o 

sucesso da festa e dos festeiros define o status da aldeia. 

Nos dias que precedem ao início da festa os convidados começam a se acomodar nas 

redondezas da aldeia festeira. Ficam em casas de familiares ou armam acampamentos nas 

proximidades da aldeia. 

 

1.10.1.4. Quarto Passo – O retorno do grupo após as caçadas e o dia da festa  

É chegado o dia da Festa. Primeiramente, retornam os donos das Yámakas, trazendo as 

flautas. Elas são as primeiras a chegar. Isso acontece na noite anterior ao início da festa. 

Depois, é a vez dos grupos convidados se aproximarem, vão se misturando, ajuntando-se para 
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adentrar o pátio da aldeia. 

No meio da tarde, chegam os homens com os Atyahi – espécies de varas, utilizadas 

para bater duro em volta da casa do anfitrião. São varas compridas que simbolizam as forças 

do mal, acompanhadas e vigiadas pelos Yohôhôs. Esses homens são os Zekahatihareze – que 

empunham as varas e usam máscaras de cabaças e roupas diferentes. É interessante lembrar 

que a encenação dos ataques é dirigida à hatí do dono da festa, não são dirigidas às mulheres, 

como alguns relatos já apontaram. É uma ação masculina, em que as mulheres não podem 

tomar parte. Aquelas desavisadas ou teimosas, que insistirem em sair no pátio, pode receber 

castigos divinos e reais (físicos). 

Na entrada da aldeia é montado um espaço de 15 metros de comprimento por três 

metros de largura. São travessas com varas, formando uma espécie de corredor, e na entrada, 

varas formando uma cancela (portão), que, primeiramente, serão abertas (quebradas), por um 

homem mais velho, que domine os conhecimentos das Yámakas. Em seguida, essas varas 

serão quebradas por pessoas que encenam um ataque das coisas ruins. Esses Zekahatiharese 

representam os “invasores”, as coisas ruins e se misturam ao grupo dos homens. Estão sempre 

procurando uma oportunidade para atacar, pois, segundo eles, é assim que o mal age. Os 

Zekahatiharese são representados por duas pessoas, e são vigiados e controlados por dois 

Yohôhôs, que ficam rondando a aldeia para proteger a casa do dono da festa e as flautas. São 

vários pares de Yohôhôs, que cuidam de vários pares de Zekahatiharese. 

Os Zekahatiharese devem ganhar pedaços de carnes, e se for uma ema pequena, ou um 

tatuzinho, deve ser entregue inteiro, assim como gostam de receber cigarros grandes e 

beberem muita chicha, até vomitar. Como essas passagens simbolizam as coisas ruins, os 

donos da festa vão castigá-los, descontar todas as maldades que eles aprontaram ao longo da 

vida. 

Em seguida, chegam o Kolareza – grupo dos primeiros homens, dos festeiros, aqueles 

que vão receber as Yámakas da festa. Esse grupo reúne vários homens que são os primeiros a 

chegar à aldeia para tomar chicha, comer biju e fumar. Eles passam em todas as hatí, batendo 

com as varinhas suavemente e se reúnem no centro da aldeia. Toda essa dramatização demora 

em torno de quatro horas. Depois, os Kolareza, retornam para a entrada da aldeia. 

 

1.10.1.5. Quinto passo – O acolhimento e o recolhimento das mulheres e crianças 

Acolhimento das mulheres e crianças no meio do pátio da aldeia. Um homem sábio, 

conhecedor das tradições, faz uma fala, narrando mensagens boas, reafirmando os laços com 

as Yámakas, e recebe as mulheres e crianças. Recebe chicha, carnes e biju. As mulheres e as 
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crianças são recolhidas nas hatí, e ficam em silêncio, acomodadas nas redes, sem que possam 

olhar para o que está acontecendo no pátio, mas devem ficar atentas ao que as Yámakas estão 

falando, principalmente sobre as mensagens e os pedidos de chichas e cigarros. 

 

1.10.1.6. Sexto passo – O primeiro dia da festa 

O sábio se dirige para as Yámakas e faz uma evocação aos espíritos das flautas, ou 

seja, faz pedidos de coisas boas e as convida para entrar no pátio da aldeia. Logo que ele 

termina de falar essas mensagens, iniciam-se os cânticos, e começam a pedir os Horekore - 

tipo de chicha feito especialmente para as Yámakas. E assim, cada Yámaka vai pedindo o 

Herokore para seus donos, bem como cigarros à vontade. 

Todos os pedidos devem ser atendidos, nada pode ser negado. Essa parte do ritual se 

estende até à meia-noite. Os homens ficam com as flautas no pátio, dançando, cantando, 

rodeando a hatí. As mulheres continuam recolhidas com as crianças no interior da hatí. À 

meia-noite, o dono da festa serve carnes, biju e chicha para os tocadores. Alguns homens 

tomam banho de rio para se recuperarem para a próxima fase. Encerra-se a participação das 

Yámakas, que são recolhidas à hatí delas. O homem sábio que conduz as falas da festa entra 

na hatí, profere mensagens com evocação de coisas boas, deseja coisas boas. 

Depois desse intervalo, inicia-se o Zolane. Trata-se de uma dança circular que 

acontece dentro da hatí, da qual todos participam: homens, mulheres e crianças. Mais uma 

vez, as pessoas que detêm a sabedoria fazem longas explanações a respeito da realização da 

festa. Depois de várias voltas de Zolane, oferecem chicha, cigarros, e outra vez um homem 

conhecedor das histórias faz uma narrativa sobre a origem da Zolane. 

Começam as subdivisões do ritual: se for festa de menina-moça, a menina é retirada 

do local de reclusão e é a primeira dançar. Note-se, que o rito de passagem da menina-moça é 

uma simbologia social e literalmente vivida, pois significa o momento em que a menina deixa 

de ser criança e transforma-se em mulher adulta, apta a realizar todos os papeis dentro da 

sociedade: ser mãe, ser esposa, ter vida sexual, atividades domésticas como criar os filhos. 

Entre os Kozarini, não existe a fase de adolescente, tal como é entendida na sociedade 

ocidental. Outro aspecto social do grupo é que o tema sexo, não tem restrições, pode ser 

comentado entre todos, não se traduz em tabu. E as mulheres, em muitos casos, escolhem seus 

parceiros. A única restrição é com relação à hierarquia familiar: primos cruzados podem se 

relacionar, porém, os primos paralelos são considerados irmãos biológicos. 

Se for batizado de criança, realiza-se a cerimônia do recebimento do nome, e assim 

por diante. Depois dessas cerimônias, todos vão ao rio tomar banho com a espuma de Waloko, 
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uma espécie de espuma ou líquido espumante, extraída de uma planta arbustiva do mesmo 

nome (não revelaram o nome em português), que simboliza limpeza, significa “lavar o 

espírito”, para retirar os resquícios das coisas ruins. Também utilizada no momento do 

recebimento do nome em halití, da renominação e da passagem da menina moça. 

Fazem pequenos intervalos, bebem chicha, comem biju. A Zolane dura até o 

amanhecer do dia. No final da madrugada, servem a comida de Zolane: normalmente uma 

ema inteira ou qualquer outro tipo de carnes. Encerram a Zolane. 

Inicia-se a Txihali, a flauta nasal, que é, também, um ritual de adoração, em que se 

contam histórias, cantam, fazem desafios, repentes, improvisos, cujo teor é sobre as histórias 

pessoais dos convidados. Parece-me que esse momento é considerado “a hora da verdade”. 

Segredos são revelados, aqueles assuntos pendentes são resolvidos, mágoas são colocadas 

para fora. Enfim, parece que discutem as relações. 

Após essa parte do ritual, o sábio retorna e novamente retoma as mensagens boas, 

positivas, conciliatórias. Reitera que as desavenças devem ser esquecidas e propõe que todos 

façam as pazes. Fazem outro oferecimento de caça, biju, chicha. Todos vão para o pátio e são 

liberados. 

 

1.10.1.7. Sétimo passo – O segundo dia da festa, os jogos e a continuidade dos 

rituais e cerimônias 

No segundo dia, o dono da festa convida o pessoal para os jogos tradicionais de 

Tirimori – com a fruta de marmelada e os jogos de cabeça, com bolas feitas com leite de 

mangaba. Os jogos são acompanhados com pequenas apostas ou prendas, que são geralmente, 

coisas, objetos de uso pessoal. 

Ao meio-dia, fazem o oferecimento a Enohare – o ajudante de Enorê, aquele que 

comanda os raios. Oferece-se chicha kazalo, tutano de ema, asa e cabeça de ema, cabeça de 

veado gaeiro, ou outros animais. Inicia-se uma narrativa sobre Enohare, a história, a função 

do raio. 

Enquanto isso, na casa das Yámakas, os homens festeiros preparam novamente 

espuma de Waloko para levar ao rio, e os festeiros preparam nova rodada de oferecimentos: 

chicha, carnes, biju.  Todos vão para o rio e cada finalidade é cumprida, por exemplo, se for 

batizado, levam a criança, se for menina-moça, ela é acompanhada pelos padrinhos, 

normalmente, são dois jovens fortes que a levam para o rio e a liberam da clausura. Se for 

algum doente, rebatismo (quando uma pessoa passa por uma experiência de doenças graves), 

também troca-se os nomes. Uma pessoa pode ter vários nomes ao longo da vida. É um 
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momento festivo, ficam todos à vontade no banho de rio.  Mais tarde, continuam-se os jogos. 

Na casa das Yámakas, os homens pedem chicha, comidas e o dono têm que atender 

com abundância e fartura, para que ninguém saia “falando mal da festa”, pois isso seria uma 

tragédia, abalaria a reputação dos donos da aldeia. 

Ao anoitecer, iniciam-se as danças Zolane até a meia-noite. Em seguida, as mulheres 

recolhem-se e as Yámakas saem novamente, Permanecem no pátio até o amanhecer. Na 

primeira noite, só dançam os festeiros. Na segunda noite, todos podem dançar o Zolane. 

Ainda na segunda noite, os batizados recebem o nome halití. Cada responsável separa 

e organiza os preparativos. Estes preparativos são particulares para cada festeiro. Tudo é 

colocado no centro da hatí (ou do pátio), para distribuir aos convidados particulares. Chega a 

hora do anúncio do nome, trazido pelos homens sábios, por intermédio de um espírito 

celestial. Esses espíritos vivem nas aldeias localizadas em outros planos (talvez no céu), ao 

lado das aldeias de Enorê, e delas chegam o nome, também significa o endereço do espírito 

daquele halití, quando morrer.  

Na véspera do segundo dia de festa, o sábio recebe dos espíritos celestiais, através dos 

sonhos, o nome da criança ou da pessoa doente. Ele se recolhe, convoca os espíritos e entra 

em sono profundo. Depois disso se dirigi aos batizandos, que estão reunidos juntos aos 

preparativos e seus convidados particulares. O homem anuncia o nome e encaminha-o para a 

pessoa, seja uma criança ou uma pessoa que está sendo renomeada. Neste momento, cada 

família faz os oferecimentos de carne, chicha e biju e distribuem aquilo que prepararam para 

os convidados, ou seja, aquelas aldeias convidadas são homenageadas e compartilham os 

alimentos para comemorar. Se tiver três crianças (ou doentes), repete-se o ritual para cada um 

deles. Todos comem. 

No caso dos batizados, não usam convidar padrinhos. Quando se trata de festa de 

menina-moça, depois do banho de Waloko no rio, a menina estará livre, e a festa também é 

oferecida a uma aldeia convidada. Esse ritual marca a passagem de menina para mulher, pois 

entre os Kozarini não consideram a categoria de adolescente. 

No final do segundo dia, acontece a Dança das mulheres, em que as mulheres e 

meninas dançam com seus pares, durante o Zolane, e no último dia pedem presentes para eles. 

Portanto, os homens devem estar preparados, pois não pega bem negar o presente às parceiras. 

No final da festa acontece a Dança da Formiga - momento em que se prepara a matula 

para o retorno às aldeias de origem. Vão recolhendo tudo que sobrou e distribuindo para quem 

vai embora. 
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1.10.2. As transformações ocorridas nas festas devido aos tempos atuais  

 

Os interlocutores relataram que essas festas estão ficando cada vez mais difíceis de 

realizar, pois com a entrada dos produtos industrializados, tornou-se muito cara 

financeiramente. Devem providenciar alimentos, acomodações, transportes, e tudo isso, 

atualmente, envolve dinheiro. Outro agravante é sobre a entrada de bebidas alcoólicas e 

refrigerantes,  e o hábito de fazer churrascos, o que tornam as festas muito dispendiosas e a 

realização fica cada vez mais esparsa.  

Relembraram-se das festas da sua infância, quando as pessoas iam de qualquer jeito, a 

pé, de carona. Iam caçando, acompanhando as Yámakas. Se a aldeia era muito longe, 

passavam pelas aldeias vizinhas, acampavam. Hoje, “só em cima de carro”. Como nos relata 

Carlito: “é necessário estar preparado para desembolsar com combustível e atender todos os 

pedidos que extrapolam as coisas tradicionais, como refrigerantes, comidas de imutí entre 

outras coisas.” (Aldeia Rio Verde 08/03/2011) 

Da mesma maneira, a entrada do futebol desarticula as práticas dos jogos tradicionais, 

cuja finalidade é totalmente diferente, pois não se trata de competição, isto é, disputas entre 

ganhadores e perdedores, mas um exercício de solidariedade. Não há competição. Os 

presentes são formas de retribuir e homenagear os jogadores. 

 

1.10.3. O significado do ritual e da festa 

 

O ritual da Yámaka é considerado o mais importante porque envolve a organização de 

uma grande festa que mobiliza a comunidade para preparar os oferecimentos aos espíritos 

protetores, representados pelas flautas sagradas, através do preparo de alimentos como carnes 

de caças moqueadas20 (geralmente de emas, catetos, veados, seriemas, anta, entre outros) e o 

preparo de muita chicha e biju. Os preparativos envolvem a comunidade que está oferecendo 

a festa, que fica também encarregada pelos preparativos da alimentação de seus convidados. 

Um grande ritual envolve: recuperação e proteção da saúde; superação das desavenças 

internas; ponto de união dos grupos familiares; zelo pelas atividades produtivas, pois induz à 

contínua prática do plantio de alimentos; fortalecimento e manutenção dos laços, alimentando 

a crença por meio dos batizados, do rito da menina-moça; manutenção do status quo das 

                                                 
20

 Significa que a caça ficou assando aos poucos, por vários dias, até desidratar, é uma espécie de alimento 

defumado, e serve ainda para conservar o alimento por vários dias. 
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aldeias e lideranças, pois aquele que oferece uma grande festa, ao mesmo tempo em que está 

fortalecendo os laços sagrados, está também expondo a realidade da aldeia; bem como, 

podemos acrescentar o controle social das pessoas. 

O termo festa não é entendido como diversão, mas um momento de devoção. As festas 

duram de três dias a uma semana. Não existem melodias festivas, mas produzidas pelos sons 

das flautas, e das narrativas. 

Como registrei anteriormente, as flautas são confeccionadas com taquaras especiais, 

existentes em lugares tidos como “encantados”, onde somente algumas pessoas têm acesso. A 

localização do taquaral, de acordo com a concepção halití, muda sempre que atividades 

exógenas (não-indígenas, a exemplo das fazendas, estradas, usinas hidrelétricas) oferecem 

risco real, e somente as pessoas que dominam os conhecimentos metafísicos, de 

transcendentalidade e de espiritualidade podem fazer agrados aos espíritos, realizar as 

oratórias e retirá-las. 

Entre os kozarini existe a afirmação de que enquanto existir o Yámaka existirá os 

Halití, pois é um ritual dirigido a Enorê, a força cósmica universal que rege a vida dos Halití. 

Com a colaboração do professor indígena Rony Azoynaice, o ritual é composto por 

vários elementos, e cada um tem uma simbologia. Elaborei o percurso dos principais 

elementos, simbologias e práticas (ver a tabela 4). Deve-se destacar que esses elementos 

compõem a grande festa, mas existem cerimônias menores, como é o caso dos oferecimentos, 

que não envolvam todos os atos, mas são igualmente significativos. As festas grandes são 

decididas em grupo, já os oferecimentos podem ser individuais entre famílias, como ocorre 

em caso de doenças. 

 

1 Zerate: são os cantos. Existe uma diversidade de cantos: para afastar espíritos ruins; conjunto de 

cantos que podem compor as grandes cerimônias: por exemplo, a dos batizados e a da menina-

moça; e as cerimônias de menor porte, como os oferecimentos, agradecimentos. Sempre que 

acontecer um evento, realiza-se o zerate.  

2 Zeralye: são as narrativas alongadas. São narrados eventos relacionados à existência dos halit í, 

desde a sua origem. Somente os sábios/cantadores/curadores participam. Serve para pedir paz de 

espírito e curar susto das crianças. Não envolve a presença física das flautas. As mulheres 

participam. 

3 Zêro: flauta de cinco tubos. Não restringe a presença feminina, mas somente podem ser tocadas por 

homens. Durante a dança, mulheres podem participar, mas não participam da entoação do cântico. 

É também um objeto protetor. Fica exposta no esteio central - kotasa - da hatí e é passada de 

geração a geração. Tanto homens como mulheres podem guardá-la. 

4 Zolane: dança que faz parte do conjunto dos cânticos que ocorre dentro da hatí. O significado dessa 

dança seria uma espécie de crítica aos desvios/comportamentos antissociais (ciúmes, invejas, 

fofocas, atos de egoísmos), dentro do grupo, ou da aldeia. Todos podem partic ipar (inclusive imutí, 

quem estiver presente), mas somente os homens cantam. Repetem-se várias vezes, até esgotarem os 

repertórios. 

5 Txihali: flauta nasal que envolve uma dança específica. Somente homens participam. É um 

momento de confraternização entre convidados e promotores da festa. É também um objeto 
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protetor, passado através das sucessivas gerações, e podem ser vistas pelas mulheres. 

6 Whaláko: espuma usada na festa da menina moça ou batizada halití, ou ainda para pedir cura às 

pessoas doentes. Essa espuma é considerada boa para retirar os efeitos maléficos que agem sobre as 

pessoas, é passada nas pessoas para proteger. Todos participam dessa parte do ritual. 

7 Yámaka: condensação de toda a energia espiritual. É o momento ápice do ritual. Simboliza a força 

espiritual manifestada através das flautas sagradas. Simbolizam ainda, proteção, coisas boas. 

Somente os homens que sabem tocar as flautas participam. As mulheres ficam recolhidas nas hatí e 

são proibidas de sair sob pena de sofrer agressões. Houve um tempo em que as mulheres eram as 

guardiãs das flautas, mas um dia as entregaram para os demônios. As flautas foram recuperadas e 

entregues para os homens, com a condição de que as mulheres jamais pudessem vê-las. 

As flautas são heranças familiares  e não há interdito às mulheres, ou seja, tanto os homens quanto 

as mulheres podem tê-las, contando que estas não as vejam. Quando a flauta é herança da mulher, é 

o marido, os filhos, ou os genros que devem cuidá-las. Existe uma diversidade de flautas, e as  

famílias podem ser guardiãs de várias flautas. As Yámakas saem no pátio no segundo momento dos 

grandes rituais, geralmente no final do período vespertino, adentrando o noturno. 

8 Zokozokotse: dança da formiga. É a dança do final da festa, quando os espíritos estão retornando 

para as suas moradas. Nesse momento, pede-se que preparem matulas (comidas e chicha) e 

presentes (objetos, lembranças). Os homens vão pegando os objetos e as mulheres vão guardando. 

Os objetos escolhidos não podem ser negados. 

Tabela 4 - Principais elementos, sua simbologia e prática descritas  com a colaboração do pelo Prof. Rony 

Azoynaice 

 

Quanto aos oferecimentos, observei que cada item desempenha uma função: as carnes, 

de preferência, devem ser desidratadas, socadas ou moqueadas. Preferencialmente, carnes de 

emas e veados campeiros porque foram animais escolhidos pelos seres mitológicos. Não 

gostam de oferecer as emas caçadas nas lavouras porque a carne pode estar contaminada por 

defensivos agrícolas. Além de fazer mal aos velhos, a carne torna-se amarga e os espíritos não 

gostam. É necessário o olonití (bebida conhecida de forma genérica como chicha, cariri), e 

outros tipos, doce, fermentada, todas à base de mandioca. Vamos ampliar a forma como cada 

tipo de chicha é preparada. 

 

1.10.4. As chichas 

 

Com ajuda de Daniel Cabixi, vamos explanar um pouco mais sobre o preparo das 

chichas, que, normalmente, são apresentadas de maneira específica, ou no máximo, reportam-

se ao olonití.  

Nokaza – Utiliza-se a mandioca brava. Rala-se e espreme-se a mandioca. O líquido 

que sai, fica em descanso por algumas horas para sedimentar o polvilho. Após esse processo, 

o polvilho é separado do líquido da mandioca, leva-se ao fogo para cozer. O resultado é uma 

bebida sem teor alcoólico e levemente adocicada. 

Olonití – Bebida feita do polvilho torrado da mandioca brava, que é raspada, seca, 

socada, torrada, fervida e colocada em cabaças por dois ou três dias para fermentar. Possui 
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baixo teor alcoólico, todos podem beber. 

Kazalô – Variante da mandioca brava – mandioca kazalo, cujo único produto que se 

utiliza é o liquido. Não se usa a massa. O líquido é cozido, não é fermentado. 

Olonití de milho e arroz – Coloca-se o arroz ou milho na água para fermentar e chegar 

a certo nível de acidez. Tem baixo teor alcoólico. 

Chicha de abacaxi – Coleta-se o abacaxi do campo (ou mato). Soca-se e mistura-se 

com água, deixando em repouso até atingir um nível de fermentação. Quando a parte sólida se 

separa da líquida, separam-se as partes, sendo que a líquida é utilizada como bebida e tem 

baixo teor alcoólico. 

Herokore – Bebida principal da festa. É uma parte da chicha que é separada e 

guardada em lugar especial. Coloca-se nas cabaças e são penduradas nos esteios – 

principalmente no Kotasa e forquilhas da hatí. São servidas quando as Yámakas estão em 

cena. Todos podem tomar. São as primeiras bebidas a serem pedidas pelas flautas. As bebidas 

são colocadas nos cochos de buriti e depois liberadas para todos beberem. As que ficam nas 

cabaças são especialmente para as Yámakas e o cuidado no preparo deve ser redobrado. 

“Deus fuma!” Por isso, o oferecimento de cigarros aos cantadores. Costumam colocar 

cigarros amarrados num cordãozinho, e, no dia da festa, vão oferecendo aos narradores. 

Mesmo que as pessoas não fumem, não devem recusar, podendo passar os cigarros para as 

outras. Aliás, junto aos esteios sagrados das hatí, há sempre: cigarros, fumo e olonití fervida. 

No ritual, os membros do grupo fazem o processo de cura das doenças espirituais e se 

revelaram grandes temerosos dos ataques de espíritos maus e feitiços. Para curar as doenças 

de ordem espiritual, recorrem ao curador, e com orientação espiritual, fazem uso de plantas 

que tem poderes de cura. Um curador, desde menino, começa a receber orientação dos 

espíritos, manifestados por meio dos sonhos e do sono. Esses espíritos são daqueles que 

viveram para a cura e vivem, após a morte, nas aldeias celestiais, e, mesmo nessa situação, 

continuam a ensinar seus discípulos. 

 

1.11. Koré Wayeze, a Flecha Sagrada 

 

Ao contrário do que se conhece por meio de literatura antropológica e histórica, o 

ritual da Yámaka não é o único ritual praticado pelos halití. Observei que existem outros 

rituais de menor expressão, mas igualmente importantes, como o da Flecha Sagrada – o Koré 

Wayeze. Trata-se de uma flecha confeccionada com talo de taquara, sem ponta, enfeitada com 

cordões coloridos que fica exposta no esteio central da hati – o Kotasa,  e todos podem vê-la. 
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A origem da Flecha Sagrada remonta aos tempos dos heróis culturais e teria sido criada por 

Kamayhie, para proteger os halití. Ela não castiga, mas envia as mensagens para os donos. 

Observei que ter uma flecha é motivo de status, pois não foram raras as ocasiões em que, ao 

me apresentarem as hatí, o primeiro destaque que percebi foi a presença da flecha. Ouvi em 

várias oportunidades de conversas a referência às famílias que as possuíam. 

A Flecha Sagrada trabalha junto com as pessoas que dominam os conhecimentos. O 

papel da flecha sagrada é a de proteger e cuidar das vidas das pessoas. E para isso, é 

necessário tratar dela, realizando os oferecimentos: quando caçam, pescam e antes de comer 

os alimentos. Então, devem-se oferecer os alimentos junto com o biju. O espírito que ela 

representa, comunica-se, via sonhos, com os donos, avisando-os quando não estão sendo bem 

tratadas, quando precisa ser trocada a taquara, pois os bichinhos costumam roer a taquara 

depois de algum tempo de uso. 

Quando os donos vão viajar e precisam se ausentar, a flecha não deve ficar só. Alguém 

fica encarregado de olhá-la, conversar com ela, oferecer-lhe alguma coisa (cigarro, chicha ou 

um pedaço de biju). O lugar da flecha é junto ao esteio Kotasa – esteio central, e também 

protetor da hatí. Junto a eles (esteio e flecha) ficam as cabaças com olonití, e, em algumas 

casas, a flauta Zerô. A flecha permanece nas famílias de geração a geração. 

 

1.12. Xamanismo: de pajés bons e ruins 

 

De acordo com Daniel Cabixi, os Paresi concebem a morte somente quando o ente foi 

retirado do convívio por interferência de “forças maléficas”. A prática da feitiçaria é temida e 

seus praticantes são ocultos na comunidade, agem em silêncio, pois, uma vez descobertos, 

podem gerar confrontos. Num passado não muito distante, chegava-se a provocar represálias 

sobre as pessoas, as quais recebiam os atributos dos de causadores da morte. 

Cabixi explica que o espírito do bem é denominado de Hutyhaliti e que alguns o 

nominam como sábio, curador ou rezador. Já a personificação do mal é denominada de 

Thihanare, traduzível como: o espírito do mal e, também, os curadores que dominam a arte da 

maldade. O “mal” é entendido como doenças, vinganças, invejas, disputas, morte, miséria, 

ódio, raiva, energia negativa. 

Revela-se a existência de duas situações específicas: os praticantes do bem e os 

praticantes do mal. Homens e mulheres que detêm conhecimentos profundos podem praticar 

tanto o bem, quanto o mal. Ambos são sábios e conhecem os dois lados: bem e mal. O mal é 

tão potente quanto o bem. Tanto os conhecedores dos domínios do bem quanto os 
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conhecedores dos domínios do mal conhecem o poder das ervas que curam e que matam. 

Daniel revelou ainda que: “somente um hutyhaliti, muito competente, pode desfazer 

um feitiço (...), ele precisa conhecer as entranhas do mal”. 

Aprofundando meus levantamentos antropológicos, descobri que o universo das 

práticas mágicas e curativas não está restrito ao mundo masculino. As mulheres se revelaram 

as guardiãs da memória das histórias, assim como dos conhecimentos e o trato com o poder de 

ervas. 

O poder curativo e protetor das ervas e plantas do cerrado é um dos temas destacados 

para estudos dos estudantes halití e não-índios, devido à intensa utilização dessas ervas e 

plantas, na contemporaneidade. Isso ocorre mesmo já existindo na Aldeia Rio Verde um Polo 

Base de Saúde Indígena, com ambulatório e farmácia repleta de medicamentos alopáticos. 

Essas informações sobre as práticas curativas e os seus agentes no espaço da aldeia 

Rio Verde e adjacências, obtive-as quando realizava uma das etapas de campo e tive 

oportunidade de me aproximar da Profa. Tereza Cristina Kezonazokero. Ela concluiu o Curso 

de Magistério Intercultural – Projeto Haiyô (Seduc - MT) apresentando em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) sua pesquisa sobre as ervas medicinais utilizadas pelos habitantes 

da Aldeia Rio Verde e Kotitiko. A troca de experiência acadêmica foi estimulante para abrir 

caminhos entre alguns interlocutores kozarini, e, assim, obtive resultados surpreendentes, que 

possivelmente, devido ao grau de intimidade que envolve certos temas, não teria tamanha 

abertura. 

De acordo com a etnohistória halití, Kamaihiye, o mais jovem dos irmãos, que saiu no 

grupo dos heróis culturais da Ponte de Pedra, detinha poderes mágicos. Nas narrativas, ele é 

descrito como o mais sensível dos irmãos, pois criou as plantas curativas (além de escolher os 

lugares específicos onde elas são encontradas), apresentava dons divinatórios e ensinou aos 

Haliti, os segredos da cura do corpo e da alma; os segredos estão  guardados nas diversas 

plantas, raízes e ervas. 

Nem todos os Halití têm domínio das “histórias antigas” como eu imaginava. São 

algumas pessoas que apresentam aptidão para memorizar e difundir os conhecimentos. A 

princípio, imaginei que todos os velhos detinham esse conhecimento, aos poucos foram me 

apontando aqueles que “tinham histórias” ou “sabiam histórias”. Essas capacidades (de saber 

e de ter história) revelam a importância de algumas pessoas dentro do grupo perante os 

demais. 

Uma das primeiras constatações foi quanto à atuação das mulheres no espaço sagrado. 

A visão que se tem é de que as mulheres halití, e neste caso, as Kozarini, são submissas e, de 
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certa maneira, menosprezadas, pelo fato de não poderem presenciar a cerimônia das flautas, 

porém são elas que preparam as bebidas e os alimentos. Essa visão não corresponde à 

realidade que vivenciei durante minha estada entre os kozarini. As mulheres sabem 

exatamente os papeis que lhes cabem no ritual e desempenham-nos com afinco. 

Durante as conversas, nas várias tardes em que me dediquei, descobri que as mulheres, 

além das guardiãs da memória, pois também contam histórias, são profundas conhecedoras do 

poder das plantas para tratar de diversas enfermidades, das ervas com poder contraceptivo, 

além de dominarem as rezas fortes. São assim denominados: waidyatyare (curadores, 

rezadores e benzedores), homens velhos e adultos, e waidyatyalô (curadoras, benzedoras), 

mulheres adultas e velhas que dominam esses conhecimentos. Ambos podem utilizar o poder 

das folhas, das raízes, das frutas e receber os ensinamentos dos espíritos. Estes espíritos são 

da época do início do mundo, segundo os halití. Para eles, consideram “sábias” aquelas 

pessoas que dominam essas histórias, as narrativas antigas. “Sábio” no sentido de capacidade 

de memorizar e difundir essas histórias. 

Quanto à designação de Hutyhaliti, explicaram-me que se trata de um ser encantado 

que transmite a energia para os waidyatyares. Ele se manifesta através de um pássaro noturno, 

que, em algumas ocasiões especiais, sobrevoa as aldeias, e quando se ouve o canto da ave 

significa que “notícias boas” chegaram, por exemplo: se tiver uma pessoa doente, significa 

que ela vai melhorar. 

O conteúdo das histórias deve ser transmitido aos filhos. Os ensinamentos devem 

ocorrer dentro da família. Explicam que o conteúdo das histórias é o mesmo, mas cada família 

tem liberdade de contar a sua maneira. Portanto, existe o modo familiar de viver a cultura e as 

crenças, pois são livres para se expressarem: “(...) nenhum velho conta as história errada, cada 

um conta a sua maneira. Tudo está certo como lhe foi apresentado (...)” (Sr. Aluizio, Aldeia 

Rio Verde, 02/03/2011) 

 

1.13. Os Kozarini por eles mesmos 

 

Seguindo as orientações do grupo, para compreender como se define os grupos, quais 

são as fronteiras que estabelecem para se autoreconhecerem como pertencentes a um grupo, é 

necessário retomar o primórdio, desde o momento em que saíram da Ponte de Pedra. 

Há uma narrativa mítica de origem muito difundida entre o grupo que conta sobre 

quando Enorê (“deus antigo” ou o “primeiro deus”) lançou o raio - Enohare, abrindo uma 

fenda em uma grande pedra, de onde saíram vários irmãos. Enorê, quando vivia na terra, 



66 
 

casou-se com duas irmãs e vivia sozinho com seus filhos nas proximidades do Rio 

Sucuruwína (A’tiu – Sakariu-winã), também conhecido como Ponte de Pedra. Num dado 

momento, as crianças ouviram vozes vindas do interior de uma grande pedra. Enorê, que a 

princípio não acreditara na revelação das crianças, aproximou-se e teve a confirmação: havia 

vozes e outros barulhos no interior da pedra. Então, com seu raio, abriu uma fenda e 

encontrou vários seres, entre pessoas e animais, e de lá saíram as primeiras criaturas que iriam 

compor a humanidade e a natureza.  

 

 
Figura 5 – Seu Juvenal, Seu João e Ema Maria em momento de interlocução Aldeia Kotitiko. 

 

Conforme as versões recentes, registradas no meu exercício de campo entre os meses 

de maio e junho de 2010, período em que estive com os principais interlocutores: João 

Ahezomae, 89 anos; Daniel Cabixi, 57; Aluízio, 67; Juvenal, 55; Carlito, 46; Tarsila, 70; 

Tereza, 40 e Rony, 34 anos; as criaturas que saíram da Pedra eram irmãos, mas não eram 

filhos de Enorê. Junto com eles saíram todas as pessoas: os negros, os brancos, os vermelhos, 

todos os outros grupos indígenas – Nambiquara, Irantxe, Enawenê-nawê (os mais citados por 

eles, talvez, pela aproximação regional), bem como, as pessoas ciumentas, preguiçosas e 

ruins.  

Vieram também as doenças, como: dor de dente, furúnculos. Conforme as descrições, 

esses seres ancestrais tinham uma aparência mista de humanos e animais: rabos e pelos no 

corpo, as mãos e os pés eram unidos por uma espécie de membrana, parecendo asas, e 

possuíam dentes compridos. 

Essa natureza precisou ser adaptada e, para isso, contaram com ajuda de animais e 

plantas, e assim foram moldando seus corpos, criando os órgãos reprodutores (uma vez que 

não apresentavam pênis, vaginas e peitos), num processo evolutivo até chegarem à natureza 

halití, de homens, e halute, mulheres. Os ancestrais eram todos do sexo masculino, dentre eles 

existia uma irmã, que foi proibida de sair, pois apresentava uma aparência diferente da deles. 

Essa mulher apresentava o corpo muito próximo do que são as mulheres brancas, com estatura 



67 
 

maior, mais alta, e com a parte da cintura mais avantajada, pois, na tentativa de sair da pedra, 

ela ficou presa na parte da cintura, e ficou “deformada”, o que fez com que Wázare pedisse 

que ficasse no interior da pedra, para não “estragar o corpo das paresi”. Esses detalhes 

sugerem que Wázare havia pensado numa estética dos corpos dos halití, cuja estatura média é 

de 1,50m a 1,60m de altura para os homens, e de 1,45m a 1,50m para as mulheres. 

Ela chegou a sair, mas tinha se esquecido das linhas para fazer rede. Voltou para 

apanhá-las e Wázare resolveu deixá-la no interior da pedra. Então, para procriar, os ancestrais 

do sexo masculino precisariam encontrar a parte feminina, o que se tornou possível depois 

que conheceram as filhas do rei das árvores Atyahiso. 

A narrativa do mito da formação dos seres humanos halití foi registrada pelos 

primeiros pesquisadores que entenderam que os seres femininos (que se uniram aos heróis 

culturais, no momento em que saíram da pedra) eram as filhas do Rei das Árvores, e assim, 

essa relação foi para a história oficial, ganhou o mundo. Após alguns dias, já mais íntima dos 

meus interlocutores, a Profa. Tereza explicou-me que os seres femininos ou as primeiras 

mulheres não eram filhas do Rei das Árvores, mas que elas se apresentavam em forma de 

árvores. 

O equívoco registrado na história oficial faz com que os halití que participam de 

provas públicas ou entrevistas, respondam de acordo com o registro oficial do mito, e não da 

forma como eles sabem, compreendem e acreditam, justamente para não errarem a questão 

(tida como oficial e correta) no caso de provas que se submetem para participar de concursos 

publicos. Isso tudo causa embaraços e discussões internas, pois não representa a verdade 

deles. Esse fato também explica a razão pela qual os Kozarini são tão rigorosos com os 

pesquisadores, na atualidade. Eles fazem questão de participar e conferir tudo o que está 

sendo escrito pelos pesquisadores sobre eles, inclusive, fazem isso com os meus registros. Em 

vários momentos ressaltaram que não aceitam “qualquer um” pesquisador, somente aqueles 

que apresentam referências e que eles conhecem. Eu me enquadrei enquanto pesquisadora 

com referência, pois eles me conheceram pelas ações educativas na função de servidora da 

Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Além disso, participei voluntariamente 

como facilitadora na elaboração de projetos, como “Prêmio Cultura Indígena”, do Ministério 

da Cultura, oportunidade na qual a Aldeia Rio Verde foi contemplada. Acredito também que 

minha aceitação pelos Kozarini foi devido aos laços de amizade estabelecidos entre o grupo e 

os servidores da FUNAI de Tangará da Serra, mais especificamente com o administrador 

executivo C.M. e o indigenista Izanoel Sodré, um dos fundadores da FUNAI em Tangará da 
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Serra, os quais possibilitaram minha presença na aldeia e a execução do meu trabalho 

enquanto pesquisadora. Ambos os servidores são tidos como amigos dos halití. 

Retomando a passagem do mito, os seres femininos viviam materializados nas árvores, 

eram consideradas as meninas. Era um grupo de irmãs filhas de Atyahitsoneronae e viviam na 

forma de árvores. Para isso precisaram “montar” a natureza feminina. Então, foi necessário 

modelar as vaginas para manter relações, da mesma maneira que elas precisaram adequar o 

tamanho do pênis às vaginas, pois eram desproporcionalmente maiores. Remontando as 

memórias, percebe-se que tanto os homens quanto as mulheres participaram da própria 

criação, contando com a ajuda dos animais e plantas e, que, Enorê não criou os seres 

humanos, somente o mundo. 

As narrativas foram coletadas nas rodas de conversas, com os interlocutores, 

moradores das aldeias Rio Verde e Kotitiko, de diversas faixas etárias. Além disso, são 

recorrentes para qualquer explicação, quer seja para explicar sobre os territórios onde vivem 

atualmente, quer seja para explicar a noção de identidade dos grupos. Segundo eles, os 

ancestrais trouxeram as pessoas que iriam povoar o mundo e das suas ações definiriam a visão 

de mundo e pessoa halití. 

As primeiras pessoas a saírem foram os irmãos: Wázare, Zaloya, Kamazo, Zakálo, 

Zaólore, Kóno, Tahóe e Kamaíhíye. Apresentavam constituição divina e humana, isto é, ao 

mesmo tempo em que eram incompletos enquanto humanos, detinham poderes criadores e 

foram montando o mundo. Cada um deles ficou encarregado por um grupo humano. Da união 

dos demais irmãos com as mulheres (árvores) resultaram os indivíduos de cada grupo: 

Kamazo tornou-se pai dos Kozarini; Zaólore, dos Kaxiniti; Kóno, dos Warerê; Tahóe, dos 

Kawali e Zakálo e Zaloya dividiram a mesma halute e tornaram-se pais dos Waimaré. 

Esse costume permanece em algumas aldeias, nos dias de hoje, onde irmãos e irmãs 

podem ter relações sexuais com cunhados (as). Na aldeia Kotitiko, por exemplo, Juvenal é 

casado com Rosália, mas Inês, irmã dela, também é mulher de Juvenal, e ao todo, os três são 

pais de quatorze filhos. 

Wázare e Kamaihíye não constituíram família. Porém, Wázare casou-se com uma das 

atyahitsosnerô (mulheres que viviam como árvores), chamada de Kokoterô, mas ele a 

desprezou porque era uma mulher feia. Mais uma vez o senso estético se destaca, prezando as 

características próprias por eles concebidas. 

Conta-se que um dado dia Kokoterô resolveu fazer uma festa para seus familiares. Fez 

chicha, preparou tudo, mas Wázare, quando viu a quantidade de chicha, ficou zangado, pois 

achou pouca a chicha que a mulher tinha preparado, e isso iria fazê-lo passar vergonha junto 
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aos convidados. Durante a festa, Wázare ficou “emburrado” deitado na rede e não quis 

receber os convidados. Kokoterô teve que cuidar da festa sozinha. O que Wázare não sabia era 

que Kokoterô benzia a chicha, e quanto mais as pessoas bebiam, mais chicha aparecia. No dia 

seguinte, quando todos voltaram para suas aldeias, Kokoterô confidenciou para Kamaihíye 

que ia embora, pois estava magoada com a atitude de Wázare. E assim o fez, transformou-se 

em árvore de uma vez e Wázare ficou sozinho. Portanto, não deixaram descendentes. Wázare 

tornou-se o chefe grande dos paresi, agindo conforme a função determinada para ele que era 

cuidar do grupo como um todo. 

Kamaihíye era o adivinho, um sábio, e tornou-se o líder espiritual. Depois que todos 

saíram houve a divisão dos lugares onde iriam viver a partir daí. Um dos irmãos de Wázare, 

chamado de Koitihorê, ficou encarregado de cuidar dos brancos. Estes, assim que saíram se 

espalharam por todos os cantos do mundo, e, logo, foram tentando fazer aliança com Wázare, 

que resistiu, dizendo que os halití iriam viver naqueles territórios. 

O grupo de irmãos apresentava idades diferentes: Wázare, Kamazo e Kóno eram os 

mais velhos; Zaloya era do meio, e Kamaihíye, o mais jovem. Saíram caminhando pela região 

do Rio Sucuru-winã, Rio Formoso, Rio Sepotuba. Outro dado importante é que nem todos os 

grupos saíram do mesmo local e ao mesmo tempo. A turma dos Warere saiu da árvore 

faveiro, região que hoje é ocupada pela Empresa Itanorte21. Contam que com a entrada dos 

imuti esse lugar desapareceu, e também desapareceram os Warere, restando apenas alguns 

remanescentes que vivem junto aos Kozarini. 

Quando já estavam instalados nos territórios, Kamaihíye pediu ao gaviãozinho que 

trouxesse um xirinho (tipo de cesto) com algumas espécies para presentear os grupos. Os 

Waimaré teriam escolhido as flores brancas e também as mais perfumadas; os Kozarini 

ficaram com uma flor amarela, menos cheirosa. 

 Quando Wázare trouxe o sol, os Waimaré sentaram-se à sombra, por isso sua pele é 

mais clara e o cabelo mais preto. Já os Kozarini e os demais grupos ficaram mais expostos ao 

sol, por isso sua pele é mais escura e os cabelos apresentam uma coloração mais clara.  Assim 

se deu com a partilha do milho, os Waimaré ficaram com a parte central da espiga e as bordas 

foram distribuídas entre Kaxiniti e Kozarini. Tais diferenças podem sugerir as posições entre 

grupos, e revelar alguns conflitos em que, de alguma maneira, os Waimaré e Kaxiniti seriam 

os “mais privilegiados” frente aos Kozarini, Warere e Cabixi, considerados os “mais 

selvagens”, “bravos” e “mais puros”. 

                                                 
21

 A Fazenda Itanorte se filia à Empresa Itanorte. Pertencem ao mesmo grupo. 
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Wázare, o primeiro dos irmãos a sair, tinha poder de criar os animais, as plantas, os 

rios, e também “abriu o sol, pois antes era só escuridão” (João Ahezomae, aldeia Kotitiko, em 

10/06/2010). Criou a ema, o veado e o porco queixada. Contam que Wázare pegou uma das 

pessoas halití, esticou o pescoço, esticou as pernas, colocou o bico feito com cera, e, assim, 

nasceu a ema. Mandou-a para o campo, e dessa forma, também teria feito com o veado e o 

porco queixada, para servirem de alimentos aos halití, pois naquele tempo alimentavam-se 

com ervas, raízes, corós e até terra. Com esse fato, alinharam a função de alimentar à 

obrigação de oferecer alimentos aos protetores. 

Assim que se instalaram nos lugares tradicionais, cada grupo criou autonomia e 

iniciou-se a formação do modus vivendi: os Kozarini, filhos de Kamazo, começaram a caçar 

com arco e flecha os animais que viviam nesse ambiente. Escolheram os campos limpos 

(cerrado) para construir as aldeias, fazer as roças de toco. Já os Waimaré, filhos de Zaloya e 

Zakálo, escolheram os locais próximos às matas ciliares das cabeceiras dos rios. Começaram a 

fazer as primeiras roças de toco na região de mata. Caçavam com bordunas, preferindo os 

animais que habitavam o interior das matas. 

Com o crescimento dos grupos, começaram a ocorrer cisões que deram origem a 

novos grupos, como pode ter sido o caso de Irantxe e Enawenê-nawê, e mesmo os 

Nambiquara, pois, ao conhecer as histórias de origem desses grupos indígenas, percebemos 

fortes semelhanças: saíram da mesma região, de maneira diferenciada, todos saíram do 

interior de uma pedra; as histórias sobre a origem dos alimentos seguem as mesmas direções e 

muitas outras passagens culturais. 

De acordo com essas passagens, percebe-se nas narrativas que os Waimaré saíram na 

frente, eram os mais espertos. Receberam o dom de fazer o artesanato, receberam os cantos, 

aprenderam a arte de benzer e foram os primeiros a receberem algumas flautas. Segundo os 

Kozarini, isso explica porque os descentes desse grupo consideram-se melhores do que os 

demais. Até os dias de hoje, é comum entre eles tratar os descentes dos outros grupos com 

desdém, com designações pejorativas, como os kabixis, os “outros”. Enfatizam que os 

Waimaré se consideram maiorais, mais espertos, e assim por diante. 

Noutro momento, meus interlocutores narram que os Kozarini receberam algumas 

flautas dos Waimaré através de casamentos com as mulheres (waimalô). Mesmo com tantas 

qualidades, os Waimaré deixaram a cultura (a língua, e até mesmo o trato com as Yámakas) 

de lado, e absorveram mais a cultura do homem branco. Registrou-se que na maioria das 

aldeias Waimaré existe uma igrejinha católica, o que não ocorre nas aldeias Kozarini, que 

mantêm a casa dedicada às Yámakas. Ressaltaram-me que os Kozarini, mesmo convivendo e 
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absorvendo as “coisas de imutí”, não abrem mão da cultura (como falar a língua e praticar as 

crenças nas Yámakas, principalmente). 

 

1.14. As particularidades e semelhanças entre os grupos Paresi 

 

Tomando estes registros como ponto de partida, com base nas respostas e narrativas 

que obtive sobre como o grupo que pesquisei se define enquanto Kozarini,foi possível 

desenhar a seguinte descrição das particularidades entre os descendentes dos dois grupos - 

Kozarini e Waimaré, que representam os indivíduos Halití. 

Ambos os grupos concebem e cultuam o mesmo deus: Enorê. 

A língua materna desses grupos é a halití que tem como tronco a língua Aruak, é a 

mesma para todos os grupos Paresi (waimaré, os warêre, os kaxiniti e os kozarini – 

considerando apenas os grupos atuais, registrando-se que outrora existiam outros), com 

pequenas diferenças dialetais. Para exemplificar essas diferenças no uso da língua, apresento 

abaixo o exemplo da produção de formação acadêmica dos Kozarini, elaborada pelo professor 

de História Alinor A. Zezonai, morador da aldeia África22, lotado na Escola Estadual de 

Educação Escolar Indígena Malamalaly, na Aldeia Rio Verde (Projeto Tucum 

SEDUC/MEC/FUNAI, 2003). (Ver tabela 5) 

 

A palavra não A palavra peixe A palavra dia 

Kozarini: maisa Kozarini: koháse Kozarini: ferakoa 

Waymaré: maisã Waymaré: koháse Waymaré: ferawakã (koã) 

Kaxiniti: maisãa  Kaxiniti: ferawakã 

Tabela 5 - Exemplo de diferenças dialetais retiradas da pesquisa acadêmica do Prof. Alinor A. Zezonai 

Os Kozarini marcam suas distinções frente a outros grupos, no caso, em especial entre 

eles e os descendentes dos Waimaré. No caso deste estudo sobre o grupo Kozarini, isso fica 

evidente, conforme procurarei contextualizar no terceiro capítulo, nas referências dos agentes 

das primeiras frentes oficiais, notadamente Rondon e seus seguidores, que sempre se referem 

a eles, os kozarini, como “os mais atrasados”, “os mais selvagens”, “os índios mais puros”, 

numa oposição explícita de comparação de que os Waimaré e os Kaxiniti eram os “mais 

inteligentes”, chegando inclusive a considerá-los “quase civilizados”. 

As explicações apresentadas para os diferentes tons da pele e de cabelos entre os 

grupos deram-se em virtude da localização dos territórios por eles recebidos do herói cultural 

                                                 
22

 Segundo os moradores desta aldeia, a escolha do nome África, foi uma proposta do padre Adalberto Holanda 

Pereira, do Instituto Anchientano de Pesquisas, que durante a década de 1980, esteve pesquisando “O 

pensamento mítico Paresi”, publicado em 1986-87. 
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Wázare, atribuindo-se a variação de tonalidade à posição do sol, e, consequentemente, a 

maneira de exposição dos grupos em relação à posição solar. Conforme as explicações, os 

descendentes do grupo Waimaré receberam os territórios próximos às matas, ficando mais à 

sombra. São habitantes das matas. Isso explica porque o tom de sua pele é mais claro e os 

cabelos são mais escuros, pois não receberam por maior tempo a ação do sol em seus corpos. 

Já os Kozarini receberam como territórios os campos de cerrado. São habitantes dos campos 

e, por isso, ficam mais tempo expostos à ação do sol, fato que torna o tom da pele mais escuro 

e os cabelos mais claros (amarelados). 

No tratamento das questões culturais e do sagrado, os Kozarini são tidos como 

conservadores, pois priorizam e procuram manter os ensinamentos tradicionais, aliando-os 

aos novos conhecimentos advindos da interação, principalmente com a cultura não indígena. 

Isto pode ser explicado pelo fato dos Kozarini serem o último grupo halití a conviver mais 

intensamente com os não-indígenas, e também pela oportunidade que tiveram de aprenderem 

e refletirem com as experiências dos grupos waimaré e kaxiniti, as quais foram adquiridas 

pelo maior tempo de convivência com a sociedade não indígena e, por isso, serem 

considerados pela mesma, as novidades e ao diálogo. 

Conforme definição dos waimaré e kaxiniti, pelos Kozarini, eles sempre tiveram um 

fascínio pelo modo de vida dos não índios, por isso apresentam maior facilidade e domínio 

dos conhecimentos ocidentais, como aprender a falar a língua portuguesa ao ponto de colocar 

em risco o conhecimento da língua materna. Outro aspecto a citar é a prática dos rituais 

sagrados e a convivência estreita que os Waimaré apresentam com a religiosidade católica. Na 

maioria de suas aldeias, encontramos construção de capelas onde são realizadas missas 

periódicas. Não por acaso, Rondon os considerava os mais “civilizados” e os mesmos foram 

os principais parceiros nas empreitadas dos trabalhos nas linhas telegráficas. 

Na atualidade, as nove terras indígenas, garantidas oficialmente ao grupo indígena 

Paresi, representam uma parcela dos antigos territórios ocupados pelo grupo Kozarini e uma 

parcela ainda menor dos antigos territórios waimaré e kaxiniti, o que justifica a ideia 

defendida pelos kozarini, de que isso se deve ao fato deles nunca terem abandonado suas 

terras e renegado suas histórias. Essa parcela maior de territórios sendo dos Kozarini faz com 

que o grupo represente a maioria da população paresi nos dias atuais. O recolhimento dos 

kozarini lhes permitiu conservar grande parte dos conhecimentos culturais e a língua materna. 

Os Kozarini fazem questão de registrarem o orgulho de representarem a maioria dos halití.  

Essas particularidades podem não ter nenhuma importância para quem está de fora da 

realidade social halití, mas quando se mergulha na intimidade do grupo, pode-se perceber em 



73 
 

suas falas a existência de mágoas e conflitos internos. É nesse ponto que se pode identificar 

fronteiras bem demarcadas entre os grupos halití, o domínio da língua materna e a prática dos 

conhecimentos sagrados. Pontos estes que se tornaram o grande diferencial nas disputas 

internas. 

As diferenças e posições também são visíveis nas discussões no que tange ao 

gerenciamento dos empreendimentos com a entrada do desenvolvimento nas terras indígenas. 

Perante a opinião da maioria da sociedade regional, os Waimaré são considerados os 

“evolucionistas”, os “desenvolvimentistas”, mais abertos às negociações e às atividades 

econômicas da sociedade nacional. Talvez, por esta razão, as negociações que visam ao 

interesse em se discutir a instalação de empreendimentos, ligados às terras paresi, têm nas 

lideranças Waimaré, os primeiros interlocutores. 

Disso, compreende-se que as lideranças Waimaré fazem a ponte com as lideranças 

Kozarini. Assim teriam começado, de acordo com os Kozarini, as primeiras discussões sobre 

a formação das primeiras lavouras de arroz, projeto desencadeado pela OPAN, no final da 

década de 1970, prosseguindo-se na luta pela cobrança do direito de passagem na Rodovia 

MT 235 até adoção das casas tradicionais ofertadas pelo governo estadual, incluindo o uso de 

equipamentos eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, carros, caminhonetas, motos, entre 

outros. 

Por outro lado, não devemos desconsiderar as características dos grupos Aruak, em 

que consiste uma forte tendência de grupos hierarquizado e dominantes, conforme aponta 

Max Schmidt (2010), o que pode explicar essa aptidão dos Waimaré, na contemporaneidade 

em manter a liderança, frente às questões econômicas e políticas. Conforme a opinião de 

atores ligados ao indigenismo oficial em Tangará da Serra, os Kozarini são, ainda hoje, os 

mais resistentes às coisas dos não índios. Foram os últimos a entrarem nas negociações das 

parcerias de lavouras. Meus interlocutores revelaram que a década de 1990, boa parte dela, foi 

ocupada em discussões para se tratar dos primeiros contratos e da abertura da Estrada Nova 

Fronteira, atualmente asfaltada e que recebeu o nome de “Rodovia João Ahezomae”. 

Finalizando, as evidências revelaram que as lideranças kozarini são mais preocupadas 

em ouvir a opinião da comunidade das aldeias nas tomadas de decisão, acolhem melhor as 

ideias do grupo interno, ao passo que as lideranças waimaré agem de forma particularizada, 

visando aos próprios interesses, tendo alguns integrantes decidindo pela comunidade interna 

das aldeias. Isso não quer dizer que os dois grupos se mantêm em animosidades constantes. 

Pelo contrário, quando há necessidade de defender os interesses do grupo global, todos se 

posicionam enquanto halití. 
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CAPÍTULO 2 – Rio Verde, “capital paresi” 

 

 

Neste capítulo, pretendo tanto apresentar a Aldeia Rio Verde, quanto ampliar a 

discussão sobre a concepção de aldeia, demonstrando que a noção de aldeia não é homogênea, 

podendo existir uma diversidade de fatores para se pensar uma aldeia enquanto espaço social, 

político, dinâmico e diverso. 

 

2.1. Localização da Aldeia Rio Verde 

 

No momento atual, o grupo indígena Paresi está alocado em 56 aldeias distribuídas nas 

nove terras indígenas, perfazendo limites com nove municípios no Estado de Mato Grosso. A 

aldeia que daremos atenção, neste estudo, é a Rio Verde, localizada na Terra Indígena Paresi, 

às margens do Rio Verde, instalada a duzentos metros das margens do antigo traçado da BR-

364. 

A Aldeia Rio Verde é considerada, por muitos de seus membros, a „capital paresi‟, por 

representar um lugar de intensa interação, tomada de decisões políticas e gerenciamento de 

recursos da educação formal e do Polo de Saúde. Representa ainda, uma síntese dos processos 

históricos pelos quais o grupo tem passado nos últimos quarenta anos, reportando-se ao 

período que vamos denominar de pós-Rondon, as políticas do governo federal via SPI, a 

relação com as Missões Jesuítas, o trabalho de ONG´s, a BR-364, a FUNAI, a FUNASA, o 

agronegócio, as parcerias agrícolas entre outros. 

Rio Verde é, ainda, a aldeia central do grupo Kozarini, um dos grupos paresi, que 

conforme a etnohistória (COSTA, 1985; MACHADO, 1994; COSTA FILHO, 1996; 

BORTOLETTO, 1999; entre outros), não aceitou seguir a Comissão das Linhas Telegráficas 

(1906-1930), administrada pelo Marechal Rondon, considerado o marco definitivo de contato 

entre vários grupos indígenas regionais e a sociedade nacional. Segundo alguns interlocutores 

kozarini, eles preferiam permanecer vivendo nos territórios tradicionais, à maneira tradicional, 

conforme seus ancestrais teriam determinado. 

O grupo Kozarini, na contemporaneidade, representa a maioria dos Paresi, bem como, 

a maioria das terras, hoje a eles destinadas, estão localizadas numa parcela dos antigos 

territórios ocupados por esse grupo (subgrupo). Na historiografia paresi é fato que os 

subgrupos que aceitaram acompanhar Rondon, sobretudo os Waimaré e Kaxiniti, 
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(MACHADO, 1994), hoje representam a minoria da população paresi, ocupam partes ainda 

menores dos territórios históricos e não preservaram seus principais atributos culturais, como 

o falar a língua materna e a pratica de rituais. 

De acordo com Machado (1994), em todos os locais por onde a Comissão instalou os 

Postos do Telégrafo, os Paresi perderam esses lugares, ou lutam até os dias de hoje para 

reavê-los, como é o caso das Terras Indígenas Ponte de Pedra, local mitológico, e a Estação 

Paresi, as quais estão nas mãos de grandes latifundiários, ainda sem homologação pelo órgão 

gestor. 

 

2.2. Ampliando a concepção de aldeia 

 

Quando se fala em aldeia indígena, a imagem produzida pelo senso comum é a de que 

se trata de um lugar estacionado no passado, em que as pessoas andam nuas e vivem na idade 

da pedra, marcada pela homogeneidade. É evidente que existem aldeias onde os índios  ainda 

andam nus, porém temos outros elementos para identificar, como demonstrarei através dos 

dados etnográficos coletados na Aldeia Rio Verde. Mesmo quando se conhece a realidade 

atual de uma aldeia, como a que apresentarei, a sociedade não indígena tende a emitir 

conclusões próprias sobre as pessoas indígenas, normalmente inferindo-lhes atributos de que 

“deixaram de ser índios” por estarem utilizando e se apropriando dos benefícios produzidos 

pelos não-índios, como: acesso à energia elétrica, por morarem em casas construídas com 

madeira, ou alvenaria, por possuírem veículos e fazerem uso de aparelhos eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos, seguir a indústria da moda, assistir à televisão, ouvir as mesmas músicas da 

temporada de sucesso, entre outras situações.  

Sabe-se que o fluxo da intensa interação entre os índios e os não-índios tende a 

provocar mudanças nos comportamentos das pessoas, mas evidentemente, isso pode acontecer 

com qualquer grupo humano. Por que com as pessoas indígenas tem que ser diferente? Por 

que as pessoas não-índias podem mudar os padrões de comportamento quantas vezes lhes 

convirem e com os indígenas, as mudanças significam perder a indianidade?  

Dito de outra maneira, mesmo com a expansão e rapidez dos meios de comunicação, a 

imagem das pessoas indígenas no imaginário ocidental, ainda é vista como “resquícios do 

passado”, em estágios evolutivos da humanidade (OLIVEIRA, 1999). 

No caso dos Paresi, de maneira geral, essa é a ideia corrente na sociedade regional, 

pelo fato de muitos falarem com fluência a Língua Portuguesa e estarem inseridos na 

economia local. É o grupo indígena com maior destaque na região centro oeste. A isto, pesa o 
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fato, da extensão dos territórios por eles ocupados, na região do celeiro da plantação de soja, 

algo em torno de um milhão de hectares. Constantemente, são alvos de severas criticas e 

cobiça, principalmente, por parte da sociedade tangaraense, que não aceita com tanta 

naturalidade o fato dos índios terem tantas terras se não produzem nada. 

Se um viajante de primeira viagem, que se aventure numa incursão às aldeias kozarini, 

munido de dados etnográficos mínimos, certamente será surpreendido, ao encontrar um grupo 

humano falando fluentemente sua língua materna, equilibrando-se entre os conhecimentos 

tradicionais e os da cultura dos não índios. 

Na aldeia Rio Verde, a língua materna é fluente em todas as faixas etárias e também é 

utilizada inclusive no trato com os animais domésticos, como: papagaios e cachorros, pois 

eles são treinados em idioma halití. 

Na tentativa de desconstruir ideias homogêneas, inspirei-me tanto nas propostas de 

uma antropologia da etnicidade (BARTH, 2000), quanto na antropologia urbana da Escola de 

Chicago, momento em que se ampliaram os campos de pesquisa na Antropologia e as cidades 

se tornaram um amplo e complexo "laboratório social". As pesquisas sociológicas foram 

marcadas pelo uso sistemático dos métodos empíricos (para coleta de dados e informações 

sobre as condições e os modos de vida urbana), buscando descrições complexas do mundo 

social. Para empreender a observação de perto da cultura de Rio Verde, local central do grupo 

Kozarini, amparei-me na ideia de Georg Simmel, citado por Lasc (1996), em que o 

“moderno”, o urbano, não comporta uma continuidade temporal e espacialidades 

descontínuas. O moderno está presente “onde formos capazes de perceber essa propagação 

(...), independentemente das sequências cronológicas contínuas e habituais.” 

Quando busquei o significado da palavra aldeia, verifiquei que é um substantivo 

feminino e que se apresenta em duas acepções: “1. Povoado indígena. 2. Pequeno povoado.” 

(INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS, 2004). Não há dúvidas de que se trata de uma definição 

generalista. No caso brasileiro, essas acepções nos remetem ao período da história colonial. 

Mas como os grupos indígenas concebem a aldeia? 

Somente para ilustrar, apresento uma breve definição de aldeia para os tupis-guaranis. 

Aldeia Okara, na língua tupi-guarani, designa a praça da aldeia indígena; o ponto de encontro 

do grupo; a “centralidade” de um espaço vivido (ponto de encontro); é o espaço do que é 

público em oposição à privacidade da oka (casa). 

De maneira mais ampla, apresento a ideia que o grupo Paresi, e neste estudo os 

Kozarini, concebem a sua comunidade e as suas aldeias. Conforme Costa (1985), 
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(...) aldeia é uma unidade social muito significativa à sociedade Paresi. Seus 
habitantes formam um grupo social específico cujas relações são marcadas 
pela solidariedade. Cada aldeia possui direito exclusivo sobre os recursos de 
seus territórios (como caça, pesca, coleta e agricultura). Contam com limites 
definidos, em geral são acidentes geográficos como as cabeceiras dos rios e 
cachoeiras. 

 

Voltando a realidade atual, o que observei no cotidiano da Aldeia Rio Verde, eu posso 

associar ao que sugere Barth (2000): “uma constelação particular de experiências, 

conhecimentos e orientações” dos seus atores. Lá, eles compartilham algumas ações, mas 

priorizam os interesses particulares dos grupos afins. Isso me permite pensar, que não existe 

uma homogeneidade nas relações e posições dos atores sociais, mas relações de caráter 

distributivo, que se convergem e se distanciam, que são semelhantes e em outros momentos 

diferentes cujo resultado anima a vida social. Fato que me permitiu perceber uma produção e 

reprodução de relações complexas, num mundo complexo e heterogêneo, quebrando a 

linearidade que comumente é descrito no espaço social das aldeias. 

Seus integrantes se reúnem para discutir as atividades e o desenrolar do cotidiano, na 

medida em que estas envolvam afazeres de cunho coletivo: como as etapas da organização de 

um grande ritual; algumas etapas dos trabalhos nas roças; discutir aspectos das funções 

trabalhistas formais; bem como, outros eventos e rituais. As aldeias em tempos 

contemporâneos, como é caso de Rio Verde, são também espaços de trabalho, dado o grau de 

inserção dos grupos indígenas e a sociedade envolvente. O que significa também, discutir 

projetos e diretrizes envolvendo a arena do desenvolvimento, como é caso de organização das 

tarefas, calendários da cobrança do direito de passagem, a administração dos recursos das 

parcerias. 

Os grupos sociais têm com as aldeias uma relação histórica, construída pelos seus 

antepassados que, conforme lhes foi dito, aqueles que teriam ocupado o espaço anteriormente. 

Normalmente, para a escolha do espaço de fundação de uma aldeia, o grupo leva em conta o 

fato de que se naquelas terras viveram seus avôs, tataravós, ou em muitos casos,  foram os 

locais por onde os heróis culturais passaram, viveram ou demarcaram-nos como pontos 

importantes. As aldeias geralmente estão situadas próximas às cabeceiras dos rios, a maioria 

em “campos limpos”, de onde se pode ter uma ampla visão do cerrado e dos campos, 

características marcantes dos Kozarini. 

Os Kozarini, como habitantes históricos dessa região, têm conhecimento e domínio 

profundo do seu território, podendo indicar as respectivas áreas de caça, pesca, coleta, roças e 

as trilhas que as interligam. De maneira geral, as aldeias Kozarini não costumam ser 
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populosas, e mesmo aquelas tidas como centrais, como é o caso do Rio Verde e Kotitiko, 

abrigam em média 80 (oitenta) pessoas. Isso seria uma forma de evitar conflitos, pois segundo 

alguns de meus interlocutores: “muita gente, atrai confusão”. Os grupos geralmente são 

formados pela família elementar, definidas em até três gerações. 

O distanciamento espacial é uma alternativa de controle social. Os vínculos sociais são 

sempre alimentados por visitas regulares, cooperação em atividades econômicas, promoção de 

festas ou intercasamentos. 

Em geral, as aldeinhas são compostas por uma ou duas casas, na maioria das vezes 

comunais - a hatí. Em muitos casos, quando os moradores são donos de flautas, há uma 

pequena hatí, também conhecida como “casa da jararaca”, onde são guardadas as Flautas 

Yámakas. Explicaram-me que recebe esse nome porque alguns animais guardam a hatí das 

flautas, como: cobras jararaca, marimbondos, saçuranas, vespas, cuja ferroada ou picada é 

bastante forte e impede as pessoas de se aproximarem. 

No momento atual, é comum encontrarmos casas construídas em madeiras e até 

alvenaria, mas as hatí não são abandonadas, inclusive, notei que existe uma categoria de 

construtores de hatí, e um dos destinos das verbas advindas das parcerias nas lavouras e 

outros empreendimentos, são para construção de hatí23 . 

Como em todas as sociedades indígenas, entre os kozarini existem vários tipos de 

aldeias. A designação nativa para aldeia é wénakalatí (COSTA, 1985) e nauênakarí (R. 

PINTO, 1975), traduzíveis como “lugar de morada”. Entre os Kozarini, temos aquelas que são 

consideradas as aldeias sagradas, ou seja, uma maneira de explicar que foram fundadas pelos 

ancestrais com objetivos de manter a referência cultural do grupo. As mudanças dessas 

aldeias podem ocorrem, mas o retorno é certo. De tempos em tempos, elas são renovadas e 

mantidas, pois os moradores são livres para escolherem e se moverem por toda a terra. 

É o caso da aldeia Zanakwá, uma aldeia muita antiga, de onde saiu o grupo que 

formaria os atuais habitantes da Aldeia Rio Verde, a qual passou por um período de 

esvaziamento, mas foi retomada posteriormente. A Aldeia Kotitiko, segundo meus 

interlocutores, foi uma das primeiras aldeias formadas no tempo de Wázare, mantém a função 

de edificar e ajudar outras aldeinhas a se formarem. Nunca é desativada, pois sua função é 

fortalecer as demais aldeias. 

A aldeia Kotitiko é um sitio arqueológico antigo. Segundo membros do grupo, nas 

escavações dos pátios, para o preparo das roças domésticas, é comum encontrarem vestígios 

                                                 
23

 O valor médio para se construir uma hatí pequena em 2011, gira em torno de R$ 5.000,00. 
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de objetos dos antigos moradores, como panelas de barro, utilizadas em tempos pretéritos, 

incluindo machadinhas de pedra, demonstrando que já abrigou diversas gerações. 

Essas aldeias antigas são lugares consagrados para a realização das festas como a do 

ritual coletivo da Yámaka, que envolve diretamente os parentes mais próximos e convidados, 

porque nelas tendem a se concentrar um maior número de pessoas detentoras do 

conhecimento das histórias sagradas, sejam elas homens ou mulheres. São os curadores, 

rezadores, contadores e cantadores de histórias, pajezinhos, donos (as) das flechas sagradas, 

entre outros. 

É importante destacar que em todas as aldeias podem acontecer os pequenos rituais de 

agradecimentos e a grande festa das flautas, assim como pode existir a presença da hatí das 

flautas Yámakas e outros objetos protetores, como as flautas Zêro, Txiahali e a Flecha 

Sagrada, que são de heranças familiares e são apresentadas como uma distinção e a segurança 

de que aquela família pratica os rituais nativos. 

A escolha da fundação de uma aldeia não obedece a um critério fechado, depende da 

vontade dos moradores que, normalmente, fazem a opção pela localização de lugares 

produtivos, próximos aos rios, ou devido a algum falecimento de entes importantes e até por 

desavenças internas de vizinhanças e familiares. Destaca-se que as hatí são os lugares de 

nascimento e morte, pois é costume paresi, enterrar as pessoas no local de morada, salvo 

quando a morte é em decorrência de acontecimentos trágicos ou mortes prematuras. Nesses 

casos, a família costuma se mudar para outro lugar, como forma de aliviar a dor e o pesar. 

Com a atual expansão do Programa Luz Para Todos, do Governo Federal, a energia 

elétrica está chegando num maior numero de aldeias, porém nem todas optam pelo benefício. 

Alguns moradores não podem pagar o custo pelo consumo, outros preferem não instalar 

seguindo as práticas anteriores, e outras utilizam a luz apenas nas construções das casas não-

indígenas, local onde reservam para guardar os eletrodomésticos e eletroeletrônicos. (ver 

figura 6) Mesmo nas hatí que já possuem energia, alguns cuidados tradicionais são mantidos, 

como é o caso do esteio central (ver figura 7). 

O cuidado com o esteio sagrado ou Kotasa - esteio central que é considerado 

encantado - é apenas um dos exemplos que serve para ilustrar como os Kozarini elaboram sua 

cultura no dia a dia. Fazem questão de contar a origem do esteio, que se remete aos tempos do 

dilúvio. Diz a história, narrada por seu Aluizio24, que num dado tempo: 

 

                                                 
24

 Aluizio Zaloymae é um dos fundadores e moradores da Aldeia Rio Verde, pai da Luciana e sogro de Carlito 

Okenazokie 
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(...) teve um grande dilúvio, e os Halití precisaram se abrigar num morro 
muito alto. Na correria para se salvarem da água, deixaram tudo pra trás, e 
esqueceram-se de duas meninas que estavam cumprindo o período de 
resguardo, para o ritual da menina moça, dentro da hatí. Foi então, quando a 
água se aproximou, o esteio se abriu ao meio, e juntou as duas jovens, 
salvando suas vidas. (Rio Verde, 28/05/2010) 

 

 
Figura 6 - Os eletrodomésticos ficam nas casas de 

madeira  
Figura 7 – Esteio Kotasa, parte central da hati, com a 

Flauta Zero e fumo. 

 

Junto ao esteio central ficam as cabaças de olonití, o tabaco e, nos dias de festas, 

colocam ali as carnes. Por isso, não é comum colocar lâmpadas, fios ou outros objetos nesse 

lugar. Aos que se preocupam com usos de bens não índios, não fazem objeções para o uso de 

energia, como a presença de equipamentos elétricos e eletrônicos, aparelhos de televisão, 

fogões a gás, geladeira no interior de uma hatí. Ouvi algumas pessoas dizerem que se os 

produtos “foram criados para o uso, porque não usá-los?”. 

Até a década de 1980, as aldeias eram constituídas por várias famílias, que dividiam 

inclusive as hatí. Na atualidade, é perceptível certa individualização, tanto em algumas 

aldeinhas, quanto na maioria das hati, as quais passaram a abrigar apenas uma família nuclear. 

A aldeia a que daremos atenção, Rio Verde, foi constituída num momento de grande 

necessidade. O grupo Paresi encontrava-se numa situação delicada, externamente, acuado 

pelo cerco das frentes expansionistas, e internamente, pela desarticulação entre os grupos: os 

descentes de Waimaré e Kaxiniti, uma parte, encontrava-se espalhada por várias cidades 

(Diamantino, no Posto de Fraternidade Indígena Umutina, criado pelo antigo SPI em Barra do 

Garças, Cuiabá, Marilândia e Vilhena-RO), em decorrência do fim dos trabalhos nas linhas 

telegráficas; e a outra parte, permanecia no internato jesuíta Utiariti. Com isso, a maioria de 

seus territórios históricos, encontrava-se à mercê dos fazendeiros, que avançaram de maneira 

veloz. 
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O fato do grupo Kozarini, ser habitante do interior dos territórios históricos, de certa 

maneira, poupou-lhe do avanço colonial e progressista do final do século XIX. Porém, na 

segunda metade de século XX, os Kozarini começaram a conhecer de perto esses problemas 

territoriais. O primeiro grande sintoma foi devido à decisão do governo brasileiro em 

construir o traçado da BR-364, que seguiria as linhas retas, das antigas linhas telegráficas, 

traçadas por Rondon. 

A princípio, Rio Verde, seria um lugar de passagem, mas as gerações que nela se 

formaram, ali permanecem há pelo menos quarenta anos. Assim, como alguns dos antigos 

fundadores a escolheram como aldeia permanente, seja para permanecer próximos aos filhos 

ou pelas condições de acesso aos serviços públicos. 

 

2.3. Apresentando a Aldeia Rio Verde 

 

Habitam atualmente na Aldeia Rio Verde 84 (oitenta e quatro) pessoas, distribuídas 

em 16 famílias (dados obtidos com os moradores da aldeia, em 2011). Por ali passam paresi 

que habitam as nove terras, em busca de atendimento à saúde ou para fazer uma visita aos 

parentes e familiares, de forma que sempre há movimentação na aldeia. 

Rio Verde é uma aldeia que está na mídia local e até nacional. Sempre que as pautas 

das matérias das emissoras de rádio e televisão, dos jornais, requerem a tomada de uma 

aldeia, Rio Verde é o endereço. Não por acaso foi cenário de reportagens para uma emissora 

de expressão nacional, por ocasião dos jogos da copa, em 2010, ocasião essa em que eu me 

encontrava entre os Kozarini, realizando uma das etapas de campo. (ver figuras 8 e 9) 

 

 
Figura 8 - Cerimônia por ocasião das festividades da 

Copa de Futebol, em 2010. 

 
Figura 9 - Participação dos funcionários da empresa 

midiática na cerimônia. 
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É também uma das fortes referências culturais, econômicas, políticas e esportivas, pois 

concentra o cenário de encontros, jogos, cursos na área de saúde e educação. É o lugar central 

para realização de reuniões quando envolve a presença das representações das demais aldeias, 

das outras terras paresi, na tomada de grandes decisões coletivas e políticas, de 

empreendimentos, aos quais estão vinculados. Consequentemente, é o local onde se discuti e 

se vive o etnodesenvolvimento, um dos pontos de discussão deste estudo, razão pela qual me 

levou a definir a Aldeia Rio Verde como objeto de meu trabalho etnográfico, percorrendo sua 

trajetória histórica, a fim de representar uma síntese dos processos que nos permita 

compreender como os Kozarini se identificam no contexto atual, na pós-modernidade. 

 

 

Figura 10 – Croqui da Aldeia Rio Verde elaborado pelo Neudson Onozokae, filho de Carlito e Luciana. 

 

 

A aldeia abriga uma diversidade interétnica de pessoas, gerações e gênero. É um local 

que recebe, praticamente todos os dias, visitas de não-índios, na função de trabalhadores da 

empresa de energia, servidores da prefeitura e do estado, além de vendedores ambulantes. 

A organização social dos Kozarini é composta predominantemente por descentes de 

duas famílias, tendo como patriarcas o Sr. João Ahezomae e o Sr. Aluizio Zaloymae. De 
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presença não-halití na composição social, temos somente alguns integrantes do grupo 

indígena irantxe (ou manoki), resultado dos tempos de convivência no Internato Utiariti, 

alguns casamentos mais recentes, por conta dessas parentelas geradas, e ainda alguns hali-

imutí – designação das pessoas resultantes dos relacionamentos entre mulheres haliti, 

principalmente, com os caminhoneiros, nos tempos áureos da BR-364. Numa visão geral e 

global, dificilmente alguém se assume enquanto tal, para todos os efeitos, todos são kozarini.  

 

2.4. Fundação da aldeia e a BR-364 

 

Partes dos grupos familiares contemporâneos em Rio Verde são decorrentes das 

famílias que iniciaram a aldeia, na década de 1960, e outra parte foram migrações de aldeias, 

cujas famílias se estabeleceram por ocasião da construção do traçado antigo da BR-364.  

A fundação da aldeia, com Daniel Cabixi (2011), deu-se em razão das facilidades e 

comodidades que a estrutura da construção da estrada traria. Porém, esse intenso contato, 

facilitou a contração e entrada de doenças, tais como: epidemia de gripes e sarampo, 

tuberculose entre outras. Isso assolou um grande número de moradores da, então, aldeia 

central Kozarini Zanakwá, que, como forma de conseguir ajuda, mudou-se para as margens da 

BR-364. A Aldeia Zanakwá fica distante desse local cerca de 50 km. 

Como foi narrado inicialmente por Daniel Cabixi, João Ahezomae e Aluizio, com a 

construção da BR-364, a população do grupo, de forma geral, em decorrência da entrada das 

doenças, passou por uma depopulação drástica. Segundo Daniel, a população aldeada paresi, 

na época, não ultrapassava 350 indivíduos, e por mais que recorresse aos cuidados dos 

curadores, das plantas curativas, a perda de crianças e velhos foi expressiva e os remédios 

tradicionais não respondiam às doenças trazidas pelos imutí. 

Até a década de 1950, as crianças indígenas paresi e de outros grupos eram recolhidas 

pelos padres jesuítas nas aldeias e nos postos das estações telegráficas e levadas para o 

Internato da Missão Jesuíta Utiariti. Em períodos anteriores, os Paresi sofriam fortes ataques 

dos Nambiquara, que rodeavam as aldeias durante a noite, para roubar-lhes as mulheres e 

matar os homens, e dos Beiços de Pau, ou Tapanhunas (possivelmente um subgrupo Kaiapó, 

cujos sobreviventes, posteriormente, foram levados para o parque Nacional do Xingu, na 

década de 1970). 

Uma vez no Internato Utiariti, as crianças eram alfabetizadas, aprendiam a ler e a 

escrever e os jovens aprendiam os ofícios dos imuti: os meninos aprendiam as profissões 
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masculinas (mecânicos, serrarias, marcenaria); as meninas aprendiam as prendas domésticas, 

como fazer comida, costurar, fazer rede, cuidar da casa, sob a orientação de padres e freiras. 

João Ahezomae, 89 anos, é a atual liderança política geral ou chefe grande, que quer 

dizer, chefe de todos os Paresi. É profundo conhecedor das histórias sagradas, curador da vida 

espiritual. No final da década de 1950, ele foi morar na Aldeia Seringal e trabalhava nos 

seringais das matas ciliares do Vale do Rio Verde e do Rio Sacre. Passou sua infância na 

Prelazia, cuja sede estava localizada no município de Diamantino, onde aprendeu a lei dos 

imuti, trabalhou nos garimpos de diamante, na região do Alto Paraguai, o que lhe rendeu a 

atual denominação de João Garimpeiro, maneira pela qual é conhecido na sociedade 

envolvente. 

Seu João, mesmo convivendo algum tempo fora da aldeia, sempre se preocupou com a 

manutenção da identidade do grupo. Relatou-me que na década de 1950, ficou muito 

contrariado com a falta de cuidado com que os padres jesuítas do Internato Utiariti tratavam 

os filhos e filhas dos paresi, encaminhando-os para casamentos com outras etnias, como 

Irantxe, Nambiquara, Rikbaktsa. Foi ao Internato Utiariti e rompeu as relações estabelecidas 

com os padres e o bispo. 

Devido ao caráter pacífico dos Paresi, os padres os utilizavam para docilizar as 

pessoas dos outros grupos, através das uniões, promovendo também: o rompimento com as 

tradições, a proibição de falarem a língua materna e da realização dos rituais, além de os 

obrigarem a professar a fé católica. Alguns conseguiram reaprender a língua materna, ao 

voltar para as aldeias, já outros paresi não conseguiram viver mais em aldeias. 

Todas as crianças paresi foram retiradas do internato e entregues às famílias, momento 

em que os Kozarini romperam com o trabalho dos missionários católicos. As famílias 

moravam, predominantemente, na aldeia Zanakwá e em pequenas aldeinhas. Naquele período, 

ficou apenas Daniel Cabixi, irmão mais novo da esposa do Seu João Garimpeiro – a Sra. 

Anita, porque era muito pequeno e seu João queria que ele aprendesse mais, para torná-lo seu 

assessor. Seu João conta que abandonou o trabalho no seringal da região Rio Verde e matas 

ciliares do Rio Sacre, para tomar conta de seu povo. Depois dos trabalhos nos seringais, 

retornou para a Aldeia Zanakwá, e, posteriormente, deu início a fundação da Aldeia Rio 

Verde. 

Na década de 1960, conforme aponta Daniel Cabixi, a política praticada pelo antigo 

SPI, “era de cunho integracionista, entreguista e anti-indígena, pois representava mais os 

interesses da sociedade nacional, do que dos povos indígenas”. Trabalhava em prol de retirar 
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os grupos indígenas das terras tradicionais, para entregá-las aos agricultores, quem as 

tornariam produtivas. 

Foi nesse contexto que João Ahezomae, juntamente com Daniel Cabixi, Aluizio, 

Antonio Vaqueano, Marinho e Justino, com apoio do CIMI – Conselho Indígena Missionário, 

da Prelazia de Diamantino, da MIA – Missão Indígena Anchieta, da Comissão Pró-Índio/USP 

e mais adiante da OPAN – Operação Amazônia Nativa, deu início à luta para assegurar as 

terras, que estavam sendo ocupadas por fazendeiros. Ressalta que se não fosse por ele, “paresi 

não tinha terra”. Por causa dessa luta, os Kozarini receberam muitas críticas principalmente 

por parte daqueles pertencentes ao grupo Waimaré, que não concordavam em brigar por 

terras. Alguns interlocutores da Aldeia Kotitiko disseram-me que os waimoré diziam que os 

kozarini estavam “(...) virando minhocas, canhando terras, brigando por terras.” (27/05/2010). 

A partir da década de 1960, conforme aponta a antropóloga Joana Fernandes, iniciou-

se uma ocupação e colonização mais oficial no estado de Mato Grosso, e a situação dos 

grupos indígenas agravou-se consideravelmente devido a: 

 

(...) construção e pavimentação da rodovia BR-364, que se transformou em 
uma via de entrada muito importante para o escoamento de migrantes 
provenientes de regiões do sul, sudeste e do nordeste. Este momento de 
maior afluxo de migrantes e de ocupação econômica coincidiu, justamente, 
com a desativação das dependências da Missão de Utiarit. (FERNANDES, 
1999) 

 

Nesse mesmo período, os fazendeiros já estavam tomando posse de parte dos 

territórios dos Waimaré e Kaxiniti, uma vez que os mesmos não ocupavam fisicamente a 

região, pois praticamente todos os membros desses subgrupos seguiram a comissão das 

linhas, e outra parte, vivia no internato Utiariti, ou foram distribuídos nos vários centros 

urbanos. O grupo paresi passava por um período de desestruturação interna, tanto de ordem 

econômica, quanto de ordem política (no sentido amplo) pela falta de capacidade de união 

para lutar em prol da identidade do grupo.  

Na medida em que os fazendeiros chegavam à região para fundar as suas fazendas, 

cabe destacar que eram nas terras tradicionais paresi, eles, como maneira de se aproximarem, 

ofereciam os agrados aos índios que ia desde presentes (facão, panelas, comida, roupas) a 

dinheiro, além de promessas tentadoras para que eles abrissem mão dos territórios.. Uma das 

táticas utilizadas pelos patrões era enviar os capatazes para se casarem com as mulheres 

waimaré (waymalô). Quando o casamento se concretizava, o homem entrava nas terras e 

começava a construir lavouras e casas. Quando os índios percebiam, o território estava 
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cercado e plantado em nome do fazendeiro. Isso aconteceu com os Waimaré, que foram 

perdendo seus territórios. “Não existia uma consciência de pertencimento de grupo, como 

existe hoje.” (João Ahezomae, Aldeia Kotitiko, 27/05/2010) 

Daniel Cabixi explicou-me que uma das razões do desapego dos Waimaré pelos 

territórios, deve-se ao fato deste grupo ter passado muito tempo convivendo com as Missões 

Religiosas; já o grupo kozarini, devido à área geográfica de localização dos territórios, ficou 

alheio ao contato com as frentes da sociedade envolvente. O convívio com os missionários 

teria intensificado a abertura para o contato com outros grupos, bem como a inserção dos 

Waimaré nos contextos políticos e econômicos. Isso fez com que não se preocupassem em 

defender seus territórios. 

O processo de contato mais intenso entre os Kozarini com a sociedade regional, 

somente se efetivaria a partir da década de 1960. Talvez, por isso, o território 

predominantemente assegurado, nos dias atuais, seja o das terras pertencentes ao grupo 

Kozarini, demarcadas pela FUNAI, na década de 1970, e que segundo os Kozarini, esses 

territórios foram entregues para eles, ainda nos tempos míticos. 

No final da década de 1950, no governo Juscelino Kubistchek (1956-1961), o país era 

imerso no modelo desenvolvimentista. A grande meta do governo era atingir o 

desenvolvimento diversificado. Uma das principais estratégias foram os projetos da abertura 

de grandes estradas. Nesse contexto, o exército brasileiro iniciou a abertura do antigo traçado 

da BR-364, cortando o território halití, o que desencadearia mais tarde, na década de 1970, a 

abertura das grandes fazendas: Branca, Itanorte, Querência, entre outras. Tão logo começou a 

chegada de grupos de colonizadores, vindos principalmente da região sul do país, os quais 

deram origem as atuais cidades de Tangará da Serra (1976), Campo Novo dos Parecis (1988) 

e Sapezal (1994). Atualmente, esses três municípios e o seu entorno são os expoentes do 

agronegócio no estado de Mato Grosso. 

O resultado desse movimento se consolidou na década de 1970, mas tiveram início no 

Plano de Metas, como parte das políticas de modernização iniciadas no governo JK. De lá 

para cá, houve o aprimoramento dos conhecimentos tecnológicos no setor agrícola, a 

aplicação de tecnologias modernas e a descoberta da vocação produtiva dos campos de 

cerrado no Brasil. Com isso, a região da Chapada dos Parecis corresponde à nova política de 

ocupação de terra e produção de grãos, entrando nas fronteiras do desenvolvimento. 

Às margens da BR-364, o grupo de famílias kozarini instalou-se. Vieram, 

primeiramente, alguns homens kozarini, que anteriormente moravam na Aldeia Zanakwa, 

plantaram mandioca e construíram uma grande hatí (suficiente para abrigar as esposas e os 
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filhos). Depois de pronta a hatí, eles trouxeram as mulheres e as crianças. Quando estavam 

todos assentados, começaram a trazer outras famílias das aldeinhas, que também estavam 

passando pelo período de epidemia da gripe. 

Após se instalarem à margem da BR, os Kozarini passaram a receber ajuda do exército 

brasileiro que levaram remédios para tratar do sarampo e da gripe. Também receberam apoio 

do então capitão do SPI, Sr. Hélio Becker, técnico indigenista, da sede do atual estado de 

Mato Grosso do Sul, que enviou médicos e enfermeiros para tratarem da tuberculose, do 

sarampo e da gripe. Foi nesse período que João Ahezomae começou a trabalhar na área da 

saúde, visitando as aldeias, coletando material para fazer exames. 

No final dos anos de 60, o antigo SPI, em vias de extinção, adotou uma política de 

criação de grupos de trabalho de campo, que visava levar assistência indigenista, 

principalmente, na saúde (presença de enfermeiros, medicamentos), e incentivo à produção 

agrícola, distribuindo sementes e ferramentas: machado, foice, facão, enxada. 

Assistencialismo esse que permearia o trabalho da futura FUNAI. 

No local onde fora construído o acampamento do exército, em frente à entrada da 

aldeia Rio Verde, foi montada toda uma estrutura para servir de ponto de apoio aos viajantes, 

que utilizavam a estrada. Desse período, restaram os escombros das construções, que ainda é 

possível reconhecer parte das edificações da época na entrada da aldeia. 

Naquele período, quem administrava a estrutura era o Montepio da Família Militar, 

uma instituição atrelada ao exército brasileiro, com incentivos financeiros da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Esse incentivo financeiro 

fazia parte dos projetos do governo federal, de cunho colonizador e integracionista para 

incentivar a ocupação e colonização da Amazônia brasileira. 

O Montepio construiu toda a estrutura física para o funcionamento do posto de apoio, 

composta por: um prédio e bombas do Posto de Gasolina Rio Verde; o restaurante; um bar; 

um dormitório (constituído de quartos com camas simples); alojamento para funcionários 

vindos, preferencialmente, da região do Vale do Rio Cuiabá (Rosário Oeste, Nobres e 

Cuiabá); uma unidade geradora de energia elétrica; água encanada. Toda essa estrutura era 

direcionada para os usuários da estrada, sobretudo, os caminhoneiros, passageiros de ônibus, 

vendedores e fazendeiros da região. O Montepio administrou essa estrutura de 1968 a 1975. 

Depois disso, o grupo Brasflor – subsidiária de uma grande empresa do ramo de 

celulose – iniciou, a poucos quilômetros da entrada da Aldeia Rio Verde, um projeto de 

reflorestamento com plantio de pinho americano (Pinus taeda L.), para produzir matéria 

prima destinada à indústria de celulose. Nos anos de 1980, a Fazenda Itanorte deu início à 
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quebra do cerrado, que consistia em: derrubar a vegetação; colocar fogo; retirar o que sobrou 

das queimadas; arar a terra; adubar a terra e plantar grandes extensões; instalando assim o 

sistema de lavouras mecanizadas, dedicadas a monocultura. Era o início do cenário atual das 

grandes lavouras mecanizadas, e isso somente foi possível graças a mão de obra indígena, a 

maioria de paresi. 

A estrutura de apoio aos usuários da BR esteve ativa até o ano de 1985, quando o 

traçado da BR-364 foi mudado em direção à cidade de Cáceres. Essa estrutura era parada 

obrigatória de caminhoneiros, ônibus e carros que iam em direção a Rondônia (e vice-versa), 

num raio de quilômetros era a única opção. De acordo com meus interlocutores, o trânsito era 

intenso e logo começaram os problemas com bebidas e envolvimentos de caminhoneiros com 

mulheres paresi. 

Durante a década de 1970, os kozarini começaram a receber pressão dos fazendeiros. 

João Ahezomae e outros halití iniciaram a luta pela garantia e legalização dos territórios, 

aproveitando que o momento se mostrava favorável. Outros grupos indígenas, apoiados por 

instituições como o CIMI, já estavam se posicionando e exigindo do governo federal a 

regularização das terras indígenas. Seu João relata que já tinham um registro de Rondon, na 

época em que estava construindo as linhas, documento esse que o marechal havia assinado na 

Aldeia Queimada, antiga aldeia Koteroko, onde funcionava um entreposto das Linhas 

Telegráficas se constituindo numa base de apoio logístico para os seringalistas das cabeceiras 

do Rio do Sangue, Rio Juruena e Rio Sacre. Avizinhava-se com os territórios Kozarini.  Com 

o episódio do incêndio na aldeia Queimada (o primeiro incêndio), narrada no capítulo 

primeiro desta pesquisa, segundo João Ahezomae, teria mudado os planos das Linhas 

Telegráficas. 

Após o incêndio, Rondon teria decidido mudar o posto de apoio. Em reunião com 

Rondon, os Kozarini disseram-lhe que não queriam deixar sua terra, não queriam ir para o 

Internato Utiariti, e muito menos trabalhar nas linhas telegráficas. Eram pessoas do campo e 

queriam permanecer na vida tradicional: plantando nas roças e caçando emas e veados. 

Assim, Rondon teria aceitado a recusa e prometeu apoiá-los, registrou os territórios e 

combinou que dali em diante a luta seria com a “ponta do lápis”, na expressão rondoniana. 

Durante a década de 1960, novas gerações de kozarini foram nascendo na Aldeia Rio 

Verde. Ao mesmo tempo, novas levas de fazendeiros adentravam a região. Seu João, conta 

que no início dos anos 1970, os kozarini começaram a sofrer ameaças para saírem das terras. 

Devido a isso, o patriarca decidiu procurar ajuda, viajou para Campo Grande, São Paulo, 

chegando de ir até ao Rio de Janeiro, falar com a filha do Mal. Rondon, na época já falecido. 
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Seu Joao explicou-me que percorreu todas as instâncias em busca de apoio para impedir a 

invasão e o ataque dos jagunços dos fazendeiros e sofreu várias ameaças de morte. Seu filho 

Juvenal contou-nos que os jagunços iam dentro da aldeia ameaçá-lo de morte, e que iriam 

pendurar a cabeça do Seu João nas árvores à beira da estrada. 

 

Eu era criança, mas lembro da luta pra tirar os invasores da terra. Meu 

pai, Jaime, Anésio, Antônio Vaqueano, Marinho, finado Mario 
Tacujá, tudo eles lutaram pra defesa da terra com a FUNAI. Naquele 

tempo, década de 70, a FUNAI apoiava as lideranças e as lideranças 
respeitavam a FUNAI. Foi muita luta pra tirar os imutí que 
casavam/juntavam com halití e vinham morar na aldeia e ia tomando 

conta de tudo.” (Juvenal, Aldeia Kotitiko, 08/03/2011) 
 

Em 1965, a BR-364 ficou pronta. A Aldeia Rio Verde cresceu e ajudou outras aldeias 

a se reconstruírem. A aldeia Rio Verde desencadeou a luta pelas terras. A Terra Indígena 

Paresi foi a primeiro a ser garantida. A partir daí, inicia-se o processo de interiorização das 

terras: algumas famílias fundadoras da Aldeia Rio Verde mudaram-se para o interior das 

terras, criando outras aldeias. Foi o caso de Dito Bocãina que fundou a aldeia Jurupará; João 

Titi se mudou para a Terra Formoso; Antonio Vaqueano, foi para a cabeceira do rio Buriti e 

Manoel Simão foi morar na antiga Aldeia Kotitiko. 

Outros resolveram explorar os seringais, na região do Utiariti. A Aldeia Bacaval 

tornou-se o polo produtor da borracha indígena. Os Paresi começaram essa atividade por 

conta própria, configurando-a em uma nova fase com várias etapas da exploração da borracha, 

até porque nas etapas anteriores, eles serviram apenas como mão-de-obra. 

Essa fase era uma tentativa de serem os protagonistas. Os padres tentaram mais uma 

vez comandar a vida dos Paresi, o que foi recusado terminantemente. Relataram-me que no 

período crítico das doenças, os padres não os ajudaram. Naquele período, seu João Ahezomae  

contou-me que ele começou a trabalhar como ajudante da saúde, percorrendo as aldeias, 

coletando material em laminas para exames e levando remédios aos doentes.  

O traçado da BR foi mudado em direção a Cáceres. O fluxo do trânsito diminuiu 

consideravelmente, provocando uma grande crise financeira, uma vez que já se encontravam 

num processo de inserção às “coisas de imutí”, assim como a queda da renda obtida através da 

venda de artesanatos. Os kozarini começaram a depender do apoio institucional da então, 

recém-criada, FUNAI, em 05 de dezembro de 1967. Seu João disse que: “FUNAI é índio, 

acabar FUNAI, é acabar com índios” (Aldeia Kotitiko, 30/05/2010). 
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Na Aldeia Rio Verde, ficaram as famílias do seu João e do Aluizio. Os filhos dessas 

duas famílias casaram-se entre si, e hoje constituem as atuais lideranças da Aldeia Rio Verde. 

Em 1968, João decide morar com a família e reativar a Aldeia Kotitiko, distante 3 km. 

A decisão de mudar para a Kotitiko, deu-se pelo fato dela ser uma aldeia muito antiga, 

fundada pelo herói cultural Wázare, o mesmo que se encarregou de conta dos Paresi, quando 

saíram da Ponte de Pedra.  

Na década de 1970, a OPAN iniciou projetos sociais junto aos halití. Abriram 

mercadinho para vender bolachas, arroz, feijão, óleo de soja, sal, açúcar. Em meados de 1970-

77, começaram a plantar arroz, com recursos advindos de projetos para domesticar a terra, o 

que iria desencadear nas grandes plantações de soja, milho, e atualmente, girassol e cana-de-

açúcar. Iniciaram as lavouras mecanizadas com o plantio do arroz, e financiamento advindos 

da Alemanha. Era a inserção no modelo econômico da região. João Ahezomae nos conta que 

era radicalmente contra a abertura de lavouras mecanizadas. 

Até aquele período, não faziam uso de alimentos, que não os tradicionais, como a 

caça, a plantação de mandioca. Contam que o arroz irritava a garganta, dava coceira, mas a 

OPAN os convencia que era melhor e a partir daí adotaram comidas de imuti. Em 1985, a 

Missão Indígena Anchieta (MIA) fundou a primeira escola. A OPAN foi expulsa das terras 

paresi. 

A primeira terra paresi a ser demarcada e homologada pela FUNAI foi a TI Paresi, 

seguida da TI Utiariti, Estivadinho. Com esses exemplos, outros grupos indígenas de Mato 

Grosso encorajaram-se a buscar direitos e garantias da posse de suas terras. 

Em 1986, a FUNAI iniciou o processo de instalação de administração executiva 

regional, e graças às reivindicações dos paresi, foi fundada a Administração no município de 

Tangará da Serra. A Aldeia Rio Verde manteve estreitas relações com a Aldeia Kotitiko e 

Kamae. 

A Aldeia Kotitiko, como já foi descrita, é uma antiga aldeia fundada pelo herói mítico 

Wázare, onde reside o chefe grande dos Kozarini e seus habitantes são parentes próximos: 

irmãos, sobrinhos, netos, tios. É o centro das histórias míticas e uma área que eles preservam 

muito. 

Kotitiko é considerada, segundo o Juvenal Azomaré25 (29/05/2010), “um pedaço do 

mundo paresi, uma raiz, que vai dar a saúde para nós e para o mundo todo. Se Paresi cuidar 

                                                 
25

 Filho do seu João Ahzomae. 
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mais da Terra, nossos recursos naturais vão ser repassados, de geração para geração, 

mantendo nossa cultura fortalecida e valorizada.” 

 

2.5. No cotidiano da aldeia: interação e projetos 

 

A Aldeia Rio Verde está localizada na Chapada dos Parecis, na região dos campos 

limpos do cerrado, banhada pelo Rio Verde. Um dado importante a considerar na descrição 

desse relevo é a característica das cabeceiras dos rios que se localizam fisiograficamente, nas 

áreas mais baixas da planície da Chapada, logo acima do espigão, após a subida da Serra dos 

Parecis. 

Seguindo a orientação Kozarini de contextualizar os espaços de acordo com as 

histórias dos ancestrais, Rio Verde na língua halití é Taholiwinã, traduzível como movimento 

do corpo e aparecimento da água. Contaram-me que num tempo muito antigo, houve uma 

grande seca e os animais saíram em busca de água. Somente a cotia sabia onde tinha água, 

mas não revelava onde ficava esse lugar. A anta resolveu seguir a cotia e chegou onde hoje é a 

região da cabeceira do rio Verde. Como a anta era pesada, quando que pisou no local, suas 

patas afundaram numa mina d‟água, de onde começou a jorrar água, cuja tonalidade da agua é 

semelhante à cor verde. 

E assim ficou conhecido esse lugar, onde nos finais dos anos 1950, com o início da 

construção da BR-364, foi erguido um acampamento do exército, para abrir as picadas do 

traçado da estrada. A delimitação do traçado da BR-364 dividiu o então território kozarini ao 

meio, reduzindo-o consideravelmente, há pouco mais de um milhão de hectares, hoje 

assegurados e distribuídos em nove terras indígenas. Daniel Cabixi, liderança reconhecida, 

estima que no passado a extensão do território paresi media em torno de seis milhões de 

hectares. 

Foi o local escolhido pelo exército para montar o acampamento, por ser um vale verde 

e plano, a beira do Rio Verde. Outrora, era o local onde os Kozarini costumavam coletar 

palhas de uma palmeira conhecida como malamalaly, utilizada na cobertura das hatí. Por essa 

razão, era um local bastante conhecido e frequentado pelos mesmos. 

Por esse motivo, assim que começaram a montar a aldeia, deram-lhe o nome de Aldeia 

Malamalaly, e com o passar do tempo e a presença do acampamento do exército, que 

denominou o local de acampamento Rio Verde, adotaram essa nominação, com a qual é 

conhecida até os dias atuais. 



92 
 

Depois que os soldados levantaram acampamentos, esse local passou a ser utilizado 

como ponto de apoio logístico da Empresa CR-5, responsável pela construção da BR-364. A 

construção da BR teve três estágios: primeiramente, o exército abriu picadas e delimitou o 

traçado; segundo, o trabalho de construção coube a uma empresa privada; e terceiro, mudou-

se a parte administrativa para o 9º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), instalado em 

Cuiabá no ano de 1971, para abrir as BR-364 – Cuiabá/Porto Velho e BR-163 – 

Cuiabá/Santarém. 

Atualmente, os dias na aldeia começam com verdadeiras sinfonias de cantos de 

culatras (seriemas), saracuras, quero-queros, galos e inúmeras aves que habitam a Chapada 

dos Parecis, campos limpos do cerrado, região banhada pelo Rio Verde. As atividades 

começam cedo, a partir das cinco horas da manhã e os cantos dão lugar aos ruídos de motores 

das motos, carros e do ônibus escolar, iniciando a rotina escolar. O ônibus escolar, parceria 

dos governos municipal e estadual, percorre um roteiro que envolve quatro aldeias que 

circundam Rio Verde: África, Kotitiko, Kamae, Kalanaza, trazendo os estudantes e 

professores para a escola estadual e municipal de educação escolar indígena de educação 

básica, rotina que se repete nos períodos matutinos, vespertinos e noturnos. 

A maioria dos homens e mulheres desempenha atividades na própria aldeia. São 

professores, agentes de saúde indígena, secretários das escolas, agentes indígenas sanitaristas, 

motoristas das unidades de saúde. Anteriormente, alguns homens trabalhavam nas lavouras e 

fazendas vizinhas, outros precisavam se mudar para os centros urbanos, como Tangará da 

Serra, para estudar. A instalação da escola na aldeia proporcionou a permanência dos jovens, 

assim como a geração de emprego para grande parte dos moradores. 

A maioria das pessoas idosas recebe aposentadoria, mas mantém o trabalho nas roças 

domésticas, realizam coletas de frutas e sementes, caças e pescas. As mulheres mais velhas 

dedicam-se a pequenos afazeres como costuras, fazer massa de biju, preparar a chicha, tecer 

redes com fibras de tucum ou linhas e barbantes industrializados, herança dos tempos de 

convivência com as irmãzinhas imaculadas do Internato Utiariti. As mulheres mais jovens, 

algumas, se dedicam ao artesanato (principalmente com miçangas), outras se dedicam ao 

cuidado das casas e crianças. 

A divisão das atividades domésticas é negociada. Não percebi nenhum sinal de 

imposição, por parte dos pais para com seus filhos, nem mesmo de esposas com maridos. 

Cada membro escolhe aquilo que mais gosta de fazer. Alguns homens ajudam nas atividades 

domésticas, principalmente no cuidado com os filhos, varrer as hatí, varrer o pátio, lavar 

louças. (ver figura 11) 
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Figura 11 – Neudson Onozokae  (filho de Carlito e Luciana), contribuindo com a limpeza do interior da hatí, 

um dos afazeres domésticos. 

 

Da Aldeia Rio Verde, ao longe, é possível identificar um ruído mais forte indicando os 

motores de caminhões que percorrem o antigo traçado da BR-36. Estrada de chão batido 

atende a demanda do transporte pesado das inúmeras fazendas circunvizinhas e dá acesso para 

outras terras paresi, como as terras indígenas do Estivadinho, Figueiras e Uirapurú. O antigo 

traçado tende a encurtar os caminhos para a região de Diamantino, Sapezal, Campo Novo dos 

Parecis, Tangará da Serra e demais localidades em direção à Vilhena, no estado de Rondônia. 

Em algumas casas, o som alto dos aparelhos repetem músicas sertanejas, 

especialmente das regiões sul e sudeste do país, e o rasqueado cuiabano26. 

Num primeiro momento, os sons remeteram-me à atmosfera dos centros urbanos. E 

todos que passam pela Aldeia Rio Verde têm uma visão diferenciada desse espaço e o 

consenso se traduz no traço de que a aldeia é um “lugar de passagem”. Lugar este onde se 

encontram representados os principais setores da sociedade nacional, como a Escola, o Polo 

Base de Saúde Indígena, a sede do Posto Indígena da FUNAI (por ora desativado, devido à 

atual reorganização do órgão) e a sede da Associação Indígena Kozarini, o lugar da 

representação política e jurídica. (ver figuras 12 e 13) 

 

                                                 
26

 É uma expressão musical ou dança popular mato-grossense que surgiu de uma mistura do cururu e siriri que 

mais tarde sofreu influência da polca paraguaia, após o fim da Guerra da Tríplice Aliança (Guerra do Paraguai 

1865-1870). Mais informações, disponíveis em 

<http://www.rasqueadocuiabano.com.br/site/index.php?pg=conteudo_det&id=311&tp=3#i> acesso em 

25/09/2011. 

http://www.rasqueadocuiabano.com.br/site/index.php?pg=conteudo_det&id=311&tp=3#i
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Figura 12 - Da direita para esquerda: casa do antigo 

chefe de Posto Indígena da FUNAI e ao fundo casa da 

família de Carlito. 

 
Figura 13 -  Prédio Escola Estadual de Educação 

Escolar Indígena Malamalaly e a Escola Municipal 

Zoizotero 

 

Nos pátios das aldeias não há demarcação de ruas e cada família faz um atalho, um 

trieirinho para ir ao vizinho, cortar caminho para ir à escola, ao postinho ou à casa da abebe 

(avó) Tarsila. Caminhos usados por motos e pelas pessoas, que os utilizam para irem à cidade 

de Tangará da Serra, distante da aldeia aproximadamente 105 km. Os cachorros andam 

livremente pelos pátios latindo ou dormindo. As mulheres cuidam das crianças e arrumam as 

casas. 

A escola é quase a extensão das casas, pois as mães e até os pais levam os filhos 

pequenos, ou então, em meio a cada período, dão uma pausa para alimentá-los, ou mesmo, 

para descansar. É ainda o lugar dos encontros de crianças e jovens para partidas de jogos de 

futebol masculino e feminino, acesso a internet, grupo cultural, pessoas que visitam a aldeia, 

como as escolas dos municípios vizinhos. 

O Polo Base de Saúde Indígena é administrado pela Associação Halitinã, em convênio 

com a FUNASA, atualmente SESAI. É composto por mini-hospital, uma pequena sala de 

procedimentos, um pequeno laboratório, enfermaria e farmácia. Técnicos e enfermeiros 

indígenas e não-indígenas revezam as atividades, com acompanhamento de médicos, 

dentistas, serviços gerais e motoristas. E para a locomoção, o polo tem dois carros que 

realizam o transporte de enfermos e visitas a outras aldeias.  

O Polo Base atende às 28 aldeias da Terra Indígena Paresi e 05 aldeias da TI Formoso. 

Em se tratando de pessoas indígenas, na maioria das vezes, a família inteira acompanha o 

enfermo, o que acaba triplicando o número de pessoas no polo. Sua localização está na área 

central da aldeia, ladeado pelo prédio das escolas. Recordando a preocupação de Lévi-Strauss 

(1938) e Roquete-Pinto (1912), tive a curiosidade de perguntar qual o fator e o tipo 

sanguíneos predominante, na atualidade. As informações dos profissionais da saúde são de 
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que, sem exceção, predomina o fator RH O positivo, a altura média é de um 1m e 50 cm, para 

as mulheres, e 1m e 60 cm para os homens. 

Assim também acontece com a educação. A Escola Estadual de Educação Escolar 

Indígena Malamalaly e a Escola Municipal Zoizotero atendem à educação básica, de mais 

quatro aldeias: África (6 km), Kotitiko (3 km), Kamae (4 km), Kalanaza (6 km). A escola 

estadual é a única nas redondezas que oferece ensino médio e educação de jovens e adultos. 

No final de 2010, formaram a primeira turma de alunos indígenas a concluir o ensino médio 

na aldeia. A formatura do grupo tornou-se um grande evento, com a presença do prefeito 

municipal de Tangará da Serra, representantes das Secretarias de Educação Estadual e 

Municipal, vereadores e FUNAI. 

Todos os professores são Kozarini, ministram as aulas na língua materna halití e 

utilizam os elementos da cultura para explicar os conceitos, trazendo-os para a realidade local 

halití. Um exemplo: enquanto estive na aldeia, observei que a professora de Matemática, 

convidou um velho que sabia trançar cestos (ou apás em halití), para ajudá-la nas aulas de 

Geometria. Os alunos iam aprendendo as três coisas, de forma integrada: as noções de 

geometria, os trançados para confeccionar os cestos ou apás (peneiras) e o significado do 

grafismo halití. Nessa prática, utilizou-se do grafismo paresi para ensinar os conceitos básicos 

de geometria, ou, como eles definem esse tipo de ensino, a etnomatemática. Desta forma, os 

alunos compreendem o significado na língua e na cultura, apreendem, assimilam, entendem 

com maior facilidade os conceitos da educação formal, fazendo abstrações dos conceitos 

exógenos. 

Com ajuda de pessoas que dominam as técnicas de tecer e das pinturas, os professores 

explicam os conteúdos formais, e, ao mesmo tempo, os estudantes aprendem a arte da 

cestaria. Também é significativo o fato dos professores estarem trazendo alguns temas das 

histórias sagradas para o cotidiano da sala de aula, assunto esse, muitas vezes considerado 

tabu pela maioria, sendo o acesso permitido somente às pessoas escolhidas27 

Formaram um grupo de jovens, o Grupo de Jovem Kamaihye, para trabalhar com: a 

juventude, os cantos, danças, pinturas corporais, e, principalmente, a autoestima kozarini. O 

grupo de jovens recebe convites para participar de eventos nas escolas e em outras aldeias. 

                                                 
27

 Ao longo do trabalho de campo percebi que alguns temas das histórias sagradas, principalmente àquelas q ue 

envolvem diretamente as flautas, ainda é visto com bastante cautela. Nas muitas rodas de conversa, encontrei 

pessoas que evitavam falar sobre o tema, e consequentemente, não aprovavam que esses assuntos fossem 

tratados na escola, e, ao mesmo tempo, encontrei pessoas que se posicionaram favoráveis, considerando que isso 

ajuda a fortalecer os conhecimentos da cultura junto aos jovens e crianças, contribuindo para respeitarem mais a 

posição dos velhos dentro da aldeia. Tendo em vista que os velhos são chamados para a sala de aula, para ajudar 

no trabalho pedagógico planejado pelos professores. 
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Em frente, localiza-se o prédio do antigo Posto Indígena da FUNAI e a casa da família 

da liderança na aldeia, Seu Carlito Okenazokie. Casado com Luciana Nezokemaerô, pai de 

cinco filhos, é monitor de saúde, presidente da associação Kozarini, coordenador geral dos 

três Pólos Bases das microrregiões de saúde, de responsabilidade da Associação Halitinã. 

Carlito na juventude estudou numa escola técnica em Mato Grosso do Sul, incentivado pela 

FUNAI, na época em que ainda era  responsável pela administração da saúde indígena. 

De acordo com os professores, os projetos pedagógicos procuram seguir algumas 

metas, tais como: o compromisso com a causa indígena, conhecer outros contextos, formar 

uma visão crítica do mundo, aliando os conhecimentos tradicionais halití aos conhecimentos 

da sociedade nacional e conhecimentos da diversidade cultural mundial. 

Em 1999, no governo Collor de Mello, a saúde e a educação dos grupos indígenas 

foram desvinculadas da FUNAI, passando respectivamente à responsabilidade dos Ministérios 

da Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC). O Sistema Único de Saúde (SUS) assumiu o 

cuidado da saúde com as populações indígenas. Inicialmente foram criados os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI‟s), os quais se depararam com a diversidade dos saberes 

culturais e tradicionais de cada grupo, aliada aos descasos e desvios de verbas por parte dos 

agentes gerenciadores da área da saúde (ONGs), discriminação, exclusão, despreparo dos 

profissionais da área da saúde em lidar com as pessoas indígenas e, principalmente, a barreira 

das línguas maternas. 

Os Paresi preocupados com a saúde do seu grupo, numa reunião do Conselho Distrital 

de Saúde Indígena (CONDISI), lançaram a proposta de gerenciar a saúde através da 

organização sócio-política, a Associação Halitinã, já existente desde 1997. 

Desde 2003, a Associação Halitinã assumiu a gestão da saúde, em convênio com a 

antiga FUNASA, e atualmente com a SESAI – Secretaria Estadual de Saúde Indígena. 

Iniciaram investimentos em projetos para capacitar agentes indígenas para atuar nas 

comunidades, contratação de profissionais não-indígenas, incluindo verbas para viabilizar 

bolsas de estudo para a formação de jovens haliti, enquanto: médicos, dentistas, enfermeiros e 

advogados. 

Em suma, a Associação Halitinã gerencia a saúde nas nove terras, incluindo todas as 

aldeias, desenvolvendo programas preconizados pelo governo federal, assim como desenvolve 

ações coletivas de prevenção aliadas aos conhecimentos tradicionais. 

Atualmente, o trabalho da Associação na área de saúde não se restringe ao grupo 

haliti, mas começaram a prestar serviços para outras etnias como os Chiquitano e Kaiapó. 

Assim como investem em projetos de outras áreas. A sede fica localizada na cidade de 
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Tangará da Serra. A Halitinã tornou-se a associação central, porém, existem as associações 

regionais, como as Associações Kozarini, Waimaré, Zaloya, Sucuruína. 

Na área central da aldeia Rio Verde, o espaço é dividido com casas construídas em 

alvenaria, madeiras e hatí, (casa em língua halití) e campos de futebol. Nos arredores das 

aldeias ficam os espaços de trabalho e produção, as roças domésticas, onde plantam pequenos 

mandiocais, batatas e criam galinhas e cachorros. 

O cultivo das roças é atividade de alguns grupos familiares, mas acabam socializando, 

ou mesmo trocando as colheitas por outros produtos entre si. Os terrenos são familiares e 

qualquer pessoa da família pode fazer um canteiro ou plantações, principalmente, de 

mandioca, algumas árvores frutíferas, urucum, mangaba e tucum, ou investir em criação de 

animais domésticos. 

 

2.6. A arquitetura das hatí 

 

As hatí são construídas com madeiras e cobertas com palhas da palmeira guariroba 

(Cocos comosa, ver figura 14) e são habitadas por famílias celulares e nucleares, embora em 

tempos pretéritos, era comum viverem várias famílias numa mesma hati. Muitas hatí já 

dispõem de energia elétrica, embora as “coisas de imuti”, como eletrodomésticos, banheiros 

são, preferencialmente, colocadas nas construções das casas de modelo não indígena. 

 

 
Figura 14 - Hatí construídas com madeiras e cobertas com palhas, trabalho realizado, preferencialmente, à noite, 

para se aproveitar a calmaria do vento. 

 

A estrutura de uma hatí grande é composta de três esteios, 12 caibros na frente e atrás, 

12 caibros no meio e cerca de 40 voltas de palha de guariroba. Em média, as hatí de tamanho 

grande medem 12m de comprimento, 6m de largura, 3m de altura e duram em média dez 

anos. Apresentam uma forma ovalada (elipse) e têm duas pequenas entradas, sendo que o 
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visitante ou morador precisa inclinar-se, tanto para adentrá-las, quanto para sair. As entradas 

ficam na direção leste-oeste, posição do nascimento e pôr-do-sol. (ver figuras 15, 16 e 17) 

 

 
Figura 15 - Hatí de lado, na posição do nascer e pôr-

do-sol. 

 
Figura 16 - Hatí de frente  

 

As hatí não possuem divisão (ver figura 18). Durante o dia, tornam-se um grande 

espaço social e à noite, são esquadrinhadas pelos donos das redes ou camas. Muitas famílias 

possuem camas, guarda-roupas, máquina de lavar, geladeira, fogão, aparelhos de som e 

televisão. 

 

 
Figura 17 - Transado da cunheeira das hatí. 

 
Figura 18 - Hatí sem divisão 

 

 

O asseio é uma das características marcantes dos halití, inclusive uma das primeiras a 

ser percebida e descrita nos relatórios dos cronistas colônias, pois as mulheres estão sempre 

lavando os utensílios, roupas ou varrendo o chão da hatí. Com isso, o local fica arejado, 

fresco, e mesmo aqueles que moram em casas de imutí, passam nas hatí para descansar nas 

redes. As construções de hatí são uma constante, existem na localidade pessoas que dominam 

técnicas da engenharia de construção, tais como: conhecimento dos trançados das palhas, os 

tipos de madeiras e a geometria que permite o ar circular de baixo para cima, mantendo o 
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ambiente arejado e fresco. Naquelas hatí onde os halití fazem fogo, o ar faz com que a fumaça 

suba permitindo afastar os insetos, criando uma proteção natural, com maior durabilidade para 

a palha de guariroba. 

 

 
Figura 19 - Na construção das hatí, os homens fazem 

os trançados. 

 
Figura 20 - As mulheres e crianças ajudam com o 

trabalho das palhas. 

 

Em todas às vezes que estive na Aldeia Rio Verde, por ocasião do levantamento dos 

dados etnográficos, sempre havia um morador reformando ou construindo novas hatí, e 

mesmo aqueles que possuem casas imutí, faziam questão de ter uma, guardando aí seu traço 

identitário. 

O esteio central é um lugar sagrado. Na maioria das hatí, colocam-se 

permanentemente cabaças com olonití, o tabaco, o que não quer dizer, que os habitantes 

necessariamente, fumem. É o lugar das flautas sagradas domésticas, como a Txihali, a Zêro e 

a Flecha Sagrada, objetos sagrados que todos podem ver. As outras flautas sagradas são 

guardadas na casa das Yámakas, uma pequena hatí, único espaço dedicado ao sagrado nas 

aldeias kozarini e somente são vistas por homens em dias de festa. 

A maioria dos Kozarini segue os rituais sagrados, embora não deixem de existir 

membros de algumas famílias, que se converteram à crença cristã, eles professam e vivem sua 

fé fora das aldeias. Não existe nenhuma construção de igrejas ou templos na Aldeia Rio Verde 

e nem nas demais aldeias vizinhas. 

As hatí não costumam ficar com portas fechadas e qualquer morador pode adentrá-las. 

A roupa é lavada nas casas que possuem máquinas de lavar e água encanada. Uma das 

preferências das mulheres Kozarini são as máquinas de lavar, em quase todas as casas existem 

uma, que normalmente, fica exposta ao tempo, embaixo das árvores ou ao ar livre. Porém, 
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além da comodidade, os halití continuam utilizando o Rio Verde como local para lavarem 

roupas e tomarem banho. Geralmente, cada família tem o seu porto28. 

As casas se distribuem em torno do centro da aldeia, onde ficam as edificações das 

instituições sociais, como o Polo Base, a casa do posto da FUNAI e as escolas. A construção 

das aldeias não obedece a um desenho específico, mas dá para perceber que no meio da 

aldeia, o espaço é ocupado pelas edificações de alvenaria e madeira e as hatí localizam-se 

mais nas laterais. 

Existe também um fluxo de parentes: netos, sobrinhos, irmãos, que se muda de outras 

aldeias para a Aldeia Rio Verde com o objetivo de estudar. Os jovens, quando não estão em 

sala de aula, fazem cursos de computação, já que a escola dispõe de uma sala de informática. 

Alguns se mudam para a cidade de Tangará da Serra, para cursar o ensino superior, ou 

trabalham na sede da Associação Halitinã. Aqueles que já terminaram a educação básica 

ajudam nas atividades, principalmente, nos serviços de mecânica ou de apoio aos mais velhos, 

como acompanhá-los à cidade para fazerem compras ou outras atividades. Não quero dizer 

com isso que os conflitos de gerações inexistam e que todos os jovens ajudam os mais velhos. 

Assim, como na maioria das sociedades humanas, os kozarini também são suscetíveis aos 

conflitos e discriminações, as quais se manifestam, principalmente, nas relações entre novos e 

velhos. 

  

                                                 
28

 Porto, nesse caso, refere-se ao nome dado a um local nos rios, onde as famílias fazem uso dele para: tomarem 

banho e lavarem roupas e panelas. Não se refere ao local de embarcações, até porque não é comum, na tradição 

halití, a utilização de barcos/canoas ou outro tipo de embarcações, pelo fato dos mesmos preferirem as 

cabeceiras dos rios, lugares que costumam ser, naturalmente, acidentados (corredeiras, cachoeiras). 
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CAPÍTULO 3 – O etnodesenvolvimento e os processos econômicos 

 

 

Neste capítulo pretendo lançar um olhar (levando em conta a dimensão que o tema 

exige), sobre as noções de “desenvolvimento”, do ponto de vista antropológico e da etnografia 

produzida, em especial em sua vertente de etnodesenvolvimento, como proposta da sociedade 

dominante (regional e nacional) aos grupos indígenas. Neste contexto, apresento a posição 

kozarini na ação de administrar as agendas que chegam às aldeias. 

Nos capítulos anteriores, procurei demonstrar através de uma viagem panorâmica os 

diversos períodos e contextos, o jogo relacional e a maneira pela qual se deu a inserção do 

grupo indígena Paresi na sociedade regional e nacional, e neste estudo, o caso específico do 

grupo Kozarini. A principal intenção foi de localizar que desde os primórdios do período 

colonial, passando pelo império e adentrando a república, a preocupação e o tratamento 

dispensado ao grupo indígena, por parte do estado brasileiro (através de inserções nos 

diversos processos políticos e econômicos), têm sido uma só, mudando convencionalmente, 

ou assumindo novas nuances: a de escravidão, dizimação à integração como trabalhadores, 

proteção, tutela, e mais recente, após a Constituição de 1988, “autonomia” por meio da 

inserção nos grandes projetos de desenvolvimento ou etnodesenvolvimento. 

Num segundo momento, abordarei o contato entre as várias frentes nacionais e os 

Paresi, como já foi mencionado, remontam ao período colonial da história brasileira e mato-

grossense. Paresi é o grupo indígena da região do atual Estado de Mato Grosso que apresenta 

o mais antigo relacionamento com a sociedade nacional. Para situar este trabalho etnográfico, 

julgo apropriado resgatar fatos do passado, que muitas vezes, por apresentar uma distância 

remota no tempo, são esquecidos e até mesmo ignorados, ou, ainda mais grave, são incluídos 

ou diluídos em histórias que privilegiam outros atores sociais. 

Neste sentido, recorro à análise da dimensão histórica, com eixos espaços-temporais, 

inspirada nas propostas da Antropologia Histórica, sublinhada por João Pacheco de Oliveira 

(1988; 1999). Faço nessa linha de pensamento uma reflexão sobre a sociedade Paresi e o 

grupo Kozarini, situando-os como sujeitos históricos plenos, recuperando suas trajetórias, 

enquanto protagonistas, e ao mesmo tempo, retratando suas atuais condições conjunturais, 

levando-se em conta à relação com outros atores, valores e estratégias sociais, cujo resultado 

desse jogo relacional, reflete-se na compreensão das estruturas internas na contemporaneidade 

(OLIVEIRA, 1999). 
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Da mesma forma, entendo que para reconhecer e contextualizar a trajetória do grupo 

Kozarini, é necessário reconhecer “os atos, os dizeres, e os discursos dos sujeitos” que 

vivenciaram in loco, os processos históricos mais recentes. Além do que, levantar o que é 

possível encontrar dentro da historiografia, para compreender como se culminou, no que hoje 

se denomina de realidade contemporânea paresi, principalmente, dos Kozarini. Tentando na 

medida do possível, não resumir a historicidade apenas num “(...) tom épico e as sínteses 

triunfalistas” (OLIVEIRA, 1999). 

 

3.1. Etnodesenvolvimento entre os Kozarini 

 

3.1.1. Contextualizando a origem do conceito Etnodesenvolvimento 

 

Inicialmente, debruço-me sobre parte da literatura antropológica recente dedicada ao 

tema do etnodesenvolvimento,  que teve suas origens na década de 1960, e  como veremos, foi 

resultante das  reações  dos movimentos sociais internacionais, frente à situação etnocida que 

se desenhava na América Latina, sob o comando dos vários governos militares. 

Ricardo Verdum (2006), aponta três eventos históricos que proporcionaram a  

disseminação das  ideias sobre etnodesenvolvimento, os quais  citarei para que se compreenda 

a origem do conceito aqui exposto. 

1º – O Simpósio sobre “Fricção Interétnica na América Latina”, realizado em 

Brindgtown (Barbados), em janeiro de 1971, organizado pelo Instituto Etnológico da 

Universidade de Berna (Suíça), com apoio do Programa para Combater o Racismo e a 

Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho Mundial das Igrejas. Essa reunião contou 

com um grupo de onze antropólogos, em que debateram sobre a situação dos povos indígenas 

da América do Sul, em especial, os situados nas terras baixas, cujo resultado foi a elaboração 

de um documento conhecido como „Declaração de Barbados‟. 

2º – O Simpósio “Movimentos de Liberação indígena na América Latina”, realizado 

também em Barbados, em julho de 1977, na Universidade das Índias Ocidentais, realizada por 

Georg Grunderg e o Centro de Departamento de América Latina de México (CADAL), e 

contou com o apoio da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho Mundial das 

Igrejas. Desse evento resultou o documento conhecido como Declaração de Barbados II, 

firmado por antropólogos representantes de organizações indígenas de países como Equador, 

Argentina, Panamá, Venezuela, entre outros. 
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3º – A “Reunião de Expertos sobre Etnodesarrollo y Etnocidio em América Latina”, 

patrocinada pela Facultá Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO/Costa Rica) e pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), realizada 

em São José da Costa Rica, no ano de 1981, resultou na produção do documento 

“Declaracion de San Jose”, publicada no Brasil por Roberto Cardoso de Oliveira, no Anuário 

Antropológico 81 (1983, p. 13-20). 

Conforme Verdum (2006), a Declaração de São José não só denunciou o etnocídio 

indígena na América Latina, como reivindicou “explicitamente o etnodesenvolvimento como 

um direito dos povos indígenas e um dever dos Estados nacionais.” 

Com referência a origem do conceito de etnodesenvolvimento, tem-se como seu 

principal idealizador o antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagem (1985), que o concebe 

como “desenvolvimento de grupos étnicos no interior de sociedades mais amplas”, usando 

para reforçar essa ideia a critica à concepção linear evolucionista no pensar o 

desenvolvimento, predominante no período que se estende de 1950 a 1970, mas que continua 

atual na contemporaneidade. 

Aliado ao conceito elaborado por Stavenhagem está a referência de Guillermo Bonfil 

Batalla (1985), que defende a ideia de etnodesenvolvimento como o “exercício de capacidade 

social”, para construir um futuro dos povos indígenas. Junto a Stavenhagem e Bonfil Batalla, 

estiveram presentes os intelectuais e militantes de vários países, entre os quais, Darci Ribeiro 

e Roberto Cardoso de Oliveira, representando a realidade brasileira. 

A introdução no Brasil do debate mexicano e internacional, acerca do tema de 

etnodesenvolvimento, deu-se por intermédio de Roberto Cardoso de Oliveira com a 

publicação do artigo de Stavenhagem, intitulado “Etnodesenvolvimento: uma dimensão 

ignorada no pensamento desenvolvimentista”, em 1985 (VERDUM, 2006). 

Unindo as duas ideias, temos um conceito mais amplo, em que “o 

etnodesenvolvimento pressupõe existirem as condições necessárias para que a capacidade 

autônoma de uma sociedade culturalmente diferenciada possa se manifestar, definindo e 

guiando seu desenvolvimento” (VERDUM, 2006) 

O antropólogo Paul Little (2006) destaca que, na atualidade, “o conceito de 

etnodesenvolvimento é a segunda meta global da gestão territorial das Terras Indígenas (...)”, 

observando que: 

 

(...) etnodesenvolvimento se refere a práticas econômicas e políticas, 
concebidas e executadas pelos próprios povos indígenas, que avançam os 
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interesses e projetos do grupo enquanto povo e que garantam seu sustento 
alimentar, material e de saúde. Concebido assim, cada povo indígena teria 
seu próprio projeto de etnodesenvolvimento (LITTLE, 2006). 

 

Agora vejamos como a FUNAI concebe etnodesenvolvimento, segundo Toledo 

(2008): 

 

A FUNAI adota os princípios de Etnodesenvolvimento, como sendo aqueles 
que correspondem ao respeito à autonomia e à autodeterminação dos Povos 
Indígenas; a participação qualificada desses povos, por meio de mecanismos 
de controle social no desenvolvimento de propostas endógenas, bem como a 
formação e execução de políticas que lhes dizem respeito; o 
desenvolvimento de atividades norteadas pelos preceitos da sustentabilidade, 
da não geração de dependência tecnológica e econômica, assim como pela 
gestão transparente dos recursos necessários á sua realização; o enfoque à 
proteção das terras indígenas e à valorização dos conhecimentos e técnicas 
desses povos. 

 

Nos anos 1980, a Constituição de 1988 reconheceu o fim jurídico da tutela por parte 

da União sobre os povos indígenas, porém como observa Souza Lima-Hoffmann (2002): 

 

(...) não significa o fim de formas de exercício de poder, de moralidades e de 
interação que se poderia qualificar de tutelares, nem representa um novo 
projeto para o relacionamento entre povos indígenas, poderes públicos e 
segmentos dominantes da sociedade brasileira assumido com clareza pelas 
instâncias governamentais responsáveis. 

 

Mesmo que os grupos indígenas sejam finalmente considerados “cidadãos de fato e de 

direito”, eles ainda são vistos como “grupos vulneráveis” à mercê de soluções governamentais 

para seus problemas, conforme aponta o antropólogo Renato Athias (2005): 

 

(...) os povos indígenas recuperam seus direitos originários e podem 
constituir-se como cidadãos etnicamente diferenciados, mostrando assim a 
possibilidade de existência de um Estado pluriétnico. Porém, a letra da 
constituição não garantiu, ainda, a inclusão das comunidades étnicas à uma 
participação plena nas políticas públicas de desenvolvimento, em que estas 
possam exercer plenamente seus direitos. 

 

3.1.2. Discursos sobre desenvolvimento, respostas kozarini 

 

Com referência ao conceito de desenvolvimento, não desejo me deter numa discussão 

propriamente acerca desse conceito, no sentido stricto sensu, de viés econômico, mas destacar 

o sentido de desenvolvimento que interessa à Antropologia, a qual o compreende como 
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processo que envolve mudanças dirigidas no âmbito social, econômico e político, como é o 

caso dos grupos indígenas, e neste estudo, o grupo Kozarini (GRILLO E STIRRAT, 1997) 

Apesar de ser um conceito hegemônico, imperativo e linear, o conceito 

desenvolvimento para a Antropologia: 

 

(...) é um conceito altamente controverso, de diferentes visões de metas, 
objetivos e práticas para o nosso ponto de partida. Exploram diversos 
conceitos indígenas e maneiras de identidade, na qual, os seus indivíduos 
define e compreendem os processos que lhes dizem respeito. Outros estão 
preocupados com o desenvolvimento "ocidental" (tanto como indivíduos e 
como representantes de agências e instituições) que o desenvolvimento 
implica (GRILLO E STIRRAT, 1997 – tradução livre). 

 

Dito de uma maneira mais ampla, normalmente os projetos de cunho 

desenvolvimentistas pensados para os grupos indígenas, pelas agências sociais de modo geral 

(privadas ou estatais), trazem predominantemente o discurso economicista, de engenharia de 

resultados, ao passo que os aspectos culturais e de identidade, tornam-se apenas assuntos 

acessórios para a designação e a implementação desses projetos (GRILLO E STIRRAT, 

1997) 

Agora vejamos como os Kozarini respondem a tudo isso. Conforme procurei 

apresentar no decorrer dos capítulos anteriores, os Kozarini representam a maioria dos 

indivíduos pertencentes ao grupo indígena Paresi. Estão situados e sitiados numa região alvo 

de projetos desenvolvimentistas, como o agronegócio e o setor energético, impulsionado pelo 

PAC, do governo federal. 

Nos limites das terras indígenas paresi estão reunidos mais de um milhão de hectares 

de cerrado preservado, assim como, na sua hidrografia encontram-se rios importantes, o que 

por si só, representa uma forte pressão, tanto por parte da sociedade regional, que considera 

isso um empecilho ao desenvolvimento dos municípios, principalmente de Tangará da Serra, 

quanto por parte dos próprios grupos. 

De acordo com Daniel Cabixi, “o grosso contingente da sociedade tangaraense, não 

admite que 53% das terras do município estão sob os domínios dos Kozarini”. Destacou 

também a opinião corrente da sociedade tangaraense no setor econômico sobre a 

territorialidade, principalmente por parte da elite dominante, cujo poder econômico vem do 

agronegócio. Vejamos: 

 

É de que o município tangaraense lucraria muito mais se o governo 
trouxesse todos os índios pra cidade e liberasse as terras ao plantio agrícola. 
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Sob a ótica capitalista desenvolvimentista, os veem como empecilho para o 
domínio e expansão territorial, econômico e político (CABIXI, 25/02/2011). 

 

Tais opiniões, aliadas ao desconhecimento total da realidade Kozarini, como observa 

Daniel, são revertidas no fortalecimento do preconceito contra a pessoa indígena, e, ao mesmo 

tempo, essa mesma sociedade, na esfera econômica e comercial, os vê como, na narrativa de 

Daniel Cabixi (2011), índios ricos e capitalistas, em razão da sua exposição material, 

principalmente pela aquisição de veículos (carros e motos). Então, de maneira geral, “os 

Kozarini são definidos como ricos; são capitalistas; estão nadando em dinheiro (pedágio, 

parcerias, PCH‟s – Pequenas Centrais Hidrelétricas)”. 

No comércio de secos e molhados, os Kozarini são tratados como qualquer outro 

consumidor, mas registra-se que em outros setores, como a venda de veículos, ainda acontece 

casos em que os empresários superfaturam os veículos nas vendas aos halití. Isso é possível 

através do acréscimo de acessórios da moda e vantagens descartáveis, pois sabem que eles 

não veem o valor comercial, não se preocupam em fazer pesquisa de preços, o que importa é a 

aquisição do bem desejado. 

Essa opinião é compartilhada por alguns servidores entrevistados, que consiste no 

seguinte registro: 

 

A sociedade tangaraense os tolera porque eles têm dinheiro, são bons 
pagadores, são consumistas dos produtos industrializados (principalmente, 
através dos alimentos, seduzidos pelos apelos de consumo); o comércio 
acena com vantagens, entre elas, a entrega de mercadorias nas aldeias, a 
visita de vendedores com propostas tentadoras, inclusive nas aldeias, com 
facilidade de acesso ao crédito, financiamentos, para compras de veículos, 
motos, eletrodomésticos, entre outros bens (...) (M.T. Servidor da FUNAI, 
Tangará da Serra, 16.02.2011). 

 

Focalizando a visão de nossos interlocutores kozarini, procurei conduzir as rodadas de 

conversar da maneira mais dialógica possível, em que, como forma de otimizar e encaminhar 

as questões, foram sendo sugeridas as temáticas – uma pauta mínima, tanto da minha parte, 

como da parte deles. Percebi que os assuntos referentes à situação econômica (pedágio, 

parcerias, PCH‟s), são tratados com muita desconfiança, e foi o tema a que eles mais 

resistiram para que entrasse na roda de conversa. Sempre que os assuntos se encaminhavam 

para esse rumo, as conversas eram contidas ou deixadas pra “mais tarde”. Isso se deve, em 

grande parte, pelas pesadas criticas que recebem, não só pelo lado da sociedade, como por 

parte dos pesquisadores que na maioria das vezes, segundo eles, vão lá, querendo conhecer a 
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realidade dos paresi, e depois distorcem tudo, entrevistam, mas depois escrevem outras coisas 

que não concordavam, revertendo os conhecimentos em criticas e até em acusações. 

Desde o início da realização desta pesquisa etnográfica, deixaram claro que hoje em 

dia, relutam bastante para aceitar pesquisadores dentro das aldeias, chegando a decisão de 

evitar a realização de pesquisas. Carlito, como meu anfitrião, explicou-me que eles 

conversaram muito sobre mim e que, ao final, concordaram com minha pesquisa porque 

sempre os tratei com muito respeito e que confiaram em mim. 

Através das entrevistas busquei entender a via como eles gerenciam a sua inserção 

nesse universo desenvolvimentista, principalmente nas conversas com o Carlito Okenazokie, 

professor Salomão, Anésio, Juvenal e seu João. Assim, iniciaram a exposição narrando que: 

 

A princípio os Kozarini eram contra a abertura da estrada Nova Fronteira, 
em 1985. Os Waimaré sempre foram a favor, o servidor Jorge da FUNAI 
apoiou. Os fazendeiros começaram a cobrar o pedágio para pagar os paresi. 
A FUNAI incentivou e ajudou a abrir as lavouras de arroz, com a 
participação dos fazendeiros. Os paresi entraram com a terra e a mão de 
obra. O primeiro acordo durou 8 anos de 1984 a 1991. O segundo acordo: os 
produtores cascalharam a estrada Nova Fronteira, sem negociar; deram uma 
F-4000; uma Toyota, já usada. Fecharam um acordo de 10000 sacas de arroz 
(Rio Verde, 08/03/2011). 

 

A retomada do projeto piloto das lavouras mecanizadas por parte da FUNAI, com 

plantio do arroz foi encabeçado pelos Waimaré, principalmente por aqueles que já tinham 

uma experiência de trabalho nas lavouras vizinhas. Para além do trabalho, adquiriram 

conhecimentos suficientes para tocar as próprias lavouras, conforme informação de servidores 

da própria FUNAI. 

Outro servidor destacou os sérios conflitos durante a década de 1990, por parte das 

lideranças Waimaré e Kozarini. Para ele, os Waimaré “são desenvolvimentistas, 

evolucionistas, mais receptivos as coisas dos não índios, e isso desencadeou uma briga muito 

grande. Foram anos de discussão, até aceitarem as primeiras lavouras, a estrada e as parcerias 

da soja” (2011). Já pelo lado dos Kozarini, ele ponderou: “São mais resistentes, 

conservadores, foram os últimos a aceitarem os empreendimentos. Mesmo hoje, com acesso a 

energia elétrica, poucas casas têm eletrodomésticos, carros, só por opção mesmo.” 

Carlito destaca que foi o próprio governo que incentivou os grupos a plantarem, 

através dos recursos do Banco Mundial para plantar arroz, depois, pelo Banco do Brasil. As 

lavouras mecanizadas foram incentivadas pelos próprios órgãos: ONG‟s (a OPAN), com 

acesso aos recursos do BIRD e da FUNAI, que a princípio, dispunham de recursos para esse 
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fim, quando a partir de 1986, retomaram a proposta do projeto piloto, das lavouras 

mecanizadas, retomadas principalmente, pelas lideranças Waimaré. 

Ampliando as discussões sobre a escolha dos lugares para implementarem as lavouras, 

Carlito explicou-me que as mesmas estão situadas em áreas já afetadas pelos desmatamentos 

das lavouras de imutí, ou, onde os próprios imutí quebraram o cerrado; o impacto ambiental já 

existia. Não estão ampliando a área, nem mesmo abrindo áreas em região que possa trazer 

risco para o ambiente, e sim escolheram os locais próximos de estradas, onde os fazendeiros 

quebraram o cerrado. Enfatizou-me, ainda, que não foram os índios que quebraram o cerrado. 

Contextualizando o atual momento dos Kozarini, Carlito (2011) explica que “começou 

com o plantio do arroz, daí para o arrendamento”, ao que ele atribui “a falta de costume da 

rotina de trabalho nas próprias lavouras, levou abandonar os projetos e decidiram pelos 

arrendamentos, onde os halití entravam com a terra e os parceiros entram com plantio. No 

final da safra, deduzem os gastos e pagam uma porcentagem aos paresi.” Explica também 

como funciona a administração dos recursos. Segundo ele, inicialmente, os recursos eram 

depositados 50% da produção numa conta corrente da FUNAI, em conjunto com a 

Associação Waimaré, os quais deveriam ser retirados somente no final do contrato. Em 2012, 

porém, os recursos foram retirados antes do prazo, e, hoje, não existe mais conta poupança. 

Isso foi até 2008, quando a FUNAI deixou de gerenciar junto com a associação. 

Em 2008, a FUNAI foi afastada do gerenciamento dos recursos. A Associação 

Halitinã estava com dívidas elevadas e a FUNAI precisou fechar a arrecadação dos recursos 

para saldarem parte das pendências. Os paresi Kozarini, a partir daí, passaram a gerenciam as 

arrecadações através de coordenações locais, atreladas à Associação Kozarini, o valor tem 

como base o preço da saca de soja, dessa forma, disseram-me que “o preço é negociado pelo 

menor preço”. Na Aldeia Rio Verde existem três coordenadores locais, que atendem aos 

blocos de famílias, diferentemente do que acontece na aldeia Kotitiko, onde cada família que 

precise de algum recurso, ela entra em contato como o coordenador e ele negocia com o 

parceiro. Assim, um coordenador atende a cada família de acordo com a sua necessidade. 

A arrecadação do pedágio ou direito de passagem funciona assim: a Associação 

Halitinã dividiu por associações e regiões e as regiões por famílias. Atualmente, na Aldeia 

Rio Verde, organiza-se em três grupos, que têm direito a arrecadação em três dias por mês. A 

cobrança do pedágio também está organizada por blocos de famílias. Foi feito um calendário 

e cada família, ou bloco, tem o dia certo de coleta. Partes dos recursos estão sendo utilizados 

para construção de hatí, compra de veículos e máquinas agrícolas (tratorzinho), para o plantio 

doméstico. Relataram-me que com a aquisição de tratores houve um pouco mais de motivação 
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para a realização das tarefas de plantios nas roças, pois a terra no cerrado é muito dura: “pois 

as roças tradicionais halití concentravam-se nas regiões próximas as matas, cabeceiras dos 

rios, e com a aquisição de tratores, foi possível fazer roças no cerrado” (2011). 

Algumas famílias utilizam os recursos para custear os estudos dos filhos e abrirem 

uma conta de poupança, mas cada família é livre para dispor da maneira que desejar, sem a 

interferência de lideranças, baseados no princípio de que nenhuma pessoa deve dizer a outra, 

o que se deve fazer da sua própria vida. 

Uma das questões que fazia parte de minha pesquisa era conhecer a visão halití e 

Kozarini sobre como pensam o etnodesenvolvimento. Assim, vejamos o que me relataram 

sobre essa questão essencial na atualidade: 

 

Para seguir o caminho do etnodesenvolvimento, necessitamos de 
conhecimento para entrar nos empreendimentos dos imuti, e, conhecer meios 
alternativos para sobreviver e manter as famílias com os recursos desse 
trabalho: como criar gado, criar peixes, saber plantar. Recebemos vários 
projetos, mas nenhum teve acompanhamento que nos ensinassem a tocar por 
conta própria. Não aprendemos a dominam a parte técnica. Precisamos 
aprender outros tipos de produção, pois dominamos somente as roças de 
mandioca e milho, mas ainda não sabemos investir, planejar como formar os 
projetos e executá-los. Os projetos que vem para as aldeias são jogados, 
ninguém acompanha e ensina a cuidar (Carlito Okenazokie, 2011). 

 

Pelo depoimento, apontam pela necessidade de se aprender a planejar, para se otimizar 

os uso dos recursos, pois reconhecem “que existe muito desperdício, as pessoas não sabem 

planejar os gastos, tudo que recebem é gasto na mesma hora, não entendem que aquele 

recurso tem que durar o mês inteiro” (2011), ou seja, revelam a dificuldade de seguirem e 

administrarem os recursos aos moldes do sistema capitalista. 

Recordaram que desde 1981, iniciaram-se o trabalho efetivo com projetos advindos 

dos primeiros acordos das contrapartidas. Com o cascalhamento da Nova Fronteira, os 

fazendeiros começaram a abrir as lavouras. Já estavam acostumados a consumir o arroz. Eles 

contaram da audiência pública e o início do pedágio, conforme Carlito: 

 

Fizeram  uma audiência pública em que esteve presente o próprio presidente 
da FUNAI, e, foi então, que o Procurador Roberto Cavalcante deu a ideia 
para nós iniciarmos a cobrança do pedágio na Nova Fronteira para 
abandonarem as plantações (pedágio no lugar da lavoura). Isso aconteceu 
porque passamos por uma situação financeira difícil. As fazendas se 
mecanizaram, não precisando mais da mão de obra indígena. Nós, os 
kozarini, ficamos ilhados, a caça já não existia, o peixe também não e 
caímos na dependência de alimentos industrializados (Rio Verde, 
03/03/2011) 
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Reconhecem que todos esses acontecimentos desencadearam para o acirramento da 

individualização e divisão entre os grupos, fortalecendo as fronteiras entre os mesmos, 

aumentando e desencadeando os conflitos internos. Hoje, vivem preocupados com o fim das 

parcerias, a ameaça de federalização do pedágio, que representam a manutenção financeira do 

grupo. 

Ampliando essa conversa com outros membros da aldeia, a professora Tereza, assim 

expôs como vê as questões sagradas e o etnodesenvolvimento. Vejamos: 

 

O desenvolvimento bate de frente com a crença, mas estamos resistindo. 
Existem pontos negativos e positivos. O lado negativo: a divisão das 
famílias, da comunidade, a individualização, afetou a cultura – antes as 
festas eram feita com as caças e distribuíam entre a aldeia, hoje está 
individualizado. As festas ficaram muito caras, criou desigualdades. Já os 
pontos positivos, tiveram mais acesso as coisas, aos equipamentos, 
melhorias na vida material, variação de alimentos, saúde – diminuição da 
mortalidade infantil, a saúde dos velhos, melhorou o acesso à educação. 
Hoje temos mais autonomia de fazer as coisas  (Rio Verde, 02/03/2011). 

 

Aproveitou para externar a preocupação com a continuidade dos arrendamentos, com 

o recurso do pedágio, com o cuidado das terras, criação de “elites”, dos monopólios dos bens 

e recursos, motivos de grandes conflitos entre eles. Outro aspecto preocupante que a Profa. 

Tereza narra, que já ocorre entre os Waimaré, é sobre o casamento com imuti/imutinerô: 

 

(...) principalmente as mulheres, quando casam (ou juntam-se) com homem 
haliti, elas querem colocar os bens (carros, móveis, conta bancária), tudo em 
nome delas, e esses bens saem das aldeias, já as halute, quando casam e vão 
pra cidade, quando separam, volta pra aldeia com os filhos. 

 

Durante os meses na aldeia, entre idas e vindas à cidade de Tangará da Serra, tive a 

oportunidade de vivenciar algumas rotinas dos Kozarini, enquanto executivos e patrões. 

Observei a estreita relação com a organização da rotina de trabalho, o tratamento com os 

funcionários, principalmente, com os funcionários imutí. O motorista do Polo Base, por 

exemplo, carrega uma planilha em que a cada parada do veículo é anotada a quilometragem, o 

horário e o tempo de parada, os motivos das paradas e ao final de cada jornada, um 

procedimento de se realizar a prestação de contas. Perguntei para um dos motoristas, (Senhor 

E.), como era trabalhar com os kozarini e a resposta foi bastante positiva, explicou-me que 

Carlito como patrão “é muito tranquilo, é um patrão muito compreensível, mas exige 

explicação para tudo”. Outro dado que mencionou foi sobre a valorização que os índios lhe 
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atribuem por seu interesse em aprender a língua materna deles. Fala halití fluentemente e se 

comunica com os kozarini, somente na língua. Disse-me, ainda, que  os kozarini “não gostam 

de trocar os funcionários com frequência, principalmente àqueles com quem se adaptam”. 

O funcionário salientou-me, ainda, que procuram cumprir aquilo que a sociedade 

envolvente determina, mas dentro de suas terras,   o que vale é as regras próprias do grupo. 

Nesse sentido, parecem se sentir soberanos para tomarem qualquer atitude. 

 

3.2. Apontamentos para uma história de perfil econômico entre os Paresi 

 

Como já dito, não é objeto deste trabalho narrar a história do contato do grupo Paresi 

com a sociedade nacional, pois esse tema já foi abordado por vários pesquisadores, em vários 

estudos (COSTA, 1985; COSTA FILHO, 1996; CABRAL, 1963; MADUREIRA, 1993; 

MACHADO, 1994; CANOVA, 2003; OLIVEIRA, 2004; entre outros), em diversos períodos 

e contextos, mas sim, tenho o objetivo de apresentar uma breve contextualização, sobretudo, 

recuperando dados etnográficos do grupo indígena Paresi e o processo de inserção nas 

políticas nacionais. Observando-se o que tange às políticas indigenistas, no contexto regional 

conforme abordagem de Souza Lima & Hoffmann (2002), sempre me encaminhando para 

situar a gesta do grupo Kozarini e a história da Aldeia Rio Verde, em tempos 

contemporâneos. 

Desejo que, ao mesmo tempo, eu possa recuperar a discussão sobre economia 

regional, que sempre perpassou as relações entre os Paresi e a sociedade nacional. Dito de 

outra maneira, os grupos indígenas, e neste caso os Paresi, dentre eles, o grupo Kozarini, 

tornaram-se conhecidos e alvos da sociedade nacional, pelo viés econômico.  

Os bandeirantes paulistas chegaram à região motivados pelos aspectos econômicos: 

descoberta do ouro e a escravidão indígena. Isso também ocorreu no momento em que 

Rondon veio instalar as Linhas Telegráficas, o início do SPI e das missões religiosas. Como 

se verá historicamente, essa instituição religiosa não estava ali somente para catequizar, mas 

também investiram no comércio e exploração da seringa, com a mão-de-obra indígena e o 

cultivo nas terras indígenas. O atual momento do agronegócio, não é diferente, haja vista a 

cobiça dos agricultores pelas terras indígenas para, assim, desenvolverem a agricultura 

mecanizada. 

Do ponto de vista deste estudo, o debate sobre desenvolvimento e 

etnodesenvolvimento envolve toda uma discussão de cunho econômico, e isso justifica trazer 
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parte do debate sobre economia e toda a relação dos kozarini com a sociedade regional, 

também marcada pelo campo econômico e político. 

Na medida do possível, procurei relativizar a ideia corrente no senso comum de que os 

grupos indígenas viviam certa autonomia à revelia dos grandes projetos nacionais, sem a 

participação dos grandes grupos de interesse, sobre os territórios por eles ocupados. 

Proponho revisitar as diversas temporalidades, espacializações e conjunturas históricas 

do processo de formação de sociedade colonial regional, demarcando os Kozarini, que apesar 

da expressiva bibliografia dedicada ao grupo indígena Paresi, até o presente momento não 

despertou o interesse dos pesquisadores. 

Tenho conhecimento de que os halití apenas foram mencionados dentre os grandes 

relatos dedicados ao grupo indígena como um todo - os Paresi, desde os tempos de Rondon, 

possível de ser verificado nos escritos dos autores Costa (1985), Machado (1994), Costa Filho 

(1996), Bortoletto (1999), Canova (2003), só para citar alguns. Já em outros estudos elegeram 

os grupos Waimaré e Kaxiniti como foco, conforme Machado (1994). 

Com essa apresentação, pretendo contribuir ainda para o registro de uma história 

indígena possível, recomposta, principalmente, com base nos relatos dos Kozarini 

contemporâneos e na abundante historiografia já existente, histórias contadas na ocasião da 

ação rondoniana, dos bandeirantes coloniais e outros colonizadores. 

 

3.2.1. Século XVIII- XIX 

 

Optei por apresentar em linhas gerais, dentro de um eixo histórico e revisitando parte 

da historiografia regional: Madureira (1993), Costa (1985), Machado (1994), Costa Filho 

(1996) e Canova (2003), os principais motivos que atraíram o movimento das empresas 

bandeirantes rumo à região Centro-Oeste, desencadeado no início do século XVIII. A ação 

bandeirante era movida pela intenção de descobrir ouro e apresar índios para serem utilizados 

como mão de obra escrava, que sustentavam a então Capitania de São Paulo. O movimento 

para o centro oeste foi predestinado e impulsionado por um projeto maior (da Coroa 

Portuguesa), seguindo o modelo hegemônico agroexportador açucareiro da região nordeste, 

mas devido à diversidade e a extensão territorial, daria lugar as empresas expansionistas e 

descobertas de riquezas minerais. 

No contexto colonial, a região centro-oeste representava o marco entre os domínios 

das terras da coroa portuguesa e espanhola. Com a aproximação espanhola, cada vez mais 

intensa (já se encontravam nas margens do Rio Guaporé, próximo a Vila Bella da Santíssima 
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Trindade), a coroa portuguesa não tinha outra saída a não ser estimular a ocupação da região, 

daí, a saída veio por meio da exploração das riquezas da região. O movimento das entradas e 

bandeiras na região teria iniciado pelo norte, pelos rios que formam a bacia hidrográfica do 

Rio Tapajós, sobretudo, pelos rios Juruena, Arinos e Teles Pires. E pelo sul, as bandeiras 

paulistas investiram no circuito dos Rios Tiete, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá (COSTA 

FILHO, 1996; COSTA, 1985). 

A partir daí, a região de Cuiabá e Mato Grosso, passou a despertar a atenção da coroa 

portuguesa, via capitania de São Paulo, pois devido ao avanço do bandeirantismo paulista, 

estas terras passaram a fazer parte dos domínios da Capitania de São Paulo29 , o que perdurou 

de 1719 até 1748. As lavras de ouro recém-descobertas atraíram uma leva de mineradores de 

toda a colônia portuguesa, e todos os olhares se voltaram para o novo arraial, que foi batizado 

de Arraial do Bom Jesus do Cuiabá. 

Com a chegada dos colonizadores paulistas, desencadeou uma corrente migratória, 

intensificando o confronto com diversos grupos indígenas, principalmente, como os antigos 

Guaicuru e Paiaguá (conhecidos como índios anfíbios, pela disposição de viver em suas 

canoas, ao longo do Rio Paraguai, uma das principais vias de acesso fluvial). Os antigos 

Paiaguá combateram incessantemente a entrada dos colonizadores, sobretudo, atacando as 

monções que vinham da capitania de São Paulo para Cuiabá. Segundo relatos da época, os 

Paiaguá eram habitantes da região do Pantanal, e praticamente viviam sobre as águas do Rio 

Paraguai. Eram nômades, isto é, nunca se fixavam em aldeias e possuíam muitos 

acampamentos. Mantinham relações amigáveis com os Guaicuru e eram inimigos dos Guató, 

outro grupo pantaneiro, únicos capazes de enfrentá-los pari-a-pari, por também serem 

exímios canoeiros. Consta em muitos relatos, que os Paiaguá contavam com o incentivo dos 

castelhanos (lado espanhol), para dificultar a entrada dos portugueses na região do pantanal. 

Nos primeiros anos de batalhas, o grupo usualmente conhecido como Paiaguá levou 

vantagens, mas pouco a pouco as guardas vinham cada vez mais armadas e reforçadas e a luta 

ficou desigual. Os poucos sobreviventes, recolheram-se para a região do pantanal do atual 

estado de Mato Grosso do Sul, mas a grande incidência de varíola na época da Guerra do 

Paraguai (1865-70), os atingiu, sendo por fim, dizimados. A presença dos Paiaguá, na 

                                                 
29

 De 1719 a 1748, a região de Cuiabá pertenceu  a Capitania de São Paulo, tempo em que o governador geral de 

São Paulo lá residiu para administrar as minas de ouro. A região era conhecida, primeiramente como Arraial do 

Bom Jesus do Cuyaba, depois, a partir de 1727, foi elevada à categoria de Vila, passando a ser nominada de 

Villa Real do Bom Jesus do Cuyaba. Em 1748, foi fundada a Capitania de Mato Grosso, momento em que a 

região deixou de pertencer à jurisdição de São Paulo, tornando-se uma capitania independente de 1748 a 1822. 

Com o advento do Império, a Capitania tornou-se Província de Mato Grosso, e em 1889, com a Proclamação da 

República, a Província passou-se a ser Estado de Mato Grosso. 
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atualidade em Cuiabá, restringe-se apenas para nominar edifícios, hotéis e o Palácio do 

Governo Estadual, decorados com estátua de índios flechando o cosmos. 

Outra motivação para os bandeirantes era a abundância de grupos indígenas existentes 

na região, que seriam usados para preamento, outro principal produto alvo das empresas 

bandeirantes, e, nesse sentido, como já tinham um mapeamento da região, feito pelo 

bandeirante Pires de Campos, filho e herdeiro da missão de outro bandeirante Manuel Bicudo, 

os grupos indígenas Bororo e Paresi, já estavam na mira dos mercadores (MADUREIRA, 

1993). 

A autora citando o historiador Sérgio Buarque de Holanda, na obra “Caminhos e 

Fronteiras” (1975), destaca uma infinidade de atividades e a importância dos conhecimentos 

indígenas para o movimento bandeirantista. Conhecimentos que considero importante 

destacar, pois na maioria das vezes, esse assunto não é tratado com a devida importância, o 

que acaba por fortalecer a imagem dos colonizadores como heróis, e, para perpetuar a ideia, 

ainda corrente no senso comum, de que o índio é o “peso morto” na formação da sociedade 

abrangente, com contribuições irrisórias e, até mesmo, desconhecendo ou negando a 

escravidão indígena. Vamos a algumas dessas atividades e conhecimentos para comprovar 

esses fatos. 

De acordo com Holanda (1975), na cartografia, os grupos indígenas eram capazes de 

desenhar mapas, registrando com perfeição os principais acidentes, cursos dos rios, afluentes, 

cachoeiras, saltos, varadouros. Possuíam uma memória cartográfica, capazes de desenhar na 

areia ou riscar nas pedras, o que facilitou a organização do rumo das expedições. Também 

costumavam deixar registrados nas pedras e barrancos dos rios, desenhos dos peixes que ali 

abundavam, orientando as possibilidades de alimentos para os viajantes. Outra importante 

contribuição era a construção de embarcações, o conhecimento dos materiais, como os 

troncos, geralmente de buriti, cuja técnica permitia atingir os mais diversos percursos, o que 

desbancava a sabedoria náutica portuguesa, preparada para enfrentar os oceanos, mas que não 

valia para a navegação fluvial. 

A relação com a natureza, inseparável da vida social, permitia um amplo 

conhecimento de frutas, raízes, plantas, que serviam de remédios, alimentos, bem como o 

costume de se alimentar com animais silvestres, como formigas e outros pequenos animais. 

Impensáveis na dieta colonial, a criação de abelhas em cabaça, pois o mel era alimento 

fundamental, na convivência das entranhas do sertão (HOLANDA, 1975 apud 

MADUREIRA, 1993). 
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Somente para manter o nosso foco, os Paresi desse período, segundo a autora, ao 

comentar relatos dos cronistas colônias, apresentavam grande destreza em cultivar abelhas em 

cabaças, assim como outros grupos indígenas, e tudo isso era percebido como vantagens para 

prosseguir os projetos coloniais. 

Nesse contexto, a exploração colonial da região de Mato Grosso era estimulada por 

parte da Coroa, não somente para descobrir novas jazidas, como também fixar populações, 

para garantir a posse da terra a Portugal, fazendo valer os princípios básicos centrado no “uti 

possentis” – posse pelo povoamento, princípio que regeu as negociações entre as duas coroas, 

durante a vigência do Tratado de Tordesilhas, em 1494, ao Tratado de Madri em 1750. Neste 

aspecto, Portugal soube empreender obtendo inúmeras vantagens, bem como, ampliou 

consideravelmente o tamanho do território, no continente americano (MADUREIRA, 1993). 

A Coroa Portuguesa mantinha um sistema de avaliar previamente os territórios em 

conquista e dispunha de informações sobre as possibilidades de cada região, tanto para o 

preamento como para descobrir novas jazidas. O escritor Octaviano Cabral (1963), relata que, 

por volta de 1650, o Vale do Rio Guaporé já havia sido visitado pelo ilustre bandeirante 

Raposo Tavares, mas registra ainda que outros bandeirantes já haviam cruzado nessa região 

geográfica, onde hoje se localiza o atual estado de Mato Grosso, em busca de ouro e prata do 

Peru, bem como já estavam de olho nas reduções jesuíticas de Castela, com seus milhares de 

índios aldeados, motivo de cobiça para o mercado escravo indígena, que eram levados em 

partidas para o mercado do Planalto paulista. 

Entretanto, somente no início do século XVIII, o preador e mercador de índios, Pires 

de Campos (por volta de 1723), em missão de mapear a região do Rio Sepotuba, abriu 

caminho para o que denominou de “Reyno dos Parecis”, destacado pelo grande número de 

indivíduos, a imensidão das terras e pela acessibilidade destes ao contato. Com esse feito 

Pires de Campos extrapolava os limites do Tratado de Tordesilhas a favor de Portugal. 

Nos relatos do bandeirante, é possível encontrar a primeira etnografia do grupo, pois o 

mesmo não poupou esforços para descrever, com riqueza de detalhes, a geografia do 

território, as habitações, as crenças, a índole pacífica e, principalmente, porque não comiam 

carne humana, um verdadeiro pesadelo para os viajantes. Descreveu como caçavam, como 

preparavam as roças de toco, o uso do fogo, o que plantavam, como se vestiam, o que 

criavam, destacou a forma de lideranças descentralizada, os instrumentos que confeccionavam 

para caçar, plantar e guerrear, a língua, os principais inimigos (nambiquara, tapanhuna e 

cabixi), os rituais com as flautas sagradas, as direções dos rios que corriam para o norte, em 

direção ao Grão Pará, o que muito agradou aos interessem da coroa. 
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Em seus relatos, Pires de Campos ressalta as características do grupo, a quantidade de 

indivíduos e a extensão das terras por eles ocupadas, bem como fazia referência a “natureza 

paresi”, enaltecia as qualidades de brandos costumes, dóceis e, principalmente, de fácil 

compreensão, que o fez pensar de imediato em catequização da fé cristã, uma vez que igreja e 

o estado lusitano caminhavam juntos. Assim como destacou a propensão dos paresi ao 

plantio, pois em meio às circunstâncias das longas viagens, a provisão de alimentos se 

constituía num grande problema para as empresas. Há que se imaginar que todo mantimento e 

o contingente de pessoas, animais (como cavalos, gado bovino), tinha que ser transportado a 

pé ou por navegação, despendendo longos dias e meses de viagem, daí a dificuldade e a 

preocupação constante com a provisão de viveres. 

O escritor Octaviano Cabral acrescenta que os Paresi, ao contrário dos Coxiponé e 

outros grupos indígenas, não se prestaram a mineração, “no máximo, a chicote, derrubavam a 

mata para o plantio de mantimentos”. O mesmo autor destaca nos relatos, o interesse pelas 

mulheres paresi  e seus encantos, por apresentarem características quase brancas, pele clara, 

corpo torneado (até hoje destacadas, e não raro os comentários de que são as índias mais 

bonitas), “eram disputadíssimas, e muito contribuíram para o aumento da mão de obra como 

prolíficas geradoras de curumins mamelucos” (CABRAL, 1963). 

De acordo com o mesmo autor, o bandeirante Pires de Campos era descendente das 

famílias portuguesas que migraram para o Brasil Colônia e gozava, portanto, de toda 

confiabilidade do governo metropolitano e seus escritos serviram como referências 

fundamentais, tornando-se o principal relator da história do grupo indígena Paresi, no início 

da colonização, da região que viria a se delimitar como o atual Estado de Mato Grosso 

(CANOVA, 2003). Era bastante assediado pelos mineradores, não só pela possibilidade de 

descoberta de novos filões auríferos como também porque reunia grande quantidade de índios 

de diversos grupos, reduzidos a escravidão. As mulheres e as meninas a partir de dez anos 

“eram entregues como prêmios e maior estímulo para novas entradas” às escoltas das 

bandeiras. O contingente das bandeiras era constituído por homens angustiados por falta de 

mulheres e as conversas em torno dos arraiais e jazidas giravam em torno de um 

“quadripartite: roças (alimentação), ouro (dinheiro), escravo (mão de obra), mulher (satisfação 

sexual)” (CABRAL, 1963). 

O novo arraial se tornou densamente populoso, fazendo com que em 1727, fosse 

elevada a categoria de Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, tornando-se, a mando da Coroa 

Portuguesa, a sede do governo da Capitania de São Paulo, com a transferência da residência 

do governador, do então capitão-general Rodrigo Cezar de Menezes. Cuiabá por alguns anos 
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foi sede do governo e capital da capitania paulista. A exploração de minérios nas Minas de 

Cuiabá prosseguia intensamente, mas o movimento bandeirante continuava a avançar em 

direção ao Oeste, ao Vale do Guaporé, local onde estavam os espanhóis. Naquele período, a 

mão de obra escrava paresi e bororo tornara-se fundamental para as empresas mineradoras 

coloniais. 

Em poucos anos, a exploração aurífera do Arraial de Cuiabá daria sinais de 

esgotamento, aliado à política gananciosa praticada pela Coroa, através da cobrança de 

pesados fiscos, fato que deslocou atenção para o interior da capitania, provocando um 

esvaziamento populacional na Vila Real de Cuiabá. Segundo Romana Costa (1985), Pires de 

Campos ao adentrar o sertão mato-grossense, “antevira-nos „pacíficos paresi‟ a garantia e 

manutenção do domínio português no sertão recém-descoberto, pregando sua integração ao 

reino de Portugal através da catequese”, algo que também agradava a Igreja (COSTA, 1985). 

Ao que tudo indica, os paresi também eram disputados pelos missionários das 

reduções espanholas, cujos interesses estavam voltados para a região do Vale do Guaporé, 

muito próximo às Missões de Moxos e Chiquitos e de Santa Cruz de la Sierra. Tal motivo 

levou o rei de Portugal ser mais cuidadoso e exigir da Companhia de Jesus a nomeação 

imediata de missionários para irem ao encontro dos “gentios parecis” (COSTA, 1985). 

Nos anos trinta dos setecentos, os Paresi voltam a ser destaques nos relatos de João 

Antônio Cabral Camello, um “homem de negócios”, que entre 1727 a 1734, realizou várias 

viagens a nova capitania e a pedido do “padre matemático” Diogo Soares escreveu seus 

relatos, nos quais, descreve os Paresi “com atributos que vão da fragilidade e inabilidade à 

guerra e, mais, os descreveu como os que não fazem mal a ninguém, vivem quietos, plantam e 

cultivam suas roças como brancos” (CANOVA, 2003). 

Os Paresi, de acordo com os relatos e análises contemporâneas de mapas localizando 

os territórios de cada subgrupo, realizados desde os primeiros encontros com os bandeirantes, 

seriam principalmente, aqueles pertencentes ao subgrupo Kaxiniti, habitantes da margem 

direita do Rio Sepotuba, os primeiros a serem atingidos pelas frentes coloniais, que serviram 

de guias e mão de obra escrava para as bandeiras que se expandiram em direção às minas do 

Mato Grosso - no Vale do Guaporé. 

Na história colonial mato-grossense, entre 1719 a 1820, havia distinção das minas do 

Cuiabá, ao sul, e as minas do Mato Grosso, ao norte, em direção a capital Vila Bela da 

Santíssima Trindade, no Vale do Rio Guaporé (cuja fundação foi em 1751), aproximando-se 

dos domínios da Coroa espanhola. Nesse período, os grupos indígenas ficaram sob uma 

“tripla mão expansionista”, conforme aponta Madureira (1993): “primeiro, o movimento 



118 
 

populacional das bandeiras portuguesas, no sentido Leste-Oeste; segundo, os espanhóis que se 

posicionavam no sentido Sul-Norte; e terceiro, os jesuítas/missionários das duas coroas” 

(MADUREIRA, 1993). 

Até esse ponto da narrativa historica, a intenção foi demonstrar tamanha atenção 

dedicada ao grupo Paresi, por parte da Coroa Portuguesa, que os levaram a ser considerados 

súditos da Coroa, mas nem por isso lhes garantiram segurança. A exploração de minério na 

região até o início do século XIX, quase dizimou o grupo indígena Paresi. A exaustão das 

lavras auríferas mudou o foco do empreendimento minerador, ocasionando a contínua 

peregrinação às novas minas. O destino dos índios convertidos e catequizados foi o abandono 

à própria sorte nas periferias dos centros urbanos, tendo como resultado a morte de milhares 

de vidas, sendo a maioria Paresi. Enquanto isso, Portugal consolidava seus domínios na 

região, com a fundação da primeira capital da Capitania, Vila Bela da Santíssima Trindade e o 

Planalto dos Parecis continuava na mira dos mercadores de índios. A atividade mineradora do 

sertão mato-grossense apesar de apresentada como grande quantidade de ouro, não teve uma 

vida longa. 

Fechando o bloco colonial e tecendo algumas considerações sobre as políticas 

coloniais, é possível entender o porquê de tanto “zelo” da Coroa Portuguesa pelos paresi.  

A historiadora Loiva Canova (2003) conclui que: 

 

(...) considerados os mais mansos e dóceis entre os demais índios habitantes 
das terras que Portugal colocou sob o seu domínio, configurando suas 
possessões a Oeste da linha de Tordesilhas, os Paresi foram um dos grupos 
mais atingidos pelas ações de apresamento e posterior escravização, levadas 
a cabo pelos colonos, em especial os luso-brasileiros da Vila de São Paulo. 
Contudo e ao mesmo tempo, foram também os que maior atenção receberam 
da Coroa portuguesa no que tange a enquadrá-los na legislação de proteção 
aos índios mansos, buscando garantir sua liberdade e sua permanência nas 
terras que originalmente habitavam. 

 

A partir dessa análise, é possível verificar contemporaneamente a razão pela qual os 

remanescentes dos grupos kaxiniti e waimaré são considerados os “mais evoluídos” e “mais 

civilizados” frente aos kozarini. Como vimos, eles iniciaram muito antes a convivência com 

os valores do período colonial, fomentando a dicotomia entre “mansos” (waimaré e kaxiniti) e 

“bravos” (os kozarini e outros subgrupos), que segundo Canova (2003) eram “assentados na 

ideia da salvação da alma e da europeização dos índios”, havendo, ainda, o interesse pelo 

“melhoramento civilizacional dos índios”. 
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No início do século XIX, com a posse da região consolidada para Portugal, foi a vez 

de Vila Bela da Santíssima Trindade enfrentar o abandono populacional com a diminuição do 

interesse pela mineração, bem como perder o posto de capital, que fora transferida 

definitivamente para Cuiabá, elevada à capital da Província de Mato Grosso, desde 1835.  

 

3.2.2. Os Paresi no contexto do primeiro reinado 

 

Nos planos do primeiro reinado do Império Brasileiro, a intenção era designar aos 

missionários católicos a missão de civilizar os índios, através da educação e da formação na 

agricultura e saúde. Alcida Ramos (1999) explica que tal ação visava “redimir o índio de seu 

destino selvagem, José Bonifácio propunha uma série de medidas, dentre as quais a 

apropriação legítima de suas terras, transformando-as em bens alienáveis”, nos moldes que 

ocorrera com os índios americanos. 

A mesma autora aponta que os planos de Jose Bonifacio, eram inspirados nas ideias 

colocadas em pratica durante o Diretório dos Indios, no governo de Pambal. A mesma 

destacas os  muitos  “pontos em comum entre o Diretório de Pombal e os Projetos de José 

Bonifácio estão a insistência em assimilar os povos indígenas à população majoritária através 

dos intercasamentos, do trabalho assalariado e da domesticação do cotidiano e da intimidade 

dos índios” (RAMOS, 1999). 

Da região do Vale do Guaporé a exploração mineradora voltou-se para a região de 

Diamantino, local privilegiado geograficamente, por ser o ponto de divisão das águas das 

Bacias Amazônica (ao norte) e Platina (ao sul), resultante do acidente geográfico conhecido 

como Chapada dos Parecis, e desta vez, reforçado pela vicejante mineração de diamantes. 

Inicia-se um novo povoamento e novamente os paresi-kaxiniti, com territórios vizinhos do 

então distrito de Diamantino, tornam-se alvo da mão de obra escrava, tanto para as minas de 

diamante e ouro, quanto para a navegação via Rio Tapajós. A cidade de Diamantino tornou-se 

um entreposto comercial na rota entre Cuiabá e o Pará, pois está localizada numa região 

privilegiada, próxima ao ponto navegável via Rio Arinos, com a extração de ouro e diamante 

(COSTA, 1985). 

De acordo com os relatos do etnólogo alemão Karl Von den Steinen (1940), citados 

por Romana Costa (1985), que percorreu a região no final de 1874, “milhares de índios foram 

arrebatados pela voragem da morte, e somente aqueles que souberam fugir a civilização e 

conversão”, conseguiram sobreviver. 
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Os tempos faustos do ouro e diamante findaram-se e a partir de 1884 o comércio da 

extração da borracha inicia uma nova etapa financeira regional, conhecido na economia como 

as “frentes extrativistas”, da borracha (ou látex) e da poaia. Esta última considerada como 

“drogas do sertão” pelo valor medicinal. Ambas destinadas ao mercado internacional e 

basicamente extraídas ao custo da mão de obra escrava indígena, principalmente a paresi. Na 

medida em que os seringueiros iam se aproximando, aumentava-se a violência contra os 

indígenas: abuso às mulheres; expulsão e incêndios às aldeias indígenas; morte aos velhos e 

aos homens que se negavam a servir de escravos. 

A partir da segunda metade do século XIX, o Brasil entra no circuito do capitalismo 

mundial como um dos principais fornecedores de matéria prima, particularmente o látex e a 

poaia. Tais empreendimentos foram facilitados pelo desfecho da Guerra do Paraguai (1865-

1870) com a intensificação dos mercados e a redução do custo e do tempo de transporte, 

graças a abertura dos rios da Bacia do Prata, que diminuía, consideravelmente, o tempo das 

viagens até a capital do império, a cidade do Rio de Janeiro (COSTA FILHO, 1996). 

Mais uma vez, as frentes expansionistas atingiriam os Paresi-kaxiniti, e desta vez, 

também o território histórico dos Waimaré, que se encontrava nos caminhos de grandes 

processos econômicos, principalmente, porque esses grupos preferiram as áreas próximas às 

cabeceiras dos rios da região, onde se encontravam as matas de árvores da seringa (hevea 

brasilieinsis) – região ocupada pelos kaxiniti, assim como a poaia (cephalis ipecacuanha), 

abundante da região do Vale do Sepotuba – habitada pelos Waimaré. 

De acordo com os relatos de Rondon, os Paresi já faziam uso do leite extraído das 

seringueiras para confecção dos objetos como pulseiras e outros utensílios, portanto, 

dominavam as técnicas de coleta e tratamento do látex, aliados à existência de abundância 

dessas árvores em seu território, “a hevea brasiliensis vicejava nas matas que circundavam as 

cabeceiras e acompanhavam os rios adentrando pelo território paresi” (COSTA, 1985). 

Com base nas informações encontradas nos Relatórios da Comissão Rondon, no que 

diz respeito aos territórios explorados e a participação dos grupos Paresi, os territórios 

históricos por eles ocupados foram palmilhadas no sentido leste-noroeste 

(Diamantino/Juruena) e sul-norte (Cáceres-Tapajós). Costa (1985) destaca que naquele 

período a “perpetuação dos grupos foi profundamente afetada pela atuação dos seringueiros 

que se apossavam das mulheres indígenas”. Em 1907, prossegue a autora, Rondon observava 

nos relatórios, que “os mais puros representantes Parecis são os Kozarinis do Juruena, 

Cabaçal e Guaporé, porque se acham ainda livres do cruzamento que já tem atingido os 

Uaimarés e Kaxinitis, vizinhos dos seringueiros” (COSTA, 1985). 
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Com o advento da República, em 1889, novos projetos políticos e econômicos foram 

pensados para a ocupação regional, defesa das fronteiras e, principalmente, à incorporação de 

territórios históricos dos grupos indígenas. Seguindo o mesmo ritmo das tomadas de decisões, 

que resultaram na proclamação da república, Ramos (1999), explica que “(...) os projetos 

indigenistas da República foram elaborados totalmente à revelia dos próprios índios. Sua 

tutela pelos poderes constituídos, tema permanente na história do país, receberia mais 

variações ao longo da vida republicana”(RAMOS, 1999). 

A jovem República, nascida sob os ditames militares, estava determinada em instituir 

um estado nacional laico, com pressupostos e influências intelectuais e econômicas do 

Positivismo. Em sua estrutura, trazia como uma das principais preocupações ampliar a 

autoridade militar aos “confins”, ainda inexplorados, e, consequentemente, em estado de total 

atraso (referência direta aos locais ocupados pelos grupos indígenas), do imenso território 

nacional (RAMOS, 1999). 

 

3.3. Rondon e a criação do Serviço de Proteção ao Índio 

 

No governo do então presidente da República, Affonso Penna, colocou-se em prática o 

interesse de expandir o alcance das linhas telegráficas ao Amazonas, criando a Comissão de 

Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (CLTEMA), entre os anos de 

1906 e 1909. Mais tarde, essa comissão ficou conhecida apenas como Comissão Rondon, em 

homenagem ao talvez mais dedicado defensor, cujo objetivo principal era de estender o 

telégrafo entre as cidades de Cuiabá e Porto Velho, completando a ligação telegráfica entre a 

capital federal e o Amazonas. Além desse objetivo, desejava resguardar a região do Acre (e o 

interesse pela abundante produção de borracha em seu território), recém-adquirida pelo Brasil, 

via Tratado de Petrópolis em 1903, e onde estava sendo construída a Ferrovia Madeira-

Mamoré (DOMINGUES, 2010). 

A estratégia consistia em introduzir o país no processo de desenvolvimento e 

modernidade com os fios e o trem e, ao mesmo tempo, estender o aparato do poder central 

para as longínquas regiões norte e noroeste, bem como levar o poder da autoridade à isolada e 

indefesa região do Mato Grosso, que se convalescia da recente invasão das tropas do 

Paraguai. Vale registrar que o telégrafo elétrico representava o primeiro sistema de 

comunicação em escala mundial. No Brasil, desde 1852, já havia uma linha que ligava a 

Quinta Imperial (hoje Quinta da Boa Vista) ao Quartel General do Exército, no Campo de 
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Santana, e em 1871 se efetivou a ligação telegráfica entre a Europa e o Brasil através de um 

cabo submarino ligando Pernambuco a Portugal (DOMINGUES, 2010). 

A CLTEMA apresentava um caráter civil e militar, pois estava subordinada aos 

Ministérios da Guerra e da Indústria, Viação e Obras Públicas e do Ministério Civil. Sendo 

assim, as motivações e ações da comissão incluíam as preocupações com as fronteiras e a 

defesa dos territórios, daí o caráter militar, bem como ampliar o poder central à região 

noroeste. 

O historiador Elias Bigio (2003), defende que tais demandas políticas, articuladas no 

processo de implantação do regime republicano, traziam projetos com intenções claras de 

incorporação dos grupos indígenas e de controle dos territórios por eles ocupados, marcados 

pelo caráter militar, sobretudo, na região de Mato Grosso, pela condição de região fronteiriça, 

baixa densidade demográfica e uma grande extensão territorial, que apesar de inúmeros 

esforços “civilizatórios” (desde o século XVIII), permanecia aos olhos das demais regiões 

brasileiras, como grandes espaços vazios, desertos ocupados por índios. 

A Comissão dividia-se em três seções na região de Mato Grosso, segundo Bigio 

(1996): a primeira, encarregada de construir o ramal ligando a atual cidade de Cáceres, 

fronteira boliviana; a segunda, de construir a linha tronco de Cuiabá a Santo Antônio da 

Madeira; e a terceira, de realizar o reconhecimento do sertão e dos estudos preparatórios para 

fixar o traçado da linha tronco. 

O então major Cândido Rondon ficou encarregado da terceira seção, muito 

provavelmente pelo fato de ser mato-grossense (Rondon tinha descendência bororo), e a 

articulação política, em nível local e em nível federal. Isso explica ainda porque a Comissão 

também foi considerada uma Frente Pioneira, pelo desenvolvimento das atribuições como: a 

exploração territorial; o levantamento geográfico, geológico, econômico e militar; 

levantamento antropológico realizado por Max Schmidt; Von den Steine; Roquete-Pinto, 

entre outros; o contato com diversos grupos indígenas da região; marcações de coordenadas 

geográficas; demarcações de fazendas nacionais pertencentes ao Exército; estudo da região 

sob o ponto de vista de sua defesa, do traçado de vias de comunicação, da navegabilidade de 

rios e da natureza do terreno quanto à sua utilização para a lavoura ou indústria pastoril; 

estabelecimento dos colonos; demarcação de lotes. 

E assim, por volta de 1907, o contingente das linhas telegráficas, comandado por 

Cândido Rondon, adentra o território Paresi (Kaxiniti e Waimaré), iniciando uma longa 

convivência. Hoje tido como o divisor de águas entre a selvageria paresi e civilidade desses 

subgrupos, ou como diriam os evolucionistas: a passagem dos estágios evolutivos. 
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O longo período de convivência em campo havia despertado uma grande empatia entre 

Rondon, os Waimaré e os Kaxiniti, o que os levou a se tornarem os principais colaboradores 

da comissão, em várias frentes. Também rendeu a Rondon o conhecimento in loco e as ações 

estratégicas, como por exemplo: estabeleceram as primeiras bases das estações em locais 

estratégicos, abrangendo o território histórico dos três principais subgrupos, distintos entre si, 

em diferentes estágios de contato (colonial, escravidão, mineração, extrativistas, exploração), 

resultando na instalação das bases de Ponte de Pedra (Waimaré/Kaxiniti), Aldeia Queimada 

(Waimaré/Kozarini), e Utiariti (Waimaré) (COSTA, 1985). 

Nas narrativas contemporâneas colhidas nas Aldeias Rio Verde e Kotitiko, 

principalmente aquelas narradas por João Ahezomae, registram que foi na Aldeia Queimada, 

local onde ocorreu o episódio de incêndio do acampamento do exército de Rondon, que os 

Kozarini, através da liderança Matias Tolori, em 1907, teriam dito ao Marechal Rondon, que 

não desejavam seguir o trabalho com as linhas, por preferirem permanecer no seu território 

histórico (João Ahezomae, Kotitiko, 27/05/2010). 

A nação Paresi, especialmente aquela conhecida como subgrupo Kaxiniti e/ou 

Waimaré, conforme aponta Bigio (1996), “foi uma das nações que serviu de laboratório do 

experimento positivista”, em que Mato Grosso era um grande fornecedor das matérias primas 

(borracha e poaia), e prescindia da mão de obra indígena (“peça” encontrada com facilidade), 

condições favoráveis para Rondon aplicar a filosofia positivista, como respaldo teórico para a 

ideia de integração (BIGIO, 1996). 

Seguindo classificação em estágios positivistas, Bigio (1996) informa que Rondon 

enquadrava os paresi no: 

 

(...) estágio teológico-fetchista de desenvolvimento, e, portanto, sem o germe 
metafísico das sociedades industriais contemporâneas, os seguidores do 
positivismo no Brasil tinham a „pedra de toque‟ para integrar pacificamente, 
através da educação positiva, isto é, dando condições do salto qualitativo, ao 
seu projeto de sociedade positiva (BIGIO, 1996). 

 

Os Paresi eram considerados por Rondon excelentes trabalhadores e através deles a 

Comissão abriu o sertão, montou postos, escolas, internatos. Além disso, os paresi foram úteis 

nas frentes de atração e pacificação de outros grupos indígenas, como foi o caso dos Irantxe e 

Nambiquara. 

Nem todos os Paresi seguiram com a Comissão e, de acordo com Romana Costa 

(1985), Rondon fazia uma distinção dos grupos Waimaré e Kaxiniti, que, segundo sua 
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avaliação, eram vistos como “os mais civilizados”. Já sobre os subgrupos Kozarini e Cabixi, 

como “índios puros” (COSTA: 1985). 

O sucesso e a credibilidade dada à Comissão foram devidos: ao aceleramento das 

obras da construção das linhas, o desbravamento de territórios, a nacionalização dos índios, o 

fato de se povoar sertões na qualidade de trabalhadores agrícolas (via educação positiva para 

os índios), vencia-se o ciclo da catequese como projeto “civilizatório”. Com tudo isso e ao 

mesmo tempo, as vantagens da “civilização” na contemporaneidade caiu no gosto dos 

subgrupos Kaxiniti e Waimaré, segundo definição Kozarini, proferida por Daniel Cabixi 

(Tangará da Serra, 17/02/2011). 

Neste sentido, a antropóloga Maria Fátima Machado (1994), considerou os Paresi 

Waimaré e Kaxiniti como “verdadeiramente, os índios de Rondon, a concretização 

incontestável do modelo teórico do índio „manso‟ rondoniano, fruto do seu positivismo 

nativo. (...) A “selvageria” halití era só aparência. No lugar de bárbaros, encontrou “amigos 

dedicados,  submissos e fidelíssimos”. “Ao invés de hostilidade, encontrou colaboração, pois 

os índios preparavam o caminho para a sua chegada, alargando os trilhos, as picadas, 

consertando pontilhões” (grifos da autora). 

A antropóloga Fatima R. Machado (1994) discute em sua tese de doutorado que “essa 

experiência histórica dos Wáimare e Kaxíniti favoreceu a manutenção de uma identidade 

halití diferenciada, em contraste com o modo de ser Kozárini. O “diálogo cultural” entre 

Rondon e os índios resultou na categoria índios de Rondon, para identificar os Wáimare e 

Kaxíniti das linhas. Ao mesmo tempo em que falam do herói, eles projetam uma imagem de 

si, constituem uma categoria particular de índios, cuja identidade não pode prescindir de uma 

determinada história que é, concretamente, a história das linhas e das suas relações com 

Rondon” (grifos da autora). 

Para a maioria dos Kaxiniti e Waimaré, Rondon era “o salvador”, o “protetor”, “aquele 

que corrigiu o mundo”, conforme conclui Machado (2002):  

 

Se, no passado, contatou e manteve os Paresi em torno das linhas, através 
dos internatos e da escola de telégrafo, hoje, é o mesmo Rondon, que através 
da memória coletiva, legitima a sua condição de “índio”, que comprova de 
modo irrecusável a sua indianidade . São os índios Paresi que conviveram 
com Rondon, são os índios de Rondon. Operam com uma identidade 
subordinada, condicionada irremediavelmente à imagem do herói exaltado. 
(Grifos da autora) 
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Trazendo essa discussão em contextos contemporâneos, não encontrei a mesma 

opinião entre os Kozarini. Entre estes, Rondon não se figura com essa pose de “herói”, 

“protetor”, ao contrário, demonstraram-se muito orgulhos por não tê-lo seguido e tido o 

mesmo destino dos Kaxiniti e Waimaré. Percebi em muitas falas, algumas manifestações de 

mágoas, em outras a questão da responsabilização dos Kaxiniti e Waimaré pela perda da 

maior parte do atual território. Segundo João Ahezomae, os Kozarini não seguiram Rondon, 

porque não queriam deixar de ser Kozarini, não podiam ter outra religião, não podiam 

enganar os espíritos que os protege (Depoimento coletado na Aldeia Kotitiko, 27/05/2010). 

Recorreram à lembrança, por meio das memórias dos mais velhos, de uma visita que 

Rondon fez aos kozarini, na aldeia Kotitiko. De acordo com Anésio, morador da aldeia e 

reconhecido conhecedor das histórias halití, relembrando o que seu pai contava, disse-me que: 

 

Rondon encontrou os Kozarini, aqui no Kotitiko mesmo. Ele chegou e pediu 
para os paresi cortar os cabelos dos homens. Os homens paresi (kozarini) 
usava o cabelo comprido e Rondon resolveu cortar. Ele mesmo cortava e 
oferecia brinde, como espingardas velhas. Eu guardo até hoje, a que ele deu 
pro meu pai (Aldeia Kotitiko, 06/03/2011). 

 

Isso demonstra que os Kozarini não passaram incólumes por Rondon. O sucesso da 

Comissão entre os Paresi levaria, pelo intermédio de Rondon (que formulou o programa de 

política indígena, propondo através de “relações pacíficas” e pela utilização do trabalho 

indígena), à elaboração de uma política oficial e institucional do estado brasileiro, 

concretizada com a criação, em 1910, do Serviço de Proteção ao Índio, trazendo como 

alternativa a “proteção” no lugar da catequese, sobre a qual, registrou-se a seguinte opinião: 

 

A catequização dos indígenas compreendendo a sua incorporação a nosso 
sociedade pela assimilação de nossa indústria, nossas artes, bem como pela 
adoção de nossos hábitos – que resultam de nossas crenças religiosas, no 
sentido destes termos - julgo-os um problema diretamente inabordável no 
presente, em que por tantas crenças se repartem as preferências das 
populações. (...) Como positivista e membro da Igreja Positivista do Brasil, 
estou convencido de que nossos indígenas deverão incorporar-se ao 
Ocidente, sem que se tente forçá-los passar pelo teologismo (cf. parte do 
depoimento citado por Esther de Viveiros, 1958:346 apud BIGIO,1996). 

 

O exemplo de sentimento de “fraternidade” com os paresi, o tom pacificador, aliados 

aos grandes dotes para o trabalho que os mesmos apresentavam,  a doação de instrumentos 

para trabalhar na lavoura, chances de prestar grandes “serviços” a nação brasileira, foram 

elementos que motivaram o projeto de criação do SPILTN, em 1910 (BIGIO, 1996). 
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Assim sendo, através do Decreto número 8.072, de 08 de junho de 1910, o então 

presidente Nilo Peçanha cria e aprova o regimento do Serviço de Proteção ao Índio e 

Localização de Trabalhadores Nacionais – SPILTN, conforme a lei 1.606, de 29 de dezembro 

de 1906, no Ministério da Agricultura Indústria e Comércio, com fins de: 

 

a) prestar assistência ao índio no Brasil; que vivam aldeados, em estado 
nômade, ou promiscuamente com civilizados; 
b) estabelecer zonas férteis dotadas de condições de salubridade, de 
mananciais ou cursos d‟água, e meios fáceis e reguladores de comunicação, 
Centros agrícolas, constituídos por trabalhadores nacionais, que satisfaçam 
as exigências do presente regimento. 

 
Nesse regimento, conforme Souza Lima (2010), “estão sugeridas dimensões do 

trabalho do sertanismo governamental, ou seja, as órbitas do sítio, as linhas pelas quais a 

administração tutelar procurou cercar a circulação indígena, ela própria marcadora de espaços 

de natureza distinta.” 

Souza Lima (1995; 2010) reconstruiu a história administrativa do antigo SPI, 

retratando o que denominou de “poder tutelar”, definido como modo de integração territorial 

e política sobre os grupos indígenas.  Com a criação do SPILTN, inicia-se o período de tutela 

oficial do Estado, com intenções claras, conforme defende Souza Lima (2010): 

 

(...) menos do que se defenderem os índios, utilizou-se a mão-de-obra deles 
e, mesmo que muitas vezes não intencionalmente, contribuiu-se para a 
depopulação indígena. É possível ver, pelos mapas e pelos quadros, como a 
empresa tutelar, efetivamente, espraiou-se pelo território e (de)limitou e 
definiu espaços que até então eram partes das órbitas próprias à vida 
indígena. 

 

A proteção e assistência estatal assim foram estendidas aos grupos indígenas do 

território nacional, legando a Rondon, a honrosa tradição sertanista pacificadora, deixando-se 

de diferenciar os grupos indígenas como mansos e/ou bravos. Algo que se efetivou com a 

separação do complemento: Localização de Trabalhadores Nacionais do SPILTN, resultando 

em duas instituições, a LTN e a SPI, que passaram a ser consideradas como “objetos de 

governo", sob a tutela unificada do Estado nacional, trazendo ainda o “encapsulamento” dos 

grupos indígenas em reservas e atualmente em terras indígenas (RAMOS, 1999). 

O século XX inicia-se com a expansão das Linhas Telegráficas e o SPILTN, 

inicialmente, a partir de 1918, somente SPI, sob o comando de Rondon. Entre os diversos 

objetivos que essa frente de expansão oficial deveria desempenhar estava a intensificação das 

ocupações dos vazios demográficos nas regiões de fronteiras, uma preocupação antiga dos 
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governantes em diversos períodos, bem como fazer com que o governo se tornasse os 

sucessores das empresas seringueiras, que atuavam de forma, digamos, clandestina, ou para 

me expressar melhor, a revelia da máquina governamental. 

O traçado das Linhas Telegráficas e Estratégicas (COSTA, 1985; MACHADO, 1994) 

tinha como objetivos ligar o território nacional de Sul a Norte. No que se refere ao território 

histórico dos Paresi, o traçado das linhas os atingiu no sentido Leste a Oeste. A chegada da 

Comissão aos limites dos territórios históricos ocupados por grupos indígenas, e neste estudo, 

dos Paresi, facilitou não só o adentramento, mas o adensamento mais intensivo da sociedade 

envolvente em direção a estes grupos, intensificando a convivência, nem sempre pacífica, 

marcada por diversos conflitos e com desfechos, na maioria das vezes, desfavoráveis para os 

mesmos, incluindo a perda de grande parte dos territórios (ou até mesmo a expulsão total dos 

indígenas), doenças, mortes, escravidão, somente para citar alguns desses confrontos. 

Com a instalação das Linhas Telegráficas, houve todo um movimento em relação à 

construção das estruturas para funcionar o telégrafo. A Comissão Rondon montou toda uma 

estrutura para a instalação das linhas telegráficas e também para transformar os índios em 

trabalhadores. Nota-se que todo o contingente de trabalhadores braçais, que faziam o trabalho 

pesado das linhas avançar nos seus propósitos, eram pessoas indígenas como os Bororo e os 

Terena, na região sul, e na região mais central, a grande maioria eram os descendentes de 

Kaxiniti e Waymaré. 

Os trabalhos de construção de postos das linhas telegráficas entre Cuiabá e Santo 

Antônio do Madeira ocorreram entre 1907 e 1915, quando a etapa da construção atinge a 

região amazônica. Vale lembrar, que a Comissão das Linhas Telegráficas era composta por 

oficiais do Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, além de inúmeros naturalistas, 

estudiosos de Botânica, Cartografia, Geologia, Zoologia e Antropologia, Etnografia, 

sobretudo do Museu Nacional, que junto com a abertura proporcionada pelos trabalhos do 

telégrafo, iam realizando o mapeamento e a integração do sertão. Para desenvolver as 

atividades de pesquisa era necessário fazer as viagens de exploração científica, os 

levantamentos dos dados cartográficos e geográficos do território brasileiro. Graças a essas 

incursões, a Comissão produziu um imenso acervo de mapas detalhados de várias regiões do 

país, assim como promovia a incorporação das regiões longínquas, ao conhecimento do 

mundo civilizado, e vice-e-versa: 

 

As atividades de reconhecimento e determinações geográficas, o estudo das 
riquezas minerais, da constituição do solo, clima, florestas e rios, deveriam 
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caminhar paralelamente aos trabalhos de construção da linha telegráfica, do 
traçado das estradas de penetração, do lançamento de futuros centros de 
povoação, de instalação das primeiras lavouras e dos primeiros núcleos de 
criação de gado (LIMA E SÁ, 2007). 

 

Ao longo do traçado, a Comissão Rondon, como era conhecida, pela empreitagem das 

linhas telegráficas, ia construindo Postos Telegráficos em pontos geográficos estratégicos, que 

iriam permitir o funcionamento das Estações Telegráficas, proporcionando ao mesmo tempo, 

a integração e uma vigilância mais intensa, incluindo a fundação de vilarejos, que se 

transformaram em futuros municípios. 

Com a linhas telegráficas foram instalados alguns postos, como foi o caso Ponte de 

Pedra, Estação Utiariti, em terras Paresi, e também foram criados os internatos, onde as 

crianças indígenas de grupos diferenciados eram recolhidas para obter a instrução 

educacional. 

Os postos telegráficos serviam tanto como espaços para guardar o material (como fios, 

ferramentas, entre outros), quanto como oficinas com estrutura de escola para ensinar os 

ofícios de telégrafo, garantindo assim a formação de mão-de-obra para trabalhar nos próximos 

e futuros postos. 

Além disso, as famílias indígenas que viajavam e acompanhavam os trabalhadores das 

atividades de esticar fios, abrir picadas, cavar os buracos para colocar os postes, ficavam 

encarregadas pelo mantimento e suprimento de alimentação. Isso consistia em plantar milho, 

feijão e mandioca para fazer farinha. Alguns homens, jovens e até crianças atuavam, 

especificamente, como caçadores para prover a parte protéica da alimentação. 

Quando a comissão chegou aos paresi, já existia a exploração da seringa, segundo 

Machado (2003): 

Rondon chegou ao território Paresi em plena efervescência da invasão dos 
seringais. Entre 1907 e 1915 a convivência foi bastante intensa. Dela 
surgiram os minuciosos registros do seu diário de campo, que apontavam, 
literalmente, o dia a dia do avançar dos caminhos das linhas, com as aldeias 
encontradas, sua localização, a população, o chefe, a auto identificação do 
grupo e até mesmo as suas relações com os seringueiros invasores. 

 

Ainda, conforme a autora, o encontro com: 

 

(...) os Waimaré e Kaxíniti deu-se exatamente no ano de 1907, quando foi 
dado início à construção das Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato 

Grosso ao Amazonas. (...) Em setembro de 1907 - mais precisamente no dia 
17 - ao sair com sua comitiva de Diamantino, depois do depósito de seringa 
denominado “Arroz sem sal”, Rondon encontrou os Kaxíniti do Wazuliatiá, 
onde ele conseguiu o seu primeiro guia, para avançar em direção ao norte. 
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Era o mesmo grupo Kaxíniti encontrado por Badariotti no final do século 
passado. O Wazuliatiá é o ribeirão Cágado, onde foi montado o primeiro 
acampamento da Comissão e, quase um ano depois, foi construída a Estação 
Parecis, nome dado “em homenagem a essa nação indígena, senhora 
absoluta desses vastos domínio” (MACHADO, 2003, grifos da autora). 

 

A expedição do salesiano Nicolaó Badariotti acompanhou durante cinco meses uma 

expedição de reconhecimento para a exploração das matas de poaia e com cunho proselitista 

de espalhar a fé católica, tendo iniciado pela Serra de Taperapuã, chegando até a Serra dos 

Parecis, e retornou, pelo noroeste, percorrendo o território dos Paresi ao noroeste de 

Diamantino. 

Por volta de 1970, os Paresi iniciaram a exploração da seringa por conta própria. A 

relação do grupo com os seringueiros segundo Costa (1985) não fora homogênea, 

comportando situações de extrema violência (incêndio de aldeias, assassinatos), pois se 

apresentavam como produtores, gerando competição no mercado regional. Exploravam os 

próprios seringais na região do Rio Bacaval - atual terra Indígena Utiariti. Essa região era 

habitada pelos descendentes do grupo Waimaré, alguns Kaxiniti e outros paresi, onde 

trocavam o látex com os moradores de Diamantino, Cáceres e Cuiabá, principalmente por 

“coisas de imutí, como espingardas, ferramentas, sal, açúcar, bois e cavalos velhos ou mesmo 

doentes” (COSTA, 1985). 

A exploração seringueira, como experiência dos Paresi, estendeu-se até a década de 

1980, em pequenas proporções, nas regiões das aldeias da cabeceira do Rio Seringal, Rio 

Verde e matas ciliares do Rio Sacre, explorada majoritariamente pelos Kozarini, e Aldeia 

Bacaval, com predominância dos Waimaré. Segundo Daniel Cabixi (2009), a Aldeia Bacaval 

era o centro catalisador da borracha indígena. Os Paresi assumem a frente da exploração da 

borracha e essa experiência foi a primeira tentativa dos paresi em atingir autonomia. Daniel 

explicou-me também que o principal anseio do grupo paresi era buscar sua autonomia 

econômica. 

Após o encerramento das atividades das Linhas Telegráficas (década de 1930), os 

trabalhadores indígenas seguiram a própria sorte. Parte deles foi enviada para o Posto do SPI 

“Fraternidade Indígena Umutina”, localizado no atual município de Barra do Bugres; outros 

foram enviados para as missões religiosas, e uma terceira parte foi distribuída nos centros 

urbanos das cidades de Diamantino, Nova Marilândia, Cuiabá e Vilhena. 

Na década de 1940, teve início a entrada das missões religiosas. Em 1945, foi a vez da 

instalação da Companhia de Jesus, a Missão Anchieta. Inicialmente em 1929, tinha sido 

criada a Prelazia de Diamantino, junto aos Nambiquara. Mais tarde, em 1946, a sede da 
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Missão Anchieta transferiu-se para o mesmo lugar, na região do Salto Utiariti, onde Rondon 

ergueu um Posto Telegráfico e instalou escolas, internatos e sua própria residência. A missão 

se estabeleceu na mesma estrutura do Utiariti, margem esquerda do Rio Papagaio, em frente 

ao Salto Utiariti.  

O objetivo da Missão Anchieta era revitalizar o antigo projeto dos jesuítas - antes de 

ser expulso dos territórios portugueses, em 1759, por ordem do governo português, o primeiro 

ministro Marquês de Pombal (1751-1777) - o de estabelecer missões indígenas para 

catequizar, como projeto de salvação para o maior número de almas possíveis e incorporar as 

pessoas indígenas à civilização cristã. Porém, a Missão também estava engajada na 

exploração de borracha, processo que durou até a década de 1970, e seu maior legado foi a 

descaracterização quase total de grupos e pessoas indígenas, a desintegração cultural e a 

submissão aos valores e práticas cristãs. No caso dos paresi, incidiu-se sobre os subgrupos 

kaxiniti e waimaré (COSTA, 1985). 

Ainda nos idos da década de 1950, em Utiariti, a cerca de quinhentos metros da 

Missão Jesuíta, instalou-se um grupo de missionários protestantes americanos, South 

American Indian Mission - SAM, com fins de enquadrar principalmente os paresi e 

nambiquara no mundo do trabalho (discipliná-los para as rotinas de trabalho): como obedecer 

aos horários estipulados; receber pagamentos de acordo com a hora/dias trabalhados e a 

conhecer e manipular moedas. Entretanto, aos poucos, os missionários começaram a interferir 

e controlar as práticas sagradas os paresi, tais como: não permitiam os rituais, queriam jogar 

as flautas sagradas - Yámakas - no rio, diziam que a “casa da jararaca” era “coisa do 

demônio”. Tudo isso, despertou de imediato o desagrado por parte dos paresi, que não 

concordavam com as ideias dos missionários. A interferência atingiu todas as áreas da vida 

social: o controle de casamentos, relações interaldeias, na educação das crianças (COSTA, 

1985). Os missionários norte-americanos permaneceram pouco tempo, devido às desavenças e 

conflitos com os Paresi, aliados à concorrência com os missionários jesuítas, que não 

tardaram em procurar o SPI e solicitar a retirada dos protestantes das terras indígenas. 

Na cabeceira do Rio Buriti, distante cerca de 50 km da Aldeia Rio Verde, no início da 

década de 1960, foi a vez da instalação do Summer Institute of Linguistics (SIL) que atuaria 

junto aos Paresi por um período de vinte anos. Conforme Romana Costa (1985), “o objetivo 

principal do SIL, no Brasil, era o aprendizado da gramática e do léxico das línguas indígenas 

para a realização da tradução de textos bíblicos, usados na catequese”. Como prática, os 

agentes do SIL procuravam, em tese, interferir minimamente no modo de vida do grupo. 

Alfabetizavam, incentivavam a plantar novas culturas, como amendoim e arroz, 
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responsabilizaram-se pela venda dos objetos artesanais, assim como estimularam a produção 

de novos objetos, como a técnica de confecção de espanadores, feitos com penas de ema e 

rabo de tamanduá, até hoje praticada. O projeto linguístico-religioso rendeu cinco trabalhos 

sobre gramática, fonologia e estrutura do discurso paresi e a publicação da História da Bíblia 

na língua haliti, além do Evangelho segundo São Marcos e textos de autoria dos próprios 

paresi (“mitos e histórias”), um dicionário bilíngue, cartilhas e livros de leitura. 

Na década de 1960, a Missão Jesuíta passa por uma revisão, em decorrência das 

mudanças dos novos rumos, vindas do Vaticano, através do decreto Ad Gentes, o que 

modificaria por completo a atividade missionária: o índio passou a ser visto “à luz da sua 

própria cultura, com uma história e religião (...) que deveriam ser respeitadas e conhecidas por 

aqueles que receberam a incumbência divina de anunciar a palavra de Cristo” (COSTA, 

1985). 

A partir dessa revisão interna, foi proposta nova orientação e aqueles que trabalhavam 

com indígenas, deveriam ter uma preparação específica com noções de etnologia e linguística. 

O rumo dos trabalhos da então criada MIA enveredou-se para as questões políticas. A Missão, 

que até então era fechada em si, iniciou parcerias com vários setores da sociedade: com a 

Universidade Federal de Mato Grosso; com órgãos federais (como Saúde e Educação); e 

passou a atuar junto à FUNAI, nas demarcações das reservas indígenas, nas áreas do entorno 

da Prelazia, atingindo as áreas dos grupos Paresi, Nambiquara, Rikbaktsa, Apiaká e Irantxe. 

Os anos de 1960 iniciam-se com grandes mudanças sociais e culturais na sociedade 

brasileira, principalmente nos rumos da política e economia no estado. A mudança de 

modalidade de governo, para uma ditadura militar, traçou novas e duras linhas de articulação 

social. Iniciava-se um tempo difícil, de recrudescimento e intolerância, junto a modelos 

econômicos, com viés expansionista e colonização desenvolvimentista. 

Com o SPI, o estado brasileiro passou a monopolizar a competência de intervir junto 

às populações indígenas do território nacional, assumindo-se como tutor legal, bem como se 

encarregou de comandar a integração dos grupos culturalmente diferenciados à sociedade 

nacional. No período de 1910 e 1930, o governo da União solicitava terras devolutas aos 

estados para assentar populações indígenas (PERES, 2004). 

No início do governo militar, acirrou-se a crise no SPI, culminando com a extinção do 

órgão, mergulhado num mar de denúncias, por questões ainda não suficientemente estudadas, 

mas de acordo com a visão corrente, derivou-se de uma combinação entre a falência e a má 

gestão por parte do governo do Serviço de Proteção aos Índios (CORREA, 2008). 
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Em substituição ao SPI, deu-se início a criação da FUNAI. O novo órgão nasceu 

enfrentando duras críticas, pois, mais uma vez, o projeto de gestão daquele que daria conta de 

gerir os rumos da questão indígena, fora criado em gabinetes, fortemente blindados e dirigido 

por uma junta militar, sem a participação dos principais autores sociais - os grupos indígenas. 

Tal órgão era “visto desconectado dos preceitos e cuidados que a questão indígena deveria ter, 

ligado mais à agenda desenvolvimentista econômica do governo” (CORREA, 2008). 

O antropólogo José Gabriel Correa (2008) dedicou-se ao exame da administração do 

trabalho indígena pela Fundação Nacional do Índio, trazendo à luz o contexto político e 

econômico que transcorreu a passagem do serviço de proteção para a fundação, explicando 

que: 

 

A instituição foi criada dentro de um contexto maior de modificações 
formuladas e produzidas dentro do Estado brasileiro, que mesmo marcadas 
pelo signo de expansão e colonização desenvolvimentista e capitaneados 
pela junta militar que o dirigia – levando aos planejamentos e ações que 
produziram amplos procedimentos de reformatação do Estado brasileiro e de 
seu papel na formulação, gestão ou apoio aos grandes empreendimentos 
econômicos por várias regiões do país – contudo não se resumem a isto, mas 
apenas reduzem o entendimento que se tem para o período, e que se refletem 
numa maneira simplificada e simplória de como a história da Fundação 
Nacional do Índio tem sido mencionada. 

 

De acordo com o autor, não se tratava somente de uma paralisação das atividades ou o 

declínio de investimentos por parte do Estado no SPI, mas que também junto com a crise 

estavam sendo pensadas e elaboradas alternativas para solucionar os problemas da ação 

tutelar do Estado brasileiro (ISA, 2006: CIMI, 2006, entre outros) (CORREA, 2008). 

Em outras observações do autor, seguia-se a preocupação com as questões envolvendo 

(mais uma vez) a segurança e o policiamento de áreas, projetos de melhorias de ação tutelar, 

ou mesmo modos de ação sertanista. O projeto de criação da FUNAI contou com a 

participação de vários indigenistas, inclusive daqueles que já faziam parte do quadro do SPI, 

utilizando os mesmos expedientes, sob novas roupagens. Isso vem demonstrar que a 

fundação, além de novidade, representava uma continuidade do sistema vigente, no tocante ao 

tratamento aos grupos indígenas. 

Os ideários da “nova política”, portanto, trazem as preocupações centradas na proteção 

dos indígenas, aliadas aos projetos desenvolvimentistas e tutela, quais sejam: garantia de suas 

terras, educação, saúde e trabalho. Como se pode ver, no que expressa o regimento inicial: 

proteção dos índios; posse permanente e usufruto exclusivo das terras; preservação do 

equilíbrio biológico e cultural no contato com a sociedade nacional; “resguardo à aculturação 
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espontânea do índio, de forma a que sua evolução socioeconômica se processe a salvo de 

mudanças bruscas” (FUNAI, 1968: p.1-2); gestão do “Patrimônio Indígena, no sentido de sua 

conservação, ampliação e valorização” (FUNAI, 1968: p.2); promover estudos; promover 

saúde; promover educação “visando à progressiva integração na sociedade nacional” (FUNAI, 

1968: p.2); despertar interesse pela “causa indigenista”; exercitar poder de polícia; e 

representar ou assistir juridicamente os tutelados (CORREA, 2008). 

 

3.4. Entrada do desenvolvimento entre os Kozarini via OPAN e FUNAI 

 

Em 1969, é criada a OPAN, uma entidade que contava com missionários leigos para 

auxiliar nos trabalhos das missões ou Prelazia, principalmente, por meio de projetos de 

incremento das atividades econômicas, educação e engajamento total nas comunidades (viver 

o outro), o que resultou na “exaltação das sociedades indígenas, cujo patrimônio deveria ser 

respeitado e cultivado.” (COSTA, 1985) 

Foram nessas circunstâncias de “preservação cultural”, que a Missão estabeleceu uma 

base de atuação na Aldeia Rio Verde, às margens da BR-364. Em parceria com um haliti, 

abriram um pequeno negócio na entrada da aldeia, próxima ao posto de gasolina Rio Verde e 

do restaurante, fazendo do local um ponto de parada obrigatória para ônibus, caminhoneiros e 

outros viajantes. A princípio vendiam bolachas, alimentos e o artesanato, mas logo se 

enveredaram também para o consumo de bebidas alcoólicas, as quais não tardaram a ganhar 

os “trieiros” da aldeia, assim como aconteceu a envolvimento das mulheres haliti com homens 

imuti (caminhoneiros, viajantes), fatos que geraram sérios conflitos. 

João Ahezomae relata que: 

 

A missão abriu mercadinho, e começou a vender bolachas e arroz... botaram 
o Danielzinho [Daniel Cabixi] pra tomar conta. Iam à cidade e traziam 
bastante comida, aquele povo vivia só pra comer.... Índio comia comida de 
índio, depois começaram a comer também essas comidas (Aldeia Kotitiko, 
27/05/2010). 

 

Nesse contexto, os missionários da MIA abandonaram os projetos, enquanto os 

opanistas prosseguiram junto aos haliti, tocando os projetos nas áreas de educação e saúde, 

assim como começaram a atuar na área econômica. Iniciaram os postos de abastecimento – ou 

cooperativas nas aldeias Sacre – dos Waimaré, com recursos da produção da borracha, e Rio 

Verde – dos Kozarini, com recursos advindos da produção de artesanato. A intenção opanista 

era a de que os Paresi se afastassem das margens da BR. Os postos de abastecimento previam 
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a independência dentro dos grupos, ou seja, não dependeriam de vender a força de trabalho na 

região, e assim poderiam dispor de bens industrializados (COSTA, 1985). 

Os Halití (principalmente os Kozarini) têm como uma das suas principais 

características culturais: a constante relação de negociar por meio de trocas. Para trocar seus 

objetos artesanais (principalmente peneiras, xires e penas de emas), prática historicamente 

desenvolvida sobre uma vasta área geográfica, percorriam grandes distâncias. João Ahezomae 

lembra que “os Paresi faz muito tempo que conhecem os não-índios. Desde há muito tempo 

saiam para trocar objetos, iam muito longe, para Cáceres, Pontes e Lacerda, Diamantino, 

Cuiabá (...)” (Kotitiko, 27/05/2010). 

Para além dos projetos e cooperativas, os opanistas começaram a enfrentar a 

reclamação de outras aldeias. A estratégia foi mudar a sede para fora dos domínios da terra 

indígena e começar a viver à semelhança haliti: construíram uma casa tipo hati, abriram roças, 

caçavam e começaram a treinar aqueles jovens egressos do Internato Utiariti para serem as 

futuras lideranças e ficarem à frente dos projetos. Essa decisão provocou descontentamento no 

grupo, pois entenderam que estavam interferindo nas decisões interna, além do que, os Haliti, 

ou especialmente os Kozarini, não aceitavam com naturalidade a situação dos ex-internos, 

pelo fato de não terem sido criados na aldeia, terem sido educados à maneira de imuti, e não 

dominarem, ou mesmo conhecerem a língua materna.  

A escola, que era de responsabilidade de duas professoras índias, formadas no 

internato, fechou as portas, o projeto das cooperativas tornou-se ponto de discórdia e não 

avançou. A nova liderança foi questionada pelo então chefe/capitão, seu João Ahezomae, que 

desistiu do cargo. Os opanistas passaram a articular os projetos de lavoura mecanizada junto 

aos Halití.   

Antes de nos deter as ações  e pojetos articulados pela  OPAN junto aos Kozarini, é 

necessário lembrar que a partir da década de 1960, varias agencias de cooperação 

internacional - ONG‟s, estiveram mobilizadas em prol de apoios financeiros a  projetos de 

fomento nos países  em desenvolvimento como o Brasil.   

Conforme o antropólogo Renato  Athias (2002),  uma destas  agencias de cooperação 

internacional que participou efetivamente de forma importante,  com apoio financeiro de 

desenvolviento entre os grupos indígenas brasileiros foi  a OXFAM – empresa criada na 

Inglaterra em 1942, com o objetivo de angariar fundos para as populações atingidas pela fome 

durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o autor após o fim da guerra, a mesma 

“ampliou gradativamente suas atividades”, tornando-se a partir dos anos 1990,  uma 

confideraçao de organização não governamentais autônomas sob o nome de OXFAM 
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Internacional - OI, atuando am vários países “sob bandeira genérica do combate a pobreza e 

as injustiças sociais, organizando atividades no campo dos direitos humanos básicos, como 

direito a terra e à voz, e privilegiando o empowerment das minorias e as preocupações de 

gênero, meio ambiente, siustentabilidade e principalmente advocacia internacional, sempre  

sob a perspectiva de estabecer parcerias com organizações autonamas locais nos países em 

que atua”(ATHIAS,2002) 

Na região Centro Oeste a OXFAM atuou basicamente via a MIA e OPAN,  

desenvolvendo projetos classificados como humanitários e emergenciais junto aos grupos 

indígenas durante o período de 1971 a 1992, participando através da contribuição e apoio 

financeiro aos projetos de educação – Encontros de Educaçao Indigena, organizados pela 

OPAN, bem como publicação de livros; além dos projetos de alternativas ecnomicas como as 

Cooperativas Indigenas, propostas como alternativas de sobrevivências para as comunidades. 

Dentre os vários projetos apoiados pela OXFAM via OPAN, estavam os projetos agrícolas, 

relacionados a uma atividade sobre a qual as comunidades indígenas já tinham certo manejo, e 

garantir-lhe o mercado, como foi o caso do projeto de plantio de arroz entre o grupo indígena 

Irantxe/Manoki, que contavam com um acompanhamento tecnico por meio da Missào 

Anchieta e da OPAN (ATHIAS, 2002), e que de certa forma acabou influenciando os grandes  

projetos das lavouras mecanizadas para o plantio de arroz, entre os demais grupos da região, 

entre eles os nambiquara e paresi.  

O projeto das lavouras mecanizadas teve início em meados de 1975, em decorrência 

do fracasso dos empreendimentos das cooperativas. A OPAN continuou no trabalho, dessa 

feita, através de um atendimento volante nas aldeias, principalmente na área da saúde. De 

acordo com Romana Costa (1985), os missionários leigos e religiosos viam com preocupação 

a dispersão dos 515 haliti espalhados num território aproximado de 1.350 hectares, temiam 

pela desarticulação interna da sociedade. Foi então que o MIA e a OPAN resolveram retomar 

o projeto agrícola mecanizado, bastante em voga na região sul do país, nos anos de 1970, para 

o plantio de cereais no cerrado, principalmente o arroz. Tal justificativa devia-se ao fato da 

intensa aproximação de fazendeiros, principalmente vindas das regiões centro e sul, o que 

poderia se constituir numa ameaça à sobrevivência do grupo, uma vez que a formação das 

grandes fazendas tenderia a diminuir o acesso ao elemento básico da dieta paresi, a caça, 

principalmente de veados campeiros, emas e seriemas. Vale ressaltar que os Haliti se 

constituem como caçadores. 

Nessas circunstâncias, o projeto agrícola dos missionários reunia condições propícias, 

aliadas aos objetivos internos do grupo (principalmente o grupo Kozarini), de manter a união 
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interna, ao mesmo tempo em que desejavam a autonomia econômica. Montaram uma 

comissão constituída por índios e missionários, levaram a proposta até o bispo. Uma vez 

aprovada, destinaram recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento – Convênio 

MEC/FNDE/MIA (COSTA, 1985). A verba foi investida na compra de bens de capital, de 

consumo e de serviços, tais como: compra de maquinários (trator, caminhãozinho); sementes 

de arroz; análise do solo; formação de tratoristas. A chegada dos tratores provocou ciúmes de 

outras aldeias, que desejavam que esses também servissem para trabalhar nas roças de 

mandioca. Houve muitas negociações até se decidirem–se pelo andamento do plantio das 

lavouras mecanizadas. Iniciariam essa atividade com uma lavoura de 45 hectares, distante 12 

km da Aldeia Rio Verde, local em que as terras apresentavam condições para o cultivo do 

arroz. O cerrado já estava quebrado, por parte das fazendas vizinhas, não sendo necessário 

desmatar, pois de acordo com Carlito, “os fazendeiros já tinham feito esse serviço” (Aldeia 

Rio Verde, março de 2011). 

A primeira safra frustrou as expectativas dos missionários, ficando aquém do 

esperado, mas foi suficiente para despertar o interesse do grupo e aproveitaram para cobrar 

mais participação. Por parte dos Halití, a frustração foi ainda maior, pois no momento de 

vender o produto, o principal comprador que seria o Banco do Brasil, embargou as 

negociações, porque somente adquiriam a produção advinda dos próprios financiamentos, o 

que não era o caso do arroz paresi. Diante desses desencontros, a OPAN, sem recursos, 

voltou-se para a MIA, que decidiu não mais apoiar o projeto. Mesmo assim, a OPAN 

disponibilizou uma parte da verba para a próxima safra e a FUNAI assumiu o restante do 

compromisso. Como desfechos, os opanistas inconformados com a crescente interferência da 

FUNAI, já cansados das reclamações, contra os padres das missões, retiraram-se formalmente 

dos domínios dos Halití, entre 1978-79, e estes decidiram levar adiante o projeto das lavouras 

mecanizadas (COSTA, 1985). 

Nos anos de 1980, a FUNAI, já instalada em Cuiabá desde os anos de sua fundação, 

estendeu seus trabalhos na região de Tangará da Serra, inicialmente, através da presença de 

servidores, vinculados à Superintendência de Cuiabá. Pretendo desenvolver uma breve 

história da instalação e atuação do órgão em Tangará da Serra, pelo fato de repetidas vezes, 

ouvir referências à estreita participação dos paresi nesse processo. 

De acordo com entrevistas realizadas durante a fase de campo, entre 2009-10, com 

servidores do órgão, com a retirada da OPAN, os paresi passaram a reivindicar a presença 

mais efetiva da FUNAI, junto às aldeias. 
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Nesse período, umas das atribuições da FUNAI eram de estruturar os Postos Indígenas 

- PIN, com recursos advindos do Programa de Desenvolvimento econômico, Social e 

Ambiental do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), uma iniciativa do governo federal, 

com financiamento do Banco Mundial, voltado para os estados de MT, RO, AC e parte do 

AM, com foco no desenvolvimento rural. Teve como elementos principais a construção da 

BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho, e, posteriormente, a Rio Branco, no Acre. 

Vale lembrar que essas estratégias de desenvolvimento nacional tiveram início nos 

anos de 1930, consistiram na incorporação de novas terras e no incentivo à ocupação de áreas 

de fronteira, até então pouco habitadas e exploradas.  

No período de 1930-1964, a "Marcha para o Oeste" e as Colônias Agrícolas Nacionais 

conseguiram alcançar alguma repercussão no país. Somente no fim da ditadura militar, esse 

padrão de desenvolvimento parece ter sofrido certa inflexão, devido às pressões internacionais 

na luta pelos direitos humanos. 

Os recursos do POLONOROESTE (nos anos de 1986) representavam o final do 

projeto, que se estendeu desde os projetos de desenvolvimento do Governo JK (1956-1961), e 

eram destinados a compra de maquinários, formação de tratoristas e técnicos agrícolas, 

despesas com demarcação das terras e a preocupação com a infraestrutura, aquisição de 

veículos para assistir os índios, construção de galpões nas aldeias e campo de pouso. 

Parte dos recursos do Banco Mundial/POLONOROESTE foram resultados da 

contrapartida (hoje denominada Compensação Ambiental) aos grupos indígenas atingidos 

pelo asfalto da BR-364, no novo traçado Cuiabá-Porto Velho, via Cáceres, e foram utilizados 

para: aquisição dos primeiros veículos e promover o desenvolvimento social e produtivo 

regional. Por desenvolvimento produtivo, leia-se a introdução de produção agrícola e pecuária 

(aquisição de gado para algumas aldeias), e o trabalho de elaboração da documentação das 

terras indígenas. 

Enquanto isso, no mesmo período, a FUNAI apresentava como alternativa de fonte de 

renda para as aldeias a instalação das “Cantinas Reembolsável”, em que se trocavam peças de 

artesanatos por alimentos e bens de primeira necessidade (alimentos, produtos de higiene 

entre outros). A Arteíndia foi um programa criado pela Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI, em 1972, com objetivo de adquirir e comercializar artesanatos produzidos pelos 

diversos povos indígenas do Brasil, ao mesmo tempo, divulgava e valorizava as atividades 

tradicionais, incentivando a manutenção das mesmas e promovendo, dessa maneira, a geração 

de renda para as comunidades. Na efetivação do „Programa Artíndia‟ foram criadas sete lojas, 
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localizadas em Belém/PA, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São 

Paulo/SP e no Distrito Federal.  

No contexto regional da Aldeia Rio Verde, segundo os relatos dos entrevistados, o 

Programa Arteíndia foi uma forma de levar às pessoas indígenas, os bens industrializados, que 

desde os tempos da OPAN já estavam inseridos, e ao mesmo tempo, era uma tentativa de 

mantê-los nas aldeias para não ficarem se deslocando aos centros urbanos. As peças 

produzidas nas aldeias eram vendidas nas outras lojas de todo o país, e com o retorno, 

compravam-se mercadorias para as aldeias, contribuindo para a geração de renda, ao lado de 

um grande número de Kozarini e outros Paresi, que trabalhavam nas grandes fazendas do 

entorno da Aldeia Rio Verde e região, como as Fazendas Crestânio e Itanorte. De acordo com 

os relatos de Daniel Cabixi, existiu uma dessas cantinas na Aldeia Rio Verde, em que ele e 

seu João gerenciaram, mas não avançou devido à dificuldade de gerenciamento e 

planejamento. 

Em se tratando de projeto do governo federal para as populações indígenas naquele 

período gravitavam projetos de cunho colonizador e integracionistas. Os Paresi, até a década 

de 1980, como já foi relatado neste estudo, ainda exploravam o produto da seringa: os 

Seringais do Bacaval, margens do Rio Papagaio, e a cabeceira do Rio Pacoval eram 

explorados pelos seringalistas. Os Waimaré, após a saída dos seringalistas no final da década 

de 1960, continuaram a explorar os seringais da região do Vale do Rio Papagaio, como 

tentativa de obter recursos econômicos, prosseguindo o trabalho dos seringalistas. Eram 

autônomos e a renda era totalmente destinada às aldeias, com apoio das missões. Já os 

Seringais do Rio Verde e matas ciliares do rio Sacre eram explorados pelos Kozarini até 

meados da década de 1970/80, sem nenhum apoio externo. 

Mantendo a ordem cronológica dos acontecimentos, outro evento importante ocorrido 

entre os Paresi foi a abertura da estrada Nova Fronteira (atual MT 235) para ligar o corredor 

de produção de grãos das grandes fazendas de Sapezal a Campo Novo dos Parecis. Em 1984, 

a abertura deu-se por um grupo de fazendeiros do Vale do Rio Papagaio – Associação dos 

Produtores do Vale do Papagaio. Inicialmente, os fazendeiros cobravam pedágio dos usuários 

que não faziam parte da associação, mas dependiam do trecho que unia Sapezal a Tangará da 

Serra. O trajeto dessa rodovia atingia os três grupos indígenas: Irantxe, Nambiquara e cortava 

um trecho, atravessava a terra indígena Utiariti, dos Paresi. Os indígenas não pagavam pelo 

uso da estrada e recebiam uma indenização, que, após certo período, os fazendeiros deixaram 

de repassar os recursos. 
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Em 1996, houve uma Audiência Pública (com a participação do presidente da FUNAI, 

Procuradoria Geral da República e produtores da região) para se discutir a proposta de início 

das parcerias agrícolas, em que os indígenas queriam arrendar as terras para implantar as 

lavouras mecanizadas. O pedido foi negado, por serem as terras indígenas bens alienáveis. A 

partir de 1996-7, passou-se a entrar mais recursos nas aldeias, desencadeando-se uma 

melhoria na vida dos Paresi, sob o ponto de vista financeiro, e, também, concretizando-se em 

definitivo, a inserção do grupo no mundo capitalista e consumista. Para atender a demanda 

por educação, acesso à saúde, cogitou-se pelos próprios órgãos públicos, a cobrança do direito 

de passagem na rodovia Nova Fronteira, levando-se em consideração que os fazendeiros da 

região do Vale do Papagaio, já cobravam pelo direito de passagem pelas terras das fazendas. 

A ideia foi aceita e os paresi passaram a cobrar o direito de passagem, em troca disso, 

deixaram de lado o projeto de parcerias. Outra fonte de entrada de renda nas aldeias, naquele 

período, era o trabalho dos Paresi em fazendas circunvizinhas como tratoristas ou catadores 

de toco. O acordo dos recursos advindos do direito de passagem, deveria ser dividido entre os 

três grupos indígenas (Nambiquara, Irantxe e Paresi), mas somente os Paresi usufruem, 

arrecadam e administram. 

Em 1986, a FUNAI passou por uma estruturação interna. As delegacias regionais 

foram extintas, dando lugar à criação de superintendências e administração regionais, com 

objetivo de descentralizar a operacionalização dos serviços juntos aos grupos indígenas. 

Conforme os relatos, foi nesse momento que os paresi (através de grupos de lideranças como: 

João Ahezomae, Daniel Cabixi, Vandu do Vale do Papagaio, seu Germano, Manuel Kanuxi - 

irantxe, dentre outros), aliados à simpatia de servidores do próprio órgão indigenista e que 

tinham autonomia administrativa, como o superintendente regional de Cuiabá, indigenista 

Izanoel Sodré, e os servidores Benedito J. Oliveira, Idevar Sardinha, Matias Toledo entre 

outros, solicitaram e apoiaram a abertura de uma administração regional com sede em 

Tangará da Serra. A administração foi instalada dentro do território paresi, atendendo outros 

grupos indígenas como: os Kayabi, Munduruku, Apiaká, Irantxe, Myky e Umutina. 

Assim que foi instalada a administração em Tangará da Serra, a FUNAI contratou 

servidores Paresi para trabalharem na saúde como agentes de saúde indígena e como 

motorista da aldeia, iniciando uma nova etapa de entrada de renda nas aldeias, desta forma 

incorporando os paresi ao mundo do trabalho assalariado. Com isso, inicia-se um ciclo de 

melhorias e transformações nas condições de vida nas aldeias. Outro fator que contribui para 

abertura da administração em Tangará da Serra foi o crescimento da sociedade regional, que 

durante a década de 1970 foi alvo de investimentos agropecuários, trazendo um grande 
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contingente das regiões sul e sudeste para a região, que vislumbrava um período de 

desenvolvimento, semeando assim o germe do atual agronegócio. Naturalmente, que um 

município em que 53% de terras, são terras indígenas, pesou na reorganização interna do 

órgão, e, seguramente podemos dizer que a criação da administração regional passou por três 

centros de interesse: critérios políticos, politização e mobilização indígena e a simpatia dos 

servidores com autonomia dentro do órgão indigenista para como os Paresi. 

No início, essa administração ficou vinculada à Superintendência Regional de Cuiabá, 

mas a partir de 1990, passou a responder diretamente a Brasília, o que perdurou até 2009, 

quando, novamente, retornou para a vinculação com a Coordenaria regional de Cuiabá. 

Junto com a criação da administração regional, estruturaram-se os Postos Indígenas – 

os PIN‟s, um apêndice da FUNAI, funcionando dentro das aldeias, com a presença de um 

chefe de Posto. Os PIN‟S (criados entre 1986 a 1992), de acordo com Daniel Cabixi (2010), 

“politicamente visava aproximar a assistência via FUNAI, junto aos povos indígenas.” 

Em terras Paresi foram criados os seguintes PIN‟s: PIN Paresi (Aldeia Salto da 

Mulher); PIN Formoso (Aldeia Formoso); PIN Zotyare; PIN Cabeceira do Sacre, com sede na 

Aldeia Rio Verde, o que significou o afastamento assistencial das ONG‟s e Missões, ficando 

totalmente a cargo da FUNAI, cujo objetivo era aproximar a assistência governamental junto 

às populações indígenas.  

Os PIN‟s estiveram ativos até 1992, de lá para cá, existem apenas juridicamente, pois 

os recursos para a assistência diminuíram devido à fragmentação de poder da FUNAI, no 

período do Governo Collor de Mello (1990-1992), em o que trabalho com as populações 

indígenas foi pulverizado entre o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura 

(atualmente, apenas Ministério da Educação), Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. 

O ano de 1986 movimentou muito a vida dos Paresi. Nesse mesmo ano, eles resolvem 

retomar o projeto piloto de plantio de arroz desencadeado pela OPAN, em 1977. Dessa vez, 

com assistência técnica da FUNAI, que começou a investir na produção agrícola, usando o 

modelo europeu das lavouras mecanizadas de pequeno porte (até 100 ha), com plantio de 

arroz. Essa experiência serviria para domesticar o solo do cerrado, através do uso de adubo, 

como o NPK (nitrogênio, potássio e cálcio) e calcário, utilizado para corrigir a acidez dos 

solos do cerrado, cujo ph é de 4.5, que provoca infertilidade (sendo necessário até os dias de 

hoje a reposição de calcário, de quatro em quatro anos). 

Iniciaram essas atividades com uma lavoura mecanizada na aldeia Salto da Mulher, na 

TI Paresi e a produção dessa lavoura pertencia a várias aldeias, inclusive a de Rio Verde. 
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Nessa parceria, a mão-de-obra era paresi, pois alguns deles haviam participado de cursos de 

técnico agrícola. O maquinário, os insumos (sementes e adubos) eram de competência da 

FUNAI e, também, o investimento de uma parte dos recursos do pedágio da estrada Nova 

Fronteira. 

Com a fragmentação do atendimento da FUNAI, durante o governo Collor, a partir da 

década de 1990, inicia-se o movimento de se construir escolas nas aldeias (como salas 

anexas), e Daniel Cabixi, a partir de 1992, passa a atuar como Assessor na área de Educação, 

pela FUNAI. Em 1999, a FUNASA começa a construção de Postos de Saúde nas aldeias mais 

populosas contendo banheiros, poços artesianos e água encanada. 

Outro marco importante na década de 1990 foi a estruturação do Grupo Maggi, com a 

criação do atual município de Sapezal, em 1994, por André Maggi, pai do ex-governador e 

atual senador da república, por Mato Grosso, Blairo Maggi. 

Carlito, atual liderança da Aldeia Rio Verde, destaca que seu pai, João Ahezomae, 

lutou bastante para assegurar as terras que os Paresi têm hoje. Conta-me que: 

 

Os primeiro a trabalhar com povo paresi, foram os salesianos, depois foi 
OPAN, e assim por diante, mas só que em vez deles ensinar o indígena no 
caminho certo, que ele mesmo possa caminhar com os seus pés, procurar 
seus direitos, não, ensinaram de uma forma que não corresponde com a 
necessidade, não corresponde com a vida do povo, e que lá na frente 
poderiam estar sofrendo (2011). 

 

Relata que até a década de 1970, a única renda era o artesanato e a seringa. Fala dos 

projetos das grandes lavouras mecanizada da OPAN. E segundo sua opinião, a OPAN se 

retirou do projeto porque “a própria ONG, viu ela mesmo, que isso não era correto, que estava 

ensinando o índio para a destruição da natureza. Naquela época nem todos os Paresi comiam 

arroz porque lhes dava uma espécie de alergia na garganta, coçava muito a garganta”. 

Revela-me ainda que, em meados de 1984, teve início a abertura de uma estrada 

vicinal, a estrada Nova Fronteira, ligando Tangará da Serra até a Gleba do Papagaio e Alto 

Juruena. Foi a primeira abertura de uma estrada vicinal dentro da terra indígena Utiariti. 

Como forma de pagamento pelo uso da estrada, os fazendeiros fizeram um acordo para 

fornecerem adubos, sementes para os Haliti continuarem a investir na própria produção, na 

lavoura da Aldeia Salto da Mulher. Isso se repetiu até década de 1990. 

Nesse mesmo período, segundo Daniel Cabixi, a Aldeia Rio Verde passa por grandes 

mudanças: muitas famílias se mudaram para a região do Bacaval, abriram novas aldeias, e a 

produção do artesanato diminuiu consideravelmente. Naquela época, não existia o município 
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de Sapezal. O grupo que liderava economicamente na região, era o Grupo Itamarati, que 

investia em vários setores, mas principalmente, no plantio da cana de açúcar. Com o 

enfraquecimento dos investimentos do grupo Itamarati, o Grupo Maggi, que estava se 

instalando na região, mais tarde, nos anos 2000, tornou-se arrendatário do espólio do Grupo 

Itamarati. Com essas mudanças na economia regional, várias fazendas começaram a investir 

nas grandes plantações de soja, e os Paresi abandonaram por completo, desde os anos oitenta, 

o investimento na produção de artesanato e foram trabalhar nas lavouras, única maneira de 

garantir uma fonte de renda. 

No início dos anos 2000, a soja entra nas terras indígenas. Por intermédio de Daniel 

Cabixi, tive acesso ao primeiro contrato, assinado em 2004, entre a Associação Halitinã e um 

grupo de produtores do Vale do Juruena. O documento previa o plantio de arroz, milho e, 

depois, soja. Os produtores forneceriam insumos para os Haliti investirem nas próprias 

produções até as safras de 2005/2006. A partir daí, iniciar-se-ia o investimento na recuperação 

de culturas tradicionais, o que de acordo com Daniel, “foi só fachada, não aconteceu nada 

disso” (2011). 

Em 2004, foi firmado o primeiro contrato de parceria agrícola para o plantio de soja, 

com duração de oito anos (2004 – 2012). Retomou-se a ideia de montar as parcerias, por 

motivos de demandas por recursos financeiros, ocasionados pelo assédio dos produtores 

locais e o interesse dos índios em ceder as parte das terras, segundo a opinião de um servidor, 

que atua junto aos Paresi. Vejamos seu relato: 

 

Os Paresi são curiosos, participam de tudo, acompanham pesquisadores, 
elevam conhecimentos; são grandes negociadores. Atualmente, negociam o 
território, são ambiciosos, dizem que é interesse do Brasil. Eles sabem que o 
território desperta o interesse do governo, dos particulares, e que foram eles 
que ajudaram a criar este território do tamanho que o Brasil  é hoje. Graças a 
eles, os portugueses ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas; os paresi eram 
o paredão para os índios do norte, o primeiro contato era com os paresi 
(M.T. servidor da FUNAI, fevereiro de 2011) 

 

De maneira geral, em muitas aldeias do grupo indígena Paresi, principalmente aquelas 

habitadas pelos Waimaré, já se gozava de uma estabilidade econômica e desejava-se ter um 

padrão de vida equivalente ao dos parceiros. Mais ainda, querem ter acesso ao conhecimento. 

Algumas famílias financiam curso superior para seus filhos e estão formando futuros 

advogados, médicos, dentistas. Essa formação exige um custo e manutenção, pois a maioria 

recorre às universidades particulares, pela barreira do próprio vestibular das universidades 
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públicas (mensalidades, material de estudo, aluguel nos centros urbanos, entre outras 

despesas). 

As parcerias agrícolas não representam nenhuma novidade e, também, não é nenhuma 

invenção dos Paresi, aliás, são proveniente de uma prática bastante usada desde os tempos o 

SPI (SOUZA LIMA, 1995; PERES, 2004; OLIVEIRA FILHO, 2004), que foram os 

“arrendamentos”. Inicialmente, as parcerias foram firmadas entre as associações dos grupos 

indígenas Irantxe, Nambiquara e Paresi, somando na atualidade 17.000 ha, sendo: 1000 ha 

para os Irantxe, 1000 ha para os Nambiquara e 15.000 ha para os Paresi. Do lado Paresi, as 

Associações Halitinã (representando todos os grupos, de forma global) e a Waimaré (grupo 

majoritário em número de hectares plantados). O que denominam de parcerias, na verdade, 

configuram-se como arrendamentos, pois atualmente, nenhum índio (incluindo os outros 

grupos indígenas Nambiquara e Irantxe) trabalha nas lavouras mecanizadas. 

O acordo inicial previa que os indígenas entrassem com o capital – a terra, e a mão-de-

obra. Da parte não indígena, os imuti (vários parceiros da região) entraram com o capital 

financeiro (para adquirir adubos, insumos, sementes, agrotóxico, maquinários, assistência 

técnica, entre outros). No final de cada safra, criaram uma forma de pagamento baseado num 

percentual de produção e os recursos são administrados, seguindo os próprios critérios. Nos 

dias atuais, nenhum Kozarini trabalha como mão de obra nas lavouras. 
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Figura 21 - Mapa das Terras Indígenas e cultivo de soja em MT 

Fonte: FUNAI e IBGE.
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Figura 22 - Carta imagem FUNAI/IBGE, 2009 
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3. 5. Gerenciamento kozarini 

 

Entre os grupos familiares ou facções, como foi me apresentado em alguns relatos, da 

aldeia Rio Verde predomina as alianças por afinidades. Isto quer dizer, que os membros de 

uma mesma família podem manter alianças com outros grupos para defender seus interesses, 

não se constituindo eminentemente em alianças familiares, não envolvendo relação de 

parentesco. Conforme observou um servidor da FUNAI: 

 

Nas questões econômicas, se dividem em facções, ou seja, grupos 
concorrentes que compartilham os mesmos interesses, e entre estes existem 
as ajudas, (...) as disputas e brigas internas são intensas pelo poder, pelo 
destaque econômico, e cada família filia-se ao blocão e apoiam as lideranças 
internas; (...) mas quando se trata de festas tradicionais, todos são afins, as 
flautas promovem a união, mesmos daqueles que são inimigos. Existem 
disputas internas entre cada família, mas no momento do trato com o 
sagrado, isso é colocado de lado. Se uma família não tem flauta e deseja 
fazer uma festa, pode emprestar as flautas de outro grupo, mesmo que não 
tenha uma convivência harmoniosa. Não existe harmonia, existem disputas, 
conflitos, disputas pelos próprios interesses, mesmo sendo elementos da 
mesma família. Quando envolve o grande grupo, e entre os subgrupos, todos 

se unem (Cuiabá,12/01/2011). 
 

Existe uma liderança geral, aquela que representa o grupo nas demandas externas, mas 

cada família ou individuo é livre para desempenhar seus papeis, e nas aldeinhas, existe o dono 

do lugar. Da mesma forma, o grupo Paresi, como um todo, é representado pelo cacique geral 

– isto é, chefe de todos os paresi, designação que atualmente é ocupada pelo Sr. João 

Ahezomae (ou João Garimpeiro), cujo poder, basicamente, é simbólico, pois sua presença nas 

reuniões é sempre solicitada pelos empreendedores e/ou por órgãos que trabalham 

diretamente com o grupo kozarini. Por fim, sua presença simboliza segurança para os demais 

membros, algo como se: seu João está participando, é porque aquele negócio ou projeto é bom 

para eles, portanto, é passível de ser aprovado. 

A representação jurídica dos grupos é feita pelas associações. De acordo com alguns 

relatos, o título de chefe geral fora moldado por Rondon, que o utilizava como estratégia de 

aproximação com as lideranças - os amure, (MACHADO, 1994) - com a distribuição de 

títulos como capitão. Já a referência a chefe geral é instituído, posteriormente, pelos militares 

tanto do SPI e servidores da FUNAI para representar o grupo nas questões externas, 

permanecendo até os dias atuais. 

Daniel Cabixi explica que no momento atual, analisando o grande grupo Paresi: 
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Existe a categoria dos caciques influentes, aqueles que dominam os 
conhecimentos e mecanismos políticos e econômicos da sociedade 
envolvente, aliam estes conhecimentos com os mecanismos da sociedade 
interna, e se sobressaem perante as demandas, mantêm o controle e 
monopólio dos bens materiais e monetários  (Tangará da Serra, 25/02/2011). 

 

Outro aspecto importante é o gerenciamento daquilo que denominamos para fins de 

entendimento das questões financeiras: o uso financeiro dos recursos e a distribuição dos 

bens. Os Kozarini fazem distinção dos bens da cultura e dos bens advindos da sociedade não 

indígena, e, consequentemente, seguem o mesmo padrão no tocante ao gerenciamento dos 

bens industrializados. Daniel explica que na ótica de distribuição dos bens entre os Kozarini, 

existe a socialização monetária e a socialização material.  

Significa dizer que: 

 

A economia tradicional era e é distributivista de bens tradicionais entre os 
membros da aldeia ou famílias. Quando se trata da socialização monetária e 
dos bens de consumo, ai existe diferenciação, para a qual não há 
socialização, nem monetária e nem material, isto é, não é distributivista. Não 
considero capitalista, pelo fato do capitalismo pressupor acumulação de 
renda, mas uma tentativa de adaptação do sistema capitalista dentro da 
realidade dos Kozarini e dos Paresi, em geral. (...) os detentores dos recursos 
monetários e bens de consumo sempre são os mais privilegiados (CABIXI, 
2011). 

 

Cabixi reconhece que não existe socialização dos recursos financeiros que entram nas 

aldeias. Cabe lembrar que a noção de distributivismo não é a mesma coisa que comunitário e 

que, dentro da ótica haliti, sempre predominou os grupos afins, isto é, quando alguém faz uma 

roça tradicional. Por exemplo, na época da colheita, o dono da roça socializa a produção com 

aqueles que detêm relações de afinidades e muitas vezes não tiveram nada a ver com a 

plantação, ao mesmo tempo, ele pode colocar limitação para socializar com toda a aldeia: 

“funciona de acordo com a vontade do dono da roça, não é uma decisão uniforme, 

generalizada” (CABIXI, 25/02/2011). 

Diante desse quadro, ousarei a categorizar os detentores dos recursos monetários numa 

perspectiva do grande grupo: os caciques influentes, notadamente a maioria dos caciques 

Waimaré, apoiados por agentes da sociedade envolvente (principalmente pelos detentores do 

poder externo: os empreendedores, parceiristas e políticos de todas as instituições). Essas 

lideranças exercem o poder político atrelado e construído pelos poderes externo (sociedade 

imuti) e interno (os haliti). Outra categoria de destaque é o de agentes da comunidade, são 

indivíduos, cidadãos que não tem o poder político e material, mas se destacam de alguma 
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maneira, pela sua atuação do conjunto social, destacam-se no grupo e almejam o poder. Uma 

terceira categoria é a daqueles que têm o poder de persuasão, aliam-se em conjunto com 

outros membros, vão até essas lideranças que detêm o monopólio e negociam em prol de seus 

interesses particulares (compra de carros, construção de casas, entre outros). Então se utilizam 

do poder de persuasão para adquirirem bens particulares, e isso não se estende aos demais 

moradores, do contrário, todos os haliti teriam carros e outros bens. 

Ainda sobre o gerenciamento das questões financeiras, foi umas das primeiras 

preocupações que Carlito (na Aldeia Rio Verde, 2009), contou-me:  

 

Com a entrada do capitalismo, contas correntes em bancos, crediários, 
facilitou a aquisição de objetos materiais, eletrodomésticos, como não é da 
cultura, usam de qualquer jeito, sem cuidados. Não tem noção de como 
administrar o dinheiro, só vai gastando. Entra muitos recursos, mas não 
sabem utilizar de forma racional para melhor a vida da comunidade. 

 

Ao contrário do que comumente é descrito sobre o cotidiano das aldeias indígenas, de 

que todos vivem comunitariamente, coletivamente, no caso dos Kozarini da Aldeia Rio Verde 

(também percebida em outras aldeias), não existe uma hegemonia nos tratamentos, nas 

relações pessoais. Como em todas as sociedades, existem os desafetos, as intrigas, as fofocas, 

os ciúmes, as disputas políticas. Na realização dos trabalhos, pude observar que até existem 

alianças e solidariedade entre sogros e genros, pais e filhos, mas está longe da ideia construída 

de que tudo é dividido igualitariamente. As mulheres têm as atividades específicas como 

cuidar da casa e das crianças, mas preparar a mandioca e fazer chicha ainda é uma qualidade 

bastante respeitada. Na atualidade, homens e mulheres dedicam-se as mesmas tarefas, como 

ser professores, agentes de saúde, entre outras. 

Além do plantio da soja, existem os empreendimentos das Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, principalmente nas regiões dos Rios Sacre, Sucuru-winã (Ponte de Pedra) e 

Formoso – predominância do grupo Waimaré. Na antiga estrada Nova Fronteira, desde 1997, 

arrecada-se o pedágio (ou a cobrança pelo direito de passagem), partindo da sugestão de um 

procurador da República, na intenção de demovê-los das plantações de soja. A estrada foi 

asfaltada no governo Blairo Maggi e liga os atuais municípios de Sapezal a Campo Novo dos 

Parecis, configurando-se no coração da produção do agronegócio. 

Atualmente, a rodovia foi batizada de Rodovia João (Garimpeiro) Ahezomae, para 

homenagear a liderança geral do grupo indígena Paresi, mas também é conhecida como a 

“rodovia dos índios”, uma alusão ao estado de descontentamento em pagar as taxas de direito 

ao acesso, por parte dos usuários. 
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3.6. A produção do etnodesenvolvimento entre os Kozarini 

 

Nesta seção, pretendo desenvolver uma análise inspirada na produção do saber 

antropológico (OLIVEIRA, 1999/2004; SOUZA LIMA, 1995/2010; PEREIRA, 2005; 

CORREA; 2008, entre outros), procurando na medida do possível, dar conta das diferentes 

realidades em jogo, tanto em nível regional, quanto nacional como forma de entender como se 

desenhou o quadro político e econômico da região onde se localiza a Aldeia Rio Verde e 

posição dos Kozarini, em contextos de desenvolvimento. 

Procurei brevemente historicizar as origens do termo e das discussões sobre 

etnodesenvolvimento, enfatizando os contextos de lutas a favor dos direitos humanos durante 

as décadas de 1970 e 1980, apresentadas como formas alternativas de existência das minorias, 

sobretudo, frente ao cerco etnocida, instalado pelo projeto desenvolvimentista, dos governos 

militares, como era o caso de vários países latino-americanos, incluindo o Brasil. 

Conforme já foi dito, as discussões no campo antropológico, pelo lado brasileiro, 

foram desencadeadas principalmente por Roberto Cardoso de Oliveira e Darci Ribeiro, os 

quais certamente contribuíram, entre outras coisas, para que se tornassem parte das pautas nas 

plenárias e discussões das ideias constituintes, refletidos na Constituição de 1988. 

Considero importante recuperar (e até para não correr o risco de homogeneizar o 

termo), o que Cardoso de Oliveira (2000) observou a respeito da ampliação do sentido do 

modelo proposto na época, em consonância com o caso brasileiro, não se detendo ou 

associando o modelo somente à causa indígena: 

 

O que significa dizer que esses programas alternativos poderão ser 
igualmente úteis e, sobretudo, éticos, junto a quaisquer outros grupos 
carentes de auxílio para o seu desenvolvimento, sejam eles constituídos por 
operários urbanos, por favelados, por aldeões e ou por qualquer segmento 
minoritário e subalterno da sociedade brasileira, sempre ameaçados de se 
tornarem vítimas de programas desenvolvimentistas geralmente não 
comprometidos com os seus interesses. 

 

No bojo dessas discussões, o mesmo autor chamou a atenção para as especificidades 

que deveriam ser observadas para as questões dos indígenas no Brasil, demonstrando o quão 

eram diferentes das realidades vivenciadas nos países hispano-americanos, nos quais 

Stavenhagem se inspirou. A grande expressão demográfica dos grupos indígenas daqueles 

países, frente à realidade brasileira com contingentes indígenas menores, mas que agregam 

em si uma grande diversidade étnica, levou  Cardoso de Oliveira a associá-la ao modelo 
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proposto de etnodesenvolvimento, com caráter participativo, com o trato da etinicidade e a 

destacar os cuidados em ouvir as lideranças e os grupos locais, sobre seus desejos de 

mudanças, em decorrência da instabilidade que permeiam o campo político do Estado 

brasileiro, voltadas para as denominadas políticas indígenas (CARDOSO DE OLIVEIRA, 

2000). 

Tais ideias ganharam expressão e, atualmente, a noção de etnodesenvolvimento é 

utilizada como principal orientação, ao lado da legislação em vigor, para as políticas públicas 

pensadas para os grupos indígenas brasileiros, objeto deste estudo. Conceito e legislação que 

são usados principalmente para reafirmarem os princípios básicos de respeito à autonomia e à 

autodeterminação desses grupos humanos, a garantia das terras por eles habitadas e a 

reivindicação de participação e sustentação. 

Em face da ordem econômica globalizada, os nortes das políticas destinadas aos 

grupos indígenas dentro do estado brasileiro passaram abruptamente do assistencialismo ao 

estado mínimo, ou seja, num determinado momento, para atender as demandas internas, os 

grupos indígenas recebiam as coisas prontas, no outro, os recursos se esgotavam,  e por não 

ter mais tais recursos, e  dizer para os indigenas: “virem-se como puder”. 

Contemporizando o conceito de etnodesenvolvimento, por si só, aponta para a 

necessidade premente de heterogeneizar a sua extensão para a diversidade interna dos grupos 

indígenas brasileiros, que na maioria das vezes, por pertencerem a um eixo cultural comum, 

são agregados aleatoriamente num grande grupo, mas que habitam áreas ecológicas e 

geográficas bastante distintas, e por conta disso, apresentam suas especificidades e 

particularidades, como é o caso que apresento neste estudo, a dos Paresi e dos Kozarini. 

Concluo minha análise com um exercício em que pretendo demonstrar a diversidade 

que coexiste entre os Kozarini, entendendo como o significado de etnodesenvolvimento neste 

estudo se reporta a maneira pela qual os Kozarini agem frente aos modelos 

desenvolvimentistas regionais, que a sociedade regional lhes impõe, acentuadamente pós os 

anos 1990, momento em que o desenvolvimento vira etnodesenvolvimento. Com isso, na 

arena do desenvolvimento regional, procurei apresentar quais as alternativas ou tentativas que 

eles adotam, ou produzem, para administrar as questões exógenas de desenvolvimento, no 

interior da sua cultura? Quais são as saídas, e quais etnos estão buscando para responder a isso 

tudo? E mais, como os grupos familiares atuam diante destas alternativas, se concebem de 

maneira hegemônica, ou se cada grupo (ou facção como já foi mencionado), respondem de 

maneira diferente. 
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Nesse sentido, ao longo da etapa de pesquisa de campo, procurei obter de meus 

interlocutores, como se deu a entrada das discussões a cerca de etnodesenvolvimento na 

Aldeia Rio Verde. Primeiramente, em conversas com servidores da FUNAI, eles me relataram 

que o uso do termo etnodesenvolvimento nas aldeias remonta ao final dos anos 1990, numa 

reunião na Aldeia Formoso, onde se discutiu sobre economia solidária, como uma tentativa de 

associar os conhecimentos econômicos regionais aos conhecimentos tradicionais, para 

poderem produzir, ou dizendo de outra forma, para se tornarem produtivos, buscando suprimir 

a diminuição dos recursos por parte da FUNAI. Relataram-me ainda que a ideia não foi aceita 

pelo grupo, tendo em vista que não previa verbas para adquirirem tratores, adubos, entre 

outros materiais e bens, conforme era feito pela FUNAI. 

As demandas por recursos cresceram nas aldeias, em função das interferências das 

políticas públicas, como acesso a saúde, que melhorou as condições de saúde, diminuindo a 

mortalidade infantil, desencadeando um aumento populacional, e consequentemente, 

aumentaram-se os custos.  

O resultado desse primeiro investimento foi que os indígenas não assimilaram a ideia, 

não houve discussões e o projeto da introdução dos princípios da economia solidária não 

prosperou. Em 2007, o IBAMA e a FUNAI, em parceria, realizaram nova tentativa, utilizando 

a metodologia da Comunidade Ativa – projeto em que se insere os membros das aldeias como 

protagonistas. Esse trabalho foi realizado nas aldeias dos grupos Kozarini (Rio Verde, Nova 

Esperança e Batizá) e Waimaré (Quatro Cachoeiras, Sacre II e Formoso), em que se reuniram 

todos os segmentos sociais e se discutiram dentre outras questões as perspectivas do uso do 

fogo nas aldeias e os grandes incêndios provocados no entorno das terras indígenas. 

No tocante à educação, Daniel Cabixi, que atualmente assessora a gestão da educação 

na FUNAI, demonstrou como os Kozarini, ao construírem o Projeto Político Pedagógico, 

concebem a educação formal em três dimensões, as quais são: a) educação tradicional, 

oriunda das raízes culturais dos Kozarini e o fortalecimento da língua materna haliti; b) um 

meio termo que oscila entre os conhecimentos formais e os tradicionais – isto é, as crianças e 

os jovens apreendem os conceitos formais primeiramente na língua, e depois passam a estudar 

na língua portuguesa; c) educação formal em consonância com as políticas pedagógicas 

oficiais (MEC, SEDUC e Secretarias Municipais de Educação). 

Essa discussão pode ser ampliada com as explicações dadas pelo Prof. Rony 

Azoynaice, em 2010, que assim descreveu o contexto educacional: 
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O fortalecimento da língua materna – 100% falam a língua materna, e isso 
gera credibilidade e fortalecimento, e os conhecimentos tradicionais 
Kozarini – 100% acreditam na força de Enorê. Foram os primeiros 
guerreiros a lutar para assegurar as terras, participaram das lutas pelos 
direitos territórios, políticos e culturais. Isso tudo desencadeia nos jovens 
Kozarini, o orgulho e força de se autodenominarem haliti-kozarini, e 
priorizam a cultura do subgrupo Kozarini, e tem consciência que sempre 
serão índios mesmo utilizando elementos da sociedade nacional, como 
roupas, carros, sempre serão Kozarini. (...)  Não se expressam muito bem no 
português, mas tem absoluto entendimento do que está sendo transmitidos a 
eles, diferentemente do que ocorre com os jovens Waimaré, que detêm maior 
conhecimento ocidental, do que a sua própria cultura.” (Rio Verde, 
13.06.2010) 

 

Os Kozarini acreditam que dessa maneira estarão garantindo trânsito nos diversos 

conhecimentos envolvendo as questões econômicas, políticas e sociais (em várias dimensões), 

quando se aborda os conhecimentos haliti, os conhecimentos da sociedade regional, nacional 

e mundial, de maneira crítica, capacitando- os para separarem as coisas boas e ruins. Em tese, 

com esses procedimentos estão concretizando o que de fato preconiza as diretrizes para existir 

de fato uma educação escolar indígena, que tem como metas: o compromisso com a causa 

indígena, que as crianças e os jovens continuem aprimorando a escrita e o discurso na língua 

materna, que possam falar e escrever bem o português, assim como permitir que conheçam a 

diversidade e o contexto da sociedade lá fora, aprender outras línguas, conhecer outras 

culturas. Assim, poderão formar outras categorias profissionais, futuros gestores, fugindo da 

tendência que a FUNAI instituiu, de proporcionar o acesso ao ensino profissional, 

encaminhando sempre para a área de educação e saúde. Na escola de educação básica, todos 

os professores e professoras são Kozarini, todos falam a língua e a alfabetização se inicia na 

língua haliti. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, aproximando Antropologia e História (OLIVEIRA 1988, 1999), 

procurei dar conta de uma breve história de longa duração do grupo indígena conhecido como 

Paresi, de autodenominação Halití, com ênfase nos processos econômicos quem tem incidido 

sobre o grupo desde o início de seu contato com a sociedade dominate regional-nacional. 

Neste contexto, trato especialmente do subgrupo Kozarini, no contexto dos debates e 

propostas sobre a noção de etnodesenvolvimento. Dessa forma, procurei tanto contribuir para 

uma etnografia de um grupo paresi ainda pouco etnografado, em especial no modo como se 

apresenta e ditingue-se de seus vizinhos (Barth, 1969, 2000), quanto contribuir para os 

debates e dilemas em torno de noções e projetos de desenvolvimento em áreas indígenas.  

Para encerrar, recorro, mais uma vez, a uma de minhas principais interlocuções, a 

realizada com o intelectual indígena Daniel Cabixi, quando propus que formulasse uma 

possível definição do prefixo etno-, entre os Paresi, na arena do desenvolvimento. Levando-se 

em consideração que, mesmo que, ao final, seja a maneira pela qual estão administrando a 

entrada do desenvolvimento nas feições capitalistas empresariais em suas aldeias, os 

procedimentos e comportamentos atuais já se configurem como a produção de uma leitura 

indígena. Explicou-me que: 

 

Etnodesenvolvimento é um conceito abstrato, da mesma maneira que cultura 
é um termo exógeno, advindo principalmente da antropologia. (...) É 
importante citar três questões importantes para entender a produção de um 
etno, na questão do desenvolvimento étnico: a cultura tradicional, como ela 
sempre foi ensinada; a cultura de transição que se refere às mudanças da 
estrutura da cultura tradicional em função das influências exógenas (como o 
convívio com Rondon, as Missões); e a recompilação da cultura tradicional, 
com a as influências exógenas que caracteriza o atual processo de um novo 
estabelecimento do status quo contemporâneo (Tangará da Serra, 
17/02/2011). 

 

Diante do exposto, a guisa de conclusão, é possível apresentar três caminhos possíveis 

na produção de um desenvolvimento que responda aos interesses e concepções kozarini: 

1º) A importância de se selecionar os conhecimentos tradicionais – as histórias 

sagradas, como pressupostos para se conhecer os Kozarini; 

2º) A apresentação do Projeto Político Pedagógico que é único, singular e particular, 

como forma de preparar gestores Kozarini, qualificados para debater e discutir sobre o destino 
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do grupo, sem depender da FUNAI, almejando aprender inglês, conhecimentos de 

informática, os tramites do setor  financeiro,  jurídico, dominar os projetos, como ferramentas 

para se gerenciar os recursos que entram através dos empreendimentos e saberem aproveitar 

os benefícios do meio ambiente, em seus territórios. 

3º) A maneira particular de administrar os recursos de acordo com a diversidade 

interna da aldeia, levando-se em conta os grupos familiares ou facções que são definidos pelo 

grau de afinidade, não envolvendo parentesco, que se unem para defender interesses em 

comum. 

Entre projetos de grupo, famílias e indivíduos, em uma arena (etnodesenvolvimento) 

que evidencia a diversidade das situações paresi, no caso Kozarini, o grupo segue, dentro das 

condições de possibilidade de cada momento histórico, na busca de autonomia política e 

sustentação de suas necessidades materias e simbólicas. 
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