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RESUMO 

 

Este trabalho conta a história de um grupo de A´uwẽ Uptabi, conhecidos por povo Xavante, na 

perspectiva daqueles anciãos xavante que estiveram mais diretamente envolvidos na luta pela 

reconquista Terra Indígena Marãiwatsédé, com destaque à vida do cacique Damião Paridzané, 

liderança desta história. Além da trajetória de vida deste líder, esta pesquisa procura mostrar 

como era a escolha do cacique para o povo Xavante, e discute também as mudanças que foram 

ocorrendo na vida do povo Xavante, e como a escolha do líder é muito importante para a vida 

de seu povo, pois, esse líder (cacique) tem a responsabilidade de conduzir os caminhos do povo. 

Nesse trabalho escrevemos a vida do cacique Damião Paradzné por meio de entrevistas abertas 

e ilustradas com fotografias. Três entrevistas foram realizadas: com o cacique da aldeia 

Marãiwatsédé, Damião Paridzané; com Evaristo Ruwa´adi na Terra Indígena São Marcos e 

com o ancião Policarpo Wa´aire na aldeia Abare Wede - Terra Indígena Pimentel Barbosa. 

Cacique Damião é um líder que não se corrompeu pelas armadilhas do povo não índio nas 

relações de poder. Sempre procurou trabalhar de forma justa e honesta, para garantir um 

território para seu povo. A história de Damião como cacique se entrelaça com a vida de seu 

povo, em defesa da comunidade Xavante de Marãiwatsédé e dos demais Xavante no estado de 

Mato Grosso. Por isso, se torna de suma importância que os alunos da escola, os jovens da 

comunidade, os anciões da aldeia, nunca se esqueçam da importância desse líder para seu povo. 

 

Palavras-chave: Povo Xavante. Cultura Imaterial. Cacique Damião Paridzané. Reconquista da 

Terra de Marãiwatsédé.  

 



 

ROWATSU´U ´UPTSÃNA 

 

Ihe, wahã wapodo ãmé Marãiwatsété´re, bödö 06 (imropo na) duré a´amo(Junho, 

hönhimi´robó wa) duré wahu hã 1952 na ipotodzé te tihöiba, duré imama ´Ruwawẽ duré ina 

Pe´rãiwa na itsitsi dzahuré. Wahã, aibö na wapodo taha´wa imama norĩ irowẽ aibö tama ipoto 

dza´ra wa. Duréi hã, imama danhimnhö´a, tadza hã, a´uwẽ i´ahö te tsiwi iwaihu´u õdi, duré 

imama norĩ. Oto prédu wamhã, para´õtõwe na i´ãma iwahu hoimana wamhã, ina wate pawapto 

öhu na duré imama aba wate´re tsamroni u´mrẽ wadza tsô´retitu duré te ima ãma tsitsanhõ 

aba na duré tsihö na te waihu´uda aba hã. Oto prédu wamhã, mitsitó maparané i´ãma iwahu 

(12 anos de idade), duré ima rotsa´retse õdi mari iwatobro dahã. Niwa bötö nahã, mate ihö´a 

maiwi a´uwẽ´u Marãiwatsété´u hã, tawamhã apö matewi São Marcos ( Ẽtẽnhõpré´u ), 

rowatsu´u titsiré ihö´a nori ma, a´uwẽ te i´anhõpẽtẽ nahã.Ãne wa nahã, wahã Paridzané imama 

wate tsaprõni aba duré tepe dzô hã, u´mre wate mrãmi öré hã, imama dzô hã. Duré, wate 

romhuri in ama,datsada te manhãri dawamhã tsi´õnõ wate wapé öiba.  Oto wahu 1966, 

höimana wamhã tsarétse ãna mate höiwi mate wi a´uwẽ Marãiwatsété ãma dzöhã, 

datsiwa´uburé te tsiwi manhãri aibötó WAI´A, tawamhã ihö´a nori a´uwẽ mate rom´mrãmi 

dza´ra, dza waradzu a´uwẽ te itsahuna hã, tso´iwitsi dza´ra nahã. Hoiwi tsô iwitsi dza´ra hã, 

itsa´ẽnẽ tsi´ahöri´wa nori te bödö Mitsitó Imrõtõ ( 15 ), wahu Mitsitó wapto Para´õtõwe dzahu 

Imrõpötó Imrõpö (1966 ), duré A´amo Rob´ro´owa   ( Agosto ), tawamhã ma oto atsitsi duré 

ni´wam nori hã, uiréré ma atsitsi duré hoiwi tiwara tsi´ubdatõ mate mahã, tamémhã a´uwẽ ahö 

upta´ana uburé anhipai´u ihoiba dza´ra hã. Tadza hã,  õnénharé mate ai´utõ ahö na. – A´uwẽ 

abdzé mate tsowadzere dza´ra duré ihö´a nori te ãma dapawapto dza´ra tsimi´öna itsa natsi 

tãma wadzari dza´ra duré ö. Tamé Paridzané mama mate dame dörö duré watébrémi duré 

wapte nori mate tsẽmeni aibö nori ubumrõi´u. Paridzané tawamhã te höimana ni´wa te madö´ö 

õdi, taha´wa ina mate dama nhadaihu´u te te madö´ö mono da dató hoimana mono wabda hã, 

itsitsi hã Geraldo Tserewa´ruwẽ. Tawamhã, imama amo te tsima rowẽ ihoiba na, e mari´wa 

i´ra aibö baba wa duré i´ra nori hã, pi´õtsi wa. Tawamhã, Paridzané ni´wa timama te imadö´ö 

õnahã tãma itsé uptabi duré a´uwẽ Marãiwatsété hawimhã itsi´utõri nahã. Oto dame 

´rehöimana mono wamhã dawadzari duré te dame ´re höimana a´uwẽ höimana uburé dató 

mono na, Oi´o, Danharõnõ, Wa´i, Wapté, Danhõnõ duré Wai´a. Niwa bötö nahã, te mo 

dadzarina ti´a i´aimoi´u Nõrõtsu´rã´u duré tame te dame tihoiba tadza hã, mari mate watóbró 

a´uté mate matörö tawamhã Marãiwatsété hawimhã mate pitsutu dza´rani, taha´wa te 

Paridzané te anhimrõ Ẽtẽ´are´u tame te duré ´rehöimana dza´ra.Taha wi te duré dzômo õwa 

Ẽtẽnhiritipa´u dame Paridzané daré´rinhã mate tsitsi Örã na. – E mari´wa mate tsitsi 

Öprapa´rãwa, taha wi mate tsima rotsa´rata ti´a te te wapéda Marãiwatsédé hã.Tamé 

rotsa´rada te tãma tihöimana dzahi ti´a te wapé dahã, taha wi mate a´uwẽ ama dzatsi ãne mate 

apö ti´a ti´ö wahu ahöna te tsô rowapé.Ãne wahã wa rowatsu´u e mari´wa ´rehoimana mono 

wa duré date waihu´u dza´rada itsihötö na duré date tsõ´ré dza´ra mono da duré nimamé dö´ö 

wabda ãne mate ti´rãtsutu Paridzané nahã rowatsu´u hã. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho conta a história do povo A´uwẽ Uptabi, a partir da memória de um grupo 

de A’uwê Uptabi, conhecidos por Xavante, que estiveram diretamente envolvidos na luta pela 

reconquista da Terra Indígena Marãiwatsédé, com destaque à vida do cacique Damião 

Paridzané, maior liderança desta história.  

A Aldeia Marãiwatsédé, que se faz constante referência neste texto, onde reside o autor 

desta pesquisa, está localizada na Terra Indígena Marãiwatsédé, nas fronteiras do Município de 

Bom Jesus do Araguaia, no estado de Mato Grosso. Na aldeia Marãiwatsédé existem agora 

cerca de 1.225 pessoas. 

 

Figura 1 – Vista aérea da Aldeia Marãiwatsédé no ano de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo OPAN, 2015 

 

Este trabalho de pesquisa é uma história biográfica, pois trata da vida do cacique Damião 

e de sua luta pela reconquista da terra Marãiwatsédé; e é exemplar para todos os povos 

indígenas conhecerem a demonstração dele, para quem não conhecia a vida dele.  

Quando o trabalho foi realizado, as entrevistas e registros se deram primeiramente só 

oralmente, depois transcrevemos na língua Xavante e então foi traduzido na língua portuguesa. 

A presente pesquisa foi realizada em grande parte na Terra Indígena Marãiwatsédé, Município 

de Bom Jesus do Araguaia/MT, tendo como métodos de trabalho a coleta de fontes orais e 

entrevistas abertas.  
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Ao todo, foram realizadas três entrevistas: a primeira foi realizada com o cacique da 

aldeia Marãiwatsédé, Damião Paridzané; a segunda com Evaristo Ruwa´adi na Terra Indígena 

São Marcos; e a terceira e última com o ancião Policarpo Wa´aire que mora na aldeia Abare 

Wede (Piquizal) na Terra Indígena Pimentel Barbosa. Evaristo Ruwa´adi foi escolhido para ser 

entrevistado por ter crescido e vivido a adolescência junto com o cacique Damião, além de 

Policarpo que também acompanhou uma parte da trajetória dele. Desta forma, os três (caciques) 

também falaram sobre como, entre os Xavante, deve ser o cacique dentro da sua comunidade. 

As imagens fotográficas foram, em sua maioria, cedidas pela OPAN, gentilmente copiadas e 

cedidas ao autor deste trabalho e estão guardadas em seu acervo. 

O texto mostra o trajeto do Damião Paridzané para todos os índios brasileiros, para 

entender a vida de Paridzané e junto, da Terra Marãiwatsédé do povo A´uwẽ de Marãiwatsédé. 

Também aborda sobre os Padres Missionários Salesianos expulsando o Povo Xavante 

Marãiwatsédé e como estes buscaram outra região. Os Xavante de Marãiwatsédé quase 

perderam a sua terra de origem. Mas, de repente, com um sonho, Damião Paridzané ganhou 

força e apareceu para lutar e retomar da sua terra de origem, onde os ancestrais moravam e 

morreram e não queriam deixar para os warazu (não índios). 

Por isso, a vida do Paridzané é muito importante para povo de Marãiwatsédé, assim as 

crianças, os jovens e as lideranças indígenas têm de aprender porque o povo de Marãiwatsédé 

ainda mantém a cultura viva. Além disso, mostra que ainda não há a democracia do não índio, 

se precisar de alguém para ser líder, vão indicar alguém da comunidade da aldeia. 

O papel do Paridzané é muito importante, pois ele luta pelos direitos, e defende sua 

Terra de Origem, porque ele sempre valorizou sua terra para produzir os alimentos tradicionais 

e o reflorestamento das matas ciliares. Por isso, eu acredito que este trabalho é importante ser 

registrado no livro, para todo mundo conhecer a história da vida de Paridzané, tendo em vista 

que ainda não temos livro didático desta história da Aldeia Marãiwatsédé, assim eu fiz a minha 

pesquisa sobre a vida do cacique Damião Paridzané. 

Antigamente o homem Xavante tinha muita coragem. Para ser cacique tinha de ser 

exemplar, não corria nunca do perigo. Se o homem matar a onça, todos vão conhecer ele por 

não ter medo e também, se matar a surucucu (cobra grande). Assim, antigamente o homem 

corajoso liderava a sua comunidade.  Atualmente, a vida dos Xavante foi mudando. Quando um 

homem se torna cacique a comunidade da aldeia vai escolher ele, mas também ele tem que falar 

bem na língua portuguesa para ser cacique. Na verdade, hoje, o cacique não faz nada para a sua 

comunidade e manda alguma coisa escondido sem avisar a sua comunidade. Ele só nele como 

cacique, por isso ele ganha escondido sem mostrar para da sua comunidade. Alguns caciques, 
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hoje, bebem bebida alcoólica e não mostram o caminho certo para sua comunidade, e isto são 

consideradas coisas ruins para o povo. Assim, a situação dos Xavante foi mudando e 

antigamente a situação era muito mais justa e em prol do comunitário. Por isso escolhi a vida 

do cacique Damião Paridzané porque ele foi diferente; na vida dele só há luta pelos direitos dos 

índios e pelo território. Ele também não gosta de coisas ruins. 

 

Figura 2 – Cacique Damião Paridzané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo da OPAN, 2015 

 

 

Damião Paridzané nasceu no território Xavante Marãiwatsédé, localizado entre os 

municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia, no estado de 

Mato Grosso. Aos quatorze anos de idade foi transferido de seu território junto com o restante 

da comunidade (273 pessoas) para outras terras indígenas. Uma epidemia de sarampo acometia 

outros indígenas na Missão Salesiana de São Marcos, para onde Damião foi levado. Em 

decorrência da doença, ele perdeu seu pai poucos dias depois de sua chegada naquele território.  

Em 1974, passou pelo ritual de furação de orelha (iniciação de jovens), tornando-se um 

guerreiro.  
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CAPÍTULO I - HISTÓRIA DA ORIGEM DO POVO XAVANTE E A OCUPAÇÃO 

DAS TERRAS EM MATO GROSSO 

 

Há milhares de anos atrás, o Deus dos Xavante, Tsa´amriwawe, existia sozinho, mas ele 

criou os Xavante em cada região. Depois, os Xavante criavam muito na terra e aconteceu a 

divisão dos clãs (Po´redza´õnõ e Öwawẽ), para se respeitarem em sua organização social e não 

se casarem no mesmo clã. Depois ele subiu para o céu. Mas antes de subir, ele prometeu: vou 

mandar um homem no meu lugar e ele vai criar as comidas como carne de bichos, os peixes, as 

frutas que vivem no cerrado e matas, e as medicinas tradicionais. 

Quando os Xavante viviam sozinhos e caçavam com espaço livre, e pescavam sem rios 

contaminados, não tinha pastagem e não tinha destruição da natureza, assim que os Xavante 

acostumavam do antigo e, hoje, as comidas tradicionais estão sendo contaminadas, o ar e os 

rios poluídos. 

Então, o Parinai´a crescia entre os Xavante e criava as comidas tradicionais, as batatas, 

os peixes, os insetos das árvores, as frutas no cerrado e as montanhas. Porque antigamente não 

tinha comida, eles só comiam os insetos das árvores, por isso eles criavam todas as comidas 

para os Xavante, mas também, eles escolhiam o Deus Tsa´amriwawe. 

Antes, muito antigamente, os Xavante viviam na região Marãiwatsédé, com seus modos 

de viver que são únicos em cada uma das culturas, com suas línguas, crenças, regras e as 

organizações sociais.  

Os Xavante lutavam na guerra entre si por causa da região e, se alguns deles entravam 

no outro lugar e, os donos do lugar se encontravam, brigavam para não poder entrar mais. 

Viviam juntos na região Marãiwatsédé, mas antigamente moravam desde onde existe 

atualmente, o Município Santa Terezinha até onde hoje localizado o município Nova Xavantina. 

Moravam perto do Rio das Mortes e do Rio do Araguaia. Os Xavante sempre brigavam, alguns 

mudavam para Nõrõtsu´rã, Arobónhipó e Ẽtẽnhitséréhi e Önhi´udu, mas, os Xavante de 

Marãiwatsédé moravam e não queriam abandonar a Terra de Origem onde o Deus dos Xavante 

Tsa´amriwawe existia. Então, os Xavante de Marãiwatsédé moravam em várias aldeias: 

Tsõ´repré, Tsiba´ahatsi, Ubdöhi, Ẽtẽtsimara, Bö´u, Abare´u´õmonhõtõdzé, essas aldeias eram 

muito grandes e os Xavante viviam mais próximos. 

Os Xavante viviam no Centro do Oeste, no estado do Mato Grosso. Da aldeia grande 

Tsõ´repré os Xavante brigavam na guerra, por isso, os Xavante dividiram-se em cada região, 

alguns formaram a aldeia Arabonhipó e Wededze onde a Terra Indígena Pimentel Barbosa ficou 

atualmente; outros na aldeia Ẽtẽnhitséréhi onde é a Terra Indígena Areões. E mais duas aldeias 
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foram formadas antes do contato como o povo não indígena: Nõrõtsu´ra (Couto Magalhões), 

Önhõ´udu (Batovi) que está hoje no baixo do Rio Kuluene, no município de Paranatinga. 

 

Figura 3 – Mapa de localização do povo Xavante em suas terras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Sócio Ambiental – ISA 

 

Alguns xavantes, em expedição, descobriram a terra nova e vieram para a região 

Tsõ´repré e passaram no Rio das Mortes e caçavam em todo território e aproximavam do Rio 

Araguaia, onde o município Barra do Garças está localizado. Eles passaram direto e 

descansavam no estado de Goiás. Uma noite levantaram de madrugada, saíram e chegaram 

onde hoje é São Paulo e, se aproximaram do Rio de Janeiro. Depois de dois dias, eles chegavam 

ao Rio de Janeiro e encontraram os brancos (waradzu). Quando lá chegaram alguns homens e 

as mulheres foram escravizados, igual os povos que vieram da África. Os Xavante não queriam 

ser escravos, porque os Xavante só trabalham para sustentar as suas famílias. 
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O restante do grupo voltou para onde viviam porque os brancos atrapalhavam o Brasil, 

por isso eles voltaram para o Mato Grosso onde ainda tinham pouca ocupação dos brancos 

warazu. Os Xavante escravizados fugiram a noite e correram atrás do seu povo e encontram em 

Pirenópolis. Os brancos foram atrás deles para pegar de volta.  

Os Xavante chegaram a tarde no rio Araguaia e atravessavam o rio mas, de repente, o 

boto apareceu no meio do rio e aí os Xavante se dividiram, porque alguns já haviam atravessado 

o rio e outros voltaram para trás. 

Depois eles avisavam a si mesmos, alguns tiveram que abandonar seus filhos, alguns 

deles tiveram que cuidar bem e dar a comida, então, os Xavante pensaram em espalhar por todo 

o seu território, porque eles perderam as suas famílias, por isso mudavam para qualquer lugar 

onde os Xavante existem.  

Os Xavante de Marãiwatsédé viviam sempre lá mesmo, porque não queriam abandonar 

a Terra de sua origem, mas, o Deus dos Xavante Tsa´amriwawẽ e o Parinai´a criaram o que os 

Xavante sempre acostumam e para eles, também, dentro da Terra tem o sagrado e lá as festas 

da cultura, são elas: Wai´a, Datsirẽne, Danhõ´re, Aihö´uni, Pahöriwa, Tébé, Datsipadö, Darini, 

foram criadas e vieram do Butséwawẽ, criador dos saberes para o povo de Marãiwatsédé. 

Então, os Xavante de Marãiwatsédé foram os últimos a serem contatados, em 1940, 

quando o Brasil encheu em toda parte. Portanto, os Xavante de Marãiwatsédé foram expulsos 

na década de 1960, quando ainda o Sistema de Proteção ao Índio (SPI) era responsável por 

cuidar dos povos indígenas no Brasil. A Missão Salesiana e o SPI conseguiram um avião da 

Força Aérea Brasileira (FAB) e em 1966 transportaram os 236 Xavante de Marãiwatsédé 

sobreviventes para Missão Salesiana de São Marcos que fica a 400 km da cidade de Barra do 

Garças-MT.  

A Terra de Marãiwatsédé ficou muitos anos sem os Xavante, porque a Agip Petroli 

comprou a área da Fazenda Suiá-Missú, depois da retirada dos Xavante de Marãiwatsédé. 

Portanto, Damião Paridzané apareceu para lutar pela Terra de Marãiwatsédé, para retomar da 

sua Terra de Origem Sagrada. 
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CAPÍTULO II - A VIDA DE DAMIÃO PARIDZANÉ: DE MENINO À CACIQUE 

 

 

2.1 Damião Menino (1952-1966) 

 

Damião nasceu no dia 06 de junho de 1952, em sua terra de origem Marãiwatsédé, onde 

seus pais moravam desde o contato com a sociedade não indígena.  

Quando tinha entre 9 e 13 anos de idade, sempre acompanhava seu pai, Caetano, na 

caça, porque ele nasceu como homem e precisava aprender a ter coragem e não ter medo, 

quando havia perigo ou animais selvagens.  

Na época, na pescaria de timbó, Damião ia junto com seu pai e sempre carregava suas 

coisas porque, como filho, deveria ajudar o pai. Menino, Damião vivia com seus colegas e 

gostava de caçar e matar passarinho.  

 

Figura 4 - Damião (2º à esquerda) com seu grupo de meninos com cerca de 12 anos em 

Marãiwatsédé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da Opan, 2015 

 

Sempre que havia festa participava; o pai o pintava para acompanhar seus colegas 

meninos. Quando tinha a festa do Oi´o (luta dos meninos), sempre participava para conhecer a 

coragem deles. 
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Figura 5 - Damião (ao meio), 13 anos, quando aprendia caçava em Marãiwatsédé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dário (fotográfo). Acervo da Opan, 2015 

 

 

Naquela mesma época foi a invasão pela Fazenda Suiá Missu, que tinha avião e o povo 

de Marãiwatsédé estava próximo e passaram a “conviver” com os warazu e o avião sempre foi 

uma grande novidade. 

 

Figura 6 - Grupo empurrando um avião da fazenda Suia Missu, em demonstração de 

recusa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Dario (fotógrafo), Acervo: OPAN, 2015 
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Figura 7 - Em Marawatsèdè – Fazenda Suiá Missu registrada antes da mudança para 

São Marcos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  Acervo: OPAN, 2015 

 

Quando Damião era adolescente, ocorreu a transferência do povo de Marãiwatsédé. No 

mesmo ano estava fazendo 14 anos de idade e participava junto com seu povo da cerimônia do 

Wai’a.  

O avião da FAB chegou no dia 15 de agosto de 1966 na sede Suiá Missu levando todo 

o povo para Missão Salesiana de São Marcos. Assim, Damião foi junto do seu povo para aldeia 

São Marcos e ao chegar à outra região, pensou aonde ele ia ficar porque lá não tinha sua família. 

Os padres recolheram os meninos e as meninas, além disso, depois de três dias ele nunca mais 

viu seu pai. No mesmo dia em que os Xavante de Marãiwatsédé chegaram, morriam por causa 

de sarampo, e conta-se que envenenaram a água e a comida deles matando, também, o pai de 

Damião, que soube por sua mãe a notícia. 

Sem pai, a mãe dele o entregou para seu tio Geraldo Tserewa´ruwẽ cuidar. Geraldo 

aceitou porque não tinha filho homem e o Damião também, porque não tinha ninguém para 

cuidar dele: quem iria pintá-lo para festa? Quem iria fazer o artesanato tradicional para usar em 

toda a festa? Só o tio dele que sabia fazer todos os artesanatos dos Xavante. 

O tio dele tinha compromisso e cuidava bem dele, sempre o pintava e dava comida igual 

como seu filho de verdade, mas mesmo assim, Damião tinha muita saudade, porque nunca 

encontrou seus irmãos, pois, os padres o haviam deixado no alojamento dos meninos. Ficava 

muito triste, pois acreditava que sua família havia o abandonado em outra região.  Durante 

muitos anos Damião ficou morando no internato junto a outros meninos, mas saia para a casa 
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do seu tio quando tinha festa. Naquela época, os anciãos organizaram os meninos para virarem 

adolescentes, o tio dele o buscou e Damião participou da luta dos meninos Oi´o. Após a festa, 

ele passou a primeira fase de menino e virou adolescente. 

 

 

2.2 Damião Paridzané Adolescente na Missão São Marcos 

 

Naquele ano de 1966, o cacique Wa’ané, pai de Damião, junto de sua mãe se mudaram 

para a Terra Indígena São Marcos. Chegando em São Marcos os padres da Missão Salesiana 

trocaram o nome de seu pai para Caetano Ru’awe, bem como de sua mãe, para Brígida Perãiwa. 

Damião era o terceiro filho, tinha dois irmãos homens e não tinha irmã.  

Foi a época que Damião entrou na adolescência e encontrou seus colegas que também 

lá cresceram. Eram os meninos que foram para São Marcos, juntos no avião. Então, ele ficou 

muito alegre por ter encontrado os que moravam na Terra Indígena Marãiwatsédé. Após um 

ano que ficou adolescente, sua mãe mudou para outra região, lá no Couto Magalhães 

(Norotsu’rã).  

Damião iniciou seus estudos na Missão Salesiana e ficou no internato porque queria 

aprender a língua portuguesa. A ideia dele era estudar porque pensava que se ele crescesse 

ninguém iria cuidar da vida dele. Ele também sempre cuidava dos seus colegas, mas, entre os 

adolescentes alguns deles que vieram da outra região, não gostavam dos seus colegas, e por 

isso, ele sempre pacificava alguma briga. 

Damião trabalhava muito na roça comunitária, mas ele sempre ajudava seu tio Geraldo, 

porque ele cuidava dele e lhe dava comida. Damião sempre respeitou seu tio que era como seu 

pai, porque o criou e sustentou com trabalho da caça e da pesca. 

Adolescente, Damião trabalhava para os padres e cortava cana de açúcar no facão, 

sempre sofrendo porque era obrigatório para a vida do adolescente (o sofrimento). Na cultura 

tradicional Xavante ele sempre participava com o canto da meia noite e dançava o dia inteiro, 

participava da Corrida de Tora de Buriti (Uiwede) e na festa da cerimônia (Wai´a).  
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Figura 8 - Cena de Damião (é o 2º agachado, da esquerda para a direita) no trabalho da 

roça na Missão São Marcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo: OPAN, 2015 

 

Além de cortar cana, os padres também lhe deram o trabalho de fazer rapadura e mesmo 

assim, a tarde ele estudava com os padres da missão. 

Dentro da sala de aula ele também sofreu porque o professor era padre e o mandava 

fazer leitura e se ele não lia, o padre batia em sua cabeça; se não escrevia com calma, batia em 

sua mão. Isto é uma amostra da discriminação que ele aguentou em sua vida de adolescente. 

 

Figura 9 - Damião (1º à esquerda) na Missão S. Marcos e o missionário salesiano 

Adalberto Heide 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo OPAN 
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Também na adolescência, ele aprendeu coisas boas, principalmente o respeito por outras 

pessoas como, aos padres, aos seus padrinhos, aos anciãos e a todos do seu grupo. Na 

adolescência Damião ficou muito forte para viver na cultura Xavante e aprendeu como é a vida 

dos homens. 

 

 

2.3 Damião jovem e padrinho: seu casamento e o sonho de encontrar seu povo de 

Marãiwatsédé 

 

Damião, jovem, morando na aldeia São Marcos, teve dificuldade para sair do internato 

quando terminou a cerimônia da festa, pois, os padres não o liberaram para sair do lugar dos 

jovens. Assim, após dois anos, os padres o liberaram quando a mãe de Carolina Rewaptú o 

escolheu como genro. Após a liberação dos padres e do seu tio Geraldo, ele juntou com sua 

esposa e foi morar na casa dos sogros. 

Com isso, Damião sempre trabalhava na roça de toco para sustentar seus sogros e 

também caçava sozinho. Na caça matava os bichos que viviam no mato e trazia para sua casa, 

pois já tinha aprendido como caçar com seu padrinho de idade durante a adolescência. 

Após o casamento, Damião passou a ser padrinho dos adolescentes, chamado 

Danhõhui´wa, passando as fases da vida até virar adulto. Ser padrinho é obrigatório para 

participar no centro Warã (conselho dos anciões e homens adultos maduros) para ficar junto 

com os anciãos, pois, só assim ele pode escutar qualquer coisa que os anciões forem 

organizando para quando tiver festa. O padrinho também sempre puxa o canto com seus 

afilhados, chamados de Wapté. 

Quando terminou a fase de padrinho, Damião ainda morava na aldeia São Marcos, ele 

ganhou seu primeiro filho. Damião já havia aprendido a cuidar de si mesmo porque sua ideia já 

tinha amadurecido para viver sozinho. Depois que terminou a festa do Wapténhõno (iniciação 

de jovens à vida adulta) Damião continuou morando por 10 anos em São Marcos.  

Certo dia, ele sonhou que devia mudar e ir atrás do povo de Marãiwatsédé que estava 

na TI Couto Magalhães (Norotsu´rã) e no sonho um homem lhe falou: “Damião vai atrás do 

seu povo, melhor você abandonar essa terra (São Marcos), porque teu povo está sofrendo. Por 

isso, você vai. Vou te acompanhar para sempre em qualquer lugar, mas vou dar da sua força. 

Estou escolhendo você para salvar o povo”.  

Quando ele acordou, pensou: “Porque o meu sonho apareceu assim? Será que ele vai 

me afastar de qualquer perigo?” E decidiu ir atrás do povo de Marãiwatsédé.  
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Damião já havia aprendido toda a história de Marãiwatsédé, pois seu tio Geraldo havia 

ensinado. Com isso, Damião abandonou a aldeia São Marcos pensando somente encontrar sua 

família e o povo de Marãiwatsédé. 

 

 

2.4 Na Procura do Povo de Marãiwatsédé: Saída de São Marcos para Couto de 

Magalhães ou Norotsu’rã (1977-1981)  

 

Saindo da aldeia São Marcos no ano de 1977, Damião foi para a TI Couto Magalhães 

que os Xavante nomeavam de Norotusu’rã (terra dos babaçuais). Lá encontrou o povo de 

Marãiwatsédé. Todas as pessoas ficaram muito alegres e construíram uma casa para ele, pois, 

até o momento havia sido o único que tinha ido atrás deles. Muitos já haviam se casado por lá, 

sem pensar em procurar o resto do povo de Marãiwatsédé. Durante quatro anos, Damião 

permaneceu morando em Couto Magalhães.  

Durante o período de 1979 à 1980, Damião lutou politicamente pela primeira vez junto 

do seu povo, tirando fazendeiros invasores e quebrando suas casas. Depois da luta de retirada 

dos fazendeiros, conseguiu junto a outras lideranças a homologação da TI Parabubure (que tem 

por nome verdadeiro Nõrõtsu’rã) 1.  

Damião fez a sua luta do seu futuro, porque ele ouviu a notícia da sua terra de origem, 

por isso o pensamento dele sempre foi retomar a área onde seus pais viviam e bisavós que 

caçavam. A ideia do Damião, para encontrar a história da terra, era lutar, reconquistar e retomar 

a área para seus netos lá viverem.  

Certo dia, Damião encontrou um padre que conversou pela primeira vez com ele sobre 

a terra Marãiwatsédé, Damião lembrou e ficou com muita saudade de tudo no passado. No ano 

seguinte, em 1981, tudo mudou: uma criança havia desaparecido na beira do rio e a comunidade 

suspeitou que pessoas de Marãiwatsédé a haviam matado. Os Xavante quase brigaram entre si 

e Damião pacificou a todos com o uso da palavra. O conflito entre os Xavante virou notícia 

para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que fez um frete para buscá-los na região, 

transferindo-os para a TI Areões, onde havia o tio de Damião, o cacique Adão.  

 

Figura 10 - Mudança em caminhão para Couto de Magalhães (Norotsu’rã) 
 

 
1 A origem do nome tradicional-original desta região ocupada por um grupo Xavante, bem como a história da 

mudança para o nome de Couto Magalhães e depois TI Parabubure, foi apresentada em TCC por Saturnino 

Wapotowe Rudzane’ edi. De NORÕTSU’RÃ à Terra Indígena Parabubure: história da reconquista da terra dos 

babaçus pelos A’uwe Uptabi (Xavante), UNEMAT, 2016  
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Fonte: Acervo da OPAN, 2015 

 

 

2.5 A Mudança para TI Areões: na Aldeia Ẽtẽ´are se tornou Cacique (1981-1984) 

 

A mudança para TI Areões ocorreu no dia 20 de setembro de 1981. Ao todo, 30 pessoas 

se organizaram e formaram a aldeia Ẽtẽ´are onde viveram por pouco tempo. Na Ẽtẽ´are, tinha 

pouca gente na comunidade. Quando tinham as festas de ritual, o Paridzané levava sua 

comunidade para participar na aldeia sede que chamava Ö´A´A que significa    Aldeia 

Cachoeira.  

Mas, era o Damião que acompanhava o cacique Manoel Dabobo, e ao chegar nessa 

aldeia, um homem chamado Policarpo Wa’aire conversou com o cacique Dabobo para que 

passasse a liderança para Damião, pois, ele não falava a língua portuguesa. Dabobo respeitando 

a cultura Xavante e falando com respeito, respondeu a Policarpo, seu primo: “nós somos clã 

Öwawẽ e também vocês queriam indicar ele, e ele é do clã Poredza´õnõ, por isso vou entregar 

para ficar no meu lugar”.  

Assim, no ano de 1981, Damião Paridzané passou a ser cacique pela primeira vez. No 

papel de cacique, Damião começou a viajar para cidade, principalmente para Nova 

Xavantina/MT, na sede da FUNAI. Saindo de madrugada na rodovia para esperar ônibus, sofreu 

muito no início de sua vida como cacique.  No ano de 1984, Damião resolveu mudar para TI 

Pimentel Barbosa, devido conflito com os Xavante de Areões que o envergonhou dizendo que 

“aqueles Xavante não tinham sua terra de origem”. Porque os Xavante falavam e brigavam com 

o povo de Marãiwatsédé por causa que o Damião sempre trazia cesta básica somente para a sua 

comunidade. 
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Figura 11 - Damião já Cacique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo OPAN, 2015 

 

 

 2.6 A mudança para a TI Pimentel Barbosa: formação da Aldeia Água Branca 

Öpraba´Örã (1984-2003) 

 

Damião tirou sua comunidade que ainda contava com população reduzida, de 30 

pessoas, de Areões e levou para Terra Indígena Pimentel Barbosa.  

No dia 22 de maio de 1984, a comunidade formou nesta mesma área, a aldeia Água 

Branca, Öpraba´Örã, chamada assim por ter a água muito clara, na língua Xavante  

Em Pimentel Barbosa durante três anos, os Xavante daquela região também falavam que 

o povo de Marãiwatsédé não tinha terra própria, sempre falavam entre si e discriminavam. Isso 
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fez com que Damião procurasse descobrir quem tinha vendido a terra Marãiwatsédé e 

expulsado seu povo para aldeia São Marcos.  

As comunidades da TI Pimentel Barbosa resolveram fundar a aldeia Água Branca 

naquela mesma terra indígena. Parte do povo Xavante de Marãiwatsédé que se encontrava 

disperso em outras terras como a de São Marcos e Sangradouro também se deslocou para a 

aldeia Água Branca, após a sua fundação. 
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CAPÍTULO III - A LUTA PELA RECONQUISTA DE MARÃIWATSÉDÉ: “TERRA 

NUNCA ACABA E DINHEIRO ACABA!” 

 

 

 

 3.1 As idas à Brasília na década de 1980 e as primeiras conquistas 

 

Em 1988, Damião foi para Brasília, se reunir com o presidente da FUNAI, Claudio 

Romero (Figura 13), conforme ele conta: 

 

Eu encontrei ele para conversar sobre a nossa terra, mas me contou tudo que tinha, 

terra originária e aí pedi seu apoio para caçar juntos até achar o documento da terra. 

E aí era FUNAI que ficou na Nova Xavantina (Damião Paridzané, comunicação 

pessoal, 17 de outubro de 2014). 

 

Figura 12 – Reunião em 1988 com Presidente da FUNAI, Cláudio Romero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo OPAN, 2015 

 

 

Na época havia muito conflito entre os Xavante e a FUNAI de Nova Xavantina/MT, que 

não conseguia atender a todos. Devido a isso, Damião fez reunião com todos os caciques da T.I 

Areões e T.I Pimentel Barbosa para a FUNAI ser dividida e abrir outra base de atendimento no 

município de Água Boa-MT e voltou para Brasília novamente. Junto com outros caciques, 

Damião conseguiu que a FUNAI se aproximasse da aldeia e que o apoiasse para mandar o 

documento sobre a terra e resolver a situação da TI Marãiwatsédé. 
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Figura 13 - Momento de reivindicações junto a outras lideranças 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da OPAN, 2015 

 

Anos depois, após receber um convite dos governantes perguntando-o sobre a situação 

da Terra Marãiwatsede Damião voltou a Brasília. Ao chegar, encontrou seu primo, o ex 

Deputado Federal Mário Juruna e sabendo de seu poder dentro do Congresso, confiou nele.  

No início da reunião, os deputados, os senadores e os ministros que ficaram dentro do 

Palácio do Planalto falaram para Damião aceitar e negociar a terra, mas, ele não queria aceitar 

“negócios”. O ex Deputado Mário Juruna não concordou com Damião e afirmou que ele tinha 

que negociar. Damião, calmo, afirmou:  

 

Você viveu dentro do político, não pode pensar só em dinheiro, pensa no futuro, terra 

nunca acaba e dinheiro acaba. Por isso não vou aceitar o negócio. Só vou querer a 

minha Terra de Origem onde nossos ancestrais viviam, e no meu futuro também. A 

minha geração e os netos vão viver para sempre. Para mim é assim e aí pode me 

desculpar meu primo” (Damião Paridzané) 

 

Em 1989 houve a formação de um grupo de parlamentares e ativistas do Partido Verde 

da Itália que juntos realizaram a campanha Nord Sud e em conjunto com entidades brasileiras, 

o grupo tinha o objetivo de identificar os investimentos italianos na Amazônia brasileira.  

No ano de 1990, o ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos, se comprometeu a 

devolver a terra, e a luta não parou. Nesse ano houve a publicação do Dossiê Itália-Brasil que 

divulgou a história Xavante, que estava sobreposta a fazenda Suiá-Missu e possuía 

investimentos da Agip Petroil (proprietária) da Itália. Na época, o italiano Mariano Mampieri 
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ligado à campanha Nord Sud visitou a aldeia para conversar sobre a terra. Nessa conversa, 

Mariano convidou Damião para ir ao Rio de Janeiro e realizar uma campanha pela luta da terra.  

 

 

3.2 Cacique Damião participa da ECO-92 e consegue apoio internacional  

 

Em 1992 foi formado um grupo de trabalho da FUNAI para identificação e delimitação 

da TI Marãiwatsédé. Damião e um grupo de quinze xavantes participaram de todo o trabalho e 

identificaram que a maior parte da terra estava ocupada pela fazenda Suiá-Missu e o restante 

por pequenos agricultores.  

No mesmo ano do grupo de trabalho (GT), Damião foi à Brasília encontrar o Presidente 

da FUNAI e pedir apoio para participar da ECO-92. Damião teve apoio da Embaixada Italiana 

e de diversos atores sociais que faziam parte do GT da FUNAI. Com o apoio, Damião foi para 

o Rio de Janeiro participar da ECO-92, juntamente com indigenistas da campanha Nord Sud 

(Iara Ferraz, Mariano Mampieri e Patrícia Mendonça) e pela primeira vez encontrou um 

empresário que comprou a terra.  

A Agip dizia já ter vendido o documento da terra para o governo Italiano, mas Damião 

afirmou que não desistiria e iria atrás do documento. Com a grande pressão, no dia 10 de junho 

de 1992 o presidente da empresa italiana Agip Petroil, Gabriel Cagliari, prometeu devolver a 

“fazenda Suiá-Missu” - Marãiwatsédé para os Xavante. Apesar disso, a fazenda Suiá-missu foi 

leiloada e invadida por fazendeiros, posseiros, latifundiários em um processo articulado por 

políticos e fazendeiros. Mas em 1992, declara-se a identificação de Marãiwatsédé onde foi 

declarada Terra Indígena de ocupação tradicional em portaria do Ministério da Justiça.  

Em 1994, Damião foi para Itália em busca do documento e de apoio para pressionar o 

estado brasileiro a devolver, homologar e retirar os invasores da TI Marãiwatsédé. Damião foi 

convidado pelo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, nesse mesmo ano, para ver o 

local da demarcação da terra. Os anciãos viram o cemitério antigo, a aldeia antiga e pediram 

que Damião retornasse a Brasília para pressionar o presidente a homologar a terra: 

 

Depois, nós retornamos para aldeia e viajei para Cuiabá, quando era o Governador 

Dante de Oliveira e aí encontrei ele e conversei sobre a terra. Ele prometeu para 

devolver, a nossa terra mais antes disse: “você vai para Brasília”. (Damião Paridzané, 

comunicação pessoal, 17 de outubro de 2014). 
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3.3 O Documento de Homologação da Terra Marawatsede em 1998 

 

O Presidente Fernando Henrique convidou representantes de todos os povos indígenas 

para saber as dificuldades que passavam nas aldeias. Damião foi acompanhado de Solevam, ex-

Presidente da FUNAI, junto com outras lideranças indígenas na reunião que aconteceu no 

Palácio do Planalto. Ele conta desta reunião: 

 

Ele foi direto, mostrou o documento da terra, e aí comecei a falar e pedir a demarcação 

da terra e disse que ele precisava também assinar o decreto da homologação, porque 

que estou falando para você que é o pai do Brasil, por isso estou confiando, mas eu 

não quero demorar, tem que assinar agora na minha frente (Damião Paridzané, 1994). 

 

Durante a reunião, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou a homologação, e 

foi decretado a identificação da terra no cartório para registrar logo. Damião conseguiu mais 

uma conquista para sua comunidade.  

A homologação da TI aconteceu em 1998, mas Damião continuou lutando para tirar os 

posseiros e fazendeiros de Marãiwatsédé, porém a justiça segurou.  

 

Figura 14 - Damião comemorando em 1998 com o documento de Homologação da TI 

Marawatséde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Acervo da OPAN, 2015
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CAPÍTULO IV - O RETORNO PARA MARÃIWATSÉDÉ EM 2004: IMPACTO COM 

A TERRA DESMATADA E CONFLITOS NA BR-163 

 

Damião, em 2003, fez a programação como ele ia levar o seu povo para a Terra 

Marãiwatsédé, por isso ele foi para Brasília avisar a FUNAI, para ele entrar na área, saber quem 

daria apoio para ele e para a comunidade, disponibilizar o alimento e, tudo isso ele resolveu. 

Também pediu a Policia Federal para acompanhar, sem aparecer, o conflito dos posseiros e 

fazendeiros com o povo Xavante. Assim, ele organizou bem. 

Permaneceram na aldeia Água Branca, os anciãos. Assim o cacique Damião, resolveu 

tentar o retorno ao seu território de origem, iniciando o processo de retomada em 2003. Ao 

chegar a seu território, tudo estava desmatado.  

 

Figura 15 - Terra Indígena Marawatséde, no ano de 2015, onde se obseva o 

desmatamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo: OPAN, 2015 
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Figura 16 - Delimitação da Terra Indígena Marãiwatsédé em 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Instituto Sócio Ambiental – ISA 

 

Os invasores, fazendeiros e posseiros, permaneceram acampados fazendo barreira na 

BR-158 para os Xavante não passarem direto, porque eles não queriam. Então, o Damião 

acampou também, junto da sua comunidade, ele tentou o apoio da Justiça, entraram em uma 

porção diminuta do território e fundaram a aldeia Marãiwatsédé. 

 

Figura 17 – Os Posseiros e o Acampamento na BR-158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FUNAI (acervo OPAN) 
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Damião sempre lutando pela sua terra e em 2004, em Cuiabá, o juiz do estado de Mato 

Grosso pediu a Sentença. Damião foi junto com a sua comunidade em um movimento de força 

e união, na audiência. Os invasores também chegaram junto com os fazendeiros e do seu 

advogado Luiz Militam. Quando começou a reunião, o Damião usou da palavra como cacique, 

também levou um ancião que havia nascido antes de contato, mas, o Juiz não acreditou e deu 

apoio para os invasores e assim, conseguiram a suspensão da Sentença. Isto provocou muitos 

conflitos com os antigos posseiros.  

 

Figura 18 - Cacique Damião e guerreiros no acampamento na BR-158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FUNAI (Acervo OPAN) 

 

Então, neste período, três crianças morreram no acampamento BR-158 por causa de 

poeira e péssimas condições de saneamento. Além disso, os fazendeiros deixaram os animais 

mortos no córrego onde os Xavante bebiam água, tomavam banho e buscavam água para fazer 

a comida.  

A morte das crianças deu força para Damião e então, ele mandou o documento para a 

Organização das Nações Unidas (ONU), para verificar no Brasil, as denúncias de violação de 

direitos humanos contra os Xavante. Assim o Damião resolveu tudo o que aconteceu. 
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Figura 19 - Famílias Xavante no acampamento na BR-158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FUNAI (a cervo OPAN) 

 

Damião se pintou junto com a sua comunidade para entrar onde a terra tinha sido 

demarcada e então, no dia 15 de agosto de 2004, os Xavante guerreiros foram junto com seu 

cacique tomar a fazenda Sede Karú e então, Damião fundou pela primeira vez a aldeia 

Marãiwatsédé.  

 

Figura 20 - Sede da Fazenda Karú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FUNAI 
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Quando o padre Bartolomeu Giaccaria chegou para celebrar a missa na aldeia recém-

criada, Damião conversou com ele sobre a situação e então, o padre prometeu e construiu a 

igreja e a escola, na aldeia. No dia seguinte, Damião convidou o ex-prefeito do município de 

Bom Jesus do Araguaia-MT, Hercules, para conversar sobre a situação, pois, Alto Boa Vista é 

o município de referência para Marãiwatsédé, porém, por conta do conflito territorial, o 

município não queria atender a reivindicação do cacique Damião. No entanto, o então prefeito 

aceitou sua conversa e prometeu atender as demandas da aldeia, inclusive apoiou a construção 

da escola. 
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CAPÍTULO V - A LUTA PELA DESINTRUSÃO: NA CONFERÊNCIA RIO +20 E OS 

PRÊMIOS PELA TERRA RECONQUISTADA 

 

A luta de Damião para a desintrusão da Terra Indígena Marãiwatsédé foi uma situação 

muito difícil, porque o ex. governador do estado do Mato Grosso, Blairo Maggi, e os Deputados 

Estaduais, na época, tentaram quaisquer tentativas de sucesso e, para assustar Damião, 

formularam uma lei, a Lei Estadual nº 9.564 de 27 de junho de 2011, que propunha a permuta 

da Terra Indígena Marãiwatsédé pelo Parque Estadual do Araguaia. Prometeram para o 

Damião, caso concordasse com a permuta, que o governo estadual iria providenciar o que ele 

quisesse: a escola, o posto de saúde, o hospital, os carros e os tratores. Damião então, não 

aceitou a negociação, pois para ele: “o dinheiro acaba logo, mas a terra nunca acaba”, por isso 

o Damião precisa somente da terra. (Damião Paridzané, 2004). 

Continuando sua luta, em 2012, Damião participou de uma Audiência Pública na 

Câmara dos Deputados para cobrar providências do governo brasileiro. Se preocupando com o 

futuro das novas gerações, acreditava que a articulação com os organismos internacionais 

poderia ajudá-lo a retomar o usufruto exclusivo de seu território.  

No mesmo ano Damião participou da Conferência RIO+20, porque os governantes 

internacionais e o governo brasileiro estariam presentes e convidaram todos os povos indígenas 

que viveram no Brasil.  

Neste caso, Damião foi especialmente convidado a participar dessa grande Audiência 

na RIO+20 onde fez pronunciamentos e manifestações. Para Damião, a instituição Operação 

Amazônia Nativa (OPAN) apoiou sua ida e juntamente com membros de sua comunidade. 

Damião usou da palavra no Plenário durante a Conferência Rio +20: 

 

Eu nasci antes do contato dos governantes internacionais e nacional, eu participei 

segunda vez dessa Audiência para reclamar sobre entregar a minha terra de origem 

onde os meus povos viviam antigamente, mas a minha luta foi durante 20 anos. Mas 

ninguém resolveu e ninguém me ajudou. Por isso, hoje é meu dia e eu vou dizer 

também para vocês grandes governantes que podem me ajudar a desocupar logo os 

invasores que vivem na minha área. Eu quero a desintrusão, mas eu quero somente 

a Terra de Marãiwatsédé, não quero a negociação. Só preciso da terra de origem 

e não quero perder, porque a terra para mim é muita rica! (DAMIÃO 

PARIDZANÉ, 2012). 
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Figura 21 - Damião fala na Rio+20 (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo OPAN, 2015 

 

 

Diante disto os governantes internacionais ouvindo a sua fala, o seu grito de luta, se 

voltaram para a Presidente Dilma Roussef e pediram que ela deveria se comprometer na frente 

deles. Ela falou como a mãe do Brasil: “Vou tirar os invasores só que vou articular para não 

cair sangue e evitar conflitos entre fazendeiros, posseiros e xavantes”. 

Assim, Damião lutou até conseguir a desintrusão e assim, o Ministro da Itália, o 

Presidente da Espanha, o Presidente do ONU, a Embaixada da Rússia e outros países apoiaram 

o cacique Damião. 

Damião Paridzané também esteve presente na Audiência Pública na Câmara dos 

Deputados e recebe a notícia de que a desintrusão da Terra Indígena Marãiwatsédé foi 

determinada pelo Supremo Tribunal Federal, em Outubro de 2012. Damião reivindicou junto 

ao Ministro da Defesa o apoio da Polícia Federal juntamente com o Exército Brasileiro e a 

Força Nacional. Neste aspecto ressaltou: “enfrentei diversas dificuldades ao longo dessa 

delimitação da terra, tem que retirar logo os invasores e fazendeiros (Damião Paridzané, 2012)”.  

Assim, a Terra Marãiwatsédé foi declarada de ocupação tradicional. 

Damião conseguiu o processo de retirada dos não índios, pois a Justiça Federal 

determinou a retirada dos fazendeiros e posseiros. Damião pediu para retirá-los, com urgência, 

porque viveram muitos anos em cima da terra, destruíram a terra, desmataram, gradearam o 
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cemitério antigo e poluíram as águas, os rios onde antigamente os Xavante pescavam e 

caçavam. 

Damião cobrou das autoridades a retirada dos invasores, porque estava querendo 

reflorestar e os Xavante viveram dentro da área, livremente. Por isso, os policiais com Federal 

e a Força Nacional foram trabalhar sério para Damião, porque ele lutou duro para retomar sua 

Terra para as futuras gerações. 

 

Figura 22 - Força Nacional no apoio à desintrusão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: acervo OPAN, 2015 

 

Assim, a luta de Damião foi muita longa e nada fácil, porque a primeira luta dele 

começou quando lutou junto pela conquista da Terra Indígena Nõrõtsu´rã, hoje chamada de 

Terra Indígena Parabubure e na luta pela Terra Indígena Marãiwatsédé. Ele não vai parar de 

lutar, vai continuar cuidando de sua terra, para sempre, porque os não índios sempre andam 

entrando escondidos, para tirar as madeiras e as riquezas da terra. 

Depois da desintrusão Damião e sua comunidade ficaram alegres porque para ele a luta 

não foi fácil. Ficou contente para fazer a roça e assim garantir o sustento de sua família, porque 

tem espaço para caçar e pescar com o seu povo e porque os Xavante de Marãiwatsédé viveram 
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por muitos anos sem comer de suas comidas tradicionais por causa do desmatamento, antes da 

desintrusão. 

Após a vitória da retomada de Marãiwatsédé, Damião mandou a comunidade buscar 

frutas nas matas. Então, as mulheres foram coletar as frutas, as batatas e a caça que existem no 

hoje. Assim, Damião conseguiu da Terra de Marãiwatsédé, ele diz também a luta dele foi muito 

longa para devolver da sua área de origem para povo de Marãiwatsédé.  

 

Figura 23 - Mulheres Xavante colhendo os frutos na terra reconquistada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OPAN, 2015 

 

Após a luta, Damião foi homenageado em evento importante na Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT), durante o XI Seminário de Educação (Semiedu2013)2,  porque as 

pessoas reconheceram que ele é um lutador. Ele, então, gostou da sua premiação recebida por 

conseguir a retomada da área de Marãiwatsédé.   

Logo depois, Damião ganhou outra vez, em Brasília, reconhecimento dos Direitos 

Humanos na 20ª edição do Prêmio de Direitos Humanos que entregaram um troféu por ele 

nunca ter negociado com fazendeiros e políticos, e sempre afirmar: “eu só preciso da terra”. 

 

 
2 http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/12430/sinop  

http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/12430/sinop
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Figura 24 - Damião recebe Prêmio em Brasilia dos Direitos Humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://axa.org.br/2014/12/cacique-xavante-damiao-paridzane-e-homenageado-no-premio-direitos-

humanos-2014 

 

http://axa.org.br/2014/12/cacique-xavante-damiao-paridzane-e-homenageado-no-premio-direitos-humanos-2014
http://axa.org.br/2014/12/cacique-xavante-damiao-paridzane-e-homenageado-no-premio-direitos-humanos-2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho trouxe “A Vida Do Cacique Damião Paridzané”, porque ele lutou pela 

Terra Marãiwatsédé. A luta para retomar a terra não foi fácil, porque a situação era muito 

complicada e ele teve que correr atrás do documento da terra. 

A luta do Damião é muito importante para mostrar o caminho certo, porque ele precisa 

só da terra e não gosta da negociação com fazendeiros com o governador do Estado de Mato 

Grosso. Desta forma, os caciques Xavante poderão observar a visão de Damião e a ideia dele 

que ninguém pode derrubar e enquanto ele existir, a luta continuará pelos direitos dos índios. 

Os índios brasileiros poderão conhecer e aprender a luta dele. A luta do Damião é 

exemplar para todos os caciques dos índios do Brasil, porque alguns caciques também poderão 

conhecer a vida e a luta dele. Dos caciques e companheiros antigos de Damião, alguns já 

morreram e outros deixaram de ser caciques. Hoje somente ele está defendendo e lutando pelos 

direitos dos índios, pela saúde indígena, na defesa dos territórios e pelas riquezas naturais, para 

que não haja invasão e roubo. 

A vida de Damião pode ficar escrita, registrada, para todo o mundo conhecer a história 

do Paridzané, pois, oralmente seria mais difícil de acreditar. As novas gerações podem aprender 

através da leitura da história do Damião. É muito importante o registro da história do Damião 

para leitura e entendimento dos alunos na escola. Os alunos vão poder trabalhar dentro da escola 

e vão conhecer a vida do cacique. 

Por isso, este trabalho pode ficar na Universidade do Estado de Mato Grosso, para todos 

conhecerem a vida do Damião Paridzané e pode ser publicado em todas as Universidades do 

Brasil. Alguns índios que estudam e moram na cidade, poderão conhecer a luta e a realidade do 

cacique Paridzané, pois conhecendo a história dele, poderão amar seu povo. 
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