
                      
INDIGENES XAVANTES: LA LLUITA CONTINUA. 
 
Tal i com us informaven a la carta nº 70, la Prelazia de Sâo Félix està passant un moment 
difícil amb la situació dels indígenes Xavantes. 
 
Una delegació de 10 indígenes va estar a Brasília, el passat 17 de setembre, per tal de reunir-
se amb el vicepresident del Tribunal Regional Federal, amb l’objectiu de que es deixés sense 
efecte la suspensió de l’entrega definitiva de la terra als Xavantes. 
 
El mes de juliol, la FUNAI va entregar a la justícia federal de Mato Grosso el plànol de la 
devolució de les terres als indígenes, que va ser homologat, però aquest va ser suspès més 
tard, per l’òrgan judicial superior.  
 
“Tots sabem que aquella àrea és nostra , que te els esperits dels nostres ancestres registrats 
en aquells arbres “ diu el Xavante José de Arimateia. “Des de els nostres avis fins avui, 
nosaltres som Marâiwatsédé. Nosaltres som els últims fills del poble Marâiwatsédé. Des de que 
van ser expulsats  quan eren joves, els nostres avis van tenir l’esperança de tornar-hi vells a 
veure allà les netes, les fruites”. 
 
José explica que, de les 165.000 hectàrees homologades, els Xavantes ocupen poc més de 30 
mil. La resta és utilitzada il·legalment per prop de 400 “poseiros” i, especialment per 
“fazendeiros,” empresaris de la fusta i “grileros”. “No es veritat que visquin 7000 persones no 
indies allà. Son més o menys 400. Això es una invenció dels fazendeiros”. Explica el Xavante. 
En aquest context els Xavante, han sofert  els atacs dels latifundistes. Amenaces, assassinats , 
problemes de salut per culpa de les pressions i de la degradació ambiental,  i inclús una 
amenaça de mort, han estat dutes a terme pels “ fazendeiros” invasors. 
 
NOTA DEL CIMI:  
  
El Consell  Indigenista Missioner manifesta i reafirma el seu incondicional recolzament als 
Xavantes de la Terra Indígena Maraiwatsede que fa 46 anys esperen que es faci efectiu el dret 
al seu territori tradicional. 
 
Com ja va manifestar el Ministeri Públic Federal, mitjançant una nota, aquesta terra indígena va 
ser reconeguda com a tradicional no només via administrativa, pel decret del President de la 
República que el va homologar, sinó també judicialment, amb la sentència de la Justícia 
Federal de Mato Grosso l’any 2007. Posteriorment, aquesta decisió va ser reafirmada per 
unanimitat pel Tribunal Regional Federal-1ª Regió. 
 . 
En la decisió col·legiada, els magistrats del TRF 1 van reconèixer l’àrea de Marâiwatsede com 
terra tradicional del poble Xavante, destinada a la possessió permanent d’aquesta comunitat 
indígena, incluint l’usdefruit exclusiu de les riqueses de la terra, dels rius i dels llacs que hi 
hagin, segons el que determina l’art. 231 de la Constitució Federal. 

Per els magistrats, “les proves del procediment, revelen escandalosament, les conductes 
il·legítimes practicades pels dirigents de l’Agropecuària Suià- Missú l’any 1966, quan van 
promoure una clara expulsió dels indígenes de les seves terres. Primer sotmetent-los a 
l’extrema necessitat de supervivència per culpa de la degradació ambiental, que va provocar 
una dràstica reducció dels mitjans de subsistència i el seu posterior trasllat  a una petita àrea 
pantanosa, on van ser exposats a innumerables de malalties”. 
 
El Tribunal acaba la seva decisió, afirmant que la possessió  de les terres per part de les 
persones -no índies- sobre l’àrea objecte de litigi “és il·lícita i de mala fe, perquè eren 
coneixedors de que es tractava de terres tradicionalment ocupades pels indis Xavantes 
Marâiwtséde, i que fins i tot, va ser posteriorment reconegut per comunicat del President de la 
República” 
 
Fa poc, el Jutge Federal Julier Sebastiâo va dictar la immediata expulsió de les persones 
foranies de la  terra indígena. 



 
Entenem que qualsevol altra acció que no sigui la concretització de la retirada dels no indis de 
Marâiwatséde és  dilatòria  i fereix en l’essència els drets dels indígenes, durament conquerits 
després de molts anys d’espera i lluita. 
 
Esperem que el Govern Federal faci efectiva la decisió judicial vigent. 
 
 

Brasília (DF), 06 de setembre de 2012. 
Consell Indigenista Missioner  

 
 


