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Resumo 

Este trabalho é resulto de pesquisas feitas com pessoas das aldeias Itapicuru, Imbaúba I e II, e 
Maxali, são pessoas que usavam as ciências para caçar e tinham as práticas de caçada. O 
objetivo deste trabalho é contribuir para que as crianças da comunidade Xacriabá se dediquem 
a praticar essas atividades de uma forma que não prejudique o meio ambiente. Através destas 
pesquisas fizemos armadilhas e simulações de caça, com o objetivo de levar para a 
comunidade às formas de caça dos nossos sábios as experiências em caçada, passando a 
importância que essas práticas têm para nossa comunidade, pois a mesma faz parte da nossa 
cultura, costumes e tradições. Através dessa pesquisa percebemos quais relações que tem 
entre o ser humano e a natureza, percebemos na fala dos entrevistados, que para caçar 
dependemos do ambiente, por isso é preciso preservar a natureza, caçar na época certa, ou 
seja, não caçar na época da reprodução dos animais. Segundo os caçadores mais velhos, as 
caças estão em extinção, porque o próprio homem acabou com as matas, por esse motivo 
poucos jovens estão praticando a caçada. 
 
Palavras- chave: Caçadas; Armadilha; Pesca; Tradição; Xacriabá. 
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Capítulo 1 - Introdução 

As práticas de caçada eram realizadas há muito tempo pelos nossos antepassados. No 

decorrer do tempo foram surgindo mudanças, aparecendo materiais não indígenas, aqueles 

antigos hábitos culturais foram aos poucos deixados de lado. Nossos mais velhos só guardam 

na lembrança aqueles antigos momentos de encontros de jornadas, que dificilmente vemos 

hoje. Só ouvimos através das histórias contadas por eles. 

Escolhemos esse tema, porque percebemos que as pessoas atualmente não estão 

usando as práticas de caçadas que nossos mais velhos usavam. Principalmente os mais jovens, 

deixaram de usar as armadilhas, as armas tradicionais que são: arco e flecha, bodoque, lança e 

zarabatana, que são uma das tradições do povo Xacriabá. Alguns desses materiais foram 

trocados pelas armas industrializadas, por exemplo, estilingue, espingarda etc. A importância 

desse trabalho é mostrar a relevância dessas práticas para nós e o fato de que as mesmas 

fazem parte da nossa cultura. No decorrer do tempo, foram surgindo muitas mudanças 

ambientais, como os desmatamentos e as queimadas que vão interferindo a caçada, deixando-

a precária. Algumas espécies são dificilmente encontradas, devido às ações citadas acima. 

A partir deste trabalho espera-se contribuir e incentivar os mais jovens a se 

interessarem por praticar a caçada com mais freqüência junto com os mais sábios. Além disso, 

não só caçar, mas também pesquisar os métodos de caçada que eram praticados antigamente, 

e entender porque a caça diminuiu tanto, buscar modos de recriar as condições para que as 

caçadas possam continuar acontecendo. Isso significa pensar em iniciativas novas de manejo 

de caça e de recolocação dos animais. 

Nosso objetivo com essa pesquisa foi mostrar e descrever alguns métodos de caçada, e 

buscar informações com pessoas sábias através de entrevistas para entender melhor sobre a 

caçada, descrever quais características um caçador deve apresentar. Explicar quais condições 

climáticas e ambientais que tem relações com a prática da caça. Caracterizar as épocas das 

caçadas, identificar alguns animais existentes no território Xacriabá e estudar as condições de 

existência desses animais. 

Fizemos entrevistas com essas pessoas, porque são pessoas mais velhas da aldeia, e 

por ter um grande conhecimento sobre a caçada. Além disso, eles praticavam muito e ainda 

praticam, não diariamente, mas de vez em quando. Essas entrevistas são resgate, porque 
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estamos buscando conhecimentos e histórias que vão ficar como registro, para outras pessoas 

que pretendem fazer uma pesquisa, e assim vai passando de geração para geração. 

Fizemos entrevista com oito pessoas de aldeias diferentes: Imbaúba, Itapicuru, Brejo 

Mata Fome e Maxakali da aldeia Água Boa, Município de Santa Helena. Na aldeia Imbaúba, 

entrevistamos João Gomes de Oliveira, Roberto Gomes de Oliveira, Valdir Ferreira, José 

conhecido como Deda. Na aldeia Itapicuru, fizermos entrevistas com Rosalvo Fiúza e José 

Fiúza. Quatro dessas pessoas tem de 60 a 65 anos, e os outros três, tem 25 a 35 anos, são os 

mais jovens. Cada uma dessas pessoas tem uma grande experiência com caçada, conhece 

muitas formas de fazer armadilhas. São experiências diferentes onde ambos citam um pouco 

de sua história. João Gomes de Oliveira é uma pessoa mais velha da aldeia Imbaúba, ele 

entende muito de caçada, cresceu praticando a caça, não só da caça, mas também da roça. 

José Fiúza além de ser um caçador, ele vive da roça é liderança da sua comunidade é uma 

pessoa que tem muitos conhecimentos, principalmente quando fala sobre território, por que 

dentro disso inclui a caça e a pesca, sem o território não tem seres vivos. Rosalvo é irmão do 

José Fiúza, na sua entrevista ele diz que não tem experiência para caçar, por que no tempo 

dele não precisava sair da casa, encontrava as caças no terreiro. Falando um pouco de Valdir e 

José, são duas pessoas jovens que aprenderam a caçar com João Gomes de Oliveira conhecido 

como João de Prisca, então eles apesar de serem jovens já tem uma experiência muito boa, 

hoje eles estão ensinando para as crianças esses saberes que eles aprenderam. Todos saem 

para caçar em qualquer lugar e vivem da produção da roça. No caso de Deda, é considerado 

como uma liderança, por que ele é professor de cultura, é ele quem incentiva a comunidade a 

praticar tudo aquilo que é do nosso costume, é uma pessoa que gosta muito da caçada,  não só 

disso, mas também do trabalho da roça. Então dos mais novos, ele é um dos mais experientes 

da comunidade da Imbaúba. A outra entrevista foi com Lúcio Flávio é uma pessoa importante 

para seu povo por ele ser uma liderança da aldeia Água Boa. É ele que resolve muitas coisas 

de interesse de sua comunidade, participa das reuniões em Belo Horizonte e em outros 

lugares. Na sua fala deu para perceber que ele tem muita experiência de caça e uma pessoa 

que ensina seus filhos a praticar a caçada, não só os filhos, mas também todos da sua 

comunidade. Em geral cada um deles tem sua experiência com a caçada, conhece muitas 

formas de fazer e praticar armadilhas. São experiências diferentes, ambos citam um pouco de 

sua história de caçada. 
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Acompanhamos a caçada de perto e vimos cada processo das caçadas e experiências 

dos caçadores, que davam orientações durante todo o processo. 

Esperamos que esse trabalho não fique só como registro, ou seja, não fique 

engavetado, mas sim que ele possa servir de material didático para ser trabalhado em sala de 

aula pelos professores, que sirva de incentivo para os mais jovens para que eles possam 

entender mais sobre os métodos de caçada. 

                 Fotos dos entrevistados 

 

                 Imagem I: Lucio Flávio Maxakali da aldeia Água Boa, município de Santa Helena MG 

 

                         Imagem II: Cacique Domingos Nunes de Oliveira. 
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                      Imagem III: Sr. Roberto, da Aldeia Embaúba II. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei 
Gomes (2015). 

 

 

 

 

                  Imagem IV: Valdir caçador mais jovem da aldeia Imbaúba I. Fotografia: Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 
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Imagem V: Sr. Rosalvo Fiúza, liderança da aldeia Itapicuru. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei 
Gomes (2015). 

 

 

Imagem VI: Sr. José Fiúza liderança da aldeia Itapicuru. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei 
Gomes (2015). 
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Imagem VII: Sr. João de Gomes, caçador experiente da aldeia Imbaúba. Fotografia: Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 

 

 

 

Imagem VIII: José de Araújo conhecido como Deda, professor de cultura. Fotografia: Eudes 

Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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1.1 DESCRIÇÕES DO TERRITÓRIO 

Nós moramos na Terra Indígena Xacriabá (TIX), situada no norte de Minas Gerais, no 

Município de São João das Missões, bacia do rio São Francisco. As terras dos Xacriabá 

sofreram uma ocupação mais intensa a partir do século XVII e do início do século XVIII, por 

parte dos grandes fazendeiros e posseiros, que queriam se apossar de nossas terras. A partir 

daí a FUNAI, em 1970, instalou um posto para dar assistência no território Xacriabá. E a terra 

indígena foi demarcada e homologada em 1987 e posteriormente, em 2003 foi acrescentada 

como área contígua, a Terra Indígena Xacriabá de Rancharia (TIXR). A TIX é uma área com 

aproximadamente 53.000 hectares (incluindo TIXR), dividida em 34 aldeias, onde habitam 

aproximadamente 10.000 índios. O clima é quente durante todo o ano, a estação chuvosa é 

nos meses de outubro a março. Mas nos últimos anos, o índice de chuva foi diminuindo, 

prolongando o período da seca, deixando a maior parte do território com escassez de água. O 

solo é cheio de contraste em todo o território, onde se encontram muitas cavernas. A 

vegetação predominante é o cerrado (tabuleiro, na linguagem local), onde se encontram 

muitas variedades de plantas e árvores, muitas consideradas como plantas medicinais. E 

encontram-se muitos animais de várias espécies. Apesar da escassez de água, são ótimos 

lugares para caçar e fazer o plantio. 

As pessoas têm como meio de sobrevivência a lavoura (plantio de roça), produção de 

artesanatos, caça e pesca. Uma boa parte dessa colheita é usada para o consumo, e a outra 

parte é vendida. Os artesanatos também são vendidos. Já a caça não é vendida, mas sim 

compartilhada entre os parentes e comadres e compadres. Mas por devido à falta de chuva o 

nosso povo está vivendo mais das mercadorias transgênicas, porque com a falta de chuva as 

pessoas que plantam não estão colhendo nada nem para o seu próprio consumo. O ano que as 

famílias colhem os plantios, aquele alimento é só mesmo para o consumo da família, não é 

igual antes que plantava pouco e colhia bastante não dava conta de colher, quando não dava 

conta de colher, dava de ameia para outras famílias,  era vendido bastante para fora da aldeia, 

principalmente o milho. Hoje são os índios que estão comprando alimentos dos não indígenas. 

O povo Xacriabá tem também, como fonte de renda, a criação de gado. Ao mesmo 

tempo em que dá renda, a criação de gado está preocupando a comunidade porque, com o 

aumento dessa criação, as pessoas estão derrubando muitas matas, onde planta só por um ano, 

e em seguida faz pasto. Se todo ano fizermos isso, acaba com a natureza, é o que está 
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acontecendo hoje. Infelizmente, o gado está trazendo grandes conseqüências negativas para o 

território Xacriabá.  

O território localiza-se às margens do rio Itacarambi, onde existem pequenos rios 

temporários e alguns permanentes. A vegetação predominante é o cerrado, com árvores de 

pequi, aroeira, juá, jurema, braúna pau-de-arco, entre outras. A maior parte da vegetação é 

nativa, constituída por matas secas e a vereda (caminho estreito). Tais áreas são usadas para 

caça, coletas de frutos tais como cagaita, cabeça de negro, maracujá, melão de São Caetano e 

xixá. Entre os animais, os mais comuns são veados, cutia, tatu, onça, coelho, raposa, 

tamanduá, gambá e seriema. Alguns desses animais encontram- se em extinção devido à caça 

sem controle e fora da época, ou seja, nos meses da reprodução desses animais. Devido à 

agricultura e ao aumento da criação de gado, o desmatamento no território Xacriabá também 

vem aumentando de modo preocupante. 

Para continuar a caçada, é preciso que as pessoas ajudem a preservar o meio ambiente. 

A tarefa é de tentar recuperar as matas que acabaram não continuar fazendo desmatamento e 

nem queimadas, porque a cada ano que passa, o aumento da destruição vem crescendo. Não 

dá para falar de caça se não houver água e floresta, porque uma depende da outra.  

Segundo o cacique Domingo, atualmente está solicitando uma área de 

aproximadamente 46 mil hectares a mais do que temos hoje demarcado, é uma área que está 

em processo de estudos. Para o povo Xacriabá, quando a primeira área foi demarcada e 

homologada, era um número de pessoas bem menor era em torno de 4.000 indígenas 

Xacriabá. Naquela época que foi em 79, foi demarcada a primeira área, mas só foi 

homologada em 87, com a chacina que aconteceu a qual o meu pai foi uns do que foi morto 

na emboscada, ali foi homologada. Mas naquela época tinha aproximadamente 4.000 índios e 

no total de 46.000 hectares de Terra, em seguida foi demarcado mais 6.000 hectares na área 

de Rancharia que foi para 53.000 hectares. A partir daí essa população vem aumentando, e o 

território permanece do mesmo tamanho. Hoje tem em torno de 10.000 indígenas e a área 

continua igual, isso significa que o território ficou pequeno. 

Para o cacique, grande importância dessa demanda é principalmente crescer esse 

território, porque um território amplo facilita muito mais a sobrevivência do nosso povo, até 

mesmo para a manutenção da nossa cultura. Hoje estamos em processo, onde o relatório já foi 

publicado de reconhecimento que essa terra é indígena, isto quando a FUNAI publica o 
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relatório está falando que o território é indígena. Atualmente está em fase de contestação, que 

é aquela fase a onde os fazendeiros fazem um documento contestando o relatório falando que 

a terra não é indígena, e colocando o ponto de vista deles. Está nessa fase de contestação onde 

os fazendeiros já contestaram, estamos aguardando um posicionamento da FUNAI para 

responder essa contestação. 

Segundo o cacique, estamos pressionando os órgãos componentes da FUNAI, o 

governo a fazer demarcação. A gente vem batalhando muito, hoje a situação está muito mais 

difícil para a gente conseguir uma demarcação, homologação, porque as leis que são criadas, 

hoje todas elas contrariam os nossos direitos que são garantidos na constituição, a exemplo da 

PEC 215 de outras PECS que existem hoje no congresso, buscando tirar os nossos direitos. 

Então, esse é um dos maiores desafios que a gente vem enfrentando. Primeiro a gente quase 

não está tendo tempo de pressionar, por outras coisas, está gastando nosso tempo no sentido 

de estar tentando barrar as votações das leis que vem batalhando para tirar os nossos direitos. 

É uma das coisas que a gente vem batalhando muito. Eu acredito muito que para um resultado 

positivo precisamos reunir nossas forças, não só indígena, mas também comunidades 

tradicionais, como os quilombolas que também vem sendo muito prejudicado nessas leis que 

vem sendo criados, para conseguirmos avançar, deveram unir nossas forças. Eu acredito que 

os alunos, as escalas, professores são as peças fundamentais para poder está nos ajudando 

nessa luta, até mesmo para está incentivando os nossos alunos, as nossas crianças para lutar na 

batalha, porque a gente percebe que as coisas mudaram muito. Naquela época quando a gente 

lutou pela demarcação homologação desse território, a luta era muito mais pesada, apesar de 

não ser trabalhada nas escolas, mas eram trabalhados com nossas lideranças, nossos povos 

que lutaram naquela época. Então, as crianças participaram indiretamente da luta freqüente, 

porque quando eles não estavam dentro da luta, mas estava lutando por outro, estava sempre 

presente. 

Seu Domingo finaliza expressando que hoje, com as escolas indígenas funcionando, 

facilita muito mais para a gente poder incentivar o nosso povo para a luta, para defesa do seu 

direito, para os conhecimentos dos seus direitos, que é o que ele acha que as escolas têm que 

levar para nossas crianças o conhecimento para que eles cresçam e aprendam a lutar pela 

defesa, porque no futuro são essas crianças que vão reger a nossa aldeia, são eles que vão 

administrar as nossas aldeias, por isso essas pessoas e as escolas são fundamentais na luta. 

Para ele é um trabalho de formiguinha que não é tão fácil, mas também é um trabalho que já 
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está ligado ao calendário escolar, se apertar mais e unir as forças, a escola é uma das grandes 

armas que temos para defender os nossos direitos, precisamos do empenho de todas as 

escolas, para isso é uma coisa importante. As escolas preocupem com isso buscando a defesa 

dos nossos direitos inclusive os que já se perderam, pois estamos batalhando para o resgate 

disso. 
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Imagem IX: Peruaçu é o local onde se encontra mais caça em nosso território Xacriabá. Imagem 
retirada da Internet. 2015. 
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Capítulo 2 – As caçadas e a história de caça 

2.1 COMO QUE ERA FEITA A CAÇADA 

Uma das principais atividades dos povos indígenas é a pesca e caça, mesmo com 

poucas caças, as pessoas da aldeia ainda praticam muito. Muitas das vezes reúnem com 

alguns amigos e saiam para caçar tatu, veado e outros animais. É uma atividade praticada 

mais nos finais de semana. Antes existiam muitas caças até mesmo onça. Hoje já não se 

encontra por devido ao desmatamento e o aumento da população.  

Os caçadores utilizavam como armas espingardas e garruchas, mas também 
de foices, arcos e flecha e bodoques. Caçavam de preferência à noite. 
Levavam consigo uma lata com estrume de vaca e óleo para fazer fumaça e 
assim espantar as muriçocas. Caçavam também no escuro, sendo que 
algumas pessoas levavam lanternas. Quando a lua estava iluminando, não 
precisava. (CORREIA, 2015, p. 203). 

Para a caçada não é qualquer pessoa que serve, porque tem que ter muita paciência e 

muita experiência; por exemplo, para uma pessoa mais jovem caçar, é preciso ele sair ou 

acompanhar uma pessoa mais velha, para observar o que deve fazer e o que não pode. Ele 

também deve saber quais os cuidados podem ter. As ciências e os dias que pode caçar, tal 

como Seu José Fiúza falou que no dia de São Bartolomeu não é um bom dia para caçar; 

porque é um dia santo, e se teimar e for caçar, não irá encontrar nenhuma caça, mas sim 

coisas ruins; como por exemplo, livusia (conferir Glossário, no Anexo III) em forma de caça, 

que na verdade não é uma caça; só para assustar o caçador. Também existem alguns animais 

que não devemos encontrar durante a caminhada para mata, como a cobra e a égua, se 

encontrar o caçador pode voltar, porque nesse dia não vai encontrar nada. A cobra, se você 

ver ela atirar e furar pode seguir que o dia vai ser bom, caso contrário pode voltar para casa. A 

outra parte é se você sonhar com a cobra, se sonhar com cobra verde o dia é bom de caçada, 

mas se sonhar com ela mordendo, esse dia vai ser ruim para a caça. 

Caçar é um exercício de paciência e planejamento. A identificação do rastro 
é muito importante, pois oferece ao caçador informações sobre o tamanho, 
altura, peso, se voava ou não, se o bicho é um gato, uma raposa, queixada, 
veado, caititu, teiú, nambu, mocó, tatu, rabudo, bandeira, michila, coelho. De 
acordo com o tipo do animal era construída uma determinada armadilha: 
mundé, quebra-cabeça, arapuca, laço etc. Em algumas delas o animal era 
morto ou preso e não necessitava do caçador estar presente. (CORREIA, 
2015, p. 203). 
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Seu José Fiúza nos informou que na época, em torno do ano de 1964, a caçada era 

feita quase todos os dias, por que tinha bastante caça nesse tempo, na maioria das vezes as 

pessoas caçavam nos finais de semana. Para caçar já tinha aquelas pessoas certas, cada um 

tinha uma espingarda, saia de manhã cedo para a mata. A caçada não era feita só com 

espingarda, usava também as armadilhas. Pegavam qualquer bicho que passassem ali por 

baixo. Quando ia caçar de espingarda, nesse mesmo tempo tinha um grupo que ia fazer as 

armadilhas, armava a arapuca, a pedra e fazia o laço e outros. Era dessa forma que caçava 

nessa parte, os meninos maiores já acompanhavam também. 

Para caçar, as pessoas tinham que ter muitas experiências, porque não é só falar “vou 

caçar e está bom”. Aquela pessoa que fosse caçar tinha que vestir tudo de preto ou verde, para 

aqueles animais não perceberem as pessoas se aproximarem. Não podia usar produtos de 

cheiro, porque se usasse os animais pegavam o cheiro e fugiam. Os mais velhos tinham várias 

formas para caçar. Era feita com cachorros, quando iam para mata os cachorros entravam e 

começavam a acuar em certo lugar, ali podia ir que tinha alguma caça. 

A outra armadilha era para pegar qualquer bicho, fazia uma espera próximo de uma 

barriguda, quiabento ou rosca, são árvores que veado come as sementes. Enfincava um 

gancho alto, e fazia tipo um banco, marrava dois pedaços de pau um para sentar e outro para 

colocar os pés, ali a pessoa escolhia ou descobria o horário que a caça saia. Subia nessa espera 

e esperava até a hora que saísse, ficava mais era à noite, que é o período melhor para caçar. 

Outra coisa importante é controlar o vento: a espera tem que ser feita sempre do lado que o 

vento fique contra a pessoa, para levar o cheiro da pessoa para longe da caça. 

A chocha também é outro meio de fazer a caçada, essa era mais para esperar pássaros, 

fazia um severo (limpar o terreno em um lugar distante na mata), e colocava água e milho 

num buraco de uma pedra, deixava os bichos comer e beber até amansar. Quando percebia 

que estava bom, fazia a chochinha tipo uma cabana feita de folhas verdes e galhos, e ali 

entrava dentro e ficava lá esperando até chegar à caça. Esse método era praticado mais na 

parte da tarde ou meio dia. 

Antes, durante a caçada, as mulheres acompanhavam os homens para carregar alguma 

caça que matasse, elas eram responsáveis por essa parte. Na pesca além das mulheres 

acompanharem; elas também praticavam a pesca, ficava o dia todo ou às vezes à noite. Como 

naquele tempo tudo era fácil de encontrar, tanto a caça quanto frutos, nesse momento as 
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mulheres iam fazendo colheita de frutos da mata e do cerrado, para alimentar seus filhos que 

ficavam em casa. 

A caçada era feita diariamente, porque era o meio de sobrevivência das pessoas. Todo 

dia matava uma ou duas caças, aquela quantidade que dava para comer em um dia. Ali 

dividiam com os familiares, todos comiam, então, nesse tempo ninguém ficava sem comer 

carne. O homem saia e a esposa já colocavam a panela no fogo, porque elas já sabiam e já 

tinham aquela certeza que havia caça. 

Para a caçada exigem perseguir e acuar a presa, os caçadores, na maioria das 
vezes contavam com a ajuda dos cachorros. Por fim, os caçadores utilizavam 
roupas próprias nas caçadas quase sempre àquelas que trabalhavam na roça, 
evitando assim as roupas limpas que denunciariam para a caça através do 
cheiro sua localização. (CORREIA, 2015, p. 204). 

Quando tinha caça, as coisas eram tudo mais fácil. As pessoas ou as famílias não 

preocupavam para sobreviver, comiam carne todos os dias, não precisavam sair para comprar 

fora. Com a invasão dos fazendeiros tudo foi acabando, isso por volta de 87. Daí para cá, tudo 

ficou difícil, as matas acabaram e a água também. Hoje as pessoas só vivem da compra, 

porque não tem aquela grande quantidade de caça e nem de água. Com o aumento da 

população as matas foram diminuindo, pois eles precisam fazer suas roças. 

Segundo José Fiúza em uma das entrevistas: 

No período de 64, havia muito peixe. Nessa época as pessoas alimentavam-
se da caça e da pesca, já a partir dos anos 70, as pessoas já encontravam 
dificuldades de encontrar a caça e praticar a pesca, porque com o aumento da 
população, foram surgindo mais desmatamento e queimadas. Por esse 
motivo, os animais de caça vão desaparecendo procurando outro lugar para 
se habitar. A caça em nosso território é praticada muito tempo pelos mais 
velhos, os grandes sábios, usavam vários métodos facilitando a caçada. 
Usando várias armadilhas e armas produzidas por se mesmo, no decorrer do 
tempo as caças foram ficando difícil devido aos problemas ambientais que 
foram surgindo em nosso território, que estão deixando os animais em 
extinção. E também com o aparecimento de outras armas que surgiram, as 
pessoas foram deixando aquele antigo hábito e começaram a usar as armas 
de fogo, os animais foram ficando assustados e sumindo.  

Dez anos atrás tinha bastante caça, qualquer tipo de caça que procurasse 
encontrava, não precisava nem sair muito longe, porque os bichos vinham 
nas matas próximas da casa das pessoas, ou até mesmo no terreiro. Então 
nessa época as coisas eram muito fáceis, as pessoas não tinham preocupação 
para alimentar. Tanto na caça, quando na roça, porque naquele tempo chovia 
bastante, tinha muita mata não precisava desmatar grande quantidade. Com o 
desmatamento e o barulho das armas de fogo, os animais de caça foram 
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desaparecendo, as pessoas plantavam três anos no mesmo lugar, isso ajudava 
a manter os animais no seu lugar. 
Quando as pessoas saiam para a mata, as mulheres ficavam esperando, já 
tinha uma certeza que naquele dia comia carne. No mesmo tempo que eles 
caçavam, iam colhendo frutas, por que também é considerado pelos mais 
velhos como caçada. As pessoas não importavam se tinha arroz ou feijão, 
porque plantavam muita mandioca, ali fazia a farinha para comer com a 
carne da caça, o índio de primeiro só vivia da caça. As principais atividades 
do índio é a caça e a pesca. A pesca também era muito praticada pelo os 
mais velhos, o dia que eles não iam para a mata, ia para o rio, ficava a noite 
toda pescando, trazia uma bolsa cheia de peixe dava para comer uma semana 
inteira. Ainda alcancei um pouco desse tempo bom, tinha muito rio, saía com 
meu avô e outros colegas, ficavam o dia todo pescando, nesse tempo era 
muito fácil para sobreviver. Hoje nem a roça e menos a caçada, tudo ficou 
difícil. Quando se fala na parte da caça de pesca e meio ambiente, eu refiro 
que no meu tempo tinha bastante caça a gente não precisava de criação de 
gado, criava mais era um porco, uma galinha, porque tinha muita caça, tinha 
de onde tirar alimento. Também nós mais velhos não tínhamos ambição por 
caça, de matar um e ficar com ele na costa para comer amanhã, e lá na frente 
encontrar outra e matar, matar só aquele que dar para cobrir sua necessidade, 
e vai embora era assim que nós convivíamos com a caça. Naquele tempo 
aqui para nós, tinha bastante caça era bandeira, mexila, muito lugar fala 
tamanduá mirim, tinha muita Ema, Seriema, Jacu, tatu de várias qualidades, 
a bolinha, o bolão, tatu canastra, tatu aruvai, tatu galinha e tatu peba. (José 
Fiúza, 2015). 

Percebemos na fala de Sr. José Fiúza, que naquela época existia muito animais e 

bastante água nos riachos. Esses lugares eram muito preservados. Por esse motivo era mais 

fácil praticar essas atividades. Outros dois entrevistados, João Gomes e Lucio Flávio 

acrescentam: 
No outro tempo tinha muita caça, cacei muito tatu, era o que tinha, mais 
tinha mesmo, tatu vinha... De noite cê matava assim na beira da casa era! 
Tava ali quando pensava que não, só via cachorro trabalhava assim. Quando 
cê ia olhava era um galinherão, escondia assim, metia a cabeça assim na 
moitinha ficava ali, cachorro ta mordendo ele ta bem quieta, chegava e 
passava o cassete e matava. Nos anos 60 e 64 tinha tudo quanto é caça 
tinha... Só mesmo o mais novo que não conhecia que aqui tinha mais tinha. 
No tempo dos mais velhos, eu alcancei esse tempo que ainda tinha mais os 
que são mais novos não alcançou. (João Gomes, 2015). 
Os homens quando vai caçar leva a frecha, outra pessoa leva a lança. Lá de 
vez em quando a gente caça é... A caça é pequena, algum bicho pequeno 
assim né? Nós encontramos lá. E lá as crianças têm alguns que gosta de 
caçar, por exemplo, os adultos saem né? Aí eles vão junto com ele, mais não 
é aquele pequeno assim de três anos. Quatro anos, cinco, seis e sete, esses 
quenta andar mais ou menos um quilômetro. Quando vai pra mata; leva o 
frecha, o farcão, eles vai pro mato tem que corta cipó pra passá né? Limpar 
estrada pra andar. O cachorro também é levado pra caçar. Lá as crianças não 
aprendem com avô com os pais, elas são levadas para a casa de religião, para 
ficar até trinta dias pra aprender, entender o que pode fazer, o que não pode 
mexer ali a cabeça da criança fica bom, num faz bagunça, aprende respeitar 
os mais velhos, e assim eles já saem sabendo caçar sozinho. (Lúcio Flávio, 
2015).  
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2.2 ÉPOCAS EM QUE AINDA TINHA CAÇA 

Quando tinha caça, as coisas eram tudo mais fáceis, as pessoas ou as famílias não se 

preocupavam para sobreviver. Comiam carne todos os dias e não precisavam sair para 

comprar fora. Com a invasão dos fazendeiros isso tudo foi acabando, por volta de 87. Desde 

então tudo ficou difícil, as matas acabaram e a água também, hoje as pessoas só vivem da 

compra. 

Segundo José Fiúza, citado no subtítulo anterior a caça diminui com decorrer do 

tempo. Ele acrescenta: 

No período de 64, havia muito peixe. Nessa época as pessoas alimentavam-
se da caça e da pesca, já a partir dos anos 70 as pessoas já encontravam 
dificuldades de encontrar a caça e praticar a pesca, porque com o aumento da 
população foram surgindo mais desmatamento e queimadas, e por esse 
motivo os animais de caça vão desaparecendo procurando outro lugar para se 
habitar. A caça em nosso território é praticada muito tempo pelos mais 
velhos, os grandes sábios usavam vários métodos facilitando a caçada. 
Usava várias armadilhas e armas, produzidas por se mesmo. No decorrer do 
tempo as caças foram ficando difícil, devido aos problemas ambientais que 
foram surgindo em nosso território, que estão deixando os animais em 
extinção. (José Fiúza, 2015). 

 E com o aparecimento e de outras armas que surgiram, as pessoas foram 
deixando aquele antigo hábito, e começaram a usar as armas de fogo foram 
ficando assustados e sumindo. Dez anos atrás tinha bastante caça, qualquer 
tipo de caça que procurasse encontrava, não precisava nem sair muito longe, 
porque os bichos vinham nas matas próximas da casa das pessoas, ou até 
mesmo no terreiro. Então nessa época as coisas eram muito fáceis. As 
pessoas não tinham preocupação para alimentar, tanto na caça quanto na 
roça, porque naquele tempo chovia bastante, tinha muita mata não precisava 
desmatar grande quantidade. Com o desmatamento e o barulho das armas de 
fogo, os animais de caça foram desaparecendo. 

[...] 

As pessoas plantavam três anos no mesmo lugar, isso ajudava a manter os 
animais no seu lugar. Quando a pessoa saia para a mata, as mulheres já 
ficavam esperando, já tinha uma certeza que naquele dia comia carne, no 
mesmo tempo que eles caçavam ia fazendo coletarem de frutas, por que 
também é considerado pelos mais velhos como caçada. As pessoas não 
importavam se tinha arroz ou feijão porque plantavam muita mandioca ali 
fazia a farinha para comer com a carne da caça, o índio de primeiro só vivia 
da caça. As principais atividades do índio é a caça e a pesca. A pesca 
também era muito praticada pelo os mais velhos o dia que eles não iam para 
a mata ia para o rio ficava a noite toda pescando trazia uma bolsa cheia de 
peixe dava para comer uma semana inteira ainda alcancei um pouco desse 
tempo bom, tinha muito rio saia com meu avô e outros colegas ficavam o dia 
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todo pescando, nesse tempo era muito fácil para sobreviver hoje nem a roça 
e menos a caçada tudo ficou difícil.  

[...] 

Quando se fala na parte da caça, de pesca, e meio ambiente eu refiro que no 
meu tempo tinha bastante caça, a gente não precisava de criação de gado, 
criava mais era um porco, uma galinha porque tinha muita caça, tinha de 
onde tirar alimento. Também nós mais velhos não tinha ambição por caça, 
de matar um e ficar com ele na costa para comer amanhã, lá na frente 
encontrar outra e matar, matar só aquele que dar para cobrir sua necessidade 
e vai embora. Era assim que nós convivíamos com a caça. 

[...] 

Naquele tempo aqui para nós tinha bastante caça era bandeira, mexila, muito 
lugar fala tamanduá mirim, tinha muita Ema, Seriema, Jacu, Tatu de várias 
qualidades, a bolinha, o bolão, tatu canastra, tatu aruvai, tatu galinha e tatu 
peba. (José Fiúza, 2015). 

 Percebemos o quanto teve de mudança dos anos setenta até hoje, muitas caças que 

tinha atualmente não se encontra mais. Com a destruição do meio ambiente as coisas foram 

mudando. Portanto, hoje é difícil de ensinar as crianças a praticarem a caçada e a pesca, 

porque acabaram com as matas e com os rios, poucas pessoas estão praticando por motivo de 

não encontrar mais a caça. Nesse sentido, João Gomes comenta: 

No outro tempo tinha muita caça, cacei muito tatu, era o que tinha, mais 
tinha mesmo, tatu vinha... De noite cê matava assim na beira da casa era! 
Tava ali, quando pensava que não só via cachorro trabaiava assim. Quando 
cê ia oiava era um galinherão, escondia assim, metia a cabeça assim na 
moitinha, ficava ali cachorro ta mordendo ele ta bem queto. Chegava e 
passava o cassete e matava. Nos anos 60 e 64 tinha tudo quante caça tinha... 
Só mesmo o mais novo que não conhecia que aqui tinha, mais tinha. No 
tempo dos mais velhos, eu alcancei esse tempo que ainda tinha, mais os que 
são mais novos não alcançou. (José Fiúza, 2015). 
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2.3 OS CUIDADOS NA HORA DA CAÇADA 

Para realizar essa pesquisa tivemos que praticar as caçadas com os caçadores mais 

experientes, juntamente com algumas crianças, somente meninos entre 9 a 11 anos da aldeia 

Imbaúba. Elas estavam caçando com bodoque e estilingue, já os caçadores mais velhos 

caçavam com espingarda também fizeram armadilhas. Foram três dias de experiências, onde a 

gente andou aproximadamente 30 minutos para chegar ao local, era um carrasco próximo a 

aldeia. Fizemos as filmagens e entrevistas que estão contidas neste trabalho. 

Durante a caçada observamos alguns jeitos de como pode conseguir capturar um animal. 

Quando deda e José conhecido como Caboco, entraram na mata, deu para perceber que eles 

iam caçando aqueles lugares que não tinham folhas ou pedaços de pau para pisar, porque se 

caso pisasse e fizesse barulho, aqueles animais que estavam ali por perto ficavam assustados e 

fugia daquele local. Eles dizem que na hora que for caminhar deve sair de ponte a pé, 

devagarzinho e o corpo deve ficar bem envergado para baixo, para aquele bicho não conseguir 

enxergar o corpo inteiro da pessoa, se não fazer isso não consegue matar. No morro é da 

mesma forma como tem muitas pedras e entre elas há muitas soltas, para conseguir pegar uma 

caça, deve andar com muito cuidado por cima de o morro pisar naquelas pedras que estão 

fixas, que ao pisar não faz barulhos. Andar sempre com o corpo abaixado quando perceber 

algum sinal de uma caça por perto, nesse momento deve ir caçando aqueles lugares mais 

fechado, para esconder, quando eles perceberem a pessoa já está perto. No caso da caçada 

com espingarda. Deve sair sempre com roupa preta ou verde para aqueles bichos não 

perceberem a presença das pessoas. Para a caça de bodoque segue a mesma regra tem que sair 

silenciosamente dentro da mata não gritar e nem conversar durante a caçada. 
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2.4 SITUAÇÕES DA CAÇA ATUALMENTE 

As pessoas quase não estão caçando porque não encontram caça. O próprio ser 

humano acabou com a natureza e com isso as caças foram fugindo para outros lugares 

distantes do território Xacriabá. De vez em quanto às pessoas caçam nos finais de semana, 

mas para encontrar uma cacinha é preciso andar muito longe e às vezes ainda não encontram. 

Atualmente os lugares mais fáceis de encontrar são nos morros ou no carrasco que são lugares 

que os animais mais habitam. 

Abaixo Sr. José Fiúza faz um comentário de como está à caça atualmente: 

Hoje se for querer ou dependesse da caça as pessoas morrem de fome. A 
roça também está ficando difíceis as pessoas plantando e não está colhendo 
nada porque não está chovendo com essa falta de chuva as caças está cada 
vez mais ficando difícil porque todo ano destrói matas e vai acabando com 
os lugares desses animais viverem. Como não encontram caça as famílias 
criam uma galinha um porco, uma vaca para seu consumo próprio até isso 
está difícil a roça não deu mais, não está chovendo vivem mesmo é da 
compra vinda de fora da aldeia. (Rosalvo Fiúza, 2015). 

A extinção de muito animais está acontecendo, por causa da ação do homem que destrói o 

ambiente para fazer construções, e também está fazendo a caçada fora de controle e fora da 

época, ou seja, nos meses da reprodução desses animais. Por devido essa ação os animais 

estão desaparecendo. 
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2.5 COMO QUE ERA A ALIMENTAÇÃO DE ANTIGAMENTE 

Como antigamente existiam muitas caças, as pessoas praticavam a caçada, porém 

também não deixavam de plantar o seu milho, feijão, feijoa, abóbora etc. Então a sua 

alimentação era a carne da caça junto com os produtos cultivados em seu plantio. Eles quase 

não compravam alimentos industrializados, também não havia comércio nas aldeias nessa 

época. Eles criavam animais como, porco, galinha, quando não achavam caça matava galinha 

e porco. Comidas típicas da nossa região era o angu, canjiquinha, beiju, cuscuz, farinha etc. 

Eles comiam vários tipos de caça como: rabudo, gambá, veado, mocó, mexila, porco do mato, 

cutia, paca, teiú, coelho e muitos outros. Não podemos deixar de fora os pássaros, que era e 

ainda  é uma das caças mais fáceis de caçar e pegar. É a parte que as crianças gostam muito de 

caçar, antigamente era de bodoque atualmente é com o estilingue, eles mesmo matavam e 

cuidavam para se alimentarem. Então a alimentação de antigamente era muito boa e fácil de 

encontrar, tanto a caça quanto o plantio de roça, porque nessa época chovia bastante, qualquer 

quantidade que plantava se colhia muito, às vezes não dava conta de colher tudo. Na caça era 

a mesma coisa tinha que matar a quantidade que dava para comer em um dia, porque se 

matasse muito espediçava, tinha muita caça, encontrava qualquer tipo de espécie de animais. 

A pesca também era, ou é uma das atividades principais do povo Xacriabá, no ano de 64 até 

os anos 70, tinha muitos rios e açudes, quando não ia para a mata, eles iam fazer a pesca, as 

mulheres também acompanhavam seus maridos, os meninos maiores praticavam a pesca junto 

com seus pais. Quando ia para demorar, a mulher já levava o fogo, farinha, uma panela, ali 

eles cuidavam dos peixes e comiam, podia ficar um dia ou dois não passavam fome. Hoje os 

jovens têm muita vontade de pescar, mas não praticam porque não encontram mais rios, só 

tem mesmo uma barragem que fica longe de algumas aldeias, mesmo assim muito vão a pé 

até o local, principalmente os mais jovens. Sempre é feita a noite, tem muitos que ficam a 

noite toda pescando. 

O Sr. Rosalvo Fiúza cita um pouco sobre seus meios de sobrevivência: 

Naquela época a gente só vivia era da roça mesmo, muitos das vezes era 
procurando de uma caça era de uma pesca. As pessoas eram poucas, não 
tinha tanto desmatamento e tinha muita água, só tem caça se tiver água por 
que uma depende da outra. (Rosalvo Fiúza, 2015). 
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2.6 HISTÓRIAS DE CAÇA CONTADAS PELOS ENTREVISTADOS 

História contada por um professor de cultura da escola indígena Xacriabá. José 
conhecido como deda. 

Teve uma vez que um homem foi para a mata caçar, aí disse que ás vezes num dia ele 

encontrava, outro dia não encontrava. Ai quando chegou certo dia ele foi né. Era bem 

próximo onde ele morava, ele saiu e quando ele avistou assim né? Ele diz que parou um 

pouco... Um pouco por que quando é para entrar na mata ou então na pescaria ou no morro 

mesmo para entrar nas lapas. Aí tem um momento que a gente pra pedir a Deus toda a 

proteção. A protetora, é o pai da mata, é o criador das caças pra poder nos dar essa fortaleza e 

também trazer toda energia e liberar a caça pra que a gente vai encontrar a caça, ai naquele 

momento ele sentou próximo de uma moita. Ai ele abaixou a cabeça e arribou pedindo, 

quando ele fez o pedido, ele levantou as vistas, quando levantou a cabeça e arribou as vista 

pra ele parece que a mata tinha transformado. Ai ele seguiu naquela direção ai vai sabendo 

que a mata era próximo da casa dele. Uma mata que sempre passava por ali e quando chegou 

lá, viu uma casinha, uma cabaninha de palha. Lá em volta tinha um... Essa tinha um terreiro, 

terreiro mesmo assim no qual o pessoal fala de munturo né? Em volta da casa era limpa 

assim, ai diz que, lá ele viu as caças. Quando aquelas caças viram ele, elas correram entrou 

dentro dessa casinha, dessa cabaninha. Ai quando entrou né?Tinha um senhor de idade né? 

Diz se de um índio bem mais velho, diz que já veio de encontro com ele. ‘E ai moço, o que cê 

está fazendo habitando por aqui, o que está em procura? 

Falou: não senhor eu vim aqui pra caçar estou em procura de uma caça pra eu 

alimentar’. Ele falou assim: ‘olha, então seja bem-vindo! ’ Ai falou assim, olha eu sei que 

você já caçou muita vez que até chegou o ponto de machucar. Fazer armadilhas e não 

conseguir pegar as caças, mas sim quando vocês quebrar as pernas das caças, o que seja a asa 

de um passar, que vocês lutem pra conseguir pegar, porque eu sou protetor desses animais, 

dessas caças. Vocês fazer isso não só maltrata os bichim e não mostra esforço pra pegar. 

Além de sofrer essas caças, sofro também, porque eu vou ter muito trabalho pra cuidar dessa 

caças, toda essa criação. Ai falou assim: ‘olha de hoje em diante quando você ir pra mata você 

sempre faz esse pedido. E quando você ir pra mata só pega o necessário. Aquele que for 

preciso, que você acha que dá pra comer o que seja um dia ou uma semana. Se essa caça der 

pra comer uma semana pega só aquele e vai embora e agradece, que toda vez que você vim 

vai encontrar. ’ Agora, não pode fazer que nem muitos que vai pegar tantas caças e além de 
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pegar pra ele, pega também pra vender. Vende como se fosse ele que é um do criador, isso 

não pode fazer não. Antes que pegar entrega sem troca de dinheiro, de outro recurso que toda 

vez que você vim encontra. E assim ele fez voltou pra casa agradeceu, voltou pra casa. Ai 

esse senhor lá pegou e mostrou pra ele... Tem essas caças que tava ai machucada já recuperou 

pode escolher qualquer uma caça. E voltou pra casa e agradeceu. Ai ele ficou todo satisfeito e 

toda vez que acabava a caça ele fazia o pedido entrava na mata, logo ele chegava nesse ponto. 

Ai já tinha completado dois anos ele nunca tinha falado pra ninguém. A esposa sempre 

procurava ele sem querer falar, outras pessoas que eram parentes num... Implicava com ele 

pra falar, ele num falava. Até que um dia ele falou. Já tá com dois anos e meu povo precisa 

saber, ai foi contando pra esposa né. Se eu não falo isso é... Eu... Esposa pode pensar que eu 

to traindo ela. Que muito tempo que eu sei disso e não posso falar, e não podia falar e hoje eu 

vou falar. Ai quando foi, explicou, contou toda a história pra esposa ela ficou toda 

entusiasmada. Falei não, mais eu preciso ir lá modo eu conhecer... A história saber a 

realidade. Ai quando ele a levou chegou lá já não encontrou mais. E a mata parecia que tinha 

se transformado, de outra forma ficou bem diferente. Ai foi ele deu uma volta, num encontrou 

mais. E ai sempre ali... Dava uma volta e não num achava até que um dia ele foi sozinho, ele 

encontrou né? Ele encontrou e voltou não se aproximar muito, ele foi buscar a esposa quando 

a esposa chegou, ela avistou né? Avistou no outro dia seguinte, mas ficou pela última vez. 

Porque ela viu e chegou cá espalhou aquilo que ela tinha visto, ela chegou cá e foi falar, por 

isso que meu marido era bom de sorte pra caçar. Toda vez que ia encontrava, mas vocês não 

sabem o que tava se passando com ele. Tem tal ponto assim, só ele sabia, mas agora eu sei. Eu 

fui com ele lá agora eu posso levar quem eu quiser ai à notícia espalhou quando ele foi 

chegou lá nem ela não acertou mais e ele também, foi o primeiro que sabia ir lá. Depois já 

nem oportunidade pra ele já num teve mais essa oportunidade. 

História contada por seu João de Prisca da Aldeia Imbaúba 

Uma vez tinha uma turma de caçadores, foi caçar né. Aí foi lá, fez o acampamento, um 

rancho, os outros foram caçar e uns ficaram. Um ficava cozinhando fazendo a comida, aí foi, 

teve um dia que saíram todos, só ficou um só. Ficou ele só cozinhando a comida, carne de 

caça que ele matava secava lá mesmo no mato. Caçava ali e colocava ali pra secar, nesse dia 

eles saíram e estava com dias... Tava com semanas quase três semanas. Eles iam, batia uma 

semana na mata atrás de uma caça uma semana lá, matava um bicho, uma caça e botava pra 

secar já voltava pra casa com ela sequinha. Aí um dia saiu caçando e ficou o outro 
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cozinhando, com um pouco não ouviu não, gritou ‘lá vou... Eu digo eu! Quem é. Vem aqui, já 

vem, é vem gritando já vou, cheguei mais perto eu que vou ficar aqui!’ Já nada. Correu 

escondendo de trás de um pau lá chegou aquele bichão rastando àquela cabelada no chão. E 

enxergou aquelas carnes assim no sol, eles cozinhando, é que botou essa carne aqui ele está 

por aqui gente. O outro ficou, escutou disse, que comeu as carnes todinhas ficou nadinha aí. 

Acabou na hora ele que ‘estava comendo essas carnes. Saiu embalado saiu doido ele ainda diz 

é dia’... Ali é vai passando um veado grande era um catingueiro e deu dessa nunca mais. 

História contada por José Fiúza 

Uma vez um parente nosso aqui da minha esposa deve ser parente seus também, o 

finado é irmão do finado Paulim do Riacho do Brejo, ele é pai da mulher de Darvino. Parece 

que ele está na aldeia Morro vermelho, eles estavam em Missões. O finado Virgílio é dos 

Pinheiros, ai ele morava ali naqueles baixãozão do lado de cá do finado Miguezim, o povo 

fala Migué caroço que já morreu. Ali era uma matona e tinha o finado pai de Miguel tinha 

pouca gente naquele tempo, e o finado Virgílio era caçador, gostava muito de caçar naquele 

tempo, tinha muita paca naquela beira de brejo tinha umas racinhas nas beiradas, mas era 

mata. Ele morava em uma baixa na beira do brejo todo dia acabava a carne da paca, ele ia e 

matava outra já tinha aquele costume, assim era só acabar a carne de uma ia caçar outra. Ai 

ele ia lá, fez a espera da paca no pezão de tamburi, tinha um carreirinho e falou: ‘ô mulher eu 

vou matar uma paca hoje’, mas ele se esqueceu de assuntar o dia e era dia de São Bartolomeu 

dia 24 de agosto. Chegou ao tamburizão bem grosso e ele subiu... Subiu lá pra cima vai 

deixou sua espigardinha no colo, no embornalim do lado, o cachimbim pra espantar os 

mosquitos, ai ele estava ali, viu pisou, é? Ele disse: é, pegou a espingardinha e ficou ali 

esperando na hora que ele viu o sinal era do outro lado e a paca ficou quietinha quando 

alguma coisa mexer ele dar por fé. Um trem que enxerga muito e escuta muito, viu era um 

homem no carreiro. Ele subiu no pau e no carreiro passava direto e o homem vinha de lá pra 

cá. Machado, cabaça segurado no cabo do machado e o embornale do lado é vem, é vem e a 

lua bonita ali dentro da mata, você sabe, é vem, é vem, até chegou ao pé do pau. Quando 

chegou ao pé do pau ele parou negrão preto que tinha branco só os dentes pararam... Machado 

colocou lá, a cabaça tirou encostou ela no pé de pau e ele já ficou sirieiro e o finado Virgilio 

ficou sirieiro, com a espingarda na mão colocou o embornalão daqui lá colocou no braço, 

pegou o fumo, no embornale e encheu o cachimbão que o trem cabia quase meia quarta de 

fumo, acendeu esse cachimbão. Isso foi dia 24 de agosto dia de São Bartolomeu. Com esse 
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cachimbão pegou o artifício que antes nós em... Eu ainda tenho meu artifício ninguém 

comprava isqueiro e nem fosco, não existia isso, era na base do artifício pegou o artifício e 

acendeu o cachimbão com a mão no machado e chegou ao pé do pau. Ai o finado Virgílio de 

lá falou: ‘moço, moço eu estou aqui em cima’ e ele não olhou pra cima não, e começou, de 

vez enquanto o finado Virgílio, ’ moço você deixa de brincadeira eu estou aqui em cima’ é 

vai, é vai e esse machadão rodou e o finado disse: é descer eu não vou descer se não ele vai 

me rapar aquele machado. Eu vou deixar ele derrubar o pau, quando tiver pra cai eu pulo, bem 

assim ele fez. Reclamando, reclamando viu que não ia espiar ele deixou, quando ele viu o 

pauzão estralou quando estralou ele disse é agora ai ele jogou a espingarda e disse não vou 

atirar nessa praga não, e braaaa... Você sabe que tamburi dá umas raizonas aquelas raizona 

quando tava pra cair ele pulou mais de um lado para a galha não pegar ele? Desde ele pulou lá 

de riba, não estava caindo não, ele tava vendo o pau caindo. Na hora que ele pulou ele desceu 

de lá de cima lá pra baixo e bateu esse rabiar, esse osso do rabiar na raiz e caiu lá morrendo 

que ele não escutou a queda do pau. A hora que ele olha o pau lá do mesmo jeitinho e o 

homem milivre e ele tala morrendo. Amanheceu o dia lá sem agüenta levantou com corpo 

ruim, quando o dia amanheceu ele saiu arrastando com essa espingarda na mão até quando 

chegou a casa foi contar o caso. Ai o finado Roso, era só encontrar ele: ‘em Virgílio como foi 

o negócio da paca’? ’ Moço! Você deixa disso, você esquece isso’. Mais era São Bartolomeu, 

não tinha nada coisa nenhuma, de pau caindo não tinha nada lá. Era um lugar velho de ele 

matar paca. Desse tempo o finado Virgílio morreu aleijado quase aleijado dessa queda acho 

que fraturou a coluna.  
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Capítulo 3 - As formas de pesca 

 Nesse capitulo mostraremos um pouco das práticas de pescadas do Povo Xacriabá, é 

uma das atividades usadas há muito tempo. Como naquela existia muitos riachos, era muito 

fácil usar esses métodos, apesar de encontrar algumas dificuldades em relação à seca, 

atualmente as crianças ainda praticam a pesca. 

3.1 A PESCA 

A pesca é uma atividade que era muito praticada antes, que hoje dificilmente são 

praticadas por devida a escassez em nossa região. Até nos anos de 60 a 70 existia muito peixe, 

chovia muito nessa época e os rios ficavam sempre cheios. E as pessoas alimentavam-se mais 

da caça e da pesca. Hoje, os rios se encontram todos secos, até mesmo as nascentes estão 

secando. Por esse motivo, fica difícil praticar. Mas tem a barragem localizada na aldeia 

Ipicuru, onde algumas pessoas ainda vão praticar.  Mas também se encontra com pouca água, 

nessa represa os vizinhos próximos usam a água para lavar roupa, cozinhar, tomar banho até 

mesmos para os animais de criações beberem. 

Sr. José Fiúza comenta um pouco sobre a pesca em algumas aldeias antigamente: 

Assim são essas coisas, o peixe está acabando, porque a água está secando e 
o peixe está acabando. Quem conheceu o Riacho do Brejo, quem conheceu 
Itacarambizinho, que hoje é o córrego que nós temos. Que ainda tem um 
peixinho. Eu conheci todo ano nesse tempo, nós tá pescando no Riacho do 
Brejo, ali naquele fundo de Joaquim Varinha, a água estava escorrendo 
pouca, diminuía e ficava aquele peralzão. A gente entrava aquele montão de 
gente, bagunçava a água, misturava bem e os peixes embebedavam. Ali os 
peixes subiam e a gente enchia o saco, e ia embora, não tinha aquilo de 
reunir lá para pegar e vender lá fora não. Só pegava aquela quantidade que 
dava pra comer e ia embora, e deixava o resto para o outro dia. Assim que 
uma pessoa precisasse chegava, lá e achava peixe pra comer é o que não está 
acontecendo hoje. (José Fiúza, 2015). 

O nosso povo não é ambicioso, ele sabe compartilhar com o próximo, ou seja, 

alimento ou até mesmo o trabalho. É dessa forma que nosso povo se organiza. Os alimentos 

de pesca e caças são consumidos entre familiares e divididos nas vizinhanças, mas jamais as 

vendes, é uma tradição que vai sendo passado de geração em geração. 

Eu não tenho bem certeza, as estratégias da época que pode caçar. Já o peixe 
sim, eu sei, agora a caça do mato não sei, a gente eu sou nascido em certa 
idade nos gerais, e onde tinha muita né, mas eu não tenho esse sentido da 
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data que ele reproduzia agora o peixe sim, Ele reproduz a partir do mês de 
fevereiro para março. E reproduzem duas vezes ao ano. (José Fiúza, 2015). 

Segundo seu José Fiúza, ele comenta que o peixe não desova no mesmo lugar, forma-

se um cardume e procura as águas mais limpa e rasa do rio para colocar seus ovos. E quando 

eles estão reproduzindo eles roncam igual porco, afirma ele que já ouviu no rio da aldeia 

Barra. 

Até então iam pessoas das cidades próximas, (Miravânia e Itacarambi) e aproveitavam 

esse momento, onde os peixes ficavam sobrenadando e reproduzindo, para pescar com pedaço 

de madeira, matava a pauladas e enchiam o saco com peixes. 

Já hoje é difícil a gente ver esse fato, porque está acabando não tem mais. Antes até as 

mulheres pescavam.  
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3.2 COMO QUE ERA A PESCA ANTES E COMO QUE ESTÁ HOJE 

A pesca é muito significativa para o povo Xacriabá, porque era uma atividade que 

todas as famílias gastavam de fazer. Até hoje ela é praticada pelos mais velhos da nossa 

aldeia, quando eles vão, levam aqueles mais jovens. Sempre vai a grupo, porque é o costume 

de todos os caçadores, isso vem desde os antepassados. Atualmente está sendo difícil para 

ensinar as crianças praticar a pesca, porque os rios secaram tudo com as queimadas e os 

desmatamentos. 

Eu conhecia todo ano nesse tempo nós estávamos pescando no Riacho do 
Brejo ali naquele fundo de Joaquim varinha a água estava correndo pouca 
diminuía e ficava aquele peralzão à gente entrava aquele montão de gente 
bagunçava a água e misturava. Os peixes embebedavam ai eles subiam 
ficava flutuando por cima da água a gente pegava, enchia um saco e ia 
embora não tinha aquele negócio de reunir e pegar peixe para vender fora da 
aldeia não. Pegava aquela quantidade que desse pra comer com a família 
vinha embora e deixava o restante para outro dia, cada um que chegava lá 
achava peixe pra comer é o que não está acontecendo hoje tudo isso acabou 
não tem mais peixe porque os rios secaram acabou quase tudo. (José Fiúza, 
2015). 

No Riacho do Brejo, quem conheceu Itacarambizinho que hoje ainda tem um 
córrego que ainda tem um peixinho aqui no Itapicuru tem a barragem que 
nem esse rio não faz ligação com o rio São Francisco. Os peixes que fazia 
desova do São Francisco pra cá á não vem mais está acabando com toda essa 
situação as nossas crianças vai deixando de aprender pescar no rio porque 
tanto na pesca como na caça porque não está existindo nem a caça e nem o 
peixe quero deixar gravado quero deixar a historia índio não nasceu sem 
água o índio foi criado com água porque toda vida o índio Xacriabá teve 
acesso o Rio são Francisco somente hoje é que nós não temos por causa dos 
latifundiários empresariais que tomaram nossas terras da beira do rio lá é a 
fonte onde nossos jovens tinham que aprender pescar, porque nós não 
viemos sem água viemos com água com terra. Hoje tem muitos jovens que 
ainda tem vontade de pescar, mas infelizmente está muito difícil. Atualmente 
nós temos uma Barragem grande que ainda tem um pouco de peixe de vez 
em quanto os mais velhos reúne com os mais jovens e vai pescar. 

 Segundo José Fiúza diz que se continua dessa forma, se a pessoa não ajudar a cuidar 

do meio ambiente as coisas vão ficar ainda pior, porque a cada ano que passa está ficando 

difícil. Ele fala que daqui alguns anos para frente os mais jovens não vão conhecer nem o que 

é um peixe, se ele vir lá, vai perguntar os pais o que é, porque não teve a oportunidade de 

pratica uma pesca. São acontecimentos que está deixando as pessoas muito preocupado, 

imaginando o futuro se continuar da mesma forma que está. Temos que procurar a melhor 

forma de revolver esses problemas que estão afetando o nosso território. 
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Imagem X: Valdir pescando com arco e flecha na barragem, represa localizada na aldeia Itapicuru. 
Fotografia de Claudinei Gomes e Eudes Seixas (2015). 

 

 

Imagem XI: Valdir pescando na barragem com anzol. Foto de Claudinei Gomes e Eudes Seixas 
(2015). 
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Imagem XII: Usa-se como isca na pesca com anzol, carne, insetos e pequenos peixes. Fotografia de 
Claudinei Gomes e Eudes Seixas (2015) 
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Imagem XIII: Tpê pescado (piranhas), pescado por Valdir. Fotografia de Eudes Seixas e Claudinei 
Gomes (2015) 

 

 

Imagem XIV: Barragem da aldeia Itapicuru, local onde as pessoas de nossa comunidade praticam a 
pesca. Fotografia de Claudinei Gomes e Eudes Seixas (2015). 
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Imagem XV: Valdir praticando a pescada com lança. Fotografia de Claudinei Gomes e Eudes Seixas 
(2015). 
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Capítulo4 - Tipos de armadilhas e armas do povo Xacriabá 

Abaixo estão citados as armadilhas que eram usadas pelos antepassados, e essas 

experiências foram passadas para os jovens. Atualmente são usados pela as crianças de nossas 

comunidades, esses métodos são muito importantes para nós porque faz parte da nossa 

cultura, e por ser uma das principais atividades de nosso povo e também era um meio de 

sobrevivência em alguns anos atrás.  

4.1 ARMADILHAS DE PEDRA 

Para fazer a armadilha da pedra é preciso procurar ela bem plana. Se for para pegar 

pássaros, a pedra tem que ser menor, e se for para outros bichos maiores, igual mocó, a pedra 

tem que ser maior. Se for para pegar juriti, nambu, codorna, o lugar preferido é na mata. Já no 

caso de pegar mocó, rabudo, é armado em morros. A época melhor para armar é na seca, 

porque a terra está dura, no tempo da chuva não é bom para armar, porque a terra está mole. 

Quando a pedra cai, aquele bicho que tiver debaixo, vai mexendo, cavando até consegue sair. 

Já na seca não tem como sair, porque a terra esta dura não dar para aquele bicho cavar. Para 

amansar os bichos deve colocar as pedras no severo, coloca milho debaixo e deixa o bicho 

comer até que ele acostuma, depois disso você pode armar. 

 Para arma é preciso procurar um lugar bem plano para que a pedra possa apoiar sem 

ter chance de o bicho escapar.  Para fazer a armadilha da pedra, é preciso ter um gancho curto 

e fino, mais ou menos cinco cm, um canzil, (um pedaço de pau de três cm) vareta com o 

tamanho da pedra, varas que é colocada por cima da vareta, cambão, (um pedaço de pau de 

cinco cm, na ponta dele é marrado uma corda e na outra o canzil), um torno que fica no centro 

da pedra. Quando é para armar, o gancho fica do lado externo, no meio dele fica o cambão 

junto com o canzil, por baixo da pedra, fica a vareta e por cima dela é colocado algumas 

varinhas, no meio tem um torninho para não deixar a vareta ir para um lado, as varinhas ficam 

encruzadas tipo espinha de peixe. Quando vai armar, arriba a vareta até a posição do canzil, 

ali ele prende a vareta, aí quando o bicho pisa, ela desce e desarma. 

 Antes de armar, deve colocar algumas pedrinhas pequenas ao redor da pedra, para que 

aquele bicho não ache espaço para sair, mesmo tentando cavar, porque às vezes não morre na 
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hora, dependendo do terreno pode até ir embora; principalmente a morros, a terra é muito 

mole. 

Uma vez identificados os locais de circulação e morada dos animais, os 
meninos inicialmente colocavam a pedra escorada na porta das moradas, 
todavia sem o mecanismo que a derrubava. A partir daí eles começavam a 
atrair os bichos para dentro da armadilha. Começavam a ceverar o lugar, 
colocando ali comidas que os animais costumavam comer como milho, 
feijão. Passado algum tempo e somente quando os animais já estivessem 
acostumados com a pedra e a procurarem a comida eles armavam o 
mecanismo de gatilho. Para alguns animais fortes e resistentes como o tiú, 
que além da força possuía uma pele bem grossa, as pedras poderiam não ser 
o suficiente para esmagá-los e eles poderiam escapar se arrastando por 
debaixo delas. Nesse caso, os meninos faziam uma espécie de muro em volta 
da pedra para dificultar a saída do animal. Se não morresse esmagado, o 
animal morria de fome ou seria encontrado pelos meninos. (CORREA, 2015, 
p. 208). 

Pelo que nós fomos observando, durante a inda dos meninos para o mato, eles iam 

procurando aqueles locais que tinham bichos, ou seja, lugares que tinha cavernas e lapas, ou 

até mesmo naqueles lugares que seus avôs já tinham costume de armar pedra. Nesses lugares 

já tinha as pedras no gancho, deixado por João de Prisca, então eles só limpavam debaixo e 

colocava milho para severar, era armada no caminho que os bichos passavam. 

Sr. João Gomes conta qual é o melhor tempo para armar a armadilha de pedra: 

O tempo mio para armar a pedra é agora na seca, agora tá bom, de agora em 
diante, cê fazer um cevero ainda é mio, ali nas pedras bota um mizinho. O 
bicho vai cumeno, bota no gancho, bota um mizinho ate ficar bom  deles, ai 
arma homo! Chega lá ta lá. Ate gato, se o gato tiver... Às vezes armar pra 
pegar rabudo, se ele de pru fé ele pega tira e come. Raposa é outra também 
danada cê discunfiar, amanhã caça um Pedrão bem grande e arma, homo! No 
outro dia vai olhar ta ela debaixo da pedra chata. (José Fiúza, 2015). 

A seguir algumas fotos das armadilhas. 
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Imagem XVI: Local onde são feitas as armadilhas de pedra, nas beiras dos morros. Fotografia: 
Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem XVII: Armadilha de pedra armada perto do morro. Fotografia: Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 
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4.2 ARAPUCA 

A arapuca é muito praticada na nossa comunidade, principalmente pelas crianças. Para 

fazer a arapuca, os pais ensinam seus filhos na primeira vez; daí para frente ele mesmo já 

consegue produzir sozinho. A armadilha é feita da seguinte forma: primeiro você corta alguns 

pedaços de pau; depois de cortado, corta dois do mesmo tamanho e faz uma cava nas duas 

pontas; logo em seguida, marram duas cordas na ponta dos dois paus, e precisa ter quatro 

laçadas. A corda pode ser marrada do tamanho que você querer. Depois de marrado, pega as 

duas cordas, encruzá-las e vai cortando os pedaços de vara e vai encaixando. Cada camada de 

vara que vai colocando, vai diminuindo o tamanho da vara. Quando chega ao final, a arapuca 

fica mais estreita enquanto na parte de baixo fica bem mais largo. A altura depende do 

tamanho que você querer, caso queira maior, é só marrar uma corda bem maior. Pode ser feita 

com corda de croatá ou de fio de arame. A arapuca deve ser armada na época da seca porque é 

o tempo da colheita do milho, e quando colhe, ali na roça fica muitos caroços de milho e os 

bichos vão comer. Onde estiver muitos trios de animais, naquele lugar coloca a arapuca no 

gancho e coloca um pouco de milho por baixo, de vez enquanto vai olhando para ver se já 

comeu o milho tudo; se comer tudo pode armar. Para armar, precisa de um gancho (madeira 

no formato de forquilha, porém pequena e fina), um cambão (pedaço de pau medindo mais ou 

menos 30 cm, com uma cava feita em uma das pontas para amarrar uma corda), e um canzil 

(pequeno pedaço de pau, três cm). Quando vai armar, o gancho fica do lado externo, no meio 

do gancho é colocado o cambão, onde nele está marrado um pedaço de corda com um canzil 

na ponta. Debaixo da arapuca enfinca um torninho no centro, coloca uma vareta, por cima 

dessa vareta coloca umas varinhas tipo espinha de peixe. Ali na hora de armar, arriba a vareta 

até a posição que o canzil segura. Na hora que o bicho pisa, a vareta desce e desarma - esse é 

o processo da arapuca. 

Atualmente é uma das armadilhas que as crianças, meninos e meninas, mais praticam 

por ter muitos pássaros ainda, e por ser uma das armadilhas menos perigosa, qualquer criança 

pode praticar. 

 

 

 



42	  
	  

 

Imagem XVIII: Arapuca, armadilha usada para pegar pássaros. Fotografia; Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 
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4.3 ARMADILHADO LAÇO TROPEÇO 

Com o mesmo laço pode fazer o tropeço, só muda de posição o cambão que é um 

pedaço de pau com o tamanho de cinco cm, é encaixado do lado externo, ou seja, na ponta 

que sobra. No pé do primeiro pau que é enfiado e amarrado uma corda, o tamanho depende da 

largura da estrada por onde o animal passa, uma ponta da corda é amarrada no pé do pau que 

sobe com o bicho, e a outra é amarrada num gancho. Nele é feito uma cava, é encaixado na 

segunda trave, no cambão também é feita uma cava, faz um canzil e encaixa nas duas cavas. 

Na hora que arma, a corda que está no chão fica esticada, por cima dela fica o laço. Quando o 

bicho for passar, ele pisa dentro do laço e a corda desce. Dessa forma pega a caça em 

qualquer parte do corpo, no pescoço, na perna ou no meio. Nesse local não pode ter acesso de 

pessoas por perto, os lugares principais para armar são: carrasco, gerais e matas distantes de 

casa, esses são lugares que não tem movimentação de pessoas e são mais fechadas. 

 

 

Imagem XIX: Armadilha do laço tropeço, feito no meio do carreiro de animais de caça. Fotografia; 
Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015) 
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4.4 ARMADILHA DO LAÇO 

O laço é uma armadilha feita longe de casa, onde não tem acesso de pessoas, porque 

onde ele é feito não pode ter caminho. Para armar tem que caçar um pé de pau com uma altura 

de cinco metros de altura, aí pega ele e enverga até descer a ponta no chão, em seguida cortar 

só as galhas e faz uma cava na ponta, nesse lugar é amarrada uma corda resistente, já deixa 

com uma altura que outro bicho não come aquela caça capturada. Na ponta da corda tem duas 

peças, uma para amarrar o cambão e a outra para fazer o laço, antes de armar enfia dois paus, 

um do lado e outro do outro lado, neles é marrada uma travinha acima, logo abaixo amarra 

outra, a última fica com um lado solto. O cambão é encaixado por dentro da primeira trave, a 

ponta fica segurada na segunda trave. Ao redor são enfiados vários tornos até fechar, só fica o 

lugar para o bicho colocar a cabeça. Dentro desses tornos é colocado um gancho aberto todo 

trançado de vara, em cima, deixa uma comida para aquela caça que você pretende pegar, ali 

quando ele chega para comer, a cabeça já fica dentro do laço. Ao triscar na armadilha para 

comer, o laço desarma e a corda já sobe com o bicho preso pelo pescoço. Ela pode ser feita 

para pegar qualquer animal, se for maior faz mais potente, se for menor é feito com menor 

potência. Para pegar outros bichos que moram em buracos é feita essa mesma armadilha 

como: tatu, teiú e outros. Abaixo imagens da armadilha do laço feito no meio do carreiro onde 

os animais de caça passam. 

 

Imagem XX: Armadilhas do laço feito no carreiro de animais. Fotografia; Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 
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Imagem XXI: Armadilha do laço. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 

 

4.5 ARMADILHAS DA GAIOLA 

Essa armadilha é uma gaiola industrial que pode ser feita com bambu, é usada para 

pegar pássaros ou até mesmo rabudo (uma espécie de roedor). Ela pode ser armada em vários 

locais como em árvores ou até mesmo em cima de morros. E coloca a isca como sementes, 

frutas, água e até mesmo carne para atrair os animais. A gaiola pode ser feita de cana brava, 

(uma espécie de bambu) corta os pedaços do tamanho da armadilha que você deseja fazer. 

 

Imagens XXII e XXIII: Gaiola industrializada armada no morro, para pegar pequenos 
roedores; mocó, rabudo, etc. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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4.6 CHOCHA 

É um tipo de armadilha feita de galhos de árvore, folhas e pés de milho secos, é feita 

perto de uma árvore grossa, ou enfia uns galhos para fazer tipo uma casinha. Antes de fazer à 

chocha, o caçador escolhe um determinado lugar onde não venta muito, e que seja distante de 

casa, tem que ficar contra o vento, para os animais, como veado, não sentirem seu faro 

(cheiro). Essa armadilha é feita mais em local como roça, porque o milho atrai muitos 

animais, e nesse local ele vai colocar milho e água para os animais como pássaros e outros se 

alimentarem. A chocha deve ser feita no mesmo dia que colocam o milho, para que os 

animais possam ir acostumando, porque se fazer a chocha antes, os bichos vão estranhar. 

Quando descobre que os animais estão comendo bem, aí pode ir que alcança. O caçador tem 

que saber que hora aqueles bichos vão comer se é de manhã ou à tarde, ali ele entra na chocha 

com sua arma, e fica silencioso esperando os animais para capturá-los. O local é feito para 

esperar qualquer bicho que chegar, até o veado dependendo do vento, porque se estiver a 

favor, para pegar veado não consegue. Atualmente os jovens e as pessoas mais velhas 

praticam muito esse tipo de espera, principalmente no tempo da seca que é a época da colheita 

do milho. Depois da quebra do milho, ficam muitos caroços no meio da roça, ali beirando a 

mata faz a chocha com uma distância de dez metros, limpa um lugar pequeno e coloca milho, 

deixa comer até os animais ficarem mansos, para poder esperar. Os animais que as pessoas 

mais esperam, são juriti, verdadeira e outros bichos maiores que compensa atirar com a 

espingarda. Imagens da armadilha conhecido como chocha. 

 

Imagem XXIV: Deda e seu Roberto fazendo uma chocha com galhos de árvores. Fotografia, Eudes 
Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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Imagem XXV: Deda com a espingarda entro da chocha esperando a caça. Fotografia, Eudes e Seixas 
& Claudinei Gomes (2015). 

 

 

Imagem XXVI: Vista do lado de fora da chocha. Fotografia, Eudes Seixas & Claudinei Gomes 
(2015). 
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4.7 ESPERA DE VEADO 

A espera do veado é feita em uma mata muito distante, o caçador sai à procura 

daqueles lugares que está bom, ou seja, onde tem muito rasto principalmente onde tem 

barriguda, quiabento e rosca. Nesse local faz a espera, corta um gancho bem alto e cava um 

buraco de mais ou menos três palmos de fundura, podem ser em uma árvore que tenha 

gancho. Antes de enfincar deve deixar já pronto, no meio do gancho é amarrado um pedaço 

de pau para sentar, e outro mais abaixo para colocar os pés, é colocado também uma latinha 

com estrume de gado para fumaçar e espantar os insetos, porque a pessoa que está em cima da 

espera não pode mexer. A espera só deve ser feita do lado que o vento fica contra a pessoa, 

porque se for a favor do vento, não consegue pegar. Segundo João Gomes de Oliveira, diz que 

não é qualquer pessoa que consegue matar um veado; é um bicho muito esperto, se ele pegar 

o faro (cheiro) da pessoa, de lá mesmo de longe ele volta para trás. O período para essa 

caçada é à noite, porque o veado só sai nessa hora, durante esse momento podem aparecer 

outros bichos. 

 

Imagem XXVII: Deda em cima de uma árvore (espera) na espera de alguma caça. Fotografia, Eudes 
Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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4.8 JIQUI 

Jiqui é uma armadilha feita para pegar tatu, ele é feito de madeira ou de ferro. Para 

fazer, basta você cortar algumas varas, medem elas do mesmo tamanho, pega de uma em uma 

e junta só as pontas delas, deixa todas reunidas para não ficar espaço largo, começa largo no 

início e termina estreito no final. Depois que junta às varas, caça uma corda de umburuçu ou 

cipó, faz uma trança ao redor das varas para que a caça não ache jeito de sair por pelo de fora. 

 A armadilha é feita de acordo ao tamanho do buraco do tatu. A de madeira pode ser 

feita diretamente no buraco, no caso da de ferro é feita fora, porque é mais complicado de 

fazer. Para armar, pega a armadilha e encaixa no buraco, bate alguns tornos de gancho ao 

redor do Jequi para que ela não suba para cima. Quando o tatu vai sair do buraco, ele entra, 

mas não consegue voltar, por que na boca da armadilha tem uma tampa de madeira, quando 

ele entra a tampa sobe junto com ele, na hora que tenta volta essa tampa trava impedindo o 

tatu sair, nesse caso é a de Jequi de ferro. No caso da de madeira ela não precisa dessa tampa, 

porque antes de armar são colocados vários ganchinhos com a ponta virada para cima, ali 

quando o tatu entra, ele não consegue afastar para trás, porque esses ganchos encaixam nas 

pernas e o cabo do tatu, aí não vai nem para cima e nem para baixo. 

Na próxima página, imagens da armadilha conhecida como jiqui. 
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Imagem XXVIII: Jiqui feito de ferro. Fotografia, Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 

 

Imagem XXIX: jiqui de madeira feito por deda no buraco de tatu. Fotografia, Eudes Seixas & 
Claudinei Gomes (2015). 
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4.9 COMO ERAM USADOS O ARCO E FLECHA 

Antigamente as crianças faziam muitas flechas, eu mesmo gostava de usar o arco e 

flecha. Aprendi a fazer com meu avô, e ele só ensinava para aquelas crianças que já eram 

maiores, não gostava de ver crianças de menores com flecha, porque é um tipo de arma muito 

perigosa. Como as crianças não sabiam usar, ficavam armando para o rumo das pessoas, 

sempre ele reclamava aos pais dessas crianças. Mesmo meu avô não ensinando; eles 

aprendiam, porque ficava ali assuntando na hora que ele estava fazendo. Então, as crianças 

aprendiam sem ensinar, só na observação. Quando ele me ensinou já tinha de nove para dez 

anos, eu já sabia como que usava, onde e quando. 

Então nos finais de semana eu reunia com meus colegas e saia para a mata, em busca 

de pássaros, ali ficava o dia inteiro. Nesse momento eu levava algumas crianças menores para 

eles irem aprendendo, porque você não pode ficar esticando a flecha sem necessidade, só na 

hora que ver algum bicho. Na verdade, a flecha não era e nem é usada para brincar, porque se 

fosse assim corria muito perigo, tragédia entre crianças e até mesmo com adultos. Era e é 

usado para caçar mesmo, usada só nesses momentos e longe de casa, é uma arma com a qual 

tem que ter muito cuidado e atenção. 

Para fazer o arco e flecha, é preciso encontrar uma madeira forte que enverga e não 

quebra, como por exemplo, coco, pau daqui vaqueta e quiantã. Primeiro mede o tamanho do 

arco que você quer, e lavra de um lado e do outro, no meio deixa o lugar de segurar, os dois 

lados têm que ser do mesmo tamanho. Nas pontas do arco é feita a cava para fazer a laçada da 

corda, acorda pode ser feita de umburuçu, piaçaba ou de buriti. Essa corda deve ser trançada 

antes de amarrar no arco. 

A flecha é feita de madeira da cana brava, ou de bambu. Na ponta dela é colocada uma 

ponta fina feita de madeira resistente, como, aroeira, tapicuru e quiantã. Depois de colocado 

amarra uma linha para não rachar na hora que bater no chão. No meio da flecha são amarradas 

duas penas para não variar. 
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                    Imagem de arco e flecha 

 

Imagem XXX: Arco e flecha. Fotografia, Eudes Seixas e Claudinei Gomes (2015). 
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4.10 A ESPINGARDA 

É uma arma produzida pelo próprio caçador. Atualmente as pessoas estão usando 

muito para a caça de animais maiores. Para atirar não pode ser em qualquer lugar, 

principalmente perto de casa. Para recarregar a espingarda, primeiro coloca a pólvora, dá uma 

batida para descer até o vidro, logo em seguida coloca uma bucha arrochada, que é tirada do 

croatá, pega a vareta e soca bem socado. Depois coloca o chumbo pode ser do pequeno e do 

grande, a quantidade depende da grossura do cano da espingarda, em seguida pega outra 

bucha e coloca só que essa é mais folgada, porque é a última. Por último vem a espoleta, tirar 

aquela que foi usada e coloca a outra nova, arma e encaixa a espoleta e desarma bem devagar, 

com a mão segura no gatilho. Quando for recarregar deve ter muita atenção, principalmente 

na hora que encaixar a espoleta. Não pode armar perto de criança, não deixar virada para casa 

das pessoas. 

 

Imagem XXXI: Espingardas (arma de caça) fotografia, Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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4.11 BODOQUE 

É uma das armas muito usadas pelos meninos, quase todos os dias eles vão caçar com 

bodoque. Por ser menos perigosa, qualquer criança pode praticar, é feita pelos próprios 

meninos. Para fazer o bodoque é muito fácil; a primeira coisa é procurar uma madeira fina de 

preferência o pau d’arco e o quiantã porque envergam bastante. Corta do tamanho que você 

preferir, no meio desse pau deve deixar o lugar de segurar, já dos lados tem que ser do mesmo 

tamanho, de cada lado vai lavrando e de vez em quando vai envergando para ver se está na 

posição certa. Depois que termina faz umas cavas na ponta onde é encaixada a corda. A corda 

é feita de saco, os meninos tiram a linha e ela é trançada com três peças. Quando termina, 

dobra ela no meio e deixa as duas pontas juntas. Aí amarra as duas pontas na posição que der 

para arquear, logo em seguida é feita uma casa reta com o lugar de segurar onde é colocada a 

pilota.  Por último faz dois canzis que são colocados no meio da linha para abrir a casa.  

 

Imagem XXXII: Fotografias, Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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4.12 CAIXEIRO 

É uma arma muito perigosa que os povos usavam antigamente, ela é usada para fazer a 

caçada. Tem muitas caças que são agressivas como, por exemplo, onça e tamanduá. São 

animais perigosos, então o caixeiro serve para defender, dependendo do lugar que pegar, pode 

até matar. Essa arma é feita de canjerana, uma madeira resistente e mais leve e fácil de furar. 

Para fazer ela é só pegar a madeira, cortar com um cumprimento de 30 cm; lavra e deixa tipo 

um maracá: deixa o lugar de segurar bem mais fino e a outra parte mais grossa. Aí começa a 

furar em fileira até fechar ela toda, logo em seguida, faz vários chuchos de madeira resistente 

como: o serno de aroeira, tapicuru e o quiantan, encaixando com cola de madeira. 

O caixeiro antigamente não era usado só para a caçada, ele era usado 
também na luta do nosso território, quando os guerreiros iam para algum 
lugar todos levavam um. A onde batesse o caixeiro ficava os chucho 
enfiados. Mais os índios só reagiam se as outras pessoas viessem com 
agressão esse era o nosso meio de defender. Hoje ninguém conhece o que é 
isso mais, só mesmo o mais velho que não se encontra mais vive. Vocês têm 
que aprender para ensinar esses jovens. (José Fiúza, entrevista, 2015). 

 

Imagem XXXIII e XXXIV: Imagens da arma indígena conhecido como Caixeiro, em processo de 
construção. Caixeiro finalizado. Fotografia: Eudes Seixas & Claudinei Gomes (2015). 
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Considerações Finais 

Esse trabalho foi muito importante, porque aprendemos muitas experiências sobre a 

caça através da fala oral de cada um dos entrevistados. São pessoas que tem um grande 

conhecimento em relação à caçada, que é uma das atividades principais que o povo Xacriabá 

pratica. Por isso nos interessamos por esse tema, porque apesar de nós sermos jovens já temos 

um pouco de experiência com a caçada, portanto isso nos ajudou a desenvolver o nosso 

trabalho com menos dificuldades. Durante as entrevistas percebemos que apareceram muitas 

experiências novas das quais nós não tínhamos conhecimento, talvez já tivesse nos ouvidos 

falar, mas não conhecíamos. Quando partimos para a prática, entendemos melhor como era 

feito, principalmente as armadilhas as quais aprendemos a armar e até mesmo fazer. Sabemos 

que não damos conta de aprender tudo e que ainda tem muito a ser pesquisado. Por exemplo, 

ainda ficaram muitas armadilhas que nós gostaríamos de ter colocado no nosso TCC, as 

ciências relacionadas à caçada. Em nossa opinião é um tema muito amplo que deveria ser 

mais estudado. Esperamos que esse trabalho não pare por aqui, que outras pessoas possam 

continuar pesquisando outras partes que não estão citadas dentro do TCC. Esperamos que esse 

trabalho sirva de incentivo para outras pessoas e que elas possam se interessarem ampliar esse 

tema, porque percebemos que a caçada está sendo pouco praticada pelas pessoas, 

principalmente pelos mais jovens. Deveríamos buscar informações de porque isso está 

acontecendo, o que está interferindo. Enfim, essa é só uma etapa do curso tcc, ainda tem 

muita coisa a ser explorado. O tema é muito amplo principalmente quando se fala da terra 

indígena Xacriabá. 
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ANEXO I - Metodologia 

• Entrevistas com pessoas sábias; 

• Vídeos; 

• Fotos; 

• Narrativas. 

v Entrevistar as pessoas mais velhas com as seguintes perguntas: 

1-Com que era a caçada de antigamente? 

2-Quais mudanças que ocorreram no decorrer do tempo? 

3-Quais caças são encontradas hoje no território Xacriabá? 

4-Quais problemas ambientais estão interferindo a praticar a caçada? 

5-O que devem fazer para diminuir esses problemas? 

  

• Vídeos e fotos registrando os momentos de caçadas: 
Ø Filmar e tirar fotos de grupos de pessoas praticando a caçada; 
Ø Registrar o grupo produzindo vários tipos de armadilhas; 
Ø Crianças caçando pássaros com bodoque e estilingue. 
• Histórias de caças contadas pelos mais velhos, ou seja, pelos entrevistados: 
Ø Contar história de quando você começou a caçar; 
Ø Fatos acontecidos durante a caçada; 
Ø Quais histórias de caça que você sabe? 
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ANEXO II - Imagens de animais existentes no território Xacriabá1 

 

Cutia (ZÃHURI)    Inhambu (ÃMOTRORE) 

 

Bem te vi (XUNY-XÂNK)    Veado manteiro (PONÊ) 

 

Seriema (WAKDI)      Tatu (WRÃKU) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Todas as imagens abaixo foram retiradas da Internet, no Google Imagem.	  
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Codorna (HOMPÃKÃYN)    Gambá (NÕKRO) 

 

Caititu(PÃNTSCHOTA) 

 

Paca (KRAWA)     Veado (PÓ) 
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Jacu (AKKAPRE)     Anta (KUTO) 

 

 

Mocó (BRUNSI)     Teiú (KAITÊ 

 

Tamanduá bandeira (KADAIÔKRIÔ)   Tatu preto (TUXÃ) 
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Tatu peba (TUKÃ)    Tamanduá mirim, michila (NÔKRIÔ) 

 

Gavião (GUÂNK)      Perdiz (WIKI) 

 

 

 Coelho (KRUNPOKRPORÊ)    Arara (KRDIA) 
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Porco do mato (KADAIÔ    quenquém (KENTYN) 

 

Galinha d’água(KON-HOYNK)    Preá (KRUBÃ) 

 

 Juriti (NUHINTÃ)     Veado catingueiro (PONKÊRÊ) 
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ANEXO III – Glossário 

ACUAR- Cachorro quando percebe alguma caça fica latindo. 

ARTIFÌCIO- Pedaço de chifre cortado no meio dentro dele é colocado algodão. Junto com 
ele tem um pedaço de lima e um uma pedra de fogo, é usado para acender fogo. 

BAIXÃOZÃO- Lugares muito baixos. 

CAMBÃO- Um pedaço de pau onde tem uma corda na ponta marrada em um canzil. 

CANA - BRAVA- Espécie de planta que é usada para fazer balaio e peneira. 

CARRASCO- São matas muita fechadas lugar difícil de passar. 

CHUCHO- Um pedaço de pau com a ponta afiado. 

CROATÁ- Uma planta que é usada para extrair seda para fazer corda. 

ESTRUME- Fezes de animais  

GARRUCHA- Uma arma pequena produzida na própria região. 

GERAIS- Lugares mais arenosos e com grande quantidade de plantas medicinais. 

LAPAS- São cavernas ou grutas. 

LIVUSIA- Espírito dos mortos. 

MIXILA- Um animal conhecido como tamanduá mirim. 

MONTÃO- Uma grande quantidade. 

MUNDÉ- Um tipo de armadilha para pegar caça tais como; gato do mato... 

MUNTURU- Beirada do terreiro da casa 

MURIÇOCA- Pernilongo. 

PERALZÃO- Represa com pouca água. 

QUIABENTO- Um tipo de planta espinhosa, com espinhos grandes e frutíferos não 
comestíveis 

SERNO- A parte interna de uma madeira (parte mais resistente). 

SEVERO - É um lugar onde habitam muitos animais, faz um limpo e coloca milho isso é 
severo. 

SIRIEIRO: Algo esperto ou espantado. 

TRISCAR- Tocar em alguma coisa. 


