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Introdução 

Este relatório apresenta o resultado do levantamento das redes de sementes existentes em Mato 

Grosso (MT), caracterizando a sua área de abrangência e a composição social das mesmas, além de 

identificar em quais delas circulam as sementes crioulas de algodão . 

Por meio dessas referidas redes, foram identificadas as sementes crioulas de algodão cultivadas 

em Mato Grosso, identificando quais são as comunidades responsáveis pela perpetuação delas, 

localizando-as geograficamente . Além disso, investigou-se as formas pelas quais as comunidades 

cuidam das sementes, esboçando técnicas de manejo específicas, constituindo um registro fotográfico 

que, por sua vez, foi reduzido devido à condição da pesquisa remota, realizada em contexto pandêmico . 

Destaca-se como um dos resultados desse empenho o mapeamento parcial de quais povos 

e comunidades quilombolas que cultivam o algodão crioulo em Mato Grosso, reconhecendo-os 

como os guardiões das diferentes espécies de sementes de algodão . Demonstramos, ainda, que 

as redes de sementes são colaborativas para a circulação do algodão crioulo entre indígenas, 

assentados e quilombolas . Notamos que a finalidade do plantio abrange as dimensões medicinais, 

ritualísticas e artefatuais . 

Os povos indígenas são primordiais no quesito conservação das sementes de algodão – eles 

são guardiões por permanecerem manejando-as e perpetuando-as, eles têm muito de sua cultura 

atrelada ao feitio de artefatos se conectarem com tais sementes numa concepção de ancestralidade . 

Vimos que a produção têxtil é opção também de geração de renda e trabalho para quilombolas, 

pequenos agricultores e assentados . 

Neste relatório, a metodologia de pesquisa realizada foi a qualitativa, de interação, por meio 

de entrevista narrativa . Com indicações iniciais da Operação Amazônia Nativa (OPAN), chegou-se a 

105 contatos, 95 deles abordados, 41 relacionados à temática do algodão crioulo em Mato Grosso 

e, dentre eles, 34 entrevistados foram diretamente colaboradores para o interesse do mapeamento 

das sementes crioulas no estado e das redes de sementes existentes . 

Para o aprofundamento de como elas são cuidadas, contornando expressões de técnicas de 

manejo tradicionais, houve uma seleção estratégica de quais entrevistados seriam alvo de novos 

contatos para alcançarmos mais entrevistas voltadas a esse tema, em particular, além da pesquisa 

bibliográfica que, por sua vez, abrangeu artigos científicos, publicações e o filme Janãnã . 

Adriana Werneck Regina e Edemar Treuherz, da Operação Amazônia Nativa (OPAN) colaboraram 

para a referida seleção e para a construção de um questionário que estruturou as conversas com 

os entrevistados . 

Esclarecemos que tal construção precedeu de outra reunião, envolvendo Márcia Montanari e 

Haya Del Bel, do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, da Universidade Federal de 

Mato Grosso (NEAST/UFMT) e a equipe da OPAN, da qual foi deliberado envolver uma comunidade 

quilombola, duas indígenas e uma de agricultura familiar para a investigação das técnicas de 

manejo, adotadas com as sementes crioulas de algodão . Com relação aos povos indígenas, a 

pesquisa envolveu os Myky e os Bakairi . 

Verificou-se que a diversidade das sementes tem se diluído, devido à monocultura, a facilidade 
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de aquisição de linhas de algodão nos centros comerciais e a fragilidade da espécie frente ao 

desinteresse pela plantação em média e grande escala . A venda de commodities estimulada pelo 

governo fomenta uma economia destrutiva, pois além de avançar nas regiões ocupadas milenarmente 

pelos diversos povos indígenas, e descaracterizar a vegetação nativa delas, expande e consolida o 

desmatamento, a monocultura e o uso intenso de agrotóxicos, empobrecendo o solo de nutrientes 

naturais . A monocultura atende às necessidades capitalistas de produção em grande escala ao 

vender as commodities, adota a mecanização, a transformação genética das sementes e o uso de 

insumos químicos que poluem o ar, a terra e a água . Poluição que reflete no que se bebe, no que 

se come e no que se respira, doenças surgem e/ou matam . 

As monoculturas ainda têm no radar a construção de estradas para escoamento da produção, 

a geração/consumo de energia elétrica e água – barragens, contaminações decorrem desta 

prática que desestabiliza socioambientalmente o entorno . São invadidos os territórios dos povos 

indígenas, das comunidades quilombolas e dos pequenos produtores rurais, ou seja, oprimem 

os não latifundiários . 

Mediante este cenário, as redes de sementes têm sido iniciativas da sociedade civil 

fundamentais para o fortalecimento das sementes crioulas, porém as de algodão não estão 

nesse grupo . São aproveitados os encontros das redes para trocas informais e pontuais entre 

alguns membros . 

No quesito distribuição, conservação e conscientização, as Organizações Não Governamentais 

e instituições têm exercido papel essencial para a preservação e resgate das espécies junto aos 

indígenas, quilombolas, assentados, pequenos produtores rurais e institutos agroecológicos . 

Foram identificadas redes existentes em Mato Grosso (MT) como a Rede de Sementes do Xingu e 

Rede Sementes do Portal da Amazônia e, como dito anteriormente, oficialmente no interior destas 

não há o intercâmbio de algodão, mas sim, paralelamente, entre alguns coletores que se fazem 

presentes nos encontros . A demanda e oferta oficial das redes têm sido por sementes de produtos 

alimentares, até então . 

As iniciativas dessas redes vão ao encontro de uma preocupação global em favor da biodiversidade, 

das condições climáticas sustentáveis à vida no planeta, da conscientização ecológica, da economia 

sustentável, a partir de preceitos de agroecologia/sintropia . Revelam-se como irradiadoras de práticas 

não agressivas de plantação – tendo o algodão como parte desse ecossistema agrícola, plausível 

tanto para gerar economias quanto para resgatar tradições .Os focos são as comunidades indígenas, 

quilombolas, as pessoas assentadas e pequenos produtores rurais . 

A partir desta pesquisa, cito como parte dos principais irradiadores de consciência da importância 

e distribuição da semente de algodão tradicional o Instituto Flor de Ibez, a Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional (Fase), junto ao Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Centro de 

tecnologia Alternativa (CTA) e Grupo de Intercâmbio em Agroecologia (GIAs) e Valdiva de Oliveira e Silva, 

produtora rural do Assentamento Independente 1 no município de Confresa, na região nordeste do estado . 

O Flor de Ibez, em Barra do Garças, é um instituto com finalidades de educação ambiental, 

sustentabilidade, de discussão e ações de combate às ameaças e desafios socioambientais de populações 

tradicionais, de fomentar a valorização das culturas nativas associadas à biodiversidade do bioma . 
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A Fase atua contra as desigualdades no desenvolvimento social e ambientalmente sustentável, 

na luta pela ação afirmativa de movimentos sociais de mulheres, afrodescendentes e indígenas, bem 

como em prol de direitos econômicos, sociais e culturais . Ela estabeleceu parceria com o Cimi, que 

faz articulação entre aldeias de diferentes povos . Também com o CTA, responsável pela assistência 

técnica e extensão rural específica para a agricultura familiar com foco em agroecologia e com o GIAs, 

que promove o modelo de agricultura familiar e rural . 

Já Valdiva de Oliveira e Silva é uma “guardiã” de sementes tradicionais, produz espécies nativas 

e distribui sementes tradicionais para quem solicitar . 

Foram descobertas como práticas as plantações particulares para uso medicinal por 

quilombolas, assentados e indígenas, os quais também plantam em consórcio com outros alimentos 

e para ações ritualísticas . 

As entrevistas demonstraram que a agrofloresta é a reprodução que mimetiza a natureza e 

traz benefício ao entorno, além de constituir prática de recuperação de territórios . Unanimemente 

nas entrevistas, foi citado que não há necessidade de insumos químicos quando se faz agrofloresta . 

A presença de insetos depredadores é uma demonstração de desequilíbrio que raramente ocorre e, 

caso haja, facilmente é corrigida introduzindo outra espécie que atraia o inseto para outro foco, de 

modo que preserve as culturas plantadas, cujas sementes são tradicionais . 

Os entrevistados alegaram que o algodão tradicional é uma espécie perene, que uma vez 

plantado, as próprias folhas adubam o solo e com a poda da árvore é garantida a produção nos 

anos seguintes . Outro dado trazido diz respeito à multiplicação das sementes que ocorre e, assim, 

são facilmente armazenadas para plantio ou distribuição . Dentre esses processos e outros, no saber 

tradicional dos povos não há uso de insumos químicos . 

Importa ressaltar que esse saber se deve aos povos originários, pois suas metodologias de manejo 

são práticas adotadas no modo de plantio dos entrevistados, demonstrando pouca diferenciação nos 

processos – como será visto no decorrer do relatório . 

Vamos analisar as espécies de cada local, identificando à parte os nomes dos algodões no 

idioma dos entrevistados . A tradição do cultivo é de consórcio, assim como a prática da agrofloresta . 

Cito o sucesso no caso da Fazenda Olhos d´Água, em Piraí do Norte, na Bahia . Degradada 

pela intensa extração de madeira e pasto, condenada e abandonada por improdutividade e falta de 

água, hoje, parte dela tornou-se reserva ambiental graças ao trabalho do suíço Ernst Götsch, o qual 

implantou a técnica da agrofloresta e desta fazenda, atualmente, retiram subsídios sustentáveis . Ernst 

não somente recuperou a área, como também fez despertar vários lençóis freáticos no terreno – por 

isso o nome da fazenda . 

Discorreremos, a seguir, sobre os grupos/pessoas praticantes e disseminadoras das chamadas 

policultura, sistemas agroflorestais com sementes tradicionais/naturais plausíveis de implementação, 

de geração de renda, que gera trabalho e modelo de economia sustentável, não impactante ou 

degradante ao meio ambiente . Modelos que podem ser replicados a partir da conscientização da 

importância e do fomento às práticas que representam a cultura, a autoestima das populações e 

o respeito ao entorno . 

E, posteriormente, serão apresentados os registros dos algodões tradicionais existentes em Mato 
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Grosso, nomeados de acordo com os grupos e, ainda, explicado o manejo destes – da conservação das 

sementes à colheita, dos locais de plantação e aos formatos de cultivo . A evidência é que o modelo 

da agrofloresta surge como possibilidade de respeito ao plantio de alimentos de modo sustentável, 

o que favorece maior qualidade de vida às comunidades que dele se utilizam .

1. Povos e comunidades que cultivam o algodão crioulo

Apresentaremos o mapeamento de quais são os povos indígenas e comunidades quilombolas 

que cultivam o algodão crioulo como expressão de suas práticas socioculturais . Incluímos o 

levantamento de assentamentos e comunidades de pequenos agricultores que também praticam 

esse cultivo em questão . 

Chamamos a atenção para o fato de os referidos mapeamentos serem parciais, pois não 

abrangem a totalidade dos povos e comunidades que efetivamente cultivam o algodão crioulo . 

Ainda assim, o resultado dessa pesquisa apresenta uma amostra representativa de quais povos e 

comunidades se manifestam como guardiões das sementes crioulas de algodão em Mato Grosso, 

desde que eles praticam o seu cultivo .

1.1 Povos indígenas

Os povos indígenas são os principais detentores e conservadores das sementes crioulas 

de algodão . Foi identificado que os Xavante e os Myky mantêm a expressividade do cultivo de 

algodão tradicional, sendo seguidos deles e os Manoki, os Tapirapé, os Bakairi, os Yudja, os Kayabi, 

os Mehinako, os Enawene Nawe e os Bororo . 

Os entrevistados do povo Myky estão em uma única Terra Indígena (TI), chamada Menkü, 

em Brasnorte . 

Os Xavante entrevistados e citados encontram-se na:

• TI Marãiwãtsédé . Essa TI tem 11 aldeias, abrangendo os municípios de Alto Boa Vista, Bom 

Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia; 

• TI Pimentel Barbosa, nas aldeias Wederã, Santa Cruz, Caçula, Tanguro, Pimentel Barbosa, 

em Canarana; 

• TI São Marcos, em Barra do Garças; 

• TI Sangradouro, em Barra do Garças e General Carneiro .

Como outros detentores das sementes, cito os Manoki, na TI Irantxe, em Brasnorte; os Tapirapé, 

na TI Urubu Branco, em Confresa; os Bakairi, na TI Bakairi, em Paratininga; os Yudja, na TI Xingu, 

em Macelândia; os Kayabi, também na TI Xingu, no Posto Diauarum; os Mehinako, na TI Xingu no 

município de Gaúcha do Norte; os Enawene Nawe, na T .I . Enawene Nawe, em Juína e por fim os 

Bororo, na TI Meruri, que fica no município de General Carneiro . 

Para melhor visualização, segue um mapa, por meio do qual podemos visualizar os territórios 

indígenas em que o algodão crioulo é cultivado .
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Figura 1 – Territórios indígenas onde se cultiva o algodão crioulo
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Vale considerar que o resultado da Figura 1 representa, geograficamente, o recorte realizado 

somente com os entrevistados desta pesquisa, sendo provável que existam outras regiões e 

povos indígenas que cultivem o algodão tradicional no estado do MT . Em todo caso, a potência 

da detenção dessa cultura entre os indígenas é notável tanto pela distribuição geográfica, quanto 

pela importância da roça da espécie para rituais e economia .

1.2 Comunidades quilombolas

As comunidades quilombolas também têm papel importante na preservação das sementes 

crioulas de algodão . Identificamos a prática de seu cultivo naquelas localizadas em Cáceres, Mirassol 

do Oeste, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Chapada dos Guimarães . 

Parte dessa realidade está associada à influência da atuação da Fase e de outras instituições 

articuladas a ela, tais como o Centro de Tecnologia Alternativo (CTA), o Grupo de Intercâmbio em 

Agroecologia (GIAs), assim como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) . Essas instituições 

atuam no resgate das sementes crioulas com o intuito de preservação e resgate de memória 

junto à agricultura tradicional . O CTA promove assistência técnica e extensão rural específica 

para a agricultura familiar com foco em agroecologia; já o GIAs incentiva o modelo de agricultura 

familiar e rural . 

Como integrante do GIAs em intercâmbio com a Fase, identificamos como cultivadores da 

semente de algodão crioulo o quilombo Ribeirão da Mutuca, localizado em Nossa Senhora do 

Livramento, assim como a comunidade de Mata cavalo . Já no Araguaia, encontramos a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) . Em Porto 

Estrela, o quilombo Vaca Morta, dentro do Projeto de Assentamento Vão Grande; também tivemos 

contato com comunidades em Barra dos Bugres e de Ns . Sra . da Guia, em Cuiabá . 

Na Figura 2, a seguir, pode-se observar os locais onde se encontram as comunidades 

quilombolas supracitadas .
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Figura 2 – Comunidades quilombolas entrevistadas
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Ressaltamos que as comunidades abordadas foram as possíveis de serem levantadas nesta 

pesquisa e que é correto afirmar a alta probabilidade de outras comunidades cultivarem o algodão 

crioulo no estado de Mato Grosso . Verificamos ainda a expressividade do plantio do algodão crioulo 

na baixada cuiabana, entre comunidades quilombolas e agricultores familiares . Conforme já dito, 

nesse local, a Fase, junto ao CTA e ao Cimi possui um papel fundamental para o resgate desse cultivo 

em questão e consolidação de um banco de sementes, trabalho que contribui para mais circulação 

de tal cultura e para o aumento dos plantios de algodão crioulo no estado .

1.3 Pequenos produtores rurais e agricultura familiar 

Para uso particular, há algodão crioulo cultivado no assentamento Serra Verde, em Barra do 

Garças; no Assentamento Caeté, em Diamantino; no Bom Jesus de Araguaia; no assentamento 

Macife, rodovia Sinop-Cláudia; no Assentamento 12 de outubro, (em teste para produção de grande 

escala); no Assentamento Independente 1, em Confresa . Neste último temos cultivo particular de 

uma guardiã de sementes que informalmente ‘poliniza’ as sementes crioulas . 

Por meio da atuação da Fase, temos um trabalho de resgate das sementes com pequenos 

produtores rurais de Cáceres, Mirassol do Oeste, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, 

Poconé e Chapada dos Guimarães . Há 10 anos, produziam em Livramento, Santo Antônio, Rosário, 

mas agora são extintos . Os municípios citados podem ser observados na Figura 3, a seguir .
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Figura 3 – Pequenos produtores rurais de algodão crioulo
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Vale atentar que os agricultores consultados na pesquisa não correspondem à totalidade do 

estado do Mato Grosso . Possivelmente existam outras regiões detentoras deste cultivo em questão . 

Ressaltamos a importância da Fase para a conscientização das comunidades com quem trabalham 

da importante perpetuação da semente e do cultivo de algodão crioulo, a fim de manter e gerar 

economia sustentável .

1.4 Rede de sementes e disseminadores do algodão crioulo

Dos coletivos, os entrevistados pertencem à Rede de Sementes do Xingu e à Rede de Sementes 

do Portal da Amazônia . Outros disseminadores são o instituto Flor de Ibez e a Fase, considerando 

a sua parceria com o Cimi, o CTA e o GIAs . 

Vamos falar, a seguir, sobre as organizações propagadoras das sementes crioulas no estado 

e/ou quais os atores que fazem parte delas, distribuindo e trocando as sementes de algodão . Além 

disso, serão mapeados os municípios em que se localizam e o fluxo da circulação .

1.4.1 Rede de sementes do Xingu

A Rede de sementes do Xingu existe há 13 anos e atua nas regiões do Xingu, Araguaia e Teles 

Pires, por meio das quais houve a recuperação de mais de 6,6 mil hectares de áreas degradadas . 

A Rede é composta por 568 coletores de diferentes elos, gera renda de cerca de R$ 4 milhões, 

que são repassadas diretamente para agricultores familiares, indígenas e viveiristas . Essa força 

coletiva promove um processo participativo de formação para melhoria de sua estrutura e 

funcionamento– o que envolve comunicação entre os coletores, e compradores, a comercialização 

e trocas de sementes, bem como a consolidação e gestão dos núcleos coletores, buscando a 

autonomia destes . 

Na Rede de sementes do Xingu, uma pessoa que é facilitadora disse que ganhou a semente de 

uma xavante de Marãiwãtsédé para fazer uso medicinal do algodão . Um xavante disse que a semente 

crioula de algodão circula na associação que faz parte dessa Rede e que compra o trabalho deles . 

Os Yudja trocam sementes de algodão por outras sementes que lhes interessam . Karin 

Juruna, do povo Yudjá, disse que tem troca de sementes na Rede, sob responsabilidade do 

Instituto Socioambiental (ISA) .

1.4.2 Rede de sementes do portal da Amazônia 

A Rede de Sementes do Portal da Amazônia surgiu de um projeto do Instituto Ouro Verde 

(IOV) com quem mantém parceria . Integram o projeto 120 agricultores familiares e assentados de 

7 municípios do extremo norte de MT, a saber, Apiacás, Nova Guarita, Alta Floresta, Nova Canaã do 

Norte, Colíder, Carlinda e Terra Nova do Norte . 

Na articulação para a recuperação ambiental de regiões degradadas, aliam o conhecimento e 

a prática da coleta de sementes, já existentes nas comunidades da região, ao apoio de Organizações 
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Não Governamentais para acessar as sementes florestais em prol dessas ações . Esse coletivo conta 

ainda com a experiência de outros grupos como a Rede de Sementes do Xingu . 

Realizam o intercâmbio de algodão crioulo dentro da rede de sementes, entre os coletores e 

sem escala de produção . Essa troca é de diversas variedades do tipo arbóreo, para usos doméstico 

e medicinal . O Grupo Tarumã (coletor integrante da Rede de sementes do Portal da Amazônia) faz 

troca informal de sementes de algodão na região de Alta Floresta, onde ele está localizado . 

Todos alegam que a demanda nos encontros das redes é por alimentares e não por algodão . 

Por isso que as sementes circulam fora das redes, entre os componentes delas quando há procura . 

Há cultivadores de algodão crioulo na região norte do estado e, conforme informações acessadas 

pela rede Portal do Amazonas, o algodão é plantado por assentados e por agricultores familiares . 

1.4.3 Instituto Flor de Ibez 

O Instituto Flor de Ibez está em Barra do Garças desde 2014, e oferecendo cursos e formações 

em práticas sustentáveis . Quando o Instituto chegou no município, já havia um pé de algodão no 

local, mantendo-o até hoje na agrofloresta que cultiva . As sementes plantadas se replicam a cada 

novo ciclo e são compartilhadas com os Xavante das Terras Indígenas São Marcos e Sangradouro, 

também com os produtores rurais do assentamento Serra Verde, além de outras doações pontuais . 

Segundo o proprietário Marcos Artur de Paula Carvalho, o Instituto forma monitores para recuperarem 

áreas degradadas, regiões de nascentes e ainda resgatar a cultura indígena . 

É importante ter disseminadores, ativar as trocas de sementes e difundir o plantar, o cultivar, 

o produzir e o perpetuar o algodão crioulo . O Instituto faz o trabalho de criar monitores para 

acompanhar os processos, assim acontece o êxito nestas etapas . 

1.4.4 Fase 

A Fase existe desde 1961, atua em diversos estados e, em MT, o foco é fortalecer organizações 

da agricultura familiar e populações tradicionais, com a finalidade de buscarem se fortalecerem 

e resistirem à expansão do modelo de agronegócio . Por estas causas, trabalham na promoção da 

segurança alimentar e nutricional, na luta por justiça ambiental, na construção da agroecologia e 

no fortalecimento da organização das mulheres . 

Unidos aos agricultores dos municípios da Baixada Cuiabana, o educador Leonel Wohlfahrt, 

há um ano, organiza um trabalho para resgatar o uso do algodão orgânico integrado ao sistema 

agrícola tradicional . Viram a iminência de extinção do algodão arbóreo (mocó) e estão num ensaio 

de resgate dessa prática para a possibilidade de uso no feitio de rouparia . 

Pela dificuldade e escassez de sementes, se aliaram aos povos indígenas por meio do Cimi, 

cuja função é articular encontros entre as diferentes etnias, promovendo grandes assembleias, 

onde deram os primeiros passos pela luta por garantia ao direito territorial e pelo reconhecimento 

de suas diferenças culturais ainda em 1972 . 

A Fase conta também com o CTA, por sua vez, dedicado à assistência técnica e extensão rural 
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específica para a agricultura familiar com foco em agroecologia, atuante desde 1992, em Pontes 

e Lacerda . 

Articulam parceria com o GIAs que, desde 1999, vem promovendo o modelo de agricultura 

familiar e rural, gerando riqueza sem destruir a natureza . Realizam encontros estaduais de agroecologia 

e a feira de roças e quintais . O GIAs tem um banco de sementes e o algodão é uma das espécies 

que está cadastrada . 

Com relação ao cultivo do algodão crioulo, avaliam que a agricultura familiar perdeu para 

o agronegócio, tornando a sua produção pouco viável financeiramente . Além disso, há pouca 

diversidade de algodão dentro das comunidades com as quais trabalham . O intuito da Fase com 

as referidas parcerias é resgatar o plantio das sementes crioulas, as quais são procedentes de 

comunidades quilombolas, indígenas e do intercâmbio de sementes com outras comunidades de 

agricultores familiares .
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Figura 4 – Disseminadores de algodão crioulo em Mato Grosso



18

18

 O resultado dessa pesquisa contempla as regiões daqueles que conseguimos entrevistar, devendo haver outras áreas no território mato-grossense onde 

o algodão tradicional crioulo é presente . Segue abaixo a elaboração de outro mapa que une as localizações das sementes de algodão crioulo nas redes 

de sementes, nas comunidades e assentamentos de quilombolas, nos sistemas agroflorestais, nos territórios indígenas e entre os pequenos produtores . 

A ilustração mostra que circulações são regionais e esparsas .

Figura 5 – Fluxo de sementes
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  Nas regiões pontuadas no mapa como Sapezal, Juara e Campo Novo dos Pareci não se pôde especificar em quais grupos houve trocas e/ou 

plantio, uma vez que, num passado remoto, plantou-se algodão naquela área, no entanto, não foi obtida informação através dos entrevistados sobre a 

permanência da existência dele . 

Segue abaixo o mapeamento de alguns tipos de sementes crioulas de algodão levantados entre os povos e outras comunidades de Mato Grosso, 

abrangidos nesta pesquisa .

Figura 6 – Mapeamento de sementes de algodão em Mato Grosso

 

 
FONTE: Mapas do Brasil 
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Fonte: Mapas do Brasil/IBGE (2021) .
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2. O manejo do algodão dos povos e comunidades tradicionais 

Vale atentar que os agricultores consultados na pesquisa não correspondem à totalidade do 

estado do Mato Grosso . Possivelmente existam outras regiões detentoras deste cultivo em questão . 

No intento de conhecer as técnicas de manejo de algodão desenvolvidas pelos povos indígenas, 

quilombolas e agricultores familiares foram estrategicamente selecionados para esse aprofundamento 

os povos Myky, em que foram entrevistados moradores da aldeia Japuíra e Bakairi, cujas entrevistas 

foram com pessoas da aldeia Kuiakware . Com relação à comunidade quilombola, a pesquisa abrangeu 

Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento e, quanto à agricultura familiar, ela 

foi feita junto àquela localizada em Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá . Incluímos entrevistas com 

integrantes do Instituto Flor de Ibez, em Barra do Garças . 

O roteiro com as perguntas abertas que conduziram esta pesquisa está disponibilizado no anexo 

I ao final do relatório . Por meio das entrevistas, foi possível conhecer aspectos de colheita, manufatura 

do algodão e/ou cultura de uso medicinal, plantio, seleção das sementes e armazenamento de acordo 

com cada grupo de entrevistado .

2.1 Povos indígenas

O estudo sobre as técnicas de manejo do algodão crioulo entre os povos indígenas teve maior 

aprofundamento sobre aquelas praticadas pelos Myky e Bakairi . Porém, posterior à apresentação 

delas, discorreremos sobre alguns aspectos dessas técnicas adotadas entre outros povos indígenas 

como entre os Tapirapé, Kayabi, Mehinako, Yudja, Bororo e Xavante . Na oportunidade de realizar as 

entrevistas, voltadas ao mapeamento de quais povos permanecem cultivando o algodão crioulo, 

foram levantadas algumas informações sobre as suas formas de cuidar das sementes, bem como 

sobre a importância que lhes são atribuídas . Dessa maneira, podemos expandir os conhecimentos 

sobre outros aspectos relacionados ao algodão que se realizam como expressões socioculturais de 

diferentes povos indígenas em Mato Grosso, além desse maior aprofundamento entre os Myky e os 

Bakairi, foco de nossa pesquisa . 

Dentre os indígenas entrevistados é unânime o fato de os homens prepararem a roça e as 

mulheres plantarem e colherem o algodão nos roçados comunitários . Assim como é recorrente a 

prática de plantio dele nos quintais . Já com relação ao cultivo na roça, ele é comunitário e associado 

com o plantio de alimentares . Ocorre bem próximo às residências e servem para fins medicinais . 

Observamos que as trocas das sementes de algodão acontecem internamente, entre famílias e 

aldeias de um mesmo povo . A produção do fio de algodão é uma atividade feminina o que evidenciou 

uma forte ligação entre o algodão e a mulher nos povos Xavante, Myky, Tapirapé, Kayabi, Nambikwara 

e outros . E, por último, importa enfatizar que as relações com as sementes de algodão são sagradas, 

porque elas promovem um vínculo com a ancestralidade, isto é, com aquele que no tempo antigo 

deu a semente e ensinou como se devia cuidar dela . Seguir os preceitos ensinados na ancestralidade 

é a condição para a obtenção de êxito no plantio, na colheita e na preservação das sementes . As 

mulheres, de um modo geral, têm um papel fundamental na perpetuação desses cuidados .
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2.1.1 Povo Myky e suas técnicas de manejo do algodão crioulo

Com relação à procedência da semente de algodão, foi dito que ela veio de um pássaro que 

trouxe para as mulheres, a Nambunzinha, no passado . Foi a partir daí que antepassados começaram 

a guardar essa semente, porque ela veio de pajé . A entrevistada Kopa Myky (2020) detalhou o 

surgimento do algodão:

Foi no surgimento da Nambuzinha com a mulher de origem Myky . A Nambuzinha deu o algodão 

pra mulher Myky . Antes a rede era de fibra de tucum . Era muito trabalho . A Nambuzinha era 

uma ave que deu esse algodão . Tucum é usado para punho da rede . O algodão marrom não 

era daqui (Kopa Myky, TI Menkü, 2021) .

O entrevistado Tupy Myky (2020) conta: 

Nambuzinha deu semente pra eles, desde que saíram da pedra, todos os 

povos viviam numa grande pedra . Cada etnia se virou com matéria prima 

que encontrou fora, no caso Myky foi tucum . Nambuzinha, ao perguntar pra 

mulher o que estava fazendo, mulher falou que era rede e Nambuzinha deu 

algodão e explicou como faz (Tupy Myky, TI Menkü, 2021) . 

Assim, o aprendizado com os seus ancestrais inspira a responsabilidade feminina na manufatura 

do algodão e o exercer o saber cultural típico dos Myky, o que se revela na prática do feitio de redes1 .

Figura 7– Mulher preparando fio de algodão

Fonte: Acervo de Kopa Myky,TI Menkü, Brasnorte, 2021 .

1 As mulheres também plantam algodão, batata e cará, seus filhos as auxiliam . Homens plantam milho, mandioca e feijão . As plan-
tações ficam perto da aldeia . Eles costumam fazer rodízio de roças .
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Segundo Oliveira (2017, p . 42), para os Myky, há sempre entidades espirituais comandando 

todos os elementos da natureza, plantações e animais, assim é imprescindível a conexão com a 

espiritualidade para obter orientações e permissões necessárias em suas inter-relações com a 

natureza, uma vez que a cosmovisão dos Myky interage com a natureza . Portanto, uma relação em 

que o saber das partes depende do conhecimento do todo contribui positivamente para lidar com 

as incertezas da vida indígena (MORIN, 2003; AZEVEDO, 2007) . 

As anciãs dizem que se deve plantar com cuidado e, assim, a semente nasce bem bonita . E 

que quando for para roça tem que ir com alegria . Quando a pessoa vai com preguiça o algodão 

não nasce bonito . 

Nesse sentido, explica a tese “Sistema de produção agrícola myky e o etnodesenvolvimento”, 

de Pedro Paulo de Oliveira, que mulheres, jovens e crianças se reúnem nos quintais de baixo das 

árvores para preparar o algodão e tecerem os novelos de fios quando vão fabricar as redes e tipoias . 

Para a confecção de cordas, extraem sedas das folhas de tucum .

Figura 8 – Mulheres preparando fios para trançar a rede

Fonte: Acervo de Kopa Myky,TI Menkü, Brasnorte, 2021 .
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A importância do algodão tradicional para os Myky está relacionada aos seus primórdios . O 

Myky é reconhecido, principalmente, pela manutenção da tradição das redes, porque são os locais 

de dormir e é um tipo de artesanato que representa a cultura, a autoestima . Esse povo orgulha-se 

em mostrar o costume de fazê-las . Também produzem mantas, zamata, para carregar criança, tiara 

com penas, chocalhos, bolsas, para carregar documentos e celular, tangas dos homens e saias de 

algodão para mulheres . Como se pode observar, o algodão é matéria-prima para esses artefatos e 

perder as sementes dele representaria a perda desses importantes saberes . 

Além do próprio usufruto, a rede é comercializada, assim como a zamata e bolsas feitas de 

algodão . As redes tradicionais de algodão com corda de tucum são apreciadas por serem confortáveis .

Figura 9 – Mulher penteando algodão para fazer fio

Fonte: Filme Janãnã2 .

Em Myky, algodão marrom se chama Jananãkyty e algodão branco se chama Jananã Nakata . 

Desde os antepassados, os Myky têm as sementes de algodão branco . As de algodão marrom vieram 

do intercâmbio com o Cimi . Eles cultivam ambos atualmente, não havendo diferença de cuidado 

com elas, apenas é indicado não misturar as sementes no armazenamento e plantio, devido à 

diferença na cor da pluma .

2  JANÃNÃ MYKY . Direção: Takarauku Myky e Kamtinuwy Myky . Produção do Coletivo Ijã Mytyli de Cinema Manoki e Myky . Brasnorte 
(MT): Coletivo Ijã Mytyli de Cinema Manoki e Myky, 2019 . Youtube . Disponível em: <https://www .youtube .com/watch?v=0JkMbB-
5gR40> . Acesso 25 set . 2021
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Figura 10 – Sementes de algodão

Fonte: Acervo de Tupy Myky, TI Menkü, Brasnorte, 2021 .

Ter as duas cores de algodão possibilita misturar os fios na fabricação das redes e imprimir um 

diferencial para elas . As mulheres plantam mais as marrons, já que é diferenciado no tamanho da 

pluma, mais bonito, mais macio e bem mais grosso e, desse modo, não precisam tingir . A altura dos 

pés de algodão branco e marrom varia entre 1,50 e 3,0 metros . As sementes boas para armazenar 

e plantar são as inteiras . A semente marrom é menor e da branca é maior . 
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Figura 11 – Algodão e linha na cor branca e marrom

Fonte: Acervo de Kopa Myky,TI Menkü, Brasnorte, 2021 .

Conforme supracitado, é direcionada às mulheres a função cuidar do algodão: colher, descaroçar 

as plumas, guardar as sementes em local seguro, dentro de casa, para não perdê-las, tampouco 

deixá-las expostas a insetos e outros animais . 

Antes, guardavam na cabaça . Atualmente, protegem-nas em vasilhas ou sacolas . Todas as 

mulheres, em todas as famílias, têm semente de algodão . Essa, por sua vez, costuma resistir e 

dificilmente se estraga e, sendo assim, é guardada por anos com cuidado, justamente por muitas 

delas preservarem as sementes com técnicas de armazenamento . O algodão é colhido, guardado 

e replantado . 

Ao pesquisar sobre o sistema de produção agrícola dos Myky, Oliveira (2017) nos esclarece 

acerca das técnicas de conservação de sementes: 

Segundo os anciões, toda a prática de conservação das sementes são técnicas trazidas da 

ancestralidade dos Myky e, no decorrer dos tempos, essa prática garantiu a seguridade e 

continuidade de várias espécies de cultivares para as roças tradicionais (OLIVEIRA, 2017) . 
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Entre os cultivares observados nas aldeias, além do algodão branco e do marrom, encontram-

se a mandioca brava, cará, banana, batata doce e amendoim, os quais não só contribuem para a 

subsistência, como também permanecem por algum tempo conservados nas áreas de pousio mais 

recentes . Em um ciclo de até 30 anos, as “capoeiras” aos poucos dão lugar à floresta revitalizada . 

Vimos, neste estudo, que os Myky têm uma minoria de idosos que passam muitos desses 

ensinamentos para a maioria de jovens, responsáveis agora por manter a ancestralidade de sua 

cultura que também inspiram modelos de produção e sustentabilidade, além de afirmar a sabedoria 

dos antigos . 

De maneira não planejada o povo Myky acabou se tornando um dispersor de semente de 

algodão crioulo na bacia de Juruena, envolvendo os povos Kayabi, Pareci e Manoki . Às vezes, os 

Myky pegam algodão nas lavouras vizinhas à sua Terra Indígena . 

Eles já fizeram troca com os Kayabi, na TI Apiaka-Kayabi (em Juara), na aldeia Mayrobi; com 

os Pareci na TI Utiariti, (em Campo Novo dos Pareci), na aldeia Sacre 1, e com os Manoki, na TI 

Irantxe (em Brasnorte) . As mulheres Manoki vão para terra dos Myky para buscar semente marrom . 

Plantação e Colheita 

A plantação do algodão é consorciada com outras espécies em mato que nunca foi derrubado 

ou na capoeira . Capoeira é mato baixo, área de produção agrícola que designa vegetação secundária, 

não é mata primária ou original, ela é mais propícia para o rápido desenvolvimento do algodão, 

porque é terra já adubada pelas plantações anteriores . Os homens que fazem a roça, de maio pra 

junho, durante a seca, num local onde todas as espécies consigam crescer . 

Na seca, começam a fazer roça para queimar . Derrubam a capoeira para plantar, queimam 

o mato tirado da capoeira . Esses são os procedimentos para a roça de toco . Quando duas estrelas 

(pijãpa) estão no meio do céu, indicam que a chuva está perto e aí os homens começam a queimar, 

Tupy Myky relatou que: “Natureza sinaliza com fruta do mato, umaneira, e os anciãos dizem que 

lua ou estrela sinaliza também .” 

Esse período de chuva costuma ser ou no mês de agosto, setembro ou outubro . Os antigos 

sabem quais são as estrelas . Depois de queimarem (durante a seca), plantam e aí vem a chuva . Na 

sequência, a roça nova assenta e a terra molhada segura as sementes . As estrelas norteiam o que 

há de acontecer e, então, acontece . 

Além das estrelas, os sinais de chuva também são dados pela lua, fruta do mato, flores e 

cigarra, “Sabe que chuva está chegando quando ipê começa a dar flores . Quando chegam flores, 

estrela (pijãpa) está perto e inseto avisa (cigarra) . Quando ela chora sabem que está chegando a 

época de plantar .” (NjãMlkp, 2021) . 

O modo de plantio é igual para as espécies de pluma branca e marrom . O algodão é plantado 

todo ano e ele permanece nas roças antigas porque a produção da árvore não para, tudo é colhido 

e eles não cortam o pé de algodão . Vão colhendo e plantando . 

O algodão ocupa boa parte da roça, porque usam muito para a fabricação de redes, plantam 

do marrom e branco e colocam em cada buraco de 2 a 3 sementes . O algodão marrom tende a ser 

o mais preferido porque tem mais fibra de algodão no capucho da árvore, para reproduzir mais 
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sementes e assim não as perderem . Cada cor é plantada em um lugar diferente pra não misturar . 

Ele é plantado em consórcio, em diversidade com espécies alimentícias, num sistema de 

agroecologia . Podem ser plantados no meio ou na beirada . Na beirada, fica mais fácil de plantar e 

retirar; os pés de algodão são altos e as copas das suas árvores grandes . Os outros alimentos precisam 

de espaço para produzir e é preciso organizar os locais para plantar . No meio da roça, fica o cará que 

é mais fofo . A mandioca fica num canto ou no meio, o feijão sobe e tem ainda a batata e o milho . 

Para o crescimento saudável, a natureza faz a parte dela, já que o plantio é agroflorestal e 

mimetiza o que é próprio dela . Unicamente, pode ser que cortem galhos e coloquem por baixo do 

pé de algodão; tanto eles, quanto as folhas caídas no chão das espécies consorciadas servirão de 

adubo natural, e serão responsáveis por enriquecer o solo . 

Importa destacar que a roça dos Myky fica fora da aldeia, porque homens escolhem o lugar para 

alimentos e algodão, sendo plantado junto com cará, mandioca, feijão, feijão, costela, amendoim . 

Os homens que fazem o roçado . Só as mulheres plantam algodão . No fim, toda a comunidade ajuda . 

Participam pessoas de todas as idades . Na roça particular, vão pais, crianças e mães . 

Figura 12 – Crianças na roça

Fonte: Acervo de Kopa Myky, TI Menkü, Brasnorte, 2021 .
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Entre os Myky, a recomendação é que se deve plantar 5 a 6 sementes, com buracos distantes . 

A roça é feita no período da seca (maio e junho) para não ter que regar o plantio, para que se colha 

entre outubro e novembro do ano seguinte após as chuvas de agosto ou setembro ou outubro 

(algodão leva de 9 a 10 meses para começar a produzir) . O mesmo pé fornece bastante algodão 

por anos . Não é costume derrubá-lo . Pode virar mata que o algodoeiro renasce até morrer . 

Segue o trecho de uma fala de Umenã, um Myky, que conta as impressões que a roça de 

toco desperta nos que não conhecem a tradição . As roças de toco são feitas em áreas delimitadas, 

controladas no seu tamanho e em seus processos de manejo em todas as etapas e que por si 

fertilizam naturalmente o solo . São áreas de rodízio para plantação e que não utilizam química . 

Nessa fala, vale atentar para a irradiação do desequilíbrio natural que o agronegócio incorre sobre 

os territórios vizinhos e natureza . Reproduzimos a citação da entrevista de Umenã na publicação 

de Souza e Ferreira (2020): 

Destacamos que respeitamos o ciclo da natureza e não utilizamos insumos vindos de fora . 

Por isso, para nós, ela é uma agricultura ecológica . Algumas pessoas nos criticam por fazemos 

nossas roças utilizando a queimada, conhecida também como roças de toco . Porém são 

queimadas controladas e o tamanho das nossas roças não passam de seis hectares . Depois, 

nós deixamos aquela roça descansar, e o mato se refaz em poucos anos . Desse modo, não há 

prejuízos ambientais, ao contrário, verificamos que onde foi roça há 20 anos atrás a floresta 

já ficou grande novamente . Em nossas roças produzimos alimentos de qualidade, saudáveis 

e respeitamos as práticas agroecológicas tradicionais que aprendemos com os mais velhos . 

Embora os impactos socioambientais do agronegócio em nosso entorno já sejam perceptíveis 

e sentidos por nossa comunidade, é importante falarmos que a nossa terra é um espaço livre 

de agrotóxicos e transgênicos . (DE SOUZA; FERREIRA, 2020) . 

As pessoas entrevistadas relataram que vão mensalmente à roça para garantir que nenhuma 

praga ataque o algodão . Tem uma formiga que chamam de carregadora que pode comer as folhas 

da árvore dele . Nesse caso, tampam o buraco do formigueiro com vara, terra ou jogam água de 

mandioca brava pra matar o foco . Alguns bichinhos como formiga e um inseto que parece besouro 

também atacam o broto e são manualmente retirados, por serem poucos . Se jogarem veneno na 

folha ela morre . Às vezes dá joaninha, basta retirá-la manualmente também . 

Ao vivenciar a manutenção das roças dos Myky, Oliveira (2017, p . 39) observou que: 

As sementes tradicionais conservadas por eles, são cultivadas em suas roças de subsistência, na 

ausência de quaisquer insumos químicos, configurando o exemplo claro de atividade sustentável, 

ao contrário do cenário dependente existente nas monoculturas ocidentais (OLIVEIRA, 2017, p . 39) . 

Nessa cosmovisão indígena, o tempo de colheita é respeitado, o que leva entre 9 e10 meses 

para que se obtenha o algodão . Quando os pés estão grandes, eles limpam em volta pra não ter mato 

e sujeira, porque se a pluma cair pode sujar e ela não fica boa para trabalhar, dificulta descaroçar . 
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Figura 13 – Plumas de algodão recém-coletadas

Fonte: Acervo de Kopa Myky,TIMenkü, Brasnorte, 2021 .

A planta demora um pouco para brotar a primeira safra da árvore . Julho costuma ser bom para 

colher, que é na época da seca . A roça antiga pode iniciar a colheita de junho a julho . Os antigos 

sabiam e passaram o conhecimento, pois diziam que depois que o pé de algodão está grande e 

abre suas flores a pluma cresce rápido . O sinal para colheita é quando a flor abre, se a semente 

estiver boa, a pluma abre quase toda . 

A época de fartura de algodão é entre junho e setembro, antes da chuva porque se chover 

a pluma encharca e estraga . Nos outros meses a árvore produz algodão em menor quantidade . 

Devido às mudanças climáticas, os indícios naturais que eram referências para o plantio e a colheita 

já não são tão perceptíveis, assim como os meses não são tão certos como parâmetros fixos para 

demarcar esses momentos do plantio e da colheita . 

Figura 14 – Algodão marrom na árvore

Fonte: Filme Janãnã3 .

3  JANÃNÃ MYKY . Direção: Takarauku Myky e Kamtinuwy Myky . Produção do Coletivo Ijã Mytyli de Cinema Manoki e Myky . Brasnorte 
(MT): Coletivo Ijã Mytyli de Cinema Manoki e Myky, 2019 . Youtube . Disponível em: <https://www .youtube .com/watch?v=0JkMbB-
5gR40> . Acesso 25 set . 2021 .
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A retirada da matéria-prima é feita aos poucos, na medida em que as plumas saem . Manualmente, 

pega-se o galho e arranca o algodão cuidadosamente com as pontas dos dedos para não cair . A 

semente vem como se fosse uma caixinha . A maneira de colher é igual tanto para o marrom, quanto 

para o branco . 

Na roça, depois de colher e armazenar os outros alimentos, fica somente o pé de algodão . 

Após as colheitas, é feita uma limpeza em volta e para garantir que o algodão rebrote, como também 

tenha bonitas plumas na próxima produção, “toram” ou cortam a árvore nos galhos . Há pessoas 

que não fazem nada após colheitas, argumentando que a árvore vai produzindo sem necessidade 

de cuidado . 

Figura 15 – Mulher preparando novelo de algodão

Fonte: Acervo de Kopa Myky, TI Menkü, Brasnorte, 2021 .

O que se pôde perceber é que as plantações configuram modelo de sustentabilidade, inclusive 

de ocupação do território e espaço de extensão de convivência . A harmonia está no equilíbrio natural 

e social, a roça é um espaço de manutenção dos vínculos . Vender redes mantém as relações dentro 

da comunidade e expande o conhecimento àqueles que não pertencem à etnia . 
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2.1.2 Povo Bakairi e suas técnicas de manejo do algodão crioulo 

Um dos entrevistados, Magno Aldo, diz que o algodão está em Mato Grosso há mais de 100 

anos . Natan de Queiroz, técnico da Empaer, afirma que o algodão crioulo, rústico, é do tipo arbóreo . 

Chamou a atenção o fato deste último não reconhecer o cultivo imemorial do algodão entre os 

povos indígenas na América do Sul, atribuindo a sua origem como sendo asiática, centralmente, cuja 

chegada no Mato Grosso, provavelmente, tenha sido por meio do contato com não indígenas, ele 

supõe . Este mesmo técnico avalia a hipótese de os bandeirantes poderem ter sido os veiculadores 

das sementes de algodão, pois andavam pelos arredores do estado há mais de 200 anos . Pode 

ser também que indígenas ao evadirem das colonizações das capitanias hereditárias trouxeram o 

algodão, conjecturou ele . 

Reconheceu essas hipóteses como especulativas, associado ao fato de não haver registros 

históricos . A oralidade da cultura não foi reconhecida como expressão de registro histórico, tampouco 

a ancestralidade da posse indígena sobre as sementes de algodão, por sua vez, presente nas 

narrativas, como podemos ver, anteriormente, no caso do povo Myky . 

Retornando ao estudo da relação do algodão com o povo Bakairi, este último tem a meta de 

fazer lavoura com algodão e outras espécies frutíferas, visando à rentabilidade para a agricultura 

familiar . Eles desejam aumentar a produção para começar a comercializar as redes de algodão, 

aproveitando a demanda externa por elas . 

Natan de Queiroz explica como as sementes da Embrapa chegaram aos Bakairi no intuito de 

fazer pontes para alcançarem este objetivo . Elas são melhoradas e de cruzamento genético que 

visa resistência da fibra e da planta e ainda há variação de cores, por exemplo . Ao visitar o projeto 

Aldeia Sustentável em Canarana, Natan de Queiroz conseguiu obter sementes para os Bakairi junto 

a outro técnico da Empaer4 . São 4 sementes melhoradas: verde, rubi, jade e safira, as duas últimas 

são variedades do tom marrom . 

As árvores da Empaer são menores e com boa produtividade . O algodão nativo branco tem 

boa qualidade de fibra e dá boa produtividade, já a fibra do colorido não é boa o suficiente na 

produção . O objetivo deles é plantar as sementes melhoradas em 2022 .

Embora o técnico da Embrapa tenha dado o maior foco às sementes de algodão melhoradas, 

que foram introduzidas junto aos Bakairi, apresentamos abaixo o fragmento de uma perspectiva, a 

qual demonstra a existência de algodão nativo, anterior ao encontro deste povo com tal instituição, 

expressando-se como um registro oral ancestral da presença desse referido produto, cultivado 

imemorialmente, 

Momo é um ser enorme, peludo e que andava carregando uma porção de coisas penduradas nos 

braços e pescoço . Durante a noite, andava por cima dos telhados das casas da gente e deitava 

no telhado . Com um grande espeto furava o telhado e tentava acertar a gente que dormia . Um 

dia, dois irmãos gêmeos, que moravam numa mesma casa, fizeram dois buracos no telhado e 

4  Apenas citou o nome deste técnico como Gil, sem informar o seu nome completo .
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ficaram na espera e quando Momo deitou, acertaram ele com uma flecha . É porque quando Momo 

chegou, cada um atirou a sua flecha . Momo saiu cambaleando, caiu . Trazia rede de algodão, 

bakité, porrete, arma de fogo, e mais outras tantas coisas . Xavante pegou bakité e porrete, 

Bakairí pegou rede de algodão . Cada índio pegou o que é seu e ficou sendo seu, como rede de 

algodão é de Bakairí . Agora tudo os índios ficaram com medo da arma de fogo . Uns escolheu 

flecha e outros porrete . Bakairi escolheu flecha . O homem branco apareceu e escolheu a arma 

de fogo . É por isso que o branco explora os índios . Hoje Bakairi não tem coragem pra fazer flecha . 

Se o tempo voltasse, nós escolhíamos arma de fogo . Arma de fogo hoje é de branco . (EGUFO)5 

O algodão sempre esteve com o povo Bakairi, desde o começo . O que se sabe dizer é que o 

mito conta a procedência – o Momo trouxe o algodão -, essa é a história .

Figura 16 – Baquete com plumas de algodão recém coletadas

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

O algodão bakairi é usado para feitio de redes, enfeites, tapetes, remédios, e outros artefatos, 

dentre os quais têm finalidades rituais . O entrevistado Magno Aldo afirmou, “o algodão marrom é 

tradicional, não sei a origem, mas os alimentos tradicionais são os marrons: milho, batata, banana, 

cará, algodão . Teria manchado com o sangue no início da criação” . 

5  Entrevista cedida para Edir de Barros, encontrada em sua dissertação de mestrado chamada Kura Bakairí/Kura Karaíwa: dois 
mundos em confronto, de 1977 (vide bibliografia) .
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Ele continuou explicando:

O povo Bakairi tem no mito de origem da primeira geração de Bakairi criada por Kuamoti e 

as onças, que vai surgir Xixi e Nuna – os netos de Kuamoti que vão ordenar o mundo e vão se 

transformar em Sol (Xixi) e Lua (Nuna) . Essa geração que foi criada acaba sendo extinta pelo 

fogo numa desobediência de uma reclusão numa geração, onde os pais com vergonha acabam 

botando fogo na aldeia enquanto ocorria o ritual, então o povo fica cercado e acaba sendo 

morto, de onde escapa um casal . Esse casal ao retornar à antiga aldeia, encontra os alimentos, 

é a origem dos alimentos do povo Bakairi . Dos restos mortais dos pais, que foram queimados, 

surgiram os alimentos . Dos dentes veio o milho, das costelas, as vagens, do estômago, as 

abóboras . Quando eles foram comer o milho, o milho teria virado dente e mordido a mão dos 

jovens que, ao sangrarem, eles mancharam os alimentos . Por isso os alimentos tradicionais da 

segunda geração são todos avermelhados . O milho é colorido com gotas de sangue, a banana 

é roxa, o cará é roxo, o arroz é preto e o algodão é pardo – não é marrom . Nesse sentido, Bakairi 

reconhece os alimentos tradicionais como avermelhados . Desde que entende por gente, o 

algodão presente na vida do Bakairi é o branco e o marrom . Nós somos descendentes desta 

segunda geração de Bakairi . (Magno Aldo, TI Bakairi, 2021) . 

As redes têm importância para dormir, como artesanato, e para os rituais, funerário e 

matrimonial . O entrevistado Magno Aldo diz: “Quando falecia, era enterrado em rede de algodão . 

Se ficar viúva tem que entregar rede de algodão pra família do esposo . O homem precisa saber 

construir casa para botar família dentro” . 

O casamento é feito na rede de algodão, “É por isso que mulher cuida”, justificou ele . No fiar 

do algodão, as meninas sabem histórias, contatos, formas de comportamento e como procurarem 

marido . A relação íntima entre mulher e algodão foi enfatizada por Magno Aldo: “Mulher tem que 

saber fazer rede . É como se fosse uma medalha” . 

Como enfeite, é utilizado o algodão no feitio da tornozeleira e do bracelete . São feitas 

manualmente, o conhecimento é passado para as gerações novas e configuram possibilidade de 

subsistência . É um saber direcionado às mulheres . 

Como medicina, o algodão é utilizado no parto, a folha é queimada para passar no ventre da 

mulher quando está parindo . A infusão nas costas ajuda a aliviar as dores . Além disso, há uma forte 

ligação dele com a pajelança e com o amadurecimento da criança: 

O pajé quando faz consulta, o pagamento é feito com novelo de algodão . No rito de passagem, a 

pluma é colocada na cabeça da criança . A pluma é dada a quem furou a orelha como pagamento . 

E depois a pluma é beneficiada para se transformar em linha e produzir rede (Magno Aldo, TI 

Bakairi, 2021) . 

Conforme já dito, os algodões cultivados são o branco e o marrom (que varia entre vermelho 

e bege), reforçando o caráter nativo deste último, conforme atestado nos mitos, apresentados 

anteriormente, independentemente da experiência da Embrapa introduzir uma semente melhorada 



3434

desta tonalidade . O aumento do tamanho da roça elevou a produção e a distribuição do marrom, 

que era mais difícil de encontrar . Há vertente que afirma o algodão marrom ser menor e mole para 

fiar . Portanto o algodão branco, além de maior, tem a diferença na textura, por ela ser esponjosa . 

A altura das árvores de algodão varia entre 1,80m a 3m de altura, a copa chega a até 4m de 

diâmetro . 

Figura 17– Algodão pronto para colher

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Mulheres são as guardiãs das sementes, algodão é regido pelo universo feminino . Trabalho 

de mulher é fiar, fazer rede, colher e guardar as sementes, a responsabilidade é dela, elas são mais 

cuidadosas . 

Alguns homens tiram as sementes atualmente . Parte delas é guardada por eles para o pajé 

que as defuma a fim de afastar mal espírito ou para tratar quando a pessoa está doente . As plumas 

são descaroçadas (alguns separam somente quando vão plantar), então, as sementes são colocadas 

pra secar no sol e guardadas sem veneno num pequeno baquité (bolsa pequena) ou caixa ou 

garrafa pet até o próximo plantio, perto do fogo na cozinha, para bicho não estragar – assim elas 

são defumadas, a preservação é mais duradoura . 

Semente boa de guardar é a que está dura e não amassada (indicação de estar podre), 

as maiores, mais secas, mais bonitas, sem bicho, inteiras e sem quebrados, se não tiver nessas 

características, usam as que têm . Sempre há sementes de algodão e plantio, todos os anos há 

colheita . Não há perigo de sumir, mas há cuidado com elas . 
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Figura 18– Algodão e suas sementes em marrom escuro (vermelho) e marrom claro

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Plantação e colheita 

Homens preparam a roça capinando e queimando a vegetação pra facilitar a limpeza do 

terreno, além de deixarem a terra descansar para receber a semente . A queimada costuma ser em 

agosto e setembro . O plantio é feito por mulheres e homens, geralmente, nos meses de outubro, 

novembro ou dezembro . 

Figura 19– Preparação da terra

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .
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A influência da lua na plantação é um saber que dois entrevistados apresentaram, disseram 

que plantar durante a lua nova pode dar broca e apodrecer (assim como acontece com alimentos) . 

As fases das luas boas para plantar são as da cheia ou crescente – quando a duração das sementes 

é maior . O plantio é comunitário, vão mulheres, crianças e homens . 

Figura 20 – Limpeza da roça queimada

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Quando a lua está virada pra baixo e torta, é sinal de chuva, se ela estiver meio deitada e 

reta, não vai chover . Outros sinais de chuva são dados pelo coaxar do sapo da lagoa, pelo canto do 

sabiá, do curiango, do urutau e da cigarra: “É conhecimento dos nossos pais e avôs”, afirmaram os 

entrevistados . 

De setembro a outubro costuma chover . Esperam ela ser contínua de maneira que o solo fique 

úmido para que as sementes prosperem na germinação . Novembro e dezembro costumam ser os 

meses de plantio das sementes . 
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Figura 21 – Plantio de algodão

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

O local de plantio chama-se roça de toco, costuma ser próximo aos córregos e rios, a terra é 

rica em nutrientes e húmus . Por isso, o que se planta cresce bem, não precisa colocar nada para 

sementes desenvolverem . O clima é úmido e os nutrientes da terra não exigem a correção de solo 

(colocar calcário, por exemplo) . 

Figura 22 – Algodão brotando

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .
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Figura 23 – Flor de algodão

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Figura 24 – Algodão crescido

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Tem plantação com sistema agroflorestal (SAF) na forma de uma mandala . O arroz fica no 

meio da roça, ao redor dele, o milho, ao redor deste último, a banana, ao redor dela, o algodão 

nativo . Argumenta-se que banana e mandioca brava não são boas para plantar com algodão, porque 
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são do mesmo tamanho e ‘cachos’ não saem bonitos, ainda que o algodão possa ser plantado em 

qualquer posição na roça . 

Todo o ano, fazem roça nova e plantam também na antiga . O que é colhido rápido são os 

alimentos . Na roça antiga, ficam as árvores podadas que se regeneram . Roça antiga é uma terra 

de descanso que se recupera da colheita anterior . 

O algodoeiro chega a produzir por 5 anos . Basta cortar e limpar para garantir novas safras . A 

semente do ano corrente é plantada no ano seguinte . Quando a plumagem começa a ser pouca, 

está na hora de fazer roça nova e ao plantar, são colocadas de 2 a 4 sementes em cada cova . As do 

marrom e branco podem ser misturadas na organização da roça . 

Não há diferença entre as cores com relação a essa forma de cultivar . Mais do que isso não 

prospera . É costume plantar algodão branco e marrom, embora tenha gente que prefira uma cor 

a outra . Uma crença diz que as pessoas de cabelo cacheado têm que se pentear para ir plantar 

(parece se remeter aos fios da pluma) . 

Figura 25 – Árvore tradicional bakairi, algodão branco e marrom

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

No crescimento do algodão, as próprias folhas das árvores caem, sufocam o capim e basta 

deixar a plantação crescendo . A própria natureza se encarrega do crescimento saudável da plantação . 
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Figura 26 – Árvore de algodão branco tradicional Bakairi

Fonte: Acervo de Maisa Cuteme Taukane, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Figura 27– Árvore de algodão e terra vista por baixo das copas

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .
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Figura 28 – Árvore de algodão vista por baixo das copas

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

O anúncio da hora de colheita é dado pela aparência da árvore: se estiver tudo branco e capucho 

caído no chão, já está na hora de colher . Costuma ser na época da seca, por volta de junho ou julho . 

Houve entrevistado que alertou não ser bom colher na lua nova (assim como explicado no plantio) . 

Entre o plantar e o colher, leva o mesmo tempo de gestação, 9 meses . Esta é uma observação 

da vivência . O algodão floresce, a flor murcha, a árvore dá cachinhos, eles soltam, depois é época 

de retirar da árvore . O algodão cai naturalmente quando ele abre muito do cachinho . É costume 

capinar e limpar antes de colher, porque se cair no chão, suja a pluma, torna-se trabalhoso limpar 

e dá “caroço” na linha . A retirada é manual e cuidadosa, deve ser feita com jeito para não quebrar 

e não balançar os galhos . Para retirar o marrom é mais delicado . 

Nem todas as flores de algodão abrem na mesma época, a mesma safra é retirada de 3 a 

4 vezes . Aproximadamente, o pico da colheita dura 2 meses . O restante do ano não dá, a árvore 

costuma ser podada a cada safra, deixando o tronco numa altura de 50 cm acima do solo – o que dá 

uma longevidade de 5 anos aproximadamente . Se não podar, não haverá outra safra desta árvore 

no ano seguinte . Os galhos podados servem para fazer outra roça também . Isso ajuda a manter a 

cultura desta espécie . A partir da segunda safra a colheita costuma ser em junho aproximadamente . 

O algodão é uma planta muito resistente, não há pragas que ataquem os tradicionais . Quando 

ele está brotando, o perigo são as formigas cortadeiras que atacam as folhas . O gergelim é uma 

tática para atraí-las . Outra ação contra ataques é revirar formigueiro ou jogar veneno neles . Os 

outros insetos que vão para algodão não estragam, eles são alimentos para pássaros . 
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Figura 29 –Pés de algodão podados pós colheita

Fonte: Acervo de Magno Aldo, TI Bakairi, Paratininga, 2021 .

Na região de Paranatinga, é o povo Bakairi que mantém essas sementes crioulas, cujo algodão 

é ancestral, havendo de plumas branca e marrom (bem escuro, quase vermelho ou claro, tipo bege) . 

2.1.3 Outros povos indígenas e relações deles com o algodão 

Povo Xavante 

O algodão tradicional Xavante se chama Abaziwirapara, talvez, a tradução seja algodão 

cabelo . Ele é grosso e branco, a semente é comprida, as folhas são verdes e o pé de árvore é alto, 

cerca de 1,5 m . Tem tamanho de maçã e dá 5 ou 6 sementes em cada capucho, são grudadas tipo 

guizo . O pé é alto e tem que dobrar para colher . As mulheres fazem fio, os homens fazem gravata 

para o pescoço e outros ornamentos que são utilizados nos rituais . O algodão marrom chama-se 

AbaziIuzé, Iuzé significa “de cor” . 

Como remédio, a folha do algodão é anti-inflamatória e boa para os rins . A pluma é utilizada 

para passar o remédio e fazer um cigarro, é queimada e cheirada a fumaça, é bom para sinusite . 

Antigamente os Xavante plantavam, colhiam e manufaturavam o algodão . Atualmente, nem toda 

aldeia tem . As mulheres mais velhas da TI Marãiwãtsédé são as que guardam as sementes pra as 

plantarem . A troca é interna para parentes . 

Aprende-se desde criança que tem que plantar algodão, porque precisa para artesanato e 

festa . Era sempre plantado atrás da casa pelo pai, junto com urucum . Diz que criança não pode 

mexer, porque estraga . Os familiares do antepassado plantavam na frente da casa pra não perder o 
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algodão Xavante . Esse povo sempre planta para família . O plantio é no início da chuva (novembro 

e dezembro) e ela faz crescer rápido, entre setembro e dezembro, os brotos já aparecem . 

Na TI Pimentel Barbosa, na aldeia Ētênhiritipa, em Canarana, o algodão está na roça de toco 

ou atrás das casas . Ultimamente, estão cultivando na roça de toco, por causa do covid-19 e das 

queimadas descontroladas . Dão sementes para aldeias do mesmo território de Canarana como as 

Wederã, Santa Cruz, Caçula, Tanguro e Pimentel Barbosa . 

Povo Kayabi 

Entre os Kayabi, tinha bastante algodão tradicional branco e marrom nas aldeias . A semente 

veio da senhora Kopeirô . Cada semente é um pedaço dela: algodão, amendoim, milho e outros . 

Eles dizem que quando começam a trabalhar com sementes, tem que ter conhecimento, pois a pajé 

Kopeirô está sempre olhando como os Kayabi cuidam delas . Não podem brincar com as sementes, 

os pajés têm que dar permissão para o plantio delas . 

Os anciões Kayabi são os que mais cuidam das sementes tradicionais, conforme faziam 

os antigos . Algumas mulheres aprenderam a cuidar e a fazerem o armazenamento, aos poucos, 

o conhecimento vai se perdendo e é um pouco difícil de encontrar . O conhecimento deve ser 

passadode pai para filho, assim é que mantém o costume . A geração mais velha é quem detém o 

conhecimento . 

Na aldeia Samaúma, em 2018, fizeram roça comunitária de agrofloresta e tinha algodão . 

Cada família pegou sementes e plantou, lá é onde mais tem . Depois desse ano, não fizeram mais 

roça comunitária . Algumas pessoas pegam na aldeia para poderem plantar . Se não conseguirem 

produzir, sabe em qual lugar tem para pegarem mais . 

A circulação das sementes é entre os Kayabi, eles cuidam de modo muito respeitoso . Há uma 

forma específica para plantar, cuidar, colher e armazenar . Várias pessoas que não eram do povo 

pediram, mas não conseguiram produzir e as sementes se perderam . Por isso, os Kayabi não dão as 

sementes, porque é preciso respeitá-las para não acabarem, uma vez que elas são compreendidas 

como partes da senhora pajé . 

Povo Tapirapé 

Em Tapirapé, o nome do algodão é Amanixu . Da pluma, as mulheres fabricam linha e barbante . 

A folha é utilizada como curativo de várias doenças e ferimentos, assim como a raiz que, além disso, 

serve para banho medicinal quando crianças ficam doentes . O algodão branco tem semente branca 

e em algumas aldeias têm algodão marrom . Usam na flecha e no ritual . Os mais sábios contam que 

o produto da roça vem do céu . Estrela d´Alva foi quem trouxe para os Tapirapé . 

Os Tapirapé plantam perto de casa e na roça . Tem duas maneiras de plantar – o saber da 

própria cultura e o saber aprendido no curso de agroecologia . Conforme a tradição, plantam 5 

sementes no sol, a pessoa que planta não pode pentear o cabelo para fazer a pluma de algodão 

crescer grande . Tanto a mulher, como ohomem pode plantar e, ambos plantam de 10 a 20 pés, 

perto do urucum e feijão andu . 
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Povo Yudja 

Os Yudja têm algodões branco e marrom, que se chamam algodão de gavião, são tradicionais 

e continuam sendo plantados . Há três tipos de algodão: dois com semente preta – um com a pluma 

marrom e outro com a pluma branca–, e um com semente verde – com a pluma branca . Usa-se 

para confeccionar rede, saia de mulher, bolsa e tipoia para carregar bebê . 

Há sementes crioulas sendo cultivadas também entre os povos Mehinako, Enawene Nawe, 

Bororo e Nambikwara . O primeiro costuma cultivar perto da casa, assim como os Bororo . O uso 

medicinal é recorrente entre eles . 

Um morador da aldeia Verde, na TI Nambikwara, em Comodoro, resgatou vários alimentos 

tradicionais da sua cultura e tem vontade de plantar, por lá, o algodão . A preocupação é que mora 

em região arenosa e não dá para plantio . Tem lembrança do algodão plantado pelos pais em 

Sapezal, onde morava . Para os Nambikwara, o algodão tradicional é sagrado e utilizado pelo pajé . 

2.2. Comunidades quilombolas 

As comunidades quilombolas têm interesse em participar junto à Fase, ao GIAs e à CPT, de 

projetos voltados ao resgate do algodão crioulo que, ao mesmo tempo, visa retomar os costumes 

de confeccionar redes e outros artefatos da cultura material . A possibilidade dessa produção ser 

uma alternativa de renda está incluída nestes projetos . 

Nas comunidades, em geral, há pessoas com saberes de todos os processos: plantio, colheita, 

produção de fios e tecelagem . É recorrente, nas comunidades quilombolas, o plantio de algodão 

nas roças e/ou residências de maneira consorciada, junto com outros alimentos . 

A Fase-Cáceres, na região da baixada cuiabana, aparece como mediadora para dispersão das 

sementes de modo planejado, através de sua associação com outros atores como Cimi, GIAs, CPT 

e outros . Juntos, atuam em prol do fortalecimento das comunidades quilombolas, assentados e 

de pequenos agricultores, sob o princípio da economia solidária . 

Com relação ao GIAs, participam 34 organizações que formam um Banco de Informações de 

Sementes (BIS), o qual é cuidado por “animadoras de sementes” . O lema é cultivá-las para multiplicá-

las . O algodão é uma das espécies que está cadastrada, no entanto, há pouca diversidade dele nas 

comunidades com quem trabalham . 

Apresentamos, a seguir, a forma de a comunidade Mata Cavalo, localizada em Nossa Senhora 

do Livramento, manejar as sementes crioulas de algodão . As entrevistas realizadas atingiram o 

público feminino dela . De modo geral, notamos que tal como acontece com os povos indígenas, 

o algodão é cultivado visando ao uso medicinal e para feitio de artefatos como redes e tecidos . 
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2.2.1 Comunidade Mata Cavalo e as suas técnicas de manejo do 
algodão 

No quilombo já tinha algodão crioulo branco . A árvore dele é grande e chega a 2m, a pluma 

cresce muito, é mais leve e solta, a semente é inteira e maior . De um projeto, ocorrido em 2020, 

envolvendo a Fase, a comunidade Mata Cavalo recebeu os algodões verde e o marrom, ressaltando 

que as sementes foram orgânicas . Nesses casos, a árvore é rasteira e pequena, não chega a meio 

metro . As sementes parecem quebradas . 

Conforme afirmaram as entrevistadas, não germinou tanto no plantio . Avaliaram que a pluma 

era úmida e difícil de ser retirarada . 

Em todas as casas, tem dois pés ou plantação . As redes de algodão eram as camas, para isso, 

plantavam e ainda o fazem . Também para confeccionar roupa, tapete, bolsa e outros artefatos . Com 

relação às finalidades medicinais, é utilizado como remédio para inflamações uterinas, resguardo 

e dores de ouvido . 

O algodão simboliza a história da comunidade, a qual deve ser lembrada . Há mais de 104 

anos, idade da tia-avó de uma entrevistada, que já se falava da semente . Aprenderam a plantar com 

os seus ancestrais, avaliaram as mulheres . Entre elas, a Laura Ferreira da Silva, que argumentou: 

“Semente simboliza vida e respeito . O algodão antes era a cama, faz a rede, é muito forte” . 

Guardam as sementes para replantar e não extinguir . Homens e mulheres sempre armazenam 

as sementes depois de descaroçar . Cuidadosamente, separam da pluma e as colocam para secar, 

quando estão secas recolhem e põem na garrafa pet ou num saquinho, misturadas com cinza . As cinzas 

são utilizadas para não ter praga como o caruncho . Na garrafa pet, a semente chega a durar 2 anos . 

Selecionam as sementes sem furo e as maiores, são as mais bonitas e mais fortes, dão 

sementes melhores ainda . São as mulheres que mais se dedicam a isso, elas que produzem fios 

para em seguida tecerem redes . 

Para o algodão crescer forte, basta que ele seja regado . A natureza molha a planta . Com a 

mudança climática, ocorre de ter que regar . Capinar em volta e colocar palha perto da raiz do 

algodoeiro ajudam a não tombarem os pés . A decomposição natural aduba, a árvore cresce com 

mais nutrientes, consideram que as espécies do entorno também deixam o solo mais fértil . 

Figura 30 – Algodão e semente marrom

Fonte: Acervo de Arlete Pereira Leite, quilombo Mata Cavalo, 2021 .
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O plantio deve ser feito no início da chuva, meados de setembro . O período dela estende-se 

até dezembro . Com a mudança climática, teve alterações das referências que os ancestrais passaram . 

A lua serve como parâmetro para o plantio, o quarto minguante é bom para plantar o que fica em 

cima da terra, como a abóbora . O que fica em baixo, como a mandioca, é bom plantar no quarto 

crescente . Crianças e idosos, de todos os gêneros, plantam . 

Com relação ao algodão, as mulheres são a maioria que se envolvem na produção, é provável 

que seja por causa da confecção de redes . Uma entrevistada da Coordenação Nacional de Articulação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) – que mora no quilombo Ribeirão da Mutuca– 

afirmou que a Fase doou algodões coloridos . Só tinham os brancos . Está relacionado ao projeto 

desta instituição, acima mencionado, cujo objetivo é fortalecer o plantio de sementes crioulas, bem 

como a produção de redes . Contudo, a semente marrom é nova em Mata Cavalo . 

Já a branca é comum e o uso é mais para fins medicinais . Não plantaram as sementes doadas 

há um ano e até a data da entrevista, em setembro de 2021, porque não choveu e os córregos estavam 

secos: “É muito agrotóxico, destruição na floresta amazônica . Em 20 anos, é a primeira vez que Mata 

Cavalo seca . Nem todo mundo tem poço pra irrigar .”, diz Arlete Pereira Leite, liderança do quilombo . 

Tem rodízio de roças que produzem várias espécies juntas . Quando a roça antiga para de 

germinar, vão para roça nova que virou capoeira entre 3 e 5 anos, porque ficou descansando . Essa 

roça tem o solo mais fértil, adubado pelos ingredientes da própria natureza . É o local perfeito para 

se plantar, sabe-se que lá as espécies se desenvolverão bem . 

Portanto, cultivam em roças nova e antiga . O algodão branco deve ser plantado separado do 

colorido . Muitas sementes são plantadas e os pés de algodão produzem muitas plumas, a mesma 

árvore é capaz de produzir matéria-prima para o feitio de uma rede . O algodão branco tradicional 

é o qual se tem hábito de plantar, o colorido é novo e seria ideal haver outras opções de cores por 

praticidade e não ter que tingir as linhas, avaliam as mulheres . 

Os rios de Mata Cavalo são preservados, as roças têm que ser 50m longe deles para conservar 

a vegetação . Os moradores têm consciência ecológica, não há utilização de agrotóxico ou venenos . 

Algumas pessoas plantam nos quintais também, para uso medicinal . Nesses casos, às vezes, corrigem 

o solo por ele ter sido área de garimpo e pasto . 

O algodão tradicional demora de 6 a 8 meses para estar pronto para a colheita . A retirada não 

acontece de uma vez, ela ocorre aos poucos e na medida de abertura da pluma . Em média, demora 

cerca de um mês para recolher nesta época que é o ápice da produção . 

A colheita é anunciada pela abertura do algodão tradicional . Depois de florir, ele vai se abrindo, 

secando e se solta . Quando chegam a esse ponto, as plumas devem ser retiradas evitando que 

caiam no chão, pois se sujar há desperdício . Uma entrevistada disse que ela deve ser retirada pelos 

quatro caroços, pelas pontas . O trabalho de colher, descaroçar e tirar o algodão leva cerca de 3 dias . 

Ao longo do ano, a produção da árvore é mais escassa, embora contínua . O pé de algodão 

chega a ter produção durante 3 anos, quando não floresce mais, ele morre . 

Joaninha e bicudo foram os citados quando se falou em praga . A primeira coloca ovos nas 

plumas secas e estraga os fios . Os bicudos dão no algodão branco e são retirados manualmente . 

Plantar o algodão marrom separado do branco não favorece o ataque desse inseto na pluma marrom . 
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Alguns podam para fortalecer a árvore, outros dizem que a irrigação favorece, a chuva é 

importante para a longevidade da árvore do algodão tradicional . 

2.3 Instituto Flor de Ibez, assentados e técnicas de manejo do algodão 

Igualmente, é recorrente o plantio do algodão entre os agricultores familiares e pequenos 

produtores rurais para fins medicinais . Os usos para problemas nos rins, como anti-inflamatório e 

para sinusite destacam-se . 

O plantio do algodão foi encontrado no assentamento Caeté, em Diamantino, no Assentamento 

Independente 1, em Confresa, onde Valdiva de Oliveira e Silva é uma das maiores cultivadoras . Ela, 

inclusive, tem a preocupação de distribuir as sementes, além de ensinar como preparar remédios . 

Nesta oportunidade, registra-se que a folha é usada como anti-inflamatório, cujo método é ferver 

na água, escaldar e esfregar na mão até sair o sumo cozido . Pode beber também . A pluma nova 

assada no fogão, quando apertada sai um líquido que alivia dor de ouvido . De modo geral, a pluma 

é usada para higiene ou curativo . Valdiva de Oliveira e Silva afirma que desde criança os seus pais 

plantavam e os seus avôs também, o que confere um caráter tradicional do cultivo do algodão 

crioulo . Já colheu muito quando jovem, fiava, tecia, fazia rede, coberta, saco, pano e lençol pra cama . 

Valdiva de Oliveira e Silva, a guardiã de sementes crioulas em Confresa, plantou algodão uma 

vez e uma semente provocou outros pés, assim, ela propagou a espécie . Na plantação dela não 

tem ataques de insetos, característica do equilíbrio natural da sintropia . Ela coleciona e distribui as 

sementes, sua meta é distribuir para indígenas e pequenos agricultores, além de multiplicá-las . Ela 

planta para reflorestar, faz isso com espécies nativas . Chama a atenção que ela não faz parte do grupo 

de rede de sementes . 

No assentamento Serra Verde, em Barra do Garças, receberam doações de sementes crioulas do 

Instituto Flor de Ibez, o qual foi apresentado no início deste relatório e sobre o qual aprofundaremos 

logo adiante . Há indicações de que as plantações dessas sementes começam a ser em sistema de 

agrofloresta . 

No assentamento Macife, na região do Araguaia, uma senhora guarani viveu entre os Xavante, 

de onde trouxe semente de algodão e agora sempre tem em casa . Todo ano planta um ou dois 

pés . Já distribuiu plumas com sementes pra Xavante na TI Marãiwatsédé . Essa troca ocorreu nos 

encontros da rede de sementes do Xingu . Contudo, notamos um fluxo de sementes entre povos 

indígenas e pequenos produtores rurais em Mato Grosso . 

No assentamento 12 de outubro, em Sinop, a Embrapa doou algodão orgânico . Está sendo 

cultivado como testagem para futuramente ampliar a plantação, visando atender ao mercado de 

tecidos para roupa de bebê . 

Conforme já exposto anteriormente, a Fase-Cáceres atua junto aos pequenos produtores rurais 

da baixada cuiabana, fortalecendo o cultivo do algodão, abrangendo comunidades quilombolas 

e indígenas . 
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Há 10 anos, havia algodão crioulo para uso medicinal em Nossa Senhora do Livramento, em 

Santo Antônio do Leverger e em Rosário . Não sabemos sobre a existência dessas plantações até a 

data da pesquisa, pois esses dados são de lembranças de um entrevistado . 

O aprofundamento aconteceu com relação às formas de manejo do algodão, desenvolvidas 

pelo Instituto Flor de Ibez, dada as dificuldades de entrevistas remotas junto aos agricultores dos 

assentamentos e de outras comunidades . 

2.3.1. Instituto Flor de Ibez e suas técnicas de manejo do algodão 

As formas de plantio desse Instituto são de sintropia, de agricultura que se inspira nos 

modelos indígenas, na agrofloresta e no mimetismo da natureza . Trata-se de um saber adquirido 

dos povos originários, a abordagem é de técnicas que são reensinadas para os povos locais, para 

que as tradições não se percam . 

O Instituto Flor de Ibez localiza-se em Barra do Garças, sendo um dos importantes disseminadores 

da consciência agroecológica, de sementes tradicionais e das práticas da agrofloresta . O algodão é 

resgate de uma cultura que pode ser aliada ao plantio de outras espécies e uma potente fonte de 

economia para os envolvidos, com valor agregado de ser tradicional e sem uso de químicas durante 

o crescimento e no combate às pragas . Dentre as suas metas, o Instituto visa ao fortalecimento dos 

pequenos agricultores e indígenas, assim como recuperar áreas degradadas e as regiões de nascentes . 

Para o Instituto Flor de Ibez, o algodão tradicional é componente do consórcio na agrofloresta . 

As árvores ficam junto a outras espécies e têm mais de 2 metros, a copa é espalhada e aberta . 

Além do algodão como remédio ou matéria-prima, a árvore fornece a raiz, o solo, que resta da 

poda e enriquece naturalmente a terra com matéria orgânica da biomassa . Algodão e as sementes 

produzidas são doados para as aldeias do entorno para que possam fazer artesanato . 

Figura 31 – Algodão consorciado em sistema agroflorestal

Fonte: Simon Paz/Inst . Flor de Ibez, Barra do Garças, 2021 .
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A produção é de algodão branco, advinda do desdobramento de um pé de algodão que estava 

no Instituto no início das atividades . Nesse desdobramento, as sementes foram para os povos Krahó 

e Xavante, para estrangeiros e pessoas que fizeram vivência de permacultura do Instituto . Como 

remédio, viram que a tintura da semente cura dores na coluna . As sementes desse referido pé formam 

uma peça única, ficam uma ao lado da outra . 

No Instituto, as sementes são guardadas por Marcos Artur e sua esposa domesticamente, não 

existe sala de sementes . São guardadas com ou sem fibra, com teor de umidade ideal num pote junto 

com cinza de fogão . Esse saber tem sido transmitido para quem passa pelo Instituto . 

Figura 32 – Separação da semente e preparo da fibra para fiar, curso do Flor de Ibez

Fonte: Simon Paz/Inst . Flor de Ibez, Barra do Garças_2021 .

As espécies são plantadas na mesma época juntas: algodão, abacaxi, planta de estaca, urucum 

e café . Plantam algodão tradicional intercalado entre as variedades de espécies de árvores, hortaliças 

e capim . O algodão fica na linha das árvores, ele cresce mais rápido e o podam até sair da capacidade 

de produção, seguindo em formato de linha com novas plantações . 

Simon Paz, representante do Instituto, explica que a foto acima é de espécies nativas entremeadas 

com pés de algodão e guandu . As plantações localizam-se em antigas áreas de pastagem que possuem 

terras em recuperação com técnica de agrofloresta, nas áreas altas . Isso faz concluir que solos de 

“segunda”, de áreas de recuperação, são apropriados também para o plantio . Algodão crioulo precisa 

de sol, na sombra produz pouco . 

Simon Paz disse que seguem o calendário das fases da lua (minguante facilita enraizamento) e 

outro calendário biodinâmico (astronômico da lua), o qual segue o movimento das estrelas . Ele mostra 

dias que não são propícios para a agricultura . Na internet, pode-se ver . É calendário da antroposofia 

aplicado à agricultura . Ele vale para solos vivos apenas, para mel, abelha, panificação, iogurtes – para 

vida biológica ativa . Ele superpõe os calendários . A fase do ano é feita no início das chuvas . E plantam 

quando podem . O resultado de crescimento é melhor para todas as espécies . O plantio costuma ser 

em outubro, no início das chuvas . Com a mudança na natureza, sinais como canto das cigarras ou o 
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coaxar dos sapos não significam mais que vai chover . 

Plantam em pouca quantidade, porque doam as sementes para os povos originários com os 

quais trabalham, porque utilizam o algodão para artesanato . 

Pessoas de diferentes procedências plantam e acompanham o manejo dele, faz parte da 

formação dos cursos de vivência que oferecem . As sementes rústicas não precisam de cuidado 

especial para crescer . O algodão se desenvolve bem . 

O Instituto Flor de Ibez calcula que do plantio à colheita demore de 3 a 4 meses . Quanto ao 

controle de pragas, Simon Paz diz que não tiveram problemas com pragas . Plantar com outras 

espécies ajuda na saúde do crescimento . Trabalham em áreas de recuperação e as áreas grandes 

de 300m X 100m tinham formigas cortadeiras, elas não cortam as plantações . Quando cortam, é 

sinal de que a planta enfraqueceu (pouca água, muita água e/ou pouca luz) . 

Quando colhem, fazem poda drástica, já que a árvore cresce com vigor – assim, eles não 

envelhecem . Se envelhecer, atrai formigas, fungos e pragas, analisou Simon Paz . 

Não há informação sobre a influência da lua na colheita . Esta última é feita em mutirão aos 

poucos, antes da maçã da pluma cair . Basta algodão abrir, tirar semente da flor e deixar secar . O 

cuidado é com o manuseio do algodão, para que ele não suje de palha . A poda no caule é feita logo 

após a colheita, na lua apropriada do calendário que utilizam . Uma vez por ano é feito o corte que 

rejuvenesce a árvore e floresce compacta por 5 anos ou mais . 

Figura 33– Rebrota do pé de algodão, após poda total pós-colheita

Fonte: Simon Paz/Inst . Flor de Ibez, Barra do Garças_2021 .
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2.3.2 Assentamento Macife e suas técnicas de manejo de algodão 

Cleusa Nunes de Paula, moradora do assentamento Macife, em Bom Jesus do Araguaia, foi 

entrevistada, possibilitando o conhecimento de suas formas de manejo do algodão crioulo . Ela é 

guarani e pequena agricultora, integrante da Rede de sementes do Xingu . 

Ela planta algodão crioulo a fim de utilizá-lo como remédio para a sinusite, dores nos rins e como 

anti-inflamatório . As sementes que ela produz são levadas para as feiras de troca, mas não fazem parte 

dos intercâmbios oficiais . Elas foram doadas ou trocadas com pessoas Xavante da TI Marãiwatsédé, 

de onde ela pegou e adquiriu conhecimento do algodão branco para iniciar sua plantação . 

Cleusa Nunes de Paula, que aprendeu com Xavante desde criança, usa o algodão branco há 

mais de 40 anos como remédio para tirar sumo pra beber, ela afirma que quando a mulher paria 

bebia sumo durante 40 dias, para não dar infecção; Ainda conta que cheirar a fumaça da pluma 

queimada serve para tratar dores de cabeça . Faz também pavio de vela com algodão fiado . 

A árvore do algodão que planta, do branco, tem de 2 a 3 metros, conforme dito, procedeu do 

povo Xavante . Ela planta de 2 a 3 pés por ano para não perder . 

Cleusa Nunes de Paula afirmou que o algodão é fácil de plantar em qualquer lugar, basta ter 

sol e um pouco de sombra . Precisa de terra fresca, sem estar encharcada . Ela tem algodão para uso 

medicinal no meio de outras árvores que tem no quintal e que, antigamente, era assim também . 

Explicou que o algodão pode ser plantado na roça velha, no quintal e na roça nova, onde ele produz 

vigoroso . Terra de manto é local melhor para plantar . 

Após o plantio, Cleusa Nunes de Paula argumentou: 

Quando está pequeno, tem que limpar em volta, tirar mato e deixar crescer . Quando cresce, a 

raiz fica rasa e cai . Quando tiver meio metro, joga terra ao redor do tronco e evita dele tombar . 

Não tem exigência, só um lugar com sol e sombra, tirar mato e jogar terra (Cleusa Nunes de 

Paula, PA Macife, Bom Jesus do Araguaia, 2021) . 

Ela diz também que despende o mesmo cuidado para as duas sementes . 

Figura 34 – Algodão de quintal no pé

Fonte: Acervo de Cleusa Nunes de Paula, Bom Jesus do Araguaia, Vila Nova Conquista, 2021 .
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Antigamente, as sementes eram guardadas perto do fogão a lenha pra não pegar praga, a 

fumaça espanta os bichos . Hoje, guarda dentro de casa, numa bacia dentro do armário, num lugar 

fresco e aberto . Na retirada da pluma, depois de despedaçar o ‘guizo’ unido das sementes, separa 

as boas que são as maiores, as inteiras e as sem furos, as sem bichinhos e as mais bonitas . Elas 

germinam melhor, deixa na sombra secando e guarda numa vasilha ventilada até o plantio . Não 

há diferença de manejo dos algodões branco e marrom . 

Figura 35– Algodão de quintal

Fonte: Acervo de Cleusa Nunes de Paula, Bom Jesus do Araguaia, Vila Nova Conquista, 2021 .

As luas têm influência na plantação, ela não memorizou as luas que seu pai seguia . Lembra 

que, em época de eclipse, era notável a reação das plantas, ficavam queimadas . 

Cleusa Nunes de Paula estima que o plantio iniciado na chuva do ano passado colherá em 

setembro do ano seguinte . O conhecimento da lua era saber dos antigos . Sabe que tem uma lua 

que aumenta o tamanho da planta . A sinalização para a colheita é dada pela abertura da flor do 

algodão . Colhe na medida em que eles vão ficando brancos ao longo do ano, de acordo com a 

maturação . Pegam a maçã do algodão pela ponta do capucho com cuidado para não cair no chão, 

porque suja algodão e é difícil de limpar . Existe uma lagarta que fura a semente, Cleusa Nunes de 

Paula não soube dizer o nome . Se a semente estiver furada é provável que a pluma não seja boa . 

O segredo para manter o algodão é plantar a cada ano . Tem árvore que morre seca no verão, deve 

se regar mais nessa época para evitar . Se podá-la um pouco, ela brota e cresce novamente . 
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Considerações finais 

A abordagem dos entrevistados foi feita remotamente, dada a situação da pandemia da 

C-19 . Ficou claro que os povos originários são os maiores detentores e replicadores do manejo 

sustentável, inclusive, os conhecedores do algodão crioulo em Mato Grosso . E acima de tudo, as 

mulheres indígenas, provavelmente, por terem recebido a incumbência de divindades (citadas pelos 

entrevistados o Momo e a Nambuzinha) são as guardiãs das sementes . Graças à responsabilidade 

recebida por esses seres divinos, elas são as principais mantenedoras das tradições em prol do feitio 

de redes, artefatos, roupas etc . Há rituais em que o algodão é utilizado, mas a demanda principal 

pode-se dizer que é para o feitio de redes . 

Os modelos de cultivo dos indígenas têm êxito, são comprovadamente respeitosos ao meio 

ambiente – é um modelo de cultivo eficaz e plausível de ser replicado para atender a urgência de 

cultivo consciente e sem impacto degradante ao entorno . 

Do objeto da pesquisa, relaciona-se ao fomento de práticas sustentáveis que é uma resposta 

ao apelo global da Organização das Nações Unidas (ONU) para as benesses de paz e prosperidade 

mundial que atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujos pilares norteiam: 

conscientização e combate à Erradicação da pobreza, Fome zero e Agricultura sustentável, Saúde 

e bem-estar, Educação de qualidade, Energia limpa e acessível, Trabalho decente e Crescimento 

econômico, Cidades e comunidades sustentáveis, Consumo e produção sustentáveis, Vida aquática, 

Vida terrestre, Parcerias e meios de implementação, dentre outros . 

A importância das Instituições e comunidades que promovem e reafirmam a importância do 

algodão, os fortalecimentos do intercâmbio de saberes do manejo das sementes tradicionais e da 

metodologia do cultivo colaboram para os preceitos que urgem, mundialmente, serem atendidos: 

da mentalidade de produção sustentável . 

Esses saberes são o avivamento das sementes tradicionais, oportunidade de reafirmação das 

culturas, de subsistência para as comunidades, comprovação de eficiência dos sistemas de plantio 

agroflorestal, recuperação de áreas degradadas pela monocultura ou pecuária, erradicação de 

insumos químicos na terra e, consequentemente, na água e saúde das espécies animais e florestais, 

entre outros pontos . 

A agrofloresta e seus benefícios, nessa perspectiva, respeita a sucessão natural das espécies, 

ocupa diferentes estratos e faz mútua colaboração entre espécies diferentes, a flora é habitat da 

fauna e a produção de alimentos é orgânica, além das espécies por si alimentarem o solo com 

estratos orgânicos de folhas e galhos . 

Afora o cultivo de quintal do algodão tradicional, os plantios das roças comunitárias ou 

familiares dos povos originários, quilombolas, pequenos agricultores e Instituto Flor de Ibez denotam 

por unanimidade o saber do manejo do algodão consorciado com outras espécies seguindo o 

modelo da agrofloresta, mesmo com pequenas diferenças entre si . 

As técnicas de preparação de solo se diferenciam – as queimadas são culturais para quilombolas, 

povos originários e pequenos agricultores, Instituto Flor de Ibez não mencionou essa prática . 

Aproximam-se entre si as técnicas manuais de colheita e secagem das sementes . O armazenamento 
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delas é com pluma ou sem pluma, com cinza, na beira de fogão a lenha para defumação, na garrafa 

pet, em sacos ou em bacias em lugares secos e, dependendo do estado de conservação, duram mais 

de um ano para plantio . Do desenvolvimento das mudas à poda das árvores, depende da cultura . 

Alguns limpam em volta das árvores, “cercando” os pés com matéria orgânica para manter a fixação 

da haste e aumentar os substratos que fortalecerão o desenvolvimento dela . Outros fazem podas 

dos galhos para fortalecer a espécie, mas não garante quantidade de capuchos tanto quanto na 

primeira safra da árvore . Feita a colheita, as podas totais viabilizam no mínimo 5 anos de novas safras . 

Em algumas comunidades, sabe-se a hora de chover pelo cantar da cigarra, dos pássaros 

curiango, urutau, pelo coaxar dos sapos, posição de estrelas . E a chuva anuncia a época propícia 

para o plantio, que vai de outubro a janeiro (em dezembro e janeiro, as árvores ficam menores) . As 

luas propícias são Cheia, Crescente e Minguante . Quando está torta virada para baixo é indicado 

plantar . Alguns citaram ser a época de colheita de 3 a 4 meses após plantio, ou de 6 a 8 meses ou 

o tempo de uma gestação humana . 

Vale atentar para a fala de Simon Paz, entrevistado do Flor de Ibez, que explica que as pragas 

são indícios de desequilíbrio ambiental . Por vezes, basta introduzir uma espécie que atraia o 

predador e assim ele não aniquila o que está sendo cultivado . A incidência de pragas é pouca nesses 

sistemas de plantio agroflorestal . 

A conservação, a perpetuação e a circulação das sementes de algodão acontecem pela 

intermediação dos indígenas, quilombolas, assentados e por instituições interessadas na valorização 

da agroecologia como a Fase e o Instituto Flor de Ibez . 

De um lado, há trabalhos planejados com o intuito de constituir banco de sementes crioulas, 

garantindo a diversidade das mesmas e de outro, há as práticas de trocas que se manifestam no 

interior das comunidades indígenas como expressão de também preservar as sementes, mas sob 

um modelo que possui uma lógica social particular que é específica para cada povo indígena . 

Para Nair Arriel, especialista de algodão em recursos genéticos, conservação de variedades/ 

ameaças da Embrapa, as sementes são do tipo Gossypium barbadense, variedade brasiliense . 

Somente uma das sementes dos Myky não foi identificada, carecendo de mais especificações de 

dados para a denotação . 

Segundo Vanessa Cavalcante de Almeida, da dissertação de mestrado “Caracterização genética 

e in situ de Gossypium barbadense na região norte do Brasil”, o Gossypium barbadense é uma planta 

da América do Sul, vinda do Norte do Peru e Sul do Equador . A variedade dessa espécie chama-se 

Gossypium barbadense brasiliense, popularmente chamada de “Rim de Boi” . Ele apresenta folhas 

grandes, arroxeadas e digitadas . 

Esse nome popular vem da semelhança com o rim bovino, porque são sementes unidas, 

agrupadas . Algumas delas por processo evolutivo encontram-se separadas e não agrupadas . As 

fibras dessa espécie são de alta qualidade para produção de fios e, facilmente, esse algodão é 

encontrado em aldeias e fundos de quintais . 

A espécie arbórea (Gossypium hirsutum r . marie galante) já era conhecida no Brasil, antes da 

chegada dos portugueses em nosso país . Ela começou a ser explorada comercialmente por volta 

de 1750, no Maranhão, e obteve protagonismo econômico em 1905 . É popularmente conhecido 
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como Mocó e suas características são capuchos e fibras que retêm as sementes, porte arbóreo, 

folhas relativamente pequenas, verdes e palmadas . 

Comprovadamente nativo do Brasil, há o Gossypium mustelinum, um algodão silvestre 

com fibras curtas e sem importância econômica . É um arbusto com folhas aveludadas (principal 

diferenciação em relação às outras espécies de Gossypium) verdes e pequenas, as sementes se 

desprendam e se dispersam naturalmente, ao contrário dos algodões cultivados . 

Cientificamente é reconhecida a possibilidade de extinção do Mocó e do Gossypium barbadense . 

A ideia da finitude de recursos, o descarte não degradável, o uso de energia não renovável, a 

disparidade na distribuição de renda remete a modelos econômicos defasados . 

Numa fala de João Pedro Stédile, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), em uma reportagem para a Fiocruz sobre Agroecologia e Soberania alimentar 

ao falar sobre o Agronegócio é atentado que: 

“É muito forte, mas acredito que será derrotado pela natureza”, disse, indicando algumas 

das contradições do modelo em relação à natureza . De acordo com Stédile, um dos problemas é 

ele não conseguir produzir sem usar venenos . “E não é por falta de tecnologia, já que é possível 

produzir sem agrotóxicos em grandes áreas . O problema é que eles não querem usar mão de obra 

suficiente para isso, porque seu objetivo exclusivo é o lucro” . 

A robotização e substituição de mão de obra por máquinas, a produção super dimensionada, o 

uso de sementes que gerarão espécies estéreis, o envenenamento da terra, água e ar com agrotóxicos 

e consequentemente a dizimação da flora, fauna e doenças atendem a objetivos capitalistas, de 

escala e desperdício . Além da questão da territorialidade, que faz avançar as demarcações ou ainda 

corroem o entorno e desequilibra o habitat . 

Os modelos de manejo do algodão praticados pelos entrevistados promovem práticas 

agroecológicas, econômicas e sociais, de soberania alimentar . O homem do campo NÃO precisa 

de fertilizantes . Uma vez praticada a agrofloresta, com espécies locais e adaptadas, a natureza, por 

si, faz o trabalho de enriquecer solo, recuperar áreas e possivelmente lençóis freáticos . 

Se fortalecidos os pequenos grupos conscientes (ou seja, não os de agronegócio), serão 

atendidos os preceitos de paz e prosperidade explicitados no início desse item e também construídos 

legados para as próximas gerações . 

Foi aprendido que a folha do algodão é anti-inflamatória e boa para rins . Ela deve ser fervida 

na água, escaldada e o sumo cozido é bebido ou colocado sobre feridas . A pluma é utilizada também 

para fazer higiene, passar remédio ou fazer um cigarro dela para queimar e cheirar a fumaça, para 

curar sinusite . E quando nova, a pluma assada no fogão tem um líquido que alivia dor de ouvido . 

A raiz serve para ferimento e para banho medicinal em crianças doentes . 

Povos indígenas e quilombolas usam para fins medicinais tal como os assentados . As 

plantações para essa finalidade tendem a ser nos quintais e com menor volume de árvores, 

sendo em média 2 a 3 pés para cada casa . As árvores dão muitas sementes, o que facilitaria, 

teoricamente, a distribuição do algodão crioulo pelo território mato-grossense, evitando a 

escassez e o desaparecimento desse cultivo . 

Os Manoki tiveram muita diluição na cultura do plantio de algodão . Houve um tênue resgate 
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do algodão tradicional junto ao povo Myky, que mantiveram a técnica de plantio e a preservação 

das sementes . Na bacia do Juruena, os Myky são destaque entre os povos que conservam o algodão . 

Eles se preocupam com a iminência da cultura ser perdida, visto o respeito que tem às sementes e a 

fragilidade delas para o povo que “não vai saber cuidar” . Os pajés estão por perto para acompanhar 

o manejo das sementes e disso depende o sucesso das plantações bonitas e saudáveis . Alguns, por 

isso, não trocam com ninguém . Assim como os Enawene Nawe . 

As mulheres indígenas em geral têm um laço forte com a preservação . Elas fazem a plantação, 

a colheita das sementes, a fiação e a tecelagem . Os tecidos são para feitios de tangas, tipoias, 

bolsas e redes . Entre os Xavante, de Marãiwãtsédé, na aldeia mais antiga, o algodão tradicional 

permanece forte, pois uma guardiã cacique faz frente à cultura da tecelagem . As sementes de lá, 

inclusive, circularam para fora desse território indígena e dentro de um assentamento rural . 

Entre 2016 a 2018, houve intercâmbio de sementes entre os povos Manoki, Myky e Nambikwara . 

Os Manoki, na época, trabalhavam com linhas Clea pela facilidade de ter linhas prontas frente à 

dispersão da cultura do plantio . Dessas trocas, os Manoki retomaram o trabalho com algodão 

tradicional . Na TI Tirecatinga, em Sapezal, os Nambikwara manifestam a vontade de retomar a 

cultura do plantio de algodão crioulo que havia no passado e que hoje se extinguiu . 

O desinteresse de alguns jovens pela cultura, a facilidade das linhas da cidade e as lavouras 

de algodão são pontos de atenção à diluição da tradição . Alguns indígenas recolhem restos de 

algodão, nas lavouras, para rituais e não se sabe a pureza das sementes em algumas aldeias . 

Por exemplo, os Xavante e os Pareci vêm sendo pressionados pelo agronegócio e alguns não 

plantam, pois na estrada tem facilidade de pegar algodão das lavouras para fazer as gravatas . Isso 

dilui a cultura e preservação do algodão tradicional, além de por em dúvida a pureza das sementes 

que tem nas aldeias mais novas . 

Para esse combate, o Instituto Flor de Ibez mira no resgate das culturas tradicionais para 

indígenas, pequenos produtores, assentados e quilombolas e na mentalidade da importância da 

agrofloresta . O algodão compõe o conjunto de plantação sintrópica e os Xavante fazem parte do 

processo de conscientização nesse trabalho da instituição . E resulta em equilíbrio de um natural 

combate às pragas . Houve uma tentativa de plantio para tecelagem em Lagoa de Pedra, no município 

de Vila Bela, e sem expertise de agrofloresta/sintropia a plantação não obteve êxito .

Temos então duas questões a pontuar: 

• O aumento na escala da circulação das sementes crioulas de algodão pelo estado de Mato 

Grosso com foco na preservação da espécie e cultura; 

• A potencialidade do algodão crioulo no sistema de plantio agroflorestal com foco na produção 

comercial (têxtil para algodão e alimentícia, por exemplo) e sustentabilidade . Da primeira questão, 

a médio ou longo prazo, a Funai, de Cuiabá, montará um banco de sementes de indígenas . A meta 

é plantar e distribuir para aldeias próximas a Cuiabá, algodão está entre elas . A Embrapa– Cenargen 

tem em andamento um projeto de pesquisa de inovação para conservação de sementes tradicionais . 

Objetivo é fornecer interação para conservação em bancos de sementes e desenvolvimento de 

agrobiodiversidade em Terra Indígena .

Essa pesquisa possibilitou saber onde está parte do algodão tradicional crioulo em Mato 
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Grosso . Há o algodão Xavante, o algodão Bakairi, o Kayabi (que está se extinguindo), o Tapirapé 

(do histórico de permanência das irmãzinhas francesas – em 1952 – entre o povo, restou um fuso 

de fiar e hoje está em processo de extinção e parte da semente foi para Kalapalo), o Mehinako, o 

Myky, o Nambikwara e outros . 

Para a potencialidade do algodão na agrofloresta como segunda questão posta, o CTA se uniu 

à Fase ao ver a agricultura familiar perder a viabilidade para o agronegócio e levantou este debate 

entre o GIAs, no intuito de resgatar o plantio de sementes crioulas do algodão . 

A Fase visa combater a extinção, resgatar o uso do algodão orgânico integrado ao sistema 

agrícola tradicional e utilizar a matéria-prima para feitio de roupas (colheita, produção de fios e 

tecelagem) . Há dificuldades de adquirir sementes e a meta é de obter 400 sistemas ecoflorestais . 

O Cimi é também parceiro nesse projeto, no sentido de adquirir as sementes com povos indígenas 

que não as perderam (assim como Cimi é também da Rede de sementes do Portal da Amazônia e 

provoca a circulação de sementes dos Myky por lá) . 

A Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) está com projeto 

de algodão agroflorestal que deseja levar para os Xavante (material melhorado da Embrapa), como 

mostrar a rentabilidade de agricultura familiar . Eles têm um projeto em Campinápolis, chamado 

de aldeia sustentável e está doando sementes, uma delas de algodão . A metade das sementes da 

safra atual será para Bakairi, uma vez que desejam aumentar a produção de algodão para começar 

a comercializar redes de algodão . Não há informação certa sobre a procedência dessas sementes, 

parece que são melhoradas . 

Nesta mesma tendência e de olho na indústria têxtil, Marciano Teka (MST) ensaia uma 

implementação de um staff produtivo, que foi provocado por Diego da Embrapa para plantar e 

fornecer às empresas que procuram algodão agroecológico para roupa de bebê . 

E há ainda a Farfarm, em Canarana, que é uma companhia de consultoria especializada em 

cadeias produtivas regenerativas: a plantação de algodão orgânico (tipo aroeira, adquirido via 

Embrapa/Paraíba) que utiliza a agrofloresta . A empresa visa agregar valor de sustentabilidade, 

trabalho com remuneração diferenciada etc . Intenciona plantar em outras comunidades do estado, 

preferencialmente no nordeste pra aproveitar a cadeia produtiva . 

Há potência para que se invista nos projetos da Fase e no Instituto Flor de Ibez . Pela expansão 

de resultados, no estado, para diversas comunidades como indígenas, quilombolas, assentados 

e pequenos agricultores, além da conscientização das novas formas de agricultura que são de 

equilíbrio natural para o meio ambiente e na exclusão de agrotóxicos . Haverá o benefício da geração 

de renda e o estímulo para que a cultura de cada povo não se perca: a medicina natural, a cadeia 

produtiva para tecidos orgânicos, artesanato e as tradições indígenas . Tratamos aqui de identidade 

cultural, economia criativa, modelos econômicos associativos e colaborativos, (coparticipação nas 

decisões, alianças produtivas, fortalecimento de causas sociais e ambientais etc) sendo essa causa 

urgente de novos parâmetros para a sustentabilidade nas cadeias produtivas .
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GLOSSÁRIO 

ABAZIWIRAPARA: algodão branco tradicional em Xavante, talvez seja algodão cabelo em português 

ABAZI IUZÉ: algodão marrom em Xavante 

AMANIXU: algodão em Tapirapé 

JANANÃ KYTY: algodão marrom em Myky 

JANANÃ NAKATA: algodão branco em Myky 

KÂDÂKERÂ TAPEKEIM: algodão branco em Bakairi 

KÂDÂKERÂ TAPABILEIM / POKURAU IDÂKEÂRY: algodão marrom em Bakairi 

GOSSYPIUM BARBADENSE: semente com grãos unidos/soldados, com aspecto que remete ao 
Rim de Boi 

GOSSYPIUM HIRSUTUM R. MARIE GALANTE: algodão mocó 

GOSSYPIUM MUSTELINUM: algodão silvestre
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Apêndice 1 – Roteiro de entrevista 

1 . Quem planta o algodão? (Mais mulher ou homem? Por quê?) 

2 . Quem costuma guardar as sementes de algodão? (Mais mulher ou homem? Por quê?) 

3 . Quem deu as sementes de algodão primeiro para eles? 

4 . Como as sementes de algodão são cuidadas? (Mais mulher ou homem? Por quê?) 

5 . Qual a localização das plantações? Está perto da lavoura? Do rio? Da aldeia? 

6 . Qual o lugar adequado para plantar algodão? Qual seria um lugar melhor? 

7 . Quantos tipos de algodão cultivam? Cada algodão tem um cuidado diferente? Qual a diferença 

entre os tipos de algodão? 

8 . Qual a altura do pé de algodão? 

9 . Como selecionam as melhores sementes para plantar de novo? 

10 . Fazem roça nova ou plantam na roça que tem sido utilizada? 

11 . O que precisa fazer para semente/algodão crescer forte/bonito? Para as sementes que são 

diferentes o cuidado é como? 

12 . O que fazem para algodão crescer bem/bonito? Como cuidam durante a época do crescimento? 

13 . Plantam muitas sementes? Usam muito algodão? Quais sementes gostam de plantar mais 

e por quê? 

14 . Por que o algodão é importante para vocês? 

15 . O que fazem com o algodão que plantam? 

16 . Plantam por eito (roça) ou por diversidade? Esparrama planta ao longo da roça, por exemplo? 

Plantam o algodão intercalado com outras culturas? Onde o algodão fica nesse roçado? 

17 . Como vocês sabem que é a época de plantar algodão? Como sabe que a época da chuva 

está chegando? A natureza dá sinais de que é época boa para plantar? Tem a ver com lua? 

Ela influencia? 

18 . Como vocês sabem que é a época de colher algodão? Como colhem? Tem algum jeito de 

colher que é melhor para o algodão? Quais os cuidados? É igual para todas as sementes? 

19 . Quantos meses do plantio à colheita? Para indígenas: como sabem que é bom para colher? 

Na seca? Como o antigo sabia que algodão estava bom? Tem alguma lua que seja melhor 

para colher? 

20 . Toda a semente tem a mesma época? A mesma forma de cuidar?

21 . A colheita é feita aos poucos ou madura de uma vez? Crescem na mesma época ou colhem 

aos poucos? 
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22 . Tem algo que ataque o algodão? Como fazem no caso de controle de praga (besouro, larva)? 

23 . Após a colheita, como é a preservação da árvore?
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