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Reconhecimento e memória: a Festa do Pioneiro e a Associação dos 

Pioneiros da Marcha para o Oeste 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a produção simbólica de um evento e uma 

associação que foram criadas para perpetuar a memória cultural de um grupo migrante 

como memória oficial. Para tanto, baseia-se em pesquisa qualitativa, fazendo uso de 

entrevistas e observação. O grupo é conhecido como Pioneiro e se localiza no município de 

Nova Xavantina/MT. Este migrou a partir da política de colonização Marcha para o Oeste, 

criada pelo presidente Vargas, que estimulava a ocupação de territórios “vazios” 

(desconsiderando os indígenas já presentes na região, como os Xavante), a partir de um 

discurso que colocava o migrante como herói nacional. Todavia, com o passar do tempo e a 

extinção dos órgãos governamentais que os empregavam, esses homens foram 

aposentados e se instaurou uma crise de identidade, que colocou em relevo a noção de 

Pioneiro, criando uma comunidade de memória (LIMA FILHO, 1998). Ademais, com a 

chegada de outro grupo migrante (Gaúchos) na década de 1970, que se mobilizou para criar 

um Centro de Tradições, os Pioneiros entenderam que era necessário demarcar sua 

memória cultural e criaram a Festa do Pioneiro da Marcha para o Oeste em 1987 e, no ano 

de 1993, a Associação dos Pioneiros da Marcha para o Oeste.  

 

Palavras-chave: Pioneiros; Festa do Pioneiro da Marcha para o Oeste; Associação dos 

Pioneiros da Marcha para o Oeste; Memória Cultural; Memória Oficial.  

 

Abstract:This article aims to discuss the symbolic production of an event and an association 

that were created to perpetuate the cultural memory of a migrant group as official memory. 

This paper is based on qualitative research, using interviews and observation. This group is 

known as Pioneer and is located in Nova Xavantina/MT. The group analyzed migrated from 

the settlement policy March to the West, created by President Vargas, who encouraged the 

occupation of territories "empty" (disregarding the Indians already present in the region, as 

the Xavante) from a speech that put the migrant as a national hero. However, with the 

passage of time and the extinction of the government agencies that employed them, these 

men were retired and established an identity crisis, which highlighted the notion of Pioneer, 

creating a memory community (LIMA FILHO, 1998). Moreover, with the arrival of another 

migrant group (Gaúchos) in the 1970s, that mobilized to create a Center for Gaúcho 

Traditions, Pioneers understood that it was necessary to demarcate their cultural memory 

and created the Pioneers March to the West Feast in 1987 and in 1993, the Association of 

the March to the West Pioneers. 

                                                 
1Doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestra em Ciências Sociais pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos e Bacharela em Turismo pela Universidade do Estado de Mato Grosso. E mail: natalia.oliveira@ufrgs.br. 
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo discutir a produção simbólica de um evento e 

uma associação que foram criadas para perpetuar a memória cultural de um grupo migrante 

como memória oficial da cidade. O referido grupo é conhecido como Pioneiro no município 

de Nova Xavantina2, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso e integrante da 

Amazônia Legal Brasileira. 

Esta cidade é fruto das políticas oficiais de colonização criadas pelo governo 

nacional a fim de expandir a fronteira agrícola brasileira na década de 1940 e, anterior a 

este contexto, já havia na região indígenas da etnia Xavante, que chegaram entre 1820-

1870 fugindo do contato com não índios. Com a criação do projeto nacionalista Marcha para 

o Oeste, criado pelo presidente Vargas, chegaram à região diferentes migrantes (que 

ficaram conhecidos posteriormente como Pioneiros), vindos especialmente do Nordeste e de 

Goiás e, a partir do governo militar, em especial na década de 1970, muitos Gaúchos 

partiram do sul do país também para esta localidade em colonizações agrícolas, ainda na 

lógica de ocupação desenvolvimentista para o Centro-Oeste brasileiro. 

 Para que as migrações de Pioneiros e de Gaúchos ocorressem o governo federal fez 

uso de discursos que exaltavam esses homens como incentivo para que se mudassem. 

Nesse contexto, a migração ocorrida durante o governo Vargas foi marcada por um discurso 

nacionalista que colocava os migrantes como heróis nacionais. Era o período de Segunda 

Guerra Mundial e, enquanto os pracinhas brasileiros defendiam o Brasil lá fora, os 

integrantes da Marcha para o Oeste eram os heróis que defendiam o Brasil aqui dentro.  

 O mito heroico do bandeirante foi reatualizado e esses homens passaram de flagelo 

social a heróis nacionais. E como heróis nacionais eles se reconhecem. Ganharam o título 

de Pioneiros da cidade e se orgulham dessa identidade. Deste modo, suas narrativas de 

colonização envolvem a personificação do homem pobre e migrante que se transforma em 

bandeirante, protagonista de um tempo que era necessário servir à pátria defendendo as 

fronteiras internas do país em nome de um ideal de modernização trazido pelo governo 

                                                 
2 Nova Xavantina possui, segundo os dados do Censo do IBGE de 2010, 19.643 habitantes (IBGE, 2011) e fica a 
635 quilômetros da capital do estado, Cuiabá.  
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Vargas. Assim, para o Pioneiro, sua migração foi fundamental para o desenvolvimento do 

país, sendo este o discurso para incentivar a migração. 

 Os Gaúchos, que também foram ao Mato Grosso a partir de políticas de colonização, 

igualmente foram alvo de discursos criados com o objetivo de estimular a migração. Para 

tanto, afirmava-se que era indispensável sua presença no Estado a fim de trazer o 

progresso e o desenvolvimento, visto que o local era habitado por homens ociosos e sem 

iniciativa. Logo, os Gaúchos eram os únicos que levariam o progresso ao Mato Grosso, por 

serem filhos de imigrantes italianos e alemães e assim saberem trabalhar e conhecerem o 

valor do progresso. Tal como no caso dos Pioneiros, a narrativa do gaúcho migrante como 

exemplo do trabalho e do progresso também faz parte de sua memória cultural. E, pensando 

ainda no contexto histórico do município, vale lembrar que, quando da chegada dos 

Pioneiros, já havia no local os indígenas Xavante, que reivindicam o reconhecimento de sua 

memória cultural como a verdadeira memória da cidade. 

 Essas três memórias entram em conflito como memória oficial da cidade, visto que 

os Xavante se entendem como os verdadeiros pioneiros do município, os Pioneiros afirmam 

que cumpriram uma missão patriótica de desbravar o país e por isso merecem esse título e, 

para os Gaúchos, foram seus valores de progresso e de trabalho que fizeram Nova 

Xavantina crescer e desenvolver, por isso, para ser justo, eles sim são os pioneiros da 

cidade.  

Para mostrar as estratégias criadas – como uma Festa e uma Associação - pelos 

Pioneiros nessa disputa pela memória coletiva como memória oficial, é importante traçar 

inicialmente a vertente teórica utilizada na presente pesquisa, delineada a partir dos 

conceitos de memória de Halbwachs, Pollak, Aleida e Jan Assmann e também de 

identidade, a partir de Jenkins. Em seguida, o trabalho discorre sobre a história dos 

Pioneiros, a Festa do Pioneiro da Marcha para o Oeste, e a Associação dos Pioneiros da 

Marcha para o Oeste (APMPO). 

Ressalta-se que a presente pesquisa é qualitativa, tendo usado como método a 

etnografia, que tem como objetivo entender o outro, compreender sua visão de mundo. 

Aliada a esta, utilizou-se como técnica para a coleta de dados a observação participante, 

processo pelo qual se mantém a presença do observador em uma situação social com o 

objetivo de realizar uma investigação científica (SCHWARTZ; SCHWARTZ apud 

CICOUREL, 1975). Também se fez necessária a realização de entrevistas, visto que elas 
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permitem uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações sobre os 

comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos (GASKELL, 2008).  

As entrevistas foram realizadas com membros3 da categoria social Pioneiros, 

Gaúchos e Xavantes, e, no caso dos Pioneiros, são contemplados não só membros da 

associação, mas também os que não participam dessa. Além disso, observações em 

reuniões da Associação e na Festa do Pioneiro também foram feitas, assim como análise de 

documentos e de arquivos.  

A pesquisa de campo foi realizada entre os anos de 2006 a 2010 (realização de 

pesquisa de campo para o trabalho de conclusão de curso da graduação e de mestrado)4 e 

de 2012 em diante, com a pesquisa de doutorado. Para a análise dos dados se utilizou a 

análise temática, na qual foi verificada a recorrência dos dados nas entrevistas e, em 

seguida, foram destacados os assuntos mais abordados pelos informantes (GASKELL, 

2008).   

 

1 - Memória e identidade 

Parte-se de Halbwachs (2006) para discutir memória no presente trabalho. Este foi 

um dos primeiros autores a falar na memória como fenômeno coletivo, anteriormente o 

debate estava centrado na memória como algo individual e subjetivo, passível de ser 

mensurada em laboratórios. Ao enfatizar a memória coletiva, o autor ressaltou seu caráter 

social e explicou que nem mesmo as memórias mais íntimas devem ser pensadas em 

termos unicamente individuais. Logo, na perspectiva de memória coletiva de Halbwachs, a 

interação é destacada como ponto central. É por meio da interação que a memória é 

formada, assim como a identidade. 

De acordo com o autor, adquire-se memória à medida que o indivíduo toma como 

sua as lembranças do grupo com o qual mantém relacionamento, resultando em um 

processo de apropriação de representações coletivas por parte do indivíduo em interação 

com outros. Nesse sentido, Halbwachs (2006) enfatiza o caráter interativo e também social 

da memória.  

                                                 
3 Os nomes de todos os entrevistados foram trocados com o intuito de preservar suas identidades. 
4 O trabalho de graduação foi defendido na Universidade do Estado de Mato Grosso, no curso de Bacharelado 
em Turismo e teve como título: "Lugares de memória, lembranças e esquecimentos: um novo olhar para o 
turismo em Nova Xavantina (2006)". Já o mestrado foi realizado no curso de Ciências Sociais da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, com a dissertação intitulada "Xavante, Pioneiros e Gaúchos: identidade e sociabilidade 
em Nova Xavantina (2010)". O doutorado foi iniciado no ano de 2013 no Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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 Dois autores alemães, Aleida e Jan Assmann, trazem uma renovação ao campo da 

discussão da memória, uma espécie de atualização da ideia de memória coletiva de 

Halbwachs, introduzindo o conceito de memória cultural (WEBER; PEREIRA, 2010).  

A memória cultural é composta por heranças simbólicas que podem ser 

materializadas de diferentes formas: ritos, monumentos, celebrações, objetos, textos, 

escrituras sagradas e ainda outros suportes mnemônicos que funcionam como gatilhos para 

acionar significados associados ao que passou. Assim, a memória cultural é “cultivada” 

pelas gerações e serve para estabilizar e transmitir a imagem que cada grupo tem de si 

(ASSMANN, J. 1995; 2008). 

A memória cultural permite, nos termos de Assmann, J. (apud DOURADO, 2013), 

“construir uma imagem narrativa do passado e, através desse processo, desenvolver uma 

imagem e uma identidade de nós mesmos". Assim, a memória cultural envolve a herança 

simbólica institucionalizada, a partir da qual as pessoas recorrem para construir suas 

identidades e se afirmar como integrantes de um grupo. E, para se afirmar como grupo, 

essas pessoas constroem oposições, baseadas em identificações polarizadas, nas quais há 

um senso “positivo” (“Nós somos isso”) ou “negativo” (“Essa é a nossa oposição”), lados que 

delimitam o “Nós” e o “Eles” (ASSMANN, J. 1995). Como afirma Assmann, A. (2011), nós 

nos definimos por meio do que lembramos e esquecemos. A reconstrução da identidade 

sempre implica a reconstrução da memória, que se refere ao coletivo e também ao 

individual.  

A identidade é um processo dialético, tanto individual quanto coletivo, no qual o 

indivíduo interage com o meio social e o meio social interage com o indivíduo. Logo, a 

construção da identidade é realizada a partir de dois princípios dinâmicos, o da similaridade 

e da diferença, seja no contexto de interação social ou de institucionalização (JENKINS, 

1996). 

Pollak (1989; 1992) alia a discussão de memória ao debate sobre identidade ao 

afirmar que a identidade e a memória são valores disputados em conflitos sociais e 

intergrupais, e também em conflitos que opõem grupos políticos diversos. Para ele, a 

construção da identidade se constitui como um fenômeno que é produzido em referência 

aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de credibilidade e que se faz por 

meio da negociação direta com o outro. A identidade é vista sob a ótica do contraste, isto é, 
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“nós somos diferentes deles”. É uma identidade que surge pela oposição, levando em conta 

processos de interação e também a identidade individual.  

 Essa ótica de contraste faz surgir as fronteiras que delimitam a pertença aos grupos. 

São fronteiras simbólicas (BARTH, 2011), um limite que surge quando um grupo mantém 

sua identidade no momento que seus membros se relacionam com pessoas de fora, o que 

permite definir e identificar os de dentro e de fora do grupo.  

Voltando à discussão sobre memória, Pollak (1989) contribui ao destacar uma 

espécie de clivagem da memória, dividida entre a memória oficial – uma memória 

dominante, que se representa a partir da memória nacional, do poder público, que tem força 

para se representar – e a memória subterrânea - dos excluídos, marginalizados e minorias, 

isto é, a memória de grupos menores e dominados. Como comentam Araújo e Santos 

(2007), esta clivagem pode aparecer não apenas nas relações entre um Estado dominador e 

a sociedade civil, mas também entre a sociedade englobante e grupos minoritários. São 

lembranças que muitas vezes se opõem à memória nacional, considerada pelos autores a 

mais legítima e poderosa das memórias coletivas. 

Na mesma linha, Rodrigues (2003) afirma que a memória é um campo de conflito 

simbólico da sociedade que permite observar o jogo da memória/esquecimento, em geral 

vencido pelos segmentos sociais dominantes, que podem impor sua memória como a de 

toda sociedade. 

Como Knauss (1999) afirma, as cidades são espaços de lutas ou conflito de poder. 

Logo, fatos, eventos que são lembrados como importantes para alguns grupos em Nova 

Xavantina não possuem expressão nos espaços públicos, fazendo parte dos conflitos de 

poder entre os diferentes grupos culturais locais e o poder oficial.  

Vale lembrar que a divisão entre memória oficial e subterrânea não é estanque, isto 

é, Pollak (1989) deixa claro que as memórias subterrâneas não são inertes e podem aflorar 

em momentos de crise e em sobressaltos bruscos, de maneira que passem do "não-dito" à 

contestação e à reivindicação. Estas memórias subterrâneas dizem respeito ao silêncio 

sobre o passado, o que revela a resistência de uma sociedade aos discursos oficiais. Elas 

são transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva e 

política, de acordo com o autor.  

Outra contribuição importante de Pollak (1992) se refere aos elementos 

constitutivos da memória. Para o autor, a memória é formada pelos acontecimentos vividos 
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pessoalmente e pelos "vividos por tabela", ou seja, situações experienciadas pelo grupo ou 

pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer e, no caso estudado, é comum ouvir 

narrações de momentos importantes da história da Marcha para o Oeste contadas por 

homens que não vivenciaram aqueles acontecimento exatamente quando ocorreram, mas 

que sabem contá-los com se deles tivessem participado.   

A memória se representa por meio de rituais, comemorações e emblemas. E, tal 

como Pollak (1992, p. 4) destacou, quando se procura enquadrar as memórias a partir de 

datas oficialmente selecionadas para festas, podem ocorrer lutas políticas. Como diz o 

autor, a memória nacional (neste trabalho se entende que não só a memória nacional, mas 

também a memória municipal) “constitui um objeto de disputa importante, e são comuns os 

conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão ser gravados na memória de 

um povo”. Essa disputa, vista a partir de uma ótica simbólica, pode revelar embates entre 

grupos a fim de disseminar sua visão de mundo como a oficial, como a memória que deve 

ser contada.  

Ao se discutir sobre identidade e memória cultural (ASSMANN, A., 2011; 

ASSMANN, J., 1995; 2008) de um grupo de migrantes, como é caso dos Pioneiros da 

Marcha para o Oeste, é necessário compreender de qual concepção se parte para falar de 

memória e identidade. Assim, a memória é algo coletivo, que envolve a transmissão de 

lembranças entre grupos e a interação desse grupo com outros. Nesse momento de 

interação a identidade se revela como algo contrastivo, no qual um grupo se afirma se 

mostrando diferente de outro. Porém, a identidade além da ótica contrastiva deve ser vista 

como algo maleável, aberta às influências que esse contato com os outros proporciona.   

 

2- A história dos Pioneiros e a manutenção de sua memória 

A história dos Pioneiros de Nova Xavantina está ligada à história da Marcha para o 

Oeste. Criada durante o governo Vargas, no ano de 1938, foi uma intensa campanha de 

migração para o interior do país, no qual estava contemplada a criação de colônias agrícolas 

nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Paraná e Goiás que seriam “destinadas a 

receber e fixar, como proprietários rurais, cidadãos brasileiros reconhecidamente pobres que 

revelem aptidão para os trabalhos agrícolas, e excepcionalmente, agricultores qualificados 

estrangeiros” (Decreto N°. º 3059 de 14 de fevereiro de 1941 apud ESTERCI, 1977, p. 1). O 
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objetivo do governo Vargas na Marcha para o Oeste era povoar, de forma organizada, os 

“vazios demográficos” com o excedente de pobres nacionais, principalmente do Nordeste. 

O discurso de Vargas afirmava ser necessário povoar as áreas do Centro-Oeste 

brasileiro para que não houvesse invasão de outros países e, ele, presidente, como 

qualquer outro brasileiro, não cederia nenhum palmo desta terra. Sobre o assunto, como 

bem coloca Cancelli (1984, p. 30), “o sentido da colonização – ligado à brasilidade – é 

entendido como o dever de colonizar as áreas a fim de preveni-las contra o invasor – ou 

suposto invasor”.  

De acordo com Esterci (1977), o presidente Vargas percorreu vários estados do 

Brasil estimulando as migrações para estes espaços e nestas viagens afirmava 

constantemente que “o verdadeiro sentido da brasilidade é a Marcha para o Oeste” 

(VARGAS, 1938, p. 124). Em discurso proferido em Cuiabá, em 1940, o presidente então 

afirmou que “(...) o programa do ‘Rumo para o Oeste’ é o reatamento da campanha dos 

construtores de nacionalidade, dos bandeirantes e dos sertanistas, com a integração dos 

modernos processos de cultura” (ESTERCI, 1977, p. 17). Por meio desses discursos, se 

percebe o objetivo de construir ou atribuir uma nova identidade para os migrantes que 

viessem à Amazônia Legal, pois por meio da interação neste novo espaço, estes deixariam 

de ser os pobres nacionais e transformar-se-iam em construtores da nacionalidade.  

Sobre a escolha dos nordestinos como alvo da campanha, Lenharo (1986, p. 97) 

comenta que nos ombros dos trabalhadores nordestinos foi posta a incumbência de 

conquistar a Amazônia e incorporá-la ao “todo orgânico” do país. O plano do regime de 

Vargas era prosseguir a obra de ocupação do Acre que havia sido iniciada por meio da 

exploração da borracha em anos anteriores. Assim, o passado foi reificado, reinterpretado 

de maneira a justificar as diretrizes políticas do que ocorria naquele momento. Logo, o 

nordestino é visto como predestinado a dar continuidade a uma trilha já aberta pelos seus 

antepassados, a da conquista de novos espaços. Lenharo (1986) ainda pontua que a fome, 

a seca, o sofrimento aos quais os nordestinos sempre foram impingidos deram lugar a 

dimensão mítica de uma participação que se torna impositiva, devido ao curso de uma 

tradição que transforma a migração e a conquista em uma obrigação patriótica.  

Acerca da utilização das bandeiras como manipulador ideológico, Esterci (1977, p. 

19) comenta que 
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a Bandeira é um operador semântico adequado, porque já faz parte da 

memória social do brasileiro como fenômeno meio fabuloso. O que o autor 

precisa fazer nesse sentido é apenas reforçar esse caráter de fábula, de 

grandioso, reconstruindo o modelo que convence, não pelo raciocínio 

crítico, mas sim através do apelo ao caráter de excepcionalidade, a 

imagens, e a um símbolo já interiorizado. Neste sentido a narrativa associa 

a bandeira a ‘herói’, ‘gigante de botas de sete léguas’ etc.  

 

Por meio dessa literatura se percebe que a Marcha para o Oeste teve caráter 

altamente ideológico, colocando os integrantes dessa como homens que estariam 

construindo o país, sendo comparados aos bandeirantes, vistos como heróis modelos a 

serem seguidos. Sendo assim, a coragem dos desbravadores do sertão precisava ser 

revivida pelos futuros Pioneiros do Centro-Oeste, mesmo que eles fossem o flagelo da 

cidade grande e das agruras do Nordeste (CANCELLI, 1984).  

Cinco anos após sua criação, a Marcha para o Oeste se concretizou com a 

Expedição Roncador-Xingu, organizada em 1943. Essa era a parte prática da Marcha, 

sendo responsável por abrir picadas e, assim, construir as primeiras estradas da região. O 

lançamento da Expedição foi realizado em São Paulo, com missa solene na Basílica de São 

Bento, reatualizando o mito heroico do bandeirante. Os primeiros expedicionários saíram de 

São Paulo no dia 07 de agosto de 1943 e chegaram de trem a Uberlândia. Inicialmente, o 

grupo iria ficar na base de Leopoldina (hoje Aruanã/GO), contudo, por ordem do ministro 

João Alberto, a base se mudou para Barra do Rio das Garças (hoje Aragarças/GO). Os 

expedicionários saíram da cidade vizinha de Aragarças, Barra do Garças, dia 4 de 

dezembro de 1943 e  chegaram ao rio das Mortes, onde se localiza Nova Xavantina, no dia 

28 de fevereiro de 1944. Dia 24 de maio de 1945 visitaram Nova Xavantina o presidente 

Getúlio Vargas e outras autoridades, além de representantes da imprensa da nacional. 

Vargas, em seu discurso no local, fez alusão aos heróis do sertão, afirmando: “Deixo aqui o 

testemunho do meu apreço a estes destemidos patriotas desbravadores do sertão, 

continuadores dos sertanistas que conquistaram esta região no passado para que os atuais 

com seus sucessores continuem aqui uma nova civilização” (OLIVEIRA, 1976, p. 123).  

Dentro desse contexto, esses homens migraram. A notícia de trabalho no sertão se 

espalhou e eles começaram, mesmo que às vezes ainda adolescentes, a se alistar nas 

bases expedicionárias procurando mudar de vida no sertão. Alguns foram com a família 
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ainda crianças e, assim que tinham condições de exercer alguma atividade profissional, 

eram agregados às atividades da Fundação Brasil Central. Como exemplo, se tem Seu 

Raimundo5, um expedicionário de 70 anos que disse ter ido para a região por que “um tio 

meu trabalhava na Fundação Brasil Central, eu era criança, e ele falou que aqui era uma 

região que minava ouro e leite (...)”. 

Com uma história parecida, conta Seu Carlos6 que:  

 

Eu vim do Maranhão, Carolina. Naquela época do Getúlio Vargas então 

surgiu essa Fundação Brasil Central (...) estava pegando muita gente, 

trazendo gente pra trabalhar aqui. Ai o meu irmão era mais velho e veio. Aí 

ele veio, trabalhou um ano, ai voltou pra lá pra trazer a família todinha, foi 

onde nós viemos em 1951. 

 

Lembra-se de Martins (1997) quando ele afirma que as migrações temporárias dão 

lugar a migrações definitivas realizada aos poucos, começando com os homens e 

posteriormente a família toda. A migração tende a durar muitos anos, até que todos e 

transportem de um lugar ao outro. 

Sobre a origem desses migrantes, estes eram, em sua maioria nordestinos, e, 

segundo seu Sebastião7, para aguentar o sertão “tinha que ser muito macho”. Assim, conta 

o expedicionário: 

 

Paulista era muito pouco, só a turma dos Villas Boas. Tinha mais 

nordestino, da Bahia, Maranhão, Ceará, Pernambucano, alguns do Goiás. 

Paulista tinha muito pouco. O cabra pra aguentar o que eu aguentei aí tinha 

que ser muito macho, se não, não aguenta. Os que vinham da cidade o 

máximo que aguentavam era quinze dias e já queriam ir embora.  

 

Essa fala revela a apropriação do discurso federal ocorrido durante a migração. Este 

os colocava como corajosos desbravadores do sertão, como novos heróis nacionais e, desta 

                                                 
5 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Raimundo, em Nova Xavantina. 

6 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Carlos, em Nova Xavantina. 

7 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Sebastião, em Nova Xavantina.  
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forma, para ser herói tinha que ser “cabra macho” e tinha que aguentar com coragem as 

dificuldades encontradas, o que paulistas, em sua maioria, não conseguiam fazer.  

Assim, os Pioneiros da Marcha para o Oeste se deslocaram de seus locais de 

origem e foram ao Mato Grosso buscar as terras prometidas, fugindo das condições de 

subsistência em seu estado de origem, vendo na Expedição Roncador-Xingu a possibilidade 

de sua reinserção na estrutura social e melhor condição econômica (FRANÇA, 2000).  

Sobre os órgãos criados a partir da ideia desenvolvimentista da Marcha para o 

Oeste, é importante citar suas cronologias para compreender a importância que os Pioneiros 

que trabalharam nesses dão a essas instituições e o que a mudança destes órgãos 

significou a eles.   

A Fundação Brasil Central (FBC) era um órgão de execução que foi criado 

posteriormente a Expedição Roncador Xingu. Existiu de 1943 até 1967 e foi substituída pela 

Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), que durou de 1967 a 

1990. A Sudeco, diferentemente da FBC, era um órgão planejador, normativo e coordenador 

de ações. Quando a FBC foi extinta, em 1967, uma parte de seu patrimônio assim como de 

seu quadro permanente de pessoal foi transferida para o órgão que a substituiu, a Sudeco. 

O restante de seus funcionários foi redistribuído, lotando-se em diferentes órgãos da 

administração federal ou ainda aposentados compulsoriamente. Assim, é importante 

perceber a mudança na direção destes órgãos, isto é, enquanto um órgão era de execução 

(FBC), o outro (Sudeco) era de planejamento, ou seja, administrativo e burocrático. Logo, 

como afirmou o Pioneiro Lázaro 8  

  

(...) a FBC, uma vez extinta, seus funcionários dispensados, uns inclusive 

aposentados com uma lei especial, por tempo funcional, outros foram 

entregues a outras instituições, pouquíssimos foram ainda admitidos na 

Sudeco, pouquíssimos. Porque tinha funcionário que não tinha como ser, 

como se diz, ir pra outro órgão, ele não tinha preparo, não tinha condições 

psicológicas, não tinha estrutura, não tinha estudo.  

 

Acerca deste período de extinção da FBC, os expedicionários costumam dizer que 

foram recolhidos e foram “construir Xavantina”. Assim, profissionais como, pedreiros, 

                                                 
8  Entrevista fornecida pelo Pioneiro Lázaro, em Nova Xavantina. 
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mecânicos, etc., continuaram na cidade, realizando construções físicas - casas etc., mas 

também simbólicas, pois revelam o sentimento de posse e pertencimento que eles têm para 

com o município.  

Fazendo uma análise antropológica acerca dos períodos históricos acima citados, 

Lima Filho (1998) afirma que, esses homens, denominados inicialmente bandeirantes, 

tornaram-se, depois, funcionários da FBC, que lhes deu poder, prestígio e status social. 

Posteriormente, foram absorvidos pela Sudeco. Com a extinção da FBC, em 1967, eles 

foram aposentados e se instaurou uma crise de identidade, colocando em relevo a noção de 

Pioneiro. Com a crise, ocorreu a formação de uma comunidade de Memória (LIMA FILHO, 

1998), que evoca o passado da Marcha para o Oeste, em cujo contexto categorias como 

Sertão, Fronteira, Índios e Bandeirantes, assim como a noção de Patrimônio, foram 

articuladas com o intuito de sustentar as narrativas relacionadas ao processo de 

reconstrução da identidade dos Pioneiros.  

A noção de Pioneiro surgiu a partir de uma vinculação com a posição funcional – 

profissional, visto que a crise identitária surge após a aposentadoria compulsória dos 

trabalhadores da Expedição Roncador Xingu. Todavia, essa crise também é acirrada com a 

chegada dos gaúchos à região, que, depois de estabelecidos, construíram um Centro de 

Tradições Gaúchas (CTG), gerando uma espécie de disputa pela memória oficial (POLLAK, 

1989). 

Esse conflito é visto em termos simbólicos a partir da ideia de lutas simbólicas de 

Bourdieu (2007). Bourdieu afirma que diferentes grupos estão envolvidos numa luta 

simbólica com o objetivo de impor sua definição de mundo social e se impor no campo das 

tomadas de posições ideológicas. Nesse caso, a definição de mundo social vem da ideia da 

memória como suporte para legitimação do seu grupo como o detentor da “verdadeira 

história da cidade”. Essa disputa é simbólica por que os traços que demarcam as fronteiras 

sociais das memórias são sutis, isto é, o conflito aparece nas entrelinhas, nos discursos que 

se cruzam e que mostram que esses grupos, apesar de viverem de maneira harmoniosa, 

reivindicam, cada um a seu modo e em um momento específico, o reconhecimento público 

da sua memória como a que merece ser repassada ao se contar a história da cidade, de 

maneira a impor a sua como mais legítima que a dos outros. 

Essa luta é configurada diretamente a partir dessas políticas de colonização e 

envolve os discursos que foram criados e fazem parte das narrativas e da identidade dos 
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migrantes. Como apresentado, os Pioneiros foram chamados de heróis nacionais e assim se 

entendem, fazendo parte da identidade coletiva do seu grupo assim como de sua memória 

cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 2008). Os Gaúchos também migraram 

em políticas de colonização que os estabeleceu como detentores do progresso e, assim, 

atribuíram a si o pioneirismo da região, visto que são seus valores de trabalho e coragem 

para “quebrar o cerrado”, plantar e colher que possibilitaram o desenvolvimento daquele 

espaço.  

Entendendo que a identidade e a memória coletiva (HALBWACHS, 2006) envolvem 

interação e que essa permite mostrar as fronteiras simbólicas que delimitam os de dentro e 

os de fora de determinado grupo, perguntou-se aos Gaúchos sobre seu relacionamento com 

os demais grupos analisados, quando chegaram à Nova Xavantina. Poucos mencionaram a 

presença do pessoal da Fundação Brasil Central. Grande parte revelou uma negação dos 

Pioneiros e dos indígenas já presentes na região, sendo assinalados como moradores os 

próprios Gaúchos, que também estavam migrando. Outros até consideraram a existência 

das casas da Fundação Brasil Central, mas é como se não existissem pessoas morando 

nelas.  

 

Quando nós chegamos aqui só tinha a cidade velha lá embaixo. Depois veio 

a povoação, o finado Norberto Schwantes foi comprando áreas e foi 

povoando, trazendo povo do sul (...). Mas quem cresceu isso aqui foi o 

finado Norberto Schwantes, no início9.  

 

 Questionou-se também sobre o relacionamento que foi estabelecido com os 

funcionários da FBC: 

(...) com esses aí havia uma questão assim, o pessoal que veio do sul, 

esses que vieram pela colonizadora, eles consideravam o povo daqui 

preguiçoso, fazia pouco, já existia uma certa discriminação, espécie de 

preconceito, não assim que influenciasse de ter assim uma inimizade, um 

confronto por parte deles que moravam aqui. Havia num certo momento um 

elogio, porque aí eles viram, de uma hora pra outra um grande movimento, 

que aqui era pacato, era parado, virou nesse movimento de caminhões, de 

tratores, de máquinas, movimento na cidade, comércio crescendo, 

                                                 
9 Entrevista concedida pelo Gaúcho Édison, em Nova Xavantina. 
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influenciando, abrindo, aumentando, então eles elogiavam, né, o trabalho 

desses Gaúchos, de Pioneiros, de desbravadores (...)10 (grifo nosso). 

   

 Esse discurso mostra como os moradores da região eram colocados pelas políticas 

de colonização - como homens ociosos e preguiçosos - e como os Gaúchos o assimilaram 

(OLIVEIRA, 2010). Destacam-se as palavras “pioneiros” e “desbravadores” associadas a 

eles, Gaúchos. Nesse sentido, o valor que mereceria ser reconhecido é o do trabalho, por 

ser aquele que proporcionou à região desenvolvimento, dando-lhes o verdadeiro título de 

Pioneiro de Nova Xavantina.  

Durante a pesquisa foi possível acompanhar um momento em que ocorreu uma 

discussão de gaúchos sobre o pioneirismo a região. A pesquisadora estava em um bar, 

frequentado por excelência por gaúchos, e iniciou uma conversa com senhor gaúcho que 

seria entrevistado. Ele questionou se a pesquisa tinha por finalidade estudar a cultura 

gaúcha, sendo então informado que se tratava de uma pesquisa que, em termos gerais, 

falava da história de Nova Xavantina e, dessa maneira, falava da migração dos gaúchos. De 

repente, entrou na conversa um homem mais jovem e começou a falar que Pioneiro mesmo 

é quem trabalhou na Fundação Brasil Central, abrindo picadas (esse rapaz é gaúcho, mas 

tem uma espécie de avô adotivo que trabalhou na FBC), e não os Gaúchos que chegaram 

posteriormente. Então, o senhor que questionou sobre a finalidade da pesquisa disse que 

em todo lugar foi necessário que houvesse pessoas para abrir picadas.  

Em seguida, o rapaz relatou a história de um homem que teve que amputar o próprio 

dedo durante o período que trabalhou em uma frente da Expedição, abrindo picada, porque 

não tinha assistência médica. Logo, o gaúcho que estava participando da conversa disse 

que os imigrantes também sofreram muito. Perguntou-se sobre quais imigrantes, ao que ele 

respondeu alemães, italianos. Posteriormente, estreitado o convívio com os entrevistados, 

percebeu-se que o rapaz que defendeu os Pioneiros é mal visto pelos Gaúchos, poucos 

gostam dele e é chamado constantemente de chato. Essa situação mostra que há quem 

considere que a abertura picadas, realizada pelos Pioneiros, irrelevante, por ser necessária 

em todo lugar, ou seja, não merece um prestígio maior e, se os Pioneiros sofreram, seus 

antepassados italianos e alemães sofreram muito mais, passaram por maiores 

adversidades. Neste caso, tal como encontrado em Elias e Scotson (2000), quando um 

                                                 
10 Entrevista concedida pelo Gaúcho Roberto, em Nova Xavantina. 
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membro do grupo fica sob suspeita de romper com as normas e tabus de seu grupo, poderá 

ter seu status rebaixado e, neste caso, o jovem gaúcho que relativiza o pioneirismo dos 

Gaúchos não é visto com bons olhos pelo grupo maior. Provavelmente, demais situações o 

colocam em situação de diferenciação para com os demais gaúchos que frequentam aquele 

espaço. Todavia, esse ponto coaduna com as demais situações em que se percebia que 

esse  rapaz não era bem visto pelos demais. 

Em outro polo do debate se tem os Xavante, que se entendem como os verdadeiros 

pioneiros e acreditam que seria certo se  

 

essas pessoas do governo pudesse, criasse uma imagem assim, um 

símbolo de índio nas praças, ficaria mais certo, mas agora, o que o governo 

pensa, não só o governo, todos os brancos pensam, que essa terra não é 

do índio não. Várias pessoas pensam isso, mas índio no pensa assim não11.   

 

Essa fala revela que, para os Xavante, é legítima a luta dos índios do país por 

reconhecimento, contudo, essa é marcada por uma relação desigual, visto que do outro lado 

tem o homem branco, que pensa de maneira diferente e entende que a terra não é e nem 

deve ser do índio. Em um estado como o Mato Grosso, que tem na posse do território para a 

produção agrícola e agropecuária sua maior fonte de riqueza, a posse da terra por grupos 

que não compartilham dos valores locais de produção e comercialização da sociedade 

capitalista é sempre contestada, sendo frequente na cidade o discurso de pouco índio para 

muita terra e da desapropriação do produtor rural, que trabalha para levar comida à mesa do 

brasileiro, mas que é desalojado para dar lugar a índios vagabundos e desocupados, 

quando ocorrem demarcações de Terras Indígenas (TI).  

Além disso, há ainda na fala apresentada o reconhecimento que os índios afirmam 

merecer, isto é, a memória deles deve ser preservada e homenageada nas cidades.  

Como se percebe, ao considerar o debate sobre memória oficial e subterrânea 

(POLLAK, 1989), é necessário perceber mais que conflitos simbólicos. Há relações de poder 

não simbólicos envolvidas, isto é, disputas por terra em que se desqualifica o índio, em uma 

lógica de ocupação que vê na mercantilização e na produção em grande escala da terra o 

                                                 
11 Entrevista fornecida pelo Xavante Adão, em Nova Xavantina.  
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sinônimo do progresso. Progresso esse que não está imbuído na apropriação que os grupos 

indígenas fazem de seus territórios.  

Discutir o indígena e a sociedade envolvente - referenciados neste trabalho a partir 

da ideia de “raça” como uma forma específica de etnicidade (JENKINS, 1997) - , é pensar 

na dominação sistemática de um grupo étnico por outro e resultante de um processo de 

categorização do grupo dominado como inferior (JENKINS, 1997), em uma lógica em que o 

racismo tem dois componentes: diferença e poder e se origina de uma mentalidade que 

considera "eles" como diferente de "nós", de maneira que essas diferenças são imaginadas 

como permanentes e intransponíveis (FREDRICKSON, 2002). Nesse contexto, foi possível 

ouvir depoimentos de integrantes dos demais grupos estudados dizendo “os índios são 

nojentos porque moram no meio de porco, galinha, essas coisas”12 e que “não, índio não 

gosta de trabalhar não, só índia. Só trabalha índia, índio não trabalha. (...) Graças a Deus 

nunca tive atrito com nenhum índio, nem pode, também, porque se tiver vai pro xilindró, 

né”13, ou ainda que hoje em dia “eles estão mais civilizados (...) hoje tá bom, aquela época 

[quando o entrevistado chegou a Nova Xavantina] não dava da gente confiar”14. Todavia, 

ainda se diz que “os Xavante são muito difíceis até hoje”15.  

Partindo de uma ideia que Xavante, Pioneiros e Gaúchos acreditam que a sua 

memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 2008) deve ser a oficial, 

destaca-se a estratégia adotada pelos Pioneiros para o reconhecimento de sua memória, 

assim como se relata o momento em que eles entenderam ser necessário agir para 

oficializar sua memória e para destacar sua identidade de Pioneiro perante a sociedade 

nova-xavantinense, isto é, quando decidiram realizar a Festa do Pioneiro.  

 

3 A Festa do Pioneiro da Marcha para o Oeste 

A Festa do Pioneiro da Marcha para o Oeste foi criada em um contexto conflitivo no 

qual os Pioneiros acharam que precisavam demarcar seu espaço na sociedade novo-

xavantinense, pois os gaúchos que haviam migrado a partir de políticas de colonização na 

década de 1970 estavam se organizando e formando um Centro de Tradições a fim de 

                                                 
12 Entrevista fornecida pela Gaúcha Ana, em Nova Xavantina. 
13 Entrevista fornecida pelo Gaúcho Raul, em Nova Xavantina. 
14 Entrevista fornecida pelo Gaúcho Amauri, em Nova Xavantina. 
15 Entrevista fornecida pelo Gaúcho Amauri, em Nova Xavantina. 
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cultivar sua memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 2008) no 

município. Os Pioneiros precisavam fazer algo, e, pensando em mostrar a sociedade novo-

xavantinense sua importância, criaram uma festa. Essa festa, pensada a partir da definição 

de Assmann, J. (1995; 2008), é a materialização da memória cultural, é a herança simbólica 

acionando significados associados a um passado que se quer fazer representativo no 

presente.  

O histórico de Festa mostra uma disputa por memória na cidade e também a coesão 

interna da memória cultural dos Pioneiros (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 

2008). Como a festa ocorre todos os anos desde 1987, revela a organização de um grupo 

para perpetuação de uma memória cultural ao longo do tempo. Essa Festa pode ser 

comparada a uma organizada por ex-mineiros em Arroio dos Ratos/RS e estudada por 

Eckert (1997), na qual a saudade também é o mote central.  

Nesse tipo de festa, o sentimento de saudade se apresenta como um sentimento-

motivação de um projeto de reestruturação das lembranças de um grupo. É uma expressão 

atualizada da memória de uma coletividade que se quer representativa da memória social 

(ECKERT, 1997). É uma maneira de narrar e dramatizar uma transformação que não foi 

pedida pelos Pioneiros, mas que culminou na atualidade em que esses acreditam ser 

necessário se reafirmar por meio de uma Festa. Nesse tipo de evento, como explica Eckert 

(1997), o valor saudade é representado como reestruturador de uma experiência coletiva 

dilacerada. Nessas festas que rememoram memórias culturais, reatualiza-se um passado 

dramatizado no presente com o objetivo de mostrar a identidade social de um grupo. 

A Festa do Pioneiro é o momento em que se ritualizam as ações dos atores sociais 

envoltos no enredo que fala sobre Getúlio Vargas, Marcha para o Oeste, Expedição 

Roncador Xingu, Fundação Brasil Central. Como afirma Lima Filho (2001), a Festa pode ser 

vista como a ocasião em que os Pioneiros lançam suas âncoras existenciais para sobreviver 

a um grande descompasso de ritmos. É o ritmo paralisante dos funcionários e pioneiros, que 

de heróis passaram a “parasitas”, e o ritmo acelerado da história representado na região por 

inúmeros projetos de colonização e exploração econômica do governo.  

A fim de descrever melhor a Festa, comenta-se sobre as considerações feitas sobre 

o evento por três autores diferentes, sendo eles o antropólogo Lima Filho (1998), que 

participou da Festa no ano de 1997, a pesquisadora França (2000), que também descreve a 
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Festa em sua dissertação de mestrado e pela presente pesquisadora, que participou nos 

anos de 2008 e 2009.  

A Festa do Pioneiro foi realizada pela primeira vez em 1987. A ideia de criação de tal 

evento foi de um Pioneiro e de um filho de Pioneiro e eles se espelharam no Centro de 

Tradições Gaúchas. Assim, de acordo com os idealizadores da Festa do Pioneiro, os 

verdadeiros Pioneiros da região estavam jogados ao léu, e teriam que fazer algo, tomar 

conta da cidade (LIMA FILHO, 1998).  

É importante perceber que, nesse período, havia na Câmara de Vereadores da 

cidade três membros gaúchos, enquanto somente um era filho de Pioneiro e os demais não 

tinham nenhum parentesco com nenhum dos dois grupos, assim como o prefeito. Sendo 

assim, a memória oficial (POLLAK, 1989) da cidade não passava pelas mãos dos Pioneiros 

e, dessa maneira, eles achavam que estavam “jogados ao léu”. Neste caso, a memória dos 

Pioneiros era, nos termos de Pollak (1989), a memória subterrânea. Essa memória 

subterrânea, por meio da criação de uma Festa, buscava vir à tona, emergir e exigir 

representatividade na memória oficial. Assim, buscaram o apoio da prefeitura para realizar o 

evento (OLIVEIRA, 2010). 

Essa Festa, segundo o Pioneiro Antônio16, foi criada com o objetivo de promover o 

encontro e a confraternização dos Pioneiros, estando presentes não só os residentes na 

cidade, mas também os de outros municípios que retornam para o evento e reencontram os 

amigos. 

Lima Filho (1998, p. 50-51) teve a oportunidade de entrevistar o Pioneiro que 

idealizou a Festa. Conta o Pioneiro sobre a criação do evento:   

 

Aí resolvemos fazer a festa. Vai ter o quê? Bolamos um jogo de futebol, um 

encontro, uma missa, uma confraternização de Pioneiros, amigos que não 

se viam há tempo, não é? Cara que tinha estado lá há 25 anos (…) resolveu 

voltar. Brasília deu todo apoio da administração (…) dois ônibus fretados, 

teve ônibus de Goiânia mais de tudo quanto é lugar (…) A nossa festa era 

uma festa bonita, cívica; primeiro uma missão ou um culto evangélico para 

que fosse, não é? Depois nos reuníamos no chalé (...) Ali fazíamos 

projeções de slides de Rondônia, dessa região (...) então a festa era linda, 

                                                 
16 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Antônio, em Nova Xavantina. 
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bonita. Ela foi tão bonita que no segundo ano nós já recebemos reclamação 

até dos Villas Boas que não foram convidados (…). Você imagina fazer uma 

festa para 600, 700 pessoas? Não é mole!   

 

Essa primeira Festa foi vista com muito entusiasmo pelos Pioneiros. Ela foi 

organizada pela prefeitura e pela Sudeco, o que ocorreu até o ano de 1989. Contudo, a 

partir de 1990, as dificuldades financeiras para a realização do evento começaram a surgir e 

outras entidades passaram a ajudar, como associações de bairro, comércio etc. No ano de 

1993, com a criação da Associação dos Pioneiros, essa chamou pra si a responsabilidade 

de organizar o evento, todavia como não tinha condições financeiras para custeá-lo, a festa 

continuou a ser financiada pela prefeitura, Câmara e doações diversas, sendo o evento até 

os dias de hoje organizado desse modo.  

Durante a pré-festa são enviados convites aos Pioneiros, às autoridades políticas e 

a amigos de Pioneiros, mas de maneira limitada. Como conta um ex-presidente da 

Associação (FRANÇA, 2000, p. 65), “não é uma Festa corriqueira, está se promovendo um 

evento histórico. Festa dos Pioneiros da Marcha para o Oeste é diferente das outras. Ela 

tem a finalidade de manter viva a Marcha para o Oeste e o carinho para com esses heróis”. 

Logo, na visão dos Pioneiros essa Festa necessita de uma organização especial, pois não é 

uma festa qualquer.  

Para França (2000) a Festa revela a posição dos Pioneiros na comunidade, pois 

esta cerimônia é, ao mesmo tempo, a principal mediadora das relações sociais entre o 

Pioneiro com Nova Xavantina e também o canal mais expressivo na construção das redes 

de relações que organizam a sociabilidades dos Pioneiros, entre eles, assim como com 

outros membros da comunidade. Lima Filho (1998, p. 64) vai pelo mesmo caminho quando 

explica que a Festa é um “espaço ritual onde se expõe, de maneira explícita, as máscaras 

sociais de Nova Xavantina.”. Em outro momento o autor afirma que  

 

o poder é objeto do desejo retrabalhado em Associação, a dos Pioneiros da 

Marcha para o Oeste, o que permitiu aos Pioneiros (...) a re-centralização 

de suas vidas, de suas identidades, e, mais do que isso, externalizando-as 

por meio de uma festa: a festa da saudade e do poder (LIMA FILHO, 1998, 

p. 179).  
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Lima Filho (1998) acompanhou a Festa do Pioneiro do ano de 1997, data em que o 

evento completava 10 anos. Naquele ano a Festa foi realizada no ginásio de esportes da 

cidade, estando presentes os Pioneiros e suas famílias. Havia uma mesa de autoridades, 

que era composta por um Pioneiro e três vereadores. Em outra mesa também estavam 

presentes autoridades locais, tais como o prefeito, outros Pioneiros, um secretária municipal 

e também a assessora jurídica da Associação. Nesta Festa havia crachás de identificação 

para os participantes, sendo estes: descendentes de Pioneiros, Pioneiro da Gloriosa Marcha 

para o Oeste, sócio benemérito, sócio afetivo, convidado especial e simples convidado.  

A festa naquele ano começou com culto ecumênico, sendo executado, em seguida, 

o Hino Nacional. Após, ocorreram discursos do prefeito, de um historiador local e de um 

empresário da cidade. Em seguida houve cerimônia com entrega de diplomas da APMPO às 

pessoas consideradas importantes à instituição. Ao final da solenidade, houve apresentação 

de uma banda regional. Após, os participantes foram ao clube recreativo da Prefeitura, no 

qual houve almoço de confraternização. À tarde, houve jogos esportivos e, à noite, o Baile 

da Saudade.  

Já no de 2009 a Festa quase não foi realizada em virtude, dizem os Pioneiros, da 

falta de habilidade do presidente da Associação na época para organizar o evento, assim 

como para gerir a Associação. Ocorreu até uma reunião em que se havia decidido que 

naquele ano não haveria a Festa pelo fato de a Associação não ter dinheiro (e a prefeitura 

ter dito que não ajudaria), todavia, após o esforço de um Pioneiro em especial, o evento foi 

realizado. Já ano de 2010 o evento foi planejado com maior antecedência, havendo entrega 

de convites a Pioneiros, autoridades, entre outros. Estavam presentes na solenidade, além 

de Pioneiros e familiares, empresários locais e políticos, como o atual prefeito, o ex-prefeito, 

um deputado estadual, entre outros.  

No início do evento foi frisado, pelo mestre de cerimônias, que a APMPO é sem fins 

lucrativos e apolítica, mesmo a mesa de autoridades estando composta por diferentes 

políticos, tais como o prefeito e um ex-deputado estadual. Houve um momento religioso com 

um padre, assim como ocorreu em anos anteriores e, posteriormente a palavra foi dada a 

um Pioneiro, que contou ter chegado ao município em 1951 e que só havia mato quando 

chegou, mas que nos dias atuais, em virtude da luta dos Pioneiros, Nova Xavantina era um 

município bonito: 
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Agora nossa cidade é bonita, com nosso prefeito trabalhando (...) nossos 

deputados trabalhando (...) Agradeço todos nossos políticos, nossos 

prefeitos que trabalharam por esse lugar (...) Nossa luta não pode acabar, a 

história que nasceu aqui com os Pioneiros. Vamos fazer nossa sede17. 

 

Em seguida, formou-se a mesa de honra, estando presentes nela o presidente da 

Associação, filho de um Pioneiro, o prefeito e sua esposa, um vereador do município, um ex-

deputado estadual e dois Pioneiros. Em seu discurso, o presidente da Associação ressaltou 

o esforço que os Pioneiros tiveram que empenhar para desbravar e colonizar o Centro-

Oeste brasileiro, havendo em seu depoimento um tom saudoso para os Pioneiros que já 

haviam falecido. Posterior a este discurso foram entregues títulos de sócio benemérito da 

Associação, título este que já gerou muita discórdia entre os Pioneiros, pois é visto, por uns, 

como reconhecimento para com os que contribuíram com a realização do evento e, por 

outros, como uma espécie de venda da Associação aos políticos, sendo distribuído sem 

critério algum. Esse descontentamento gerou, inclusive, afastamento de Pioneiros da própria 

Associação.  No ano de 2010 o título foi entregue ao ex-deputado estadual presente no 

evento, ao prefeito, a um suplente de deputado federal e a um filho de Pioneiro.  

O prefeito, que no ano anterior foi ao evento, mas não chegou a se pronunciar em 

virtude da prefeitura não haver apoiado a festa financeiramente, comentou a respeito do 

diploma de sócio benemérito que recebeu, afirmando que havia chegado à Nova Xavantina 

no ano de 1975 e que tinha passado dificuldades, mas que o pessoal da Expedição 

Roncador Xingu havia enfrentado problemas maiores. Comentou que os Pioneiros tiveram 

muita coragem e que essa, junto com o amor pelo que faziam, possibilitou o nascimento de 

Nova Xavantina. O prefeito falou também sobre a necessidade da APMPO ter uma sede, 

além de discursar sobre a importância de ser criar um museu com a história da Marcha para 

o Oeste. 

O tema que aparece no discurso político é a criação da sede da Associação e de um 

museu com a história da Marcha para o Oeste. Essa fala mostra a ligação entre o poder 

público e a Associação dos Pioneiros que, ao menos no campo de possibilidades, 

                                                 
17 Discurso do Pioneiro Carlos no 23º encontro dos Pioneiros da Marcha para Oeste, realizada no dia 27 de fevereiro de 2010 
em Nova Xavantina/MT. 

 86



REVISTA pensata | V.4 N.2                                                           outubro DE 2015 

 

 

concordam acerca da necessidade de se construir uma sede para preservar a história da 

Marcha para o Oeste. Posteriormente, quem discursou foi um Pioneiro:  

 

 (...) pra mim é uma grande satisfação de estar aqui nesse momento, fazer 

parte dessa família que derramou seu sangue para que chegássemos 

nesse tempo. Neste momento tão solene e tão alegre é uma satisfação 

muito grande que muitas vezes a gente tem emoção de falar, mas essa 

festa histórica mostra a história viva. Não deixem essa história acabar, é 

uma história que foi escrita, não somente com lágrima, foi com suor, chegou 

a derramar até sangue para escrever essa história. Consciência senhores 

pra conservar essa história, os senhores que tiveram de usar a palavra, 

prometeram, prometeram. Estão garantindo em ajudar a Associação dos 

Pioneiros. Eu gostaria que os políticos, os senhores nos ajudassem, porque 

nós somos pequenos, nós ganhamos pouco (...). Eu peço aos senhores que 

não se esqueçam, ajudem a Associação, os nossos deveres nós já 

cumprimos (...) os senhores nos valorizem, que a maioria das vezes existe 

pessoas que às vezes não prezam os Pioneiros da Marcha para o Oeste18.  

 

A partir desse discurso e agregando-o aos demais, é possível notar o tema do 

clientelismo político, através do qual, mais uma vez, os Pioneiros fazem pedidos aos 

políticos presentes, tal como visto desde Lima Filho (1998). Mais que ajuda financeira, os 

Pioneiros pedem respeito e reconhecimento aos presentes, o que mostra a reafirmação da 

identidade Pioneiro.  

 

4 Associação dos Pioneiros da Marcha para o Oeste (APMPO) 

A APMPO foi criada em 1993 com o nome de Associação dos Pioneiros de Nova 

Xavantina, mas em 1996 trocou de nome para que pudesse compreender não só os 

expedicionários da Marcha para o Oeste residentes em Nova Xavantina, mas todos os que 

participaram da Expedição, independente de onde estivessem morando no momento.  

Ao falar sobre a APMPO, os associados ressaltam a todo o momento sua 

importância e seu destaque perante as outras associações existentes, visto que, para eles, 

a APMPO não busca benefícios para seus associados, tal como as outras associações, mas 

                                                 
18 Discurso do Pioneiro Antônio no 23º encontro dos Pioneiros da Marcha para Oeste, realizada no dia 27 de 
fevereiro de 2010 em Nova Xavantina/MT. 
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sim resgatar a memória dos heróis da Marcha para o Oeste. Desse modo, a APMPO 

“realmente é importante, é uma associação, não é uma associação qualquer, é a 

Associação dos Pioneiros da Marcha para o Oeste”, conforme confidenciado por um 

Pioneiro19. 

Quando questionados sobre o motivo de fundarem a Associação, a necessidade de 

se perpetuar a história sempre aparece em primeiro plano. Como afirmou o Pioneiro 

Antônio20, “(...) a gente quer que a Associação dos Pioneiros continue viva e contando a 

história para que fique guardado na memória para saber contar a história da criação dessa 

cidade”. Outro Pioneiro21 da cidade explica os motivos para se criar esta Associação: “Nós 

pensamos assim: - Gente, nossa história não pode acabar, porque toda cidade tem uma 

história, e essa história não pode acabar”. Esse pensamento de continuidade da história 

está presente no Estatuto da Associação, que afirma ter essa instituição como finalidade 

primordial “promover o resgate histórico de Nova Xavantina e de toda a região percorrida 

pelos Pioneiros da gloriosa ‘Marcha para o Oeste’” (ESTATUTO DOS PIONEIROS DA 

MARCHA PARA O OESTE, 1996). A partir do discurso do Pioneiro se percebe que, para 

esses, a história da cidade deve, obrigatoriamente, perpassar o histórico de seu grupo e sua 

memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 2008) como memória oficial 

(POLLAK, 1989) da cidade. Outrossim, a “história da cidade, que é a nossa história, deve 

ser perpetuada”, na lógica dos Pioneiros. 

A APMPO nunca possuiu sede fixa, estando os documentos da Associação sempre 

na casa do presidente em vigor. Ocorre que, em 2008, a Associação ganhou um espaço do 

ex-prefeito para reformar e fazer daquele local sua sede, porém o espaço nunca foi 

efetivamente transformado em sede por falta de recursos financeiros. Até hoje se tenta, 

junto à Prefeitura, a entrega do espaço para criação da sede. 

É importante ressaltar que nem todos Pioneiros da cidade participam da 

Associação, há aqueles que vão somente à Festa do Pioneiro e outros que nem isso fazem. 

Lima Filho (1998) discorre, em sua tese, acerca dos motivos que levaram a esse 

distanciamento de Pioneiros da Associação, isso já no ano de 1998. Conta ele que, naquele 

período, a Associação não estava convidando para a Festa os associados inadimplentes 

                                                 
19 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Lázaro, em Nova Xavantina. 

20 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Antônio, em Nova Xavantina. 

21 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Carlos, em Nova Xavantina. 
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com a contribuição mensal da Associação, o que revoltou muitos Pioneiros, que achavam 

que a Associação os estava trocando por associados que nem Pioneiros eram, mas que 

podiam arcar com o valor mensal da contribuição, isto é, políticos que participavam do 

evento que muitas vezes se tornam membros. Vale lembrar, como consta no seu artigo 1º 

de seu Estatuto, que a Associação deveria ser uma “sociedade civil, de direito privado, sem 

fins lucrativos, apolítica, sem preconceitos de raça, cor ou religião” (ESTATUTO DOS 

PIONEIROS DA MARCHA PARA OESTE, 1996). O caráter político tanto da Festa quanto da 

Associação é criticado por muitos, todavia, são estes mesmos que contribuem para que seja 

assim. Conforme relata um entrevistado: 

 

Mas boa parte dos Pioneiros acha que sem os políticos a Associação não 

sobrevive (...) eles querem viver com o pires na mão. A associação não 

precisava de nada disso. Se todos pagassem as suas mensalidades em dia, 

a diretoria promovesse um evento qualquer pra arrecadar, enfim, ela tinha 

condições de fazer isso né (...) não havia necessidade disso, mas eles 

querem assim, paciência22. 

 

Esse caráter político é encontrado ainda nos discursos dos Pioneiros que refletem 

acerca do poder da Associação, visto em seu Estatuto como apolítica, todavia, encarada por 

alguns como possível manobra para eleições. Logo,  

 

Na verdade os Pioneiros eles deveriam dar muito mais atenção a 

Associação porque através dela poderia ser conquistada muita coisa, 

poderíamos influenciar até uma eleição, porque se nós tivemos cinco, seis 

mil associados nós poderíamos influenciar em uma eleição né, mas!23 

 

Essa necessidade de políticos na Festa é justificada pela falta de dinheiro da 

Associação para realizar o evento, que, por sua vez, ocorre em virtude do não pagamento 

das mensalidades. Há ainda controvérsias acerca do pagamento dessa mensalidade, de 5 

reais por mês, visto por alguns como irrisória e por outros como desnecessária pelo fato da 

                                                 
22 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Lázaro, em Nova Xavantina. 

23 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Lázaro, em Nova Xavantina. 
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Associação não possuir sede fixa. Discussões como esta revelam que existem negociações 

internas entre os membros do grupo.  

Outra discussão é sobre quem pode ser presidente da APMPO, pois por mais que 

um filho de Pioneiro não cumpra bem suas funções como presidente, esse cargo não pode 

ser ocupado por um genro de Pioneiro, por exemplo, pois um genro “caiu aqui de 

paraquedas, não conhece a história de nada”24. Esse discurso, assim como a indignação 

que alguns Pioneiros relataram pelo fato de a Associação entregar diplomas de sócio 

beneméritos a diversos políticos, revela divergências entre a fala dos Pioneiros e o estatuto 

da Associação, pois como consta naquele documento, os genros são descendentes 

indiretos dos Pioneiros natos, e os políticos que tenham contribuído para o progresso de 

Nova Xavantina também são integrantes da Associação.  

A partir deste histórico e das pesquisas realizadas se compreende que a categoria 

Pioneiro tem autonomia da Associação, embora seja a Associação que formalize o 

pioneirismo na sociedade. Logo, mesmo não participando da Associação, os Pioneiros 

continuam a ser considerados como tal pela comunidade. Sendo assim, o processo 

identitário é diferente do espaço social, não estando necessariamente um vinculado ao 

outro, pois neste caso a Associação não é necessária para afirmar a identidade de Pioneiro. 

Percebe-se também que ocorrem situações de clientelismo político, pois quando há 

participação da prefeitura, a Associação vai bem e a Festa do Pioneiro ocorre, todavia, com 

a falta de apoio do poder municipal, a Associação fica enfraquecida. Sendo assim, quando 

apoia a instituição, a prefeitura possui possibilidades de voto. 

 

5 Considerações finais  

 Com a expansão da fronteira agrícola brasileira no governo Vargas áreas antes não 

alcançadas pelas frentes de expansão começaram a ser abertas. Era a Marcha para o 

Oeste, plano nacionalista de políticas de colonização que, além de levar ao interior do Brasil 

um projeto de modernidade, criou identidades sociais como a dos Pioneiros da Marcha para 

o Oeste, trabalhadores que, em suas palavras, se aventuraram no sertão para amansar 

índio, abrir estradas, construir o Brasil. Dessa maneira, os Pioneiros da Marcha para o 

Oeste residentes em Nova Xavantina, uma das cidades alcançadas por esse projeto 

desenvolvimentista, revelam orgulho por terem “respondido” ao chamado nacional do 

                                                 
24 Entrevista fornecida pelo Pioneiro Mariano, em Nova Xavantina. 
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presidente Vargas e entendem que sua presença na região foi indispensável para a criação 

de núcleos populacionais, merecendo, pelos trabalhos prestados, o título de Pioneiro da 

cidade.  

 Contudo, antes de Vargas e de qualquer projeto nacionalista para ocupação das 

“áreas vazias” – como a região era denominada – já estavam na região os Xavante, 

indígenas que chegaram à região entre 1820 e 1870, fugindo do contato com a sociedade 

envolvente. Porém, esse foi inevitável e eles foram alcançados. Em seu discurso no 

cotidiano da cidade, ressaltam que são os verdadeiros nativos, pioneiros e que, para fazer 

justiça à sua memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 2008), deveriam 

ser homenageados nas praças da cidade, isto é, sua memória seria aquela que realmente 

oficializa a história de Nova Xavantina. 

  O decorrer da história da cidade ainda traz à tona outro momento de política de 

colonização, marcando o início do progresso da cidade, ocorrido durante a década de 1970, 

com a chegada dos Gaúchos ao município. O discurso oficial dizia que o espaço era 

habitado por homens ociosos e que a região necessitava da presença dos sulistas para 

desenvolver. Neste contexto, a memória que os Gaúchos entendem que a migração que 

realmente marca a história de Nova Xavantina é a sua.  

 Nesse cenário, o grupo dos Pioneiros, compreendendo ser necessário demarcar na 

sociedade nova-xavantinense sua memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 

1995; 2008), criou uma Festa e uma Associação e assim pretendiam deixar claro que o 

pioneirismo parte de sua identidade coletiva e pertence unicamente a seu grupo, mesmo 

que tal afirmação receba contestações. Percebe-se então a memória mantendo a coesão 

interna no grupo e defendendo as fronteiras do que o grupo tem em comum. Assim, ter 

participado de eventos referentes à Marcha para o Oeste é o delimitador da fronteira que 

estabelece a identidade social dos Pioneiros de Nova Xavantina. 

Logo, por mais que outros tenham realizado feitos importantes para o município, 

somente eles são Pioneiros da cidade, independente da existência de uma Associação que 

os agregue ou não. Desse modo, o pertencimento ao grupo dos Pioneiros não está ligado 

necessariamente a uma instituição física, uma associação, todavia, liga-se a fronteiras 

simbólicas que envolvem a participação em uma determinada época vivida coletivamente 

por um grupo.  
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Todavia, mesmo orgulhosos de sua memória cultural, fica claro que o grupo não 

conseguiu elevar sua memória à oficial, nos termos de Pollak (1989). Sendo assim, seus 

projetos coletivos como construção da sede, bom funcionamento da instituição e satisfatória 

realização da Festa do Pioneiro ficam somente no campo das intenções. Dessa maneira, a 

Associação não tem sede, quase foi extinta e, com dificuldades, realiza anualmente sua 

Festa. Assim, a importância dos Pioneiros, tal como de sua instituição, fica somente no 

campo simbólico, não sendo revertida em ações que permitam reproduzir aos demais, de 

maneira satisfatória, sua memória cultural (ASSMANN, A., 2011; ASSMANN, J., 1995; 

2008).  
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