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Figura 21 – o  ritual Oi’ó- T.I.Sangradouro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1– Avô prepara os netos no dia anterior com banho de ervas para a  luta Oi’o -2006 

Foto 2 – menino (watebremi) treinando com a raiz oi’o para participar da luta-2006 

Foto 3 – wapté-rapaz sendo preparado com pintura facial de seu clã, no caso Po’redzaõ’no , 
para do  participar do Oi’o .2006 
Foto 4 – menino Owawe preparado para a luta 2006 
Foto 5- rapaz (wapté) com pintura corporal e ornamentos para participar do Oi’o 2006 
Foto 6 -  a luta  do Oi’o                fotos  :Daniela Lima 2006, Maria Lucia Gomide 2006 
 
 
 
 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 
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Todas as fotos do ritual O’ió foram feitas durante a realização da cerimônia na 

T.I.Sangradouro  em 2006, preparação na aldeia Idzo’uhu, e realização em Sangradouro. 

De acordo com os Xavante a explicação da luta :  

 

Antes dos meninos entrarem no hö acontece o Oi’ó. Quando o 
milho esta crescendo é tempo do oi’ó. Da luta com raiz do Oi’ó. 
Os maiores, os airepudu, batem, mesmo! Não ficam com dó, os 
pequenos choram. É assim. Antes da entrada no hö acontece a 
ultima luta de oi’ó. Aí os meninos todos batem mesmo, sem dó. 
Porque é a ultima luta. Assim vamos conhecendo cada menino. 
Sua coragem, seus medos, suas fraquezas, na luta eles vão se 
revelando. O pai orienta. Essa é a antiga tradição. Transmitida 
de geração a geração (cf. site da T.I.Pimentel Barbosa).  

 

 

1.3.1.2.  Wapté  
 

“quando cheguei na fase do Wapté, fui obrigado a me retirar e deixar a casa do 
meu pai e ficar distante dos meus irmãos menores. As brincadeiras, atividades, o 
comportamento e relação familiar de um wapté, torna-se diferente em relação a 
fase do watébrémi. Agora resta-me aprender com muita seriedade os ensinamentos 
que vem dos anciãos e dos padrinhos que aparecem na casa dos solteiros (hö)”.  
( Top tiro, apud Ruriõ, 2006 :17)  

 
 
 

Esta é uma fase de muitos ensinamentos, sobre o trabalho da roça e caçada 

cotidiana e noturna; além disto, é durante este período que se aprende as histórias e 

mitos xavante, e a confecção dos ornamentos rituais, tudo ensinado por seus padrinhos e 

avôs (idem), “os wapté sempre se deslocam em fila, que é encabeçada pelo Pahori’wa94 

mais velho, e realizam atividades culturais e sociais somente em grupos e vivem dentro 

do hö (casa dos solteiros).”(idem)Deve-se prestar muita atenção aos relatos das 

histórias, pois estes saberes e valores serão transmitidos no futuro. Enfim, a importância 

da fase dos wapté  é a vivência no hö, pois é o espaço do ensino e aprendizagem, “lá é 

ensinado aos jovens o papel as obrigações e deveres dos adolescentes, em forma de 

alerta e diálogo constante...” (Ruriõ, op.cit.:18).  

 Durante a vida no hö, não é permitido que os wapté briguem entre si nem com os tios, 

sobrinhos, primos, pois sempre deve haver muito respeito. 

                                                 
94 Pahori’wa – líder do clã Poredzaono, categoria de liderança de um jovem wapté , o Pahori’wa tem um 
papel especial no ritual de furação de orelhas onde executa uma dança especifica.  
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Quando um wapté antecipa o início das relações sexuais é punido com a furação 

da orelha e retira-se da casa dos solteiros(hö), não participando assim do ritual de 

furação de orelha juntamente com os demais jovens.  

No depoimento do sr. Top’tiro  é enfatizado: “ a vida do wapté é muito bonita e gostosa de 

viver, aprender e brincar e participar de determinado rituais da aldeia. Eu sinto muita 

saudades dela.”  

 

 
1.3.1.3.  ‘Ritéi’wa  

 

Com o ritual da furação de orelha encerra-se a fase do wapté, e inicia a do 

‘ritéi’wa. A participação nos rituais de passagem de uma a outra fase era antigamente de 

50 a 60 adolescentes, hoje o número de jovens cresceu de 90 a 120. (Ruriõ, op.cit.:20) 

 
“agora sou ‘ritéi’wa forte e bravo, caçador de antas e também solteiro, calado e 
valente...”  Top Tiro, 2006  

 
 

Entre as mudanças de comportamento, verifica-se que antigamente um ‘ritéi’wa 

demorava mais tempo para se casar, pois ficava ao lado da família, trabalhava nas roças 

e caçava e defendia dos conflitos entre as aldeias. “Ser ‘ritei’wa é assumir 

responsabilidade” nos acontecimentos da aldeia. No entanto o ‘ritei’wa só poderá 

usufruir do espaço da aldeia a partir do donhohui’wa (padrinho), ou seja, a partir da 

realização do ritual que se inicia a fase de donhohui’wa, onde se tem acesso a várias 

esferas da vida da aldeia.  

Também tive a oportunidade de assistir ao ritual de padrinho novo, que foi de 

grande importância para o entendimento de aspectos essenciais da organização social 

Xavante, como explicado a seguir.  

 
 1.3.1.4. Danhohui’wa 

  
 

As mudanças na vida atual fizeram com que o papel do danhohui’wa se tornasse 

mais restrito, ou seja, antigamente eles tinham um papel importante no cotidiano da 

aldeia, pois “ser danhohui’wa é ficar constantemente ao lado dos wapté, ter postura 

ética e reconhecimento social, ser agente dinâmico dos saberes indispensáveis para a 

rearticulação da vida coletiva da aldeia...” (Ruriõ, 2006 :23). Atualmente os ‘ritei’wa 

não querem ficar solteiros, cuidando dos afilhados, assim casam logo (idem). 
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Durante o ritual do padrinho “novo”, acontece uma troca de alimentos entre os 

diferentes grupos que compõem as classes de idade. Em 2006 assisti a esse ritual na 

aldeia Sangradouro, nesta ocasião a classe de idade Etepa estava se tornando padrinho 

da classe Nodzo’u.  A classe de idade Abare’u estava se tornando ‘ritei’wa pois este foi 

o grupo que passou pelo ritual da furação de orelha em 2005 quando eram wapté.  

No desenvolver desta cerimônia são dados aos padrinhos, por seus afilhados, um 

bolo de milho Xavante, e carne de caça; no entanto, estes vêm sendo substituído por 

outros alimentos (como bolo de farinha de trigo, ou pães, ou mesmo bolachas e 

refrigerantes).  Além das trocas alimentares, a classe de idade que se torna ‘riteiwa 

prepara um ornamento que é dado à classe que tornou-se padrinho. No caso do ritual 

que assisti, a classe Abare’u confeccionou um ornamento de penas de arara que foi dado 

a classe Etepa, o ornamento é amarrado na perna de um membro da classe Etepa que o 

utiliza durante as danças que este grupo realiza em torno da aldeia (ver fotos abaixo).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 22 – Ritual Danhohui’wa – T.I.Sangradouro  

Legenda 

Foto 1 – Corrida de tora (uiwede) associada ao ritual  
 

Foto 2 – Ornamento de penas de arara, feito pelo grupo Abare’u que entregaram ao grupo  
               Nozdo’u; estes, por sua vez, entregaram aos Etepa. 
 
Foto 3 – Troca de alimentos durante ritual, observar a introdução de alimentos e bebidas dos  
                ‘waradzu” (não índios)  
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 

Fotos :Daniela Lima, Maria L.C. Gomide,2006  
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1.3.1.5. de  Ipredu até Ihire  
 
 

Ipredu é a fase do homem maduro, muito importante e respeitada, “ser ipredu é 

fazer parte do conselho de anciãos”, são os organizadores de certos rituais. Já  Ihire é a 

fase de ancião (cf. Ruriõ, op.cit.:39).   

A última fase de ihire (ancião) é considerada importante fonte de sabedoria, 

memória, “fortalecimento e continuidade da geração Xavante, face a influência 

tecnológica, ideológica e filosófica de fatores externos que só contribuem para o 

esquecimento e rejeição dos conhecimentos autênticos da comunidade indígena Xavante 

pelos jovens”.(Ruriõ, op.cit. :7) 

 

 
 
 

Através desta pesquisa,constatei que os Xavante nascidos no estado do 
Mato Grosso(antes do contato), demonstravam unidos no trabalho do 
dia-a-dia sem correr cegamente contra o tempo, pois tinham o 
conhecimento cosmológico que possibilitava o entendimento e 
relacionamento harmônico do espaço físico da aldeia e o entorno 
(Ruriõ,2006:39).”   

 
este saber e o processo de ensino e aprendizado do A’uwe, está cada 
vez mais ameaçado pelas transformações em nome do ‘progresso’ e 
pelos dramas da vida indígena, pelas mudanças de valores de geração 
em geração... (idem).  

 

 
1.3.2. Categorias de idade feminina  
 
 

De acordo com Lopes da Silva,95 (1986:133) as observações quanto as 

categorias de idade feminina diferem das coletadas por Maybury-Lewis (1981:199-200 

apud Lopes da Silva 1986). Esta autora informa que compreende as categorias da 

seguinte maneira:  

 

 

 

                                                 
95  Aracy Lopes da Silva  discorda de D.Maybury-Lewis quanto a: não considerar Adzarudu como 
subcategoria de ba’õnõ como Maybury-Lewis, e a outra discordância diz respeito a que para Aracy as 
categorias Adaba/tsoimbá são empregadas concomitantemente por pessoas diferentes, mas referem-se  a 
uma mesma menina, e para Maybury-Lewis estas são categorias subseqüentes.   
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Aiuté 

Recém nascidos até crianças de um ano e meio 

Ba’onõ 
 
 
Ba’õtõre (subcategoria) 

Agrupa meninas de 2 a 10 anos (meninas cujos 
seios ainda não começaram a crescer) 
Designa meninas pequenas de 2 a 4 anos 

Adzarudu  
(observação categoria discordante entre Aracy 
e Maybury-Lewis) 

Meninas próximas a idade de cohabitar com o 
marido. São aquelas cujo corpo já começou a se 
desenvolver. Inclui meninas de 10 a 12 anos. Esta 
categoria inclui apenas as solteiras, cujos noivos 
não trouxeram a carne da caçada coletiva –
Adabatsa.  

Adabá/tsoimbá  
(observação :outra categoria discordante entre 
Aracy e Maybury-Lewis)  

 

Pi’õ  
 
Subcategorias ; Araté,pi’õ ihi ou ihire.  

Mulheres que já deram a luz um filho, pelo menos. 
É a categoria que abrange a maior extensão quanto 
a idade da mulher.  
Araté indica a mãe de único filho.  
Pi’õ ihi ou ihire que designa mulher velha ou 
velhinha,respectivamente (são avós).  

 

 

Alguns comentários sobre as classes de idade se fazem necessárias e são 

apresentados a seguir.  

 
1.4. As classes de idade  
 
 

o sistema de classes de idade também pode ser visto como uma 
conexão entre vivos e mortos. Considerando os hoimana’u’ö , 
categoria de idade dos imortais “the always living”, vemos como a 
categoria dos idosos busca junto aos mortos sonhos míticos que 
cantam aos outros, e a categoria dos homens maduros sonha, toma ou 
recebe do antepassados as canções que dão aos jovens por eles 
patrocinados (Graham 1990 apud Falleiros, 2005:76).”  

 

 

Quando os Xavante se conhecem perguntam um ao outro qual é sua classe de 

idade, esta pergunta é como uma classificação das pessoas e assim sabe-se sua posição 

nos rituais e determinadas trocas.  

O sistema das classes de idade classifica a todos os Xavante e organiza os 

grupos em relações de trocas;  este sistema é cíclico e é também uma maneira de se 

contar o tempo. A grande importância deste sistema na sociedade Xavante faz com que 

Quadro 9 – Categorias de Idade Feminina 

Fonte: Lopes da Silva (1986) 
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seja necessário um comentário a seu respeito, para um bom entendimento dessa 

cultura96.  

As classes de idade seguem uma seqüência no tempo e são assim denominadas : 

(....) Hotorã, Tirowa, Etepa, Abareu ,Nodzou, Anarowa, Tsadaro, Airere, (Hotorã....)  

Estas classes de idade formam dois grupos que se alternam, um grupo formado por : 

Etepa,Nodzou,Tsada’ro,Hotorã e outro formado por Tirowa,Abare’u,Anaro’wa,Ai’rere.  

Um grupo de adolescentes que vivem juntos no hö (casa dos adolescentes) pertencem a 

mesma classe de idade. Quando iniciam a vida no hö tornam-se wapté e no final desta 

estadia e quando já passaram alguns anos, e pelos rituais de iniciação tornam-se 

ritei’wa.  Aqueles que já se tornaram ritei’wa, serão os padrinhos da próxima geração 

de wapté, tornando assim danhõhui’wa.  

Existem laços de solidariedade entre as classes alternadas, e aquele que pertence 

ao mesmo grupo chamam-se mutuamente pelo termo waniminhõhu (Lopes da Silva, 

1986:204).  

Para uma melhor compreensão desse sistema utilizo a explicação dada por um 

Xavante97 : “a classe de idade se repete numa espiral do tempo”.   

  

 

 
 
 
 
 

Finaliza-se assim este breve relato sobre os fundamentos da cultura Xavante, 

passando ao  objeto de discussão do próximo capítulo, que trata do  tempo das  

migrações e construção do território Xavante na região do leste mato-grossense a partir 

do século XIX , assim como sua invasão pela sociedade envolvente e a fragmentação 

territorial em ilhas.  

.  

 

 

 

                                                 
96 As classes de idade foram estudadas com profundidade por Maybury –Lewis (1984), e Giaccaria e 
Heide (1972), e também analisadas por Aracy Lopes da Silva (1986).  
97  Depoimento coletado pela pesquisadora na T.I.Sangradouro 2006,  dado por Tseredzaro Ruriõ 
Xavante.  
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRIA XAVANTE:  
A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

 

“Nossos ancestrais não deixaram papéis para nós. Temos a história na memória. Só na 

memória. É mesmo assim com a palavra, mantemos a nossa palavra viva. Contando um para o 

outro. A palavra, de uma geração para a outra geração. Eu sigo essa tradição de transmitir a 

cultura através da palavra. Mesmo sozinho, mesmo cercado pelos warazu. 

É assim que estou contando para vocês. Como vivemos. 

Que vocês possam ouvir nossas palavras enquanto eu ainda estou vivo.  

Estou aqui com a verdade, para doar o mais verdadeiro de minha tradição. Isso dói no meu 

coração. Me traz dúvida e dor. Por que não sei se vocês vão ser capazes de compreender o que 

eu trago para compartilhar. 

 Eu me chamo Sereburã. É assim que eu vou falar sobre a minha tradição.”  

[...] – Sereburã.1999 
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Ocupação do Mato Grosso  
 
 

O povoamento do Mato Grosso iniciou-se com o movimento bandeirante em 

busca de ouro, acabou por descobrir as minas de Coxipó e Cuiabá. No inicio do século 

XVIII, a produção era controlada por São Paulo, pois Mato Grosso fazia parte dessa 

capitania (1719-1748). Mas o governo de Portugal como estratégia de dominação 

desmembrou as minas de Cuiabá e do Guaporé da capitania de São Paulo. Estabeleceu 

então em 1752, a sede, denominada Vila Bela de Santíssima Trindade, às margens do 

rio Guaporé, fronteira oeste das terras conquistadas pelos portugueses.  Ao Mato Grosso 

“caberia o papel de guardiã da fronteira oeste” (Moreno, 1993: 41,42). 

   
No final do século XVIII, ocorreu a decadência da mineração, assim com a 

queda das explorações das minas de ouro, as atividades econômicas ao norte do estado 

do Mato Grosso passaram a ser a produção açucareira e o extrativismo. Com a 

exploração da borracha a região do centro-norte, a Amazônia mato-grossense foi 

valorizada. Outra atividade importante foi a extração da poaia98(Cephaeles 

ipecacuanha). Com a extração desta planta ocorre a valorização e concentração de 

terras. Por sua vez a pecuária extensiva iniciou-se no século XVIII, com sua expansão 

muitas sesmarias foram requeridas com objetivo de montar fazendas (Moreno, op.cit. 

54).   

A ocupação do centro-oeste mato-grossense iniciou-se com a mineração e 

posteriormente passou para as atividades ligadas a produção de açúcar, borracha, poaia 

e pecuária.  

(...) enquanto a região norte da capitania de Mato Grosso foi povoada, 
durante o período colonial, tendo como referenciais básicos as cidades 
de Cuiabá e de Vila Bela, as áreas constitutivas da região sul (hoje 
terras de Mato Grosso do Sul) somente merecem atenção no final do 
século XVIII, quando foram construídos os postos militares no baixo 
Paraguai (Moreno, op.cit.:54,55).  

 
 

Após a extinção das sesmarias em 1822, a aquisição das terras foi feita por meio 

das posses que antecederam a lei de terras de 1850. Foi desta forma que grandes 

quantidades de terras foram apropriadas e se estabeleceram fazendas de criação de gado 

que invadiram os territórios indígenas, isto se deu através do movimento dos ‘entrantes’ 

                                                 
98  Ou ipeca ou ainda ipecacuanha, arbusto que possui propriedades medicinais. (Moreno,op.cit.) 
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vindos do norte do Mato Grosso e de São Paulo, desalojando as populações indígenas 

de suas terras. 

A região do extremo oeste do Mato Grosso tinha até meados do século XIX, 

duas vias fluviais ,via Guaporé/Madeira/Amazonas e Tiete/Cuiabá e um caminho por 

terra ligando Cuiabá ao sudeste do Brasil, ‘estes abertos por bandeirantes paulistas’  

Com a abertura da navegação pelo rio Paraguai, a partir da segunda metade do 

século XIX, iniciou-se a valorização das terras do sul mato-grossense e a comunicação 

de estado com o exterior através do rio da Prata. (Moreno, op.cit. 48-9, 56- 59)  

A região leste do Mato Grosso por sua vez permanecia distante destes interesses 

capitalistas, e, portanto relativamente livre de invasões. Portanto, o território Xavante 

localizado nessa região, estava fora dos interesses e das ocupações das atividades 

econômicas da sociedade envolvente até meados do século XX, quando se inicia uma 

nova fase da história do centro-oeste brasileiro e dos povos indígenas.  

 

2.  A formação do território Xavante  

 

Os Xavante vivem na região do leste mato-grossense desde o século XIX, 

embora existam controvérsias sobre sua fixação nestas terras. O período provável é 

entre 1800 e 1840, quando atravessaram os rios Araguaia, Cristalino e das Mortes. Este 

fato sempre relembrado como parte de sua história como um evento histórico 

mitificado, quando teria ocorrido a separação dos Xavante e Xerente.(Lopes da 

Silva,1986)  

Antes, porém, viveram por séculos nos cerrados do centro-oeste, numa ampla 

área que, de acordo com as fontes de viajantes e cronistas, e do mapa etno-histórico de 

Curt Nimuendaju99, seria habitado pelos Jê centrais, que formam o grupo Akuen100 

(Xavante, Xerente, Xacriabá, Acroá) onde hoje situam-se os estados de Minas Gerais, 

Goiás, Tocantins chegando provavelmente até o Maranhão.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Curt Nimuendaju- mapa etnohistorico ver figura nº  23 
100  As línguas dos Xavante, xerente, xacriabá  pertencem  ao grupo Akuen  da familia  lingüística Jê -  
tronco macro-jê   
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Figura 23– Mapa Etno-Histórico 

 

Adaptação: Edson A. Filho & Maria Lúcia C. Gomide, 2008. 
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As primeiras notícias sobre os Xavante trazem informações sobre sua localização  

entre os rios Araguaia e Tocantins no século XVIII, a primeira delas em um mapa de 06 

de abril de 1751 (Lopes da Silva, 1992:363), a outra sobre os conflitos vividos por 

moradores do Tocantins próximos ao território Xavante.(Chaim,1983:60 apud Lopes da 

Silva,1992) vinda de missionários em 1749. Datada de 1762, a terceira notícia, que 

aparece na carta do governador da província de Goiás D. João Manoel de Mello, em que 

os Xavante são localizados próximo a Crixás e Tesouras (entre os rios Araguaia e 

Tocantins), onde se lê que houve conflitos entre Xavante e garimpeiros escravos nas 

minas de Crixás, comenta também que eram muitos indígenas e que tinham armas de 

fogo.  

Em outra carta de 1769, o  governador escreve que os conflitos que ocorreram 

no arraial Tesouras são devido a assaltos de Kayapós e Xavante e ainda tenta justificar a 

guerra ofensiva acusando os jesuítas de “instigadores de tribos até então pacíficas”.   

A história Xavante tem dois períodos distintos e dois contatos “oficiais” com o 

waradzu (‘branco”). O primeiro, quando viviam na então Província de Goiás e foram 

aldeados no Carretão. O  segundo período inicia-se quando se estabelecem  já em terras 

do Mato Grosso.   

 

2.1.  PRIMEIRO PERIODO - História dos Xavante em Goiás   

 

A política dos aldeamentos oficiais aconteceu depois de inúmeros conflitos contra 

os povos indígenas.Era a fase do bandeirismo, que se convencionou chamar de “ciclo de 

caça ao índio”, que durou mais de um século levando o terror e violências foram 

cometidas contra os indígenas. Violência patrocinada pelas entradas e bandeiras, as 

quais tinham a intenção de exploração das minas de ouro do interior e escravização de 

indígenas para trabalhar em garimpos de várias localidades como Minas Gerais e Goiás, 

que já “no final do século XVII possuía inúmeros roteiros dos caminhos já percorridos”. 

(Ravagnani,1991:17)  

Neste trecho de Alencastre (1864)101 tem-se uma idéia da ação dos bandeirantes :  

 
devastadas e destruídas a ferro e fogo as aldeias, ate então pacificas e 
tranqüilas, os silvícolas que escapavam a fúria dos bandeirantes, se 
iam refugiar nas solidões das florestas, onde supunham poder estar a 
salvo de tão estranhos civilizadores : mas embalde,que para esses 

                                                 
101 Citado por Ravagnani , 1991 .  
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aventureiros não haviam devesas, nem distancias nem obstáculos 
insuperáveis. E os que porventura procuravam na resistência salvar o 
direito do seu lar, das suas terras e da sua liberdade eram todos os 
anos dizimados pelo ferro exterminador dos cabos da conquista ,ou 
reduzidos ao mais execrável captiviero (Alencastre,1864).”  

 

Pela agressividade e a longa duração, as conseqüências das bandeiras foram a 

degradação, depopulação e extinção de inúmeros povos indígenas. Assim, por volta de 

1725, todo o sertão de Goiás já havia sido percorrido pelos bandeirantes;nesta época os 

povos indígenas eram tratados como “gentios” de forma genérica e por este motivo não 

se encontram registros sobre os Xavante especificamente. Mas é provável que 

ocorreram confrontos pois seu território foi intensamente invadido (Ravagnani, 

1991:24).  

A situação dos Xavante antes da “primeira submissão”, era de conflitos junto aos 

mineiros. Esta era a época do governo do Marques de Pombal o qual mudou a política 

indigenista cujo objetivo passou a ser a “redução e pacificação dos índios” como uma 

“obra de civilização” (Ravagnani, op.cit.:34).   

Em 1774, uma bandeira atingiu o Araguaia e obteve amizade dos indígenas 

Karajá e Javaé. Assim a navegação deste rio ficava livre, sendo a intenção desta política 

de paz facilitar as atividades econômicas como o comércio entre os povoados e 

províncias, assim como a extração de riquezas (Ravagnani, op.cit.34-5).  

Com a mudança na política indigenista do governo de Jose de Vasconcellos, os 

aldeamentos foram repovoados e receberam outros povos como os Xacriabá, em 1775, 

outros procuram por conta própria serem aldeados, como o caso do Javaé.  

O próximo governador da província de Goiás, Luiz da Cunha Menezes, dedicou-

se à pacificação e aldeamentos indígenas, consegue o feito de ‘pacificar’ os 

considerados “temíveis” Kayapó e, por este fato, dedica-se à pacificação dos também 

“temíveis” Xavante.  

Os antigos aldeamentos da década de 1740 e 1750 eram verdadeiros presídios 

indígenas, por isto diferiam dos aldeamentos feitos posteriormente. No entanto o 

objetivo de todos aldeamentos  eram: 

   

fazer perder aos índios seus hábitos de vida errante, levá-los a 
agrupar-se e a viver vida sedentária, a isso se chamava aldeá-los, 
constituí-los em aldeias. Era por aí que se devia começar. Depois, 
enquanto o missionário (...) lhes ensinava a doutrina cristã fazia-os 
trabalhar, derrubar os matos, cultivar o café, a cana de açúcar e o resto 
(Gallais,1942:74 apud Ravagnani, 1991:35-6).  
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O governador Tristão da Cunha Menezes tinha como principal objetivo de seu 

governo a conquista e aldeamento dos Acoroás, Xacriabás, Caiapós, Javaezes e Carajás 

e finalmente dos Xavante (Alencastre,1864).  

Esta “conquista” dos Xavante demorou quatro anos 1784-1788, quando foram 

finalmente aldeados juntamente com outros povos indígenas na aldeia Pedro III, do sítio 

do Carretão (GO) - (Drumond, 1951 apud Ravagnani op.cit.).   

A longa trajetória da primeira “pacificação” e aldeamento dos Xavante tem 

registros  ainda no século XVIII, com o documento de Jose Rodrigues Freire, de 1790, 

que relata a pacificação/aldeamento dos Xavante  por Tristão da Cunha Menezes. Este 

relato é citado por Jose M.P. de Alencastre, no texto “Anais da Província de Goiaz”  na 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de 1864.  

O documento é de grande importância para o histórico dos Xavante, e para se 

conhecer a política indigenista nesse período.  

 A narrativa de Freire (1790), “Relação da conquista do gentio Xavante”  vale 

ser destacada, pelo seu valor histórico, que mostra as práticas portuguesas na conquista 

e colonização do território. Este documento tem caráter extremamente etnocêntrico, no 

qual os povos indígenas são denominados como “bárbaros”, “índios silvestres”, sempre 

contrastando “a civilização” levada pelos portugueses e a “barbárie” dos indígenas.   

 

 

 

 Logo que o Ilmo. E Exmo. Senhor Tristão  da Cunha Menezes entrou 
no governo desta capitania de Goiaz, empreendeu civilizar e trazer ao 
domínio português as nações bárbaras, que tem os seus domicílios 
nas vizinhanças dos nossos estabelecimentos, não só por se conformar 
com as ordens régias, que instantemente recomendam a civilização 
dos índios silvestres, mas também por condescender com o seu gênio 
patriótico e assaz humano.  
O exemplo de alguns de seus antecessores que pelos meios de 
brandura conseguiram domesticar, e trazer à nossa sociedade o 
Acroá e Javaé, ultimamente o indômito, e guerreiro Caiapó, o animou 
a levar avante aquela empresa, cujas conseqüências são tanto 
interesse a esta Capitania.  
Porem, quando se aplicava em descobrir os mais fáceis meios de por 
em execução estes seus úteis projetos, lhe chegou a funesta noticia da 
súbita invasão dos índios Xavantes nas terras contíguas ao Arraial de 
Crixás (...) continuou a nossa bandeira a sua marcha até encontrar os 
bárbaros que afincadamente rejeitaram toda as propostas de paz, (...)  
da impossibilidade de trazer à razão aquele gentio indócil e tenaz, 
mais por uma errada suspeita, que por fereza de gênio, procurou para 
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dar cumprimento as expressas recomendações do excelentíssimo 
capitão general aprisionar alguns indivíduos daquele rebelde nação, 
o que facilmente conseguiu pela destreza do doméstico gentio Caiapó, 
que levava em sua companhia (...) concluída felizmente esta ação 
marchou para a capital o alferes Arruda levando prisioneiros consigo 
a um valente Xavante, quatro índias e algumas crianças (...) S. 
Excelência por ver satisfeitos os seus desejos, e uma parte de suas 
esperanças. Logo pos em liberdade os prisioneiros, e os tratou com o 
maior carinho, e afabilidade para que perdendo a opinião que 
erradamente formavam da sua tirania, convertessem em amor o ódio 
que nos tinham, e preferissem viver conosco nas nossas urbanas 
habitações que com as feras nas sua rústicas aldeias. Ao índio 
Xavante honrou com o nome de Tristão da Cunha, (...) disposto o 
novo Tristão a partir, prometeu à S. Excelência o desabusar 
inteiramente a sua nação do mau conceito que de nos fazia. Sua 
Excelência o fez seguir carregado de mimos, e benefícios 
acompanhado de três mulheres, pois a quarta, que era a própria, a 
não quis conduzir par lhe evitar o trabalho de regresso, a entregou à 
sua Excelência, cuja ação acabou de manifestar as boas intenções 
deste grande índio. Sua Excelência o fez escoltar pelo tenente Manoel 
J. de Almeida, ao Arraial de Amaro Leite que é o mais confinante com 
a campanha de Xavante esperando ali mesmo o tenente o regresso do 
nosso embaixador (...) segurando voltar aquele arraial passadas três 
luas. (...) finalmente depois de grandes debates e de algumas sorte 
convencidos das instancias do grande Tristão , assentaram voltar este 
com um seu irmão e algumas índias a darem parte à S. Excelência 
que eles aceitavam a paz e se dispunham a vir render –lhe obediência, 
e que assim lhe mandasse fazer lavouras na paragem onde haviam de 
ser aldeados, e que no verão futuro os mandassem encontrar com 
mantimentos na travessia de Amaro Leite, cuja campanha é 
inteiramente falta de caças. Nesta certeza tendo S. Excelência 
destinado o sitio do Carretão ,distante desta capital vinte e duas 
léguas para ali fundar a nova aldeia a qual estabeleceu o nome de 
Pedro III, S. Excelência se dispôs a mandar fazer todas as necessárias 
plantações para subsistência dos novos hospedes (Freire ,1790 :13-
17).  

 
 
 
 
 
 
 

 

O documento segue descrevendo os discursos indígenas e dos brancos no 

convencimento aos Xavante , que acabam por aceitar o aldeamento.  

Como estratégia para enfraquecimento dos Xavante, o governo pretende dividir 

a população Xavante em duas aldeias, o que é fortemente rechaçado pelas lideranças 

Xavante. Assim todo o grupo Xavante vai para a aldeia de Pedro III, o qual não 

esperava um numero tão grande de população indígena, segundo consta no documento 
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referido, era a população dos Xavante a maior até então encontrada na região e por este 

motivo de muito temor e espanto. 

  

finalmente com seis meses de marcha dentro da Capitania por não lhe 
permitir o seu grande peso andarem mais de meia légua por dia (..) 
nesta figura entrou esta grande família na aldeia de Pedro III, no dia 
7 de janeiro de 1788, cuja multidão jamais se tinha visto nesta 
capitania ... (Freire, 1790:18-19). 

 
No final deste registro, é enfatizado que a partir daí as terras ficaram livres de 

“bárbaros” e assim seria possível a exploração de ouro e outras riquezas. Uma epidemia 

de sarampo logo acometeu esta população e muitos morreram, após a qual voltaram a 

viver na aldeia, até que os maus tratos e violências cometidas pelos brancos fazem com 

que os Xavante novamente voltem a migrar, mas desta vez fugindo para mais longe 

atravessando os rios Araguaia, Cristalino e, por fim, o rio das Mortes, em terras do Mato 

Grosso. 

 

 
Figura 24 – Mapa dos Territórios Xavante 
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Voltando ao período vivido na aldeia do Carretão, relatos dos viajantes102  

situam-na à margem esquerda do Rio São Patrício ou Carretão Grande, fundada em 

meados do século XVIII, com objetivo de estabelecer os índios que se encontravam em 

conflitos com a colonização. Foram convencidos de travar relações de paz “vindo a 

conviver com brancos e negros, falar a língua portuguesa, cristianizar–se, assumindo 

hábitos que os distanciariam gradualmente de suas origens étnico-culturais (Almeida, 

2003:11).”  

 

a aldeia do Carretão como um lugar entre duas encostas separadas 
pelo rio homônimo, onde havia casas para o diretor e pároco, capela, 
casas dos índios enfileirados, engenho de açúcar, paióis, moinhos de 
milho, cruzeiro, lavouras e caminhos de acesso (Almeida op.cit.).  

 
Ainda nestes relatos observam que o Carretão foi um local de produção de 

alimentos para abastecer a exploração das minas de ouro, durante o século XVIII. No 

entanto este aldeamento não sobreviveu, pois as informações de 1879 constatam a 

presença de apenas duas mulheres Xavante vivendo na aldeia. Em outro registro sobre o 

Carretão, datado de 1888, o Padre Estevão Gallais (escrevendo sobre as viagens do 

Padre Vilanova pelo interior de Goiás), comenta sobre uma “comunidade de pessoas 

ligadas entre si pela origem comum associada às terras da aldeia” (Almeida, 2003:13, 

14) e descreve desta forma a aldeia:  

 
uma ponte de madeira sobre o rio e algumas casas em ruínas eis o que 
em 1888 restava da aldeia do Carretão. Um homem e duas mulheres 
de raça índia mais ou menos pura, eis ao que ficara reduzida a sua 
população. Nos arredores caboclos ou descendentes de mulheres 
índias casadas com negros. As imensas derrubadas feitas outrora pelos 
índios de Carretão desapareceram ; a floresta reconquistou a muito o 
terreno que havia perdido. Mas ainda se encontraram em algumas 
clareiras, ou mesmo entre arvores da floresta, pés de café que 
sobreviveram , reproduzindo-se por si mesmos, e que dão colheitas 
que vale a pena aproveitar (Gallais, 1942 apud Almeida, 2003).  

  

                                                 
102 Entre estes viajantes, encontra-se o nome de E . Pohl que esteve no Carretão em 1819, este relata a 
aldeia em fase de transição ainda funcionando sob as normas do diretório dos índios; Cunha Matos em 
“Corografia histórica da Província de Goiás” escreve sobre aldeia em 1823 e 24, e o naturalista Castelnau, 
registra observações sobre os resultados da catequese em 1844, em “Expedições as regiões centrais da 
América do Sul. (Almeida,  2003 :20)  
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Os sobreviventes do aldeamento Carretão, denominados de Tapuios103, são 

descendentes dos povos Xavante, Javaé e Kayapó, etnias que aparecem nos registros da 

Aldeia Carretão e são confirmados pela comunidade atual. Estes comentam sobre o 

grande conflito vivido pela comunidade em 1930 e 40, na disputa pela terra, com 

perseguições e mortes e por fim com a fragmentação da área do aldeamento que passou 

a ser propriedade de indivíduos não pertencentes à comunidade indígena. (Almeida, 

2003: 17,19) 

O processo de ‘espoliação das terras do Carretão começou no século XIX’, os 

conflitos continuam durante muito tempo, pois estas terras eram muito férteis o que 

gerou uma grande cobiça sobre a área. Na defesa de suas terras há uma certidão de 

1858, a qual declara ser o Sitio do Carretão patrimônio dos índios Xavante (registro 

paroquial n.25 da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar citado por Almeida) 

(op.cit.:25,26)  

Darcy Ribeiro, em Os índios e a civilização (1977), escreve sobre o Carretão, 

comenta que os poucos sobreviventes perderam a língua e tradições culturais, no 

entanto: 

 
permaneceram sempre índios. Índios por autodefinição, já que não 
sabem a que tribo se filiam, mas apenas que o direito às terras que lhes 
usurparam se baseia nesta condição e nela também a odiosidade que 
lhes votam todos os não – índios da vizinhança. Desse esbulho dos 
índios do Carretão participou também  um governador do estado de 
Goiás que, usando de sua autoridade, lhes tomou até mesmo a antiga 
sede do aldeamento. Os índios só puderam salvar as imagens da antiga 
capela que exibiam nas ruas de Goiás como o único documento de 
seus direitos postergados. A capela, agora fechada para eles, ainda 
esta de pé, em meio aos campos de criação que se estendem a perder 
de vista, na fazenda do ex-governador (Ribeiro, 1977:66).   

 
Enfim, os registros e notícias sobre o aldeamento vão até o final do século XIX; 

pouco a pouco foram esquecidos pelo SPI e totalmente pela FUNAI. 104 

                                                 
103 Tapuio foi a denominação genérica que dada ao índio e tem uma conotação preconceituosa, pois, esta relacionada 
à aquele preguiçoso, ingênuo e traiçoeiro. “O nome tapuio é palavra tupi e designa pessoas inimigas ou diferenciadas 
em termos étnicos.” No entanto “para um fazendeiro da região do Carretão Tapuio é simplesmente um modo 
sertanejo de chamar o índio (Almeida, 2003:17).”   
 
104 De tal maneira que em 1979, o antropólogo Rafael J. Menezes Bastos, informa : “declarando –se índia Javaé, 
membro de comunidade com cerca de 75 pessoas que vive no município de Rubiataba – GO, localidade de conhecida 
como terra dos tapuios perto de Embiara e da Fazenda Carretão, Dona Olímpia veio reclamar assistência e 
proteção da Funai ... terras doadas à comunidade ... pela Princesa Isabel e D.PedroI,somavam cerca de 4 léguas 
quadradas,hoje reduzidas enormemente ... não tem faltado violência e atrocidade.” (Almeida, 2003:12) 
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Retornando à trajetória Xavante, há um relato de 1812, que os localiza como 

vivendo pequena parte no Carretão, e grande número entre os rios Araguaia e Tocantins.   

Ainda em 1812 foi fundado o presídio de Santa Maria do Araguaia, que foi 

destruído no ano seguinte por uma aliança entre Xavante, Xerente e Karajá (Ravagnani, 

1991). Por esta época ocorreu a decadência das minas e a miséria conseqüente, causou o 

fim da política de aproximação com os povos indígenas. Desenvolve-se então a criação 

de gado e agricultura, como novas atividades econômicas. A criação de gado se 

desenvolveu ao longo do rio Tocantins enquanto que a agricultura se concentrou no 

Araguaia. Desta forma estes dois rios foram cortados pela movimentação de “comboios 

que navegavam nas duas direções (Ravagnani, op.cit.: 57 58)”.   

Como conseqüência destas atividades econômicas há uma dispersão da 

população que acaba por adentrar em territórios indígenas - com isto aumentaram os 

conflitos. Por estes motivos, em 1811, o Príncipe Regente autoriza a guerra contra os 

Karajá, Apinagé, Xavante e Xerente e Canoeiros. (idem)    

Os Xavante iniciam um movimento migratório e ao se dirigirem para o norte 

onde “foram barrados pelos Kraho”.(idem) Em 1817, Manuel Aires de Casal encontrou 

grupos na margem direita do Tocantins entre os rios Manuel Alves e Sono.   

O viajante Pohl também descreve os grupos Xavante espalhados por toda a 

região norte de Goiás, e relatou o modo como os habitantes desta região cobiçavam as 

terras indígenas; “com olhos invejosos, encaram esses colonos as posses dos índios em 

geral, de cuja apropriação esperam grandes riquezas. Ouve-se constantemente a queixa 

de os índios ... possuem as melhores terras e devem ser exterminados [...] ouvem estas 

opiniões em todo o norte de Goiás mesmo de sacerdotes ilustrados” (...) - (cf.  

Ravagnani, op.cit. 59,60). “no rio Maranhão teve contato com um grupo dando 

presentes” observa que estavam nus e com medo, também comenta que os conflitos 

eram gerados pelas afrontas que os Xavante haviam recebido.  

Deste período da história Xavante conclui-se que muitos grupos permaneceram 

arredios e, portanto, aqueles que viveram nos aldeamentos fugiram por volta de 1830 

(Lopes da Silva,1992:364 ) – (ver figura 6).  
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2.2.1.1. Xavante &  Xerente   

 

Os Xavante viveram em meados do século XVIII no centro e norte de Goiás, e 

juntamente com os Xerente ocupavam as duas margens do rio Tocantins.  

Vários autores, cronistas e viajantes105 nacionais e estrangeiros, esclarecem que 

os Xavante e Xerente são subdivisões do grupo Akuen106. No início do século XIX 

formavam dois grupos bastante próximos culturalmente.  É provável que tenha havido 

uma ruptura não violenta, pois continuaram a habitar território único, mas em aldeias 

distintas, unindo-se oportunamente para enfrentar os ‘brancos’ colonizadores 

(Ravagnani, 1991:63, 64).  

Pode-se concluir que Xavante e Xerente se encontravam divididos no início do 

século XIX, após a saída do Carretão. Com a expansão da pecuária e agricultura em 

suas terras, os dois povos distanciam-se (Ravagnani, op.cit.:68).     

Assim explica Maybury- Lewis: 

 

ao que tudo indica, a separação definitiva entre os dois ramos dos 
Akuen ocorreu na década de 1840. Naquela época, eles estavam 
lutando contra os colonos que entravam em Goiás em números cada 
vez maiores para ocupar as terras ao longo do Tocantins. É provável 
que os Xerente atuais tenham sido empurrados para leste, longe do rio, 
enquanto que os Xavante tenham igualmente sido pressionados para 
oeste. Alias, a separação entre Xavante e Xerente pode ter se dado 
nesta época (Maybury- Lewis,1984 [1966]: 40).   

 
 
Entretanto há controvérsias sobre a data precisa de separação dos dois povos, 

entre os autores que estudaram a cisão Xavante/Xerente. A data da migração Xavante 

para o Mato Grosso fica no período entre 1820 e 1850. No entanto como afirma 

Ravagnani, a partir de 1800, já havia as condições que os forçaram a uma migração; ou 

seja o contato com as frentes de expansão. Assim diversos autores sugerem uma 

provável data, “de acordo com Maybury Lewis, teria se dado na década de 1840, para 

                                                 
105 Envolve sob a denominação comum de Akue os Chavante e os Cherentes aos quais ainda 
juntou os canoeiros” (Magalhães 1928:29); Jose Feliciano de Oliveira afirma “Os Cherentes 
consideram –se aparentados ethnica e linguisticamente com os Chavantes ... os velhos da tribu 
contam historias destas ligações e dizem que outrora os cherentes viviam unidos aos 
Chavantes,com quem brigaram por causa de mulheres ....” (Oliveira 1915:18, apud Ravagnani, 
op..cit.: 66)  
 
106 Juntamente com os Xacriabás, que vivem atualmente no norte de Minas Gerais.  
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Darcy Ribeiro a partir de 1859, para Giaccaria & Heide por volta de 1860-70, para 

Ravagnani a partir de 1820” (Ravagnani, 1978: 116, 118).   

Segundo Darcy Ribeiro (1995), os Xavante e Xerentes, tinham como território 

original a bacia do Tocantins: 

  

desde o sul de Goiás até o Maranhão, estendendo se do rio São 
Francisco ao Araguaia. [...] um grupo que denotava maior aversão ao 
convívio com civilizados e que passou a ser conhecido como Xavante 
começou a deslocar se para a margem esquerda do Tocantins (1824), 
depois para a Araguaia (1859) acabando por se estabelecer nos 
campos do rio das Mortes. 

 
Ravagnani conclui que a formação dos dois grupos em que iriam futuramente se 

dividir em Xavante e Xerente pode ter ocorrido nos primeiros anos do século XIX, logo 

após a fuga do aldeamento Carretão.  “[...] conforme afirmam (os Xavantes) fundaram 

junto ao Rio Araguaia a aldeia Dunári, mas atravessaram o rio e construíram outra 

aldeia, devido aos colonizadores, não estando seguros atravessam o rio Cristalino e 

fundaram a aldeia Marãtó`Bre (Ravagnani op.cit. 118).” 

 

A história oral desses povos conta que durante a travessia do Rio Araguaia o 

surgimento de um boto causou a separação do grupo, a partir de então formam-se os 

dois povos.  A cisão Xavante – Xerente também  pode ser contestada no sentido de que 

na separação relatada na historia mítica,  há a possibilidade dos grupos separados na 

travessia do Araguaia   tenham sido dois grupos Xavante e não os dois grupos Akuen.   
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Figura 25 -  Mapa das Migrações Xavante  

 


