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2.2.2 Segundo período: historia e geografia Xavante percursos no Mato Grosso  e 

histórias entrelaçadas 

 

 

... cada uma das sociedades indígenas elabora à sua maneira e em 
vários registros sua entrada na modernidade. Em pensamento, 
palavras, ações e omissões, cada uma participa da construção de sua 
História, de nossa História. 
Por varias vezes, em lugares e momentos diferentes, grupos indígenas 
declararam ter ‘pacificado os brancos’, arrogando para si a posição de 
sujeitos e não de vítimas. “Pacificar os brancos’ significa várias coisas 
situa-los, aos brancos e aos seus objetos, numa visão de mundo, 
esvazia-los de sua agressividade, de sua malignidade, de sua 
letalidade, domesticá-los, em suma; mas também entrar em novas 
relações com eles e reproduzir-se como sociedade, desta vez não 
contra, e sim através deles, recrutá-los em suma para sua própria 
continuidade (Carneiro da Cunha, 2000:7).  

 
  

Neste mesmo sentido, os Xavante “pacificam” os brancos (waradzu) quando 

decidem ir ao seu encontro. É interessante o comentário de Sereburã (2006)107: 

  

Quase teve a guerra entre waradzu e a’uwe, mas que alguns 
waradzu que nos defenderam, tentando combinar bem com os 
outros que ficaram bravos.  
Não é só agora que somos conhecidos, nossos pais e nossa 
família, mas desde antigamente. É por isso waradzu ia nos 
ajudar se acontecesse a guerra. Naquele lugar tinha muito 
animais e tartarugas. Isso quando o cerrado era virgem, antes 
que os waradzu nos cercarem, não tinha ninguém waradzu por 
aqui, mas agora estamos cercados. A origem dos A’uwe e 
waradzu é nessas duas aldeias antigas que eram:Aróbonhipó e 
Tsõ’repré. Era o trabalho do meu criador, no lugar se chama: 
Hotora Dza’radzé-onde os machados foram deixados e dali os 
A’uwe começaram ter ferramentas, isso ocorreu na aldeia 
Tsõ’repré. E atualmente aumentou o dono de waradzu, antes 
mesmo que não tinha assim o numero de A’uwe que tiveram 
primeiro contato com waradzu. Não é verdade que os outros clãs 
falam, eles são donos do waradzu, eles são donos dos animais ... 
(Sereburã, 2006).   

 
Neste depoimento, é explicado que na época dos primeiros contatos com o SPI, 

no inicio da década de 1940, apesar dos conflitos (referencia à morte de Pimentel 

                                                 
107 Depoimento coletado pela pesquisadora juntamente com a Associação Warã em 2006, na T.I.Pimentel 
Barbosa, aldeia Etenhiritipá.  
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Barbosa e sua equipe), alguns brancos defenderam os Xavante e acalmaram aqueles que 

ficaram bravos. Desde aquela tempo, foi o clã Poredza’õnõ (que é o clã ao qual 

Sereburã pertence), quem se aproximou dos brancos e portanto são estes considerados 

os “donos” (tedewa)dos waradzu(brancos); ele faz alusão aos tedewa e observa que o 

outro clã Öwawe são donos dos animais e não dos waradzu como querem. Explica ainda 

sobre o local onde se deu o encontro Au’we e waradzu, que ficou conhecido como o 

local onde “os machados de ferro” foram deixados e assim começaram a utilizar as 

ferramentas dos brancos. A partir daí é que se inicia a convivência dos Xavante  com os 

brancos.   

A segunda “pacificação” dos Xavante  ou o contato permanente entre eles e a 

sociedade envolvente não ocorreu de uma só vez e com unanimidade de todos os grupos 

Xavante. (Lopes da Silva,op.cit.)  

O percurso dos diferentes grupos levou-os a terem destinos diferenciados na 

relação com os “brancos”, determinando mais tarde a demarcação de suas terras como 

terras indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Contatos entre Xavante e SPI no Rio das Mortes, 1946  

 

Fonte: Fonseca,1948  
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2.2.2.1.  CONTATOS – relatos e registros dos primeiros encontros com os Xavante 
no rio das Mortes  

 
 

Cruzando os rios Araguaia, Cristalino e das Mortes, no inicio do século XIX, os 

Xavante puderam se estabelecer e viver em relativa paz até a década de 1930; a partir 

desta data os projetos de colonização no estado do Mato Grosso executados pelo 

governo federal via Expedição Roncador –Xingu e Fundação Brasil Central108, além de 

outros projetos de colonização do governo mato-grossense, rasgam seu território e a 

ocupação pela sociedade envolvente se efetiva,  fragmentando o território Xavante. 

  

 
“PACIFICAÇÃO” Xavante  
 
Antecedentes dos primeiros contatos e da ‘pacificação’ Xavante 
 

 

Uma das primeiras tentativas de contato com os Xavante no Mato Grosso foi 

feita pelo padre Hipólito Chovelon. Este descreveu a atuação dos missionários 

salesianos na busca da ‘pacificação’ dos Xavante. Estes relatos contam as aproximações 

entre a expedição deste missionário e um grupo de Xavante que estava vivendo 

próximos ao rio das Mortes,na década de 1930. Após inúmeras tentativas consegue 

realizar algumas trocas de “presentes” com os Xavante, no entanto duas ‘bandeiras’ 

entram na região e acabam por afastar os Xavante. Alguns anos depois o SPI entra em 

cena e o missionário acaba por se retirar. Porém, durante sua permanecia no local é 

construído em São Domingos uma pequena vila com algumas famílias que aí se 

instalam com o apoio do missionário.  

Para conhecimento do tipo de atração feita pelo padre Chovelon, reproduz–se 

alguns trechos de seus relatórios endereçados ao então presidente da Republica Getulio 

Vargas. Em relatório datado de 18/02/1938, escreve suas impressões, que são relatadas 

com um discurso preconceituoso, onde os povos indígenas são considerados como 

empecilhos ao avanço do “progresso” e sua intenção de “abrir” o território para a “nossa 

civilização”:  

 
 

                                                 
108 Detalhes da Expedição Roncador Xingu e a Fundação Brasil Central , serão abordados em outro 
momento.  
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Realmente o rio das Mortes percorre uma zona riquíssima de 
campinas e matas, próprias para lavoura e criação de gado. O 
povoamento depende tão só da pacificação dos índios Xavante que até 
agora fazem o terror dos moradores das vizinhanças ... daí percorre a 
necessidade urgente de amparar a missão salesiana que já tem obtido 
um encontro amistoso, afim de favorecer-lhes os meios de uma 
penetração mais eficaz, tendendo ao aldeamento e a educação da tribo 
Xavante, abrindo assim esta imensa zona entre os rios Xingu e 
Araguaia ao progresso de nossa civilização (Sbardallotto, 1996:11).  

 
Neste trecho a descrição do rio das Mortes 

 
os terrenos entre os rios das mortes e o Araguaia  prestam-se 
admiravelmente à criação de gado pela beleza de suas campinas. 
Possui também  muito boas matas que hão de sustentar seus 
moradores. (...) os caboclos do sertão adjacentes de Goiás e Mato 
Grosso olham com inveja estas campinas imensas e só esperam a 
pacificação da numerosa e belicosa tribo dos Xavante. É a marcha 
para o centro, para o oeste (Sbardallotto, op.cit.19).  

 
Em outro relatório de 1938, comenta os acontecimentos do ano anterior, 

descreve a região do rio das Mortes, sua geografia e fitofisionomias e por fim o 

encontro com os Xavante às margens do rio.  

 
 

desta vez pudemos passar três longos meses nesse deserto verde, que é 
o rio das Mortes, pois não há um só morador que tenha coragem 
suficiente para ali estabelecer a sua tenda. Pela primeira semana do 
mês de agosto já estávamos sulcando as águas deste grande rio. E 
desde logo percebemos a presença dos Xavante ao nosso lado. (...) a 
17 de agosto chegamos à barreira dos padres, a 55 léguas da barra do 
rio. A cruz derrubada pelos índios continuava no mesmo estado. 
Cobrimô-la de presentes . depois acendemos um fogo na margem do 
rio; os índios responderam fazendo levantar leve coluna de fumaça 
porem muito longe (Sbardallotto, op.cit: 13).  

 
a 21 de agosto aportamos em São Domingos ... o morro é todo 
rodeado de matas de babaçu e ao longe estende-se imensa planície que 
acompanha toda a margem direita do rio das Mortes desde o rio 
Pindaíba até a barra do rio.  
Em diversas ocasiões tivemos ensejo de verificar a continuidade desta 
planície, recortada de corixos, capões, lagoas, representando assim 
grande riqueza para criação de gado (op.cit:14).   
[...] 

 
a 11 de setembro estudamos o rio Pindaíba que nasce na Serra do 
Fogaça perto da barra do rio das Garças, reunindo águas de diversos 
córregos como o Fogaça, o Insula, o Taquaral, e corre para o norte até 
encontrar o rio das Mortes, subimos pelo seu leito umas quatro léguas 
e logo desistimos pelas dificuldades de navegação.(...) estudamos o rio 
Santo Antonio (...) à margem esquerda ... entramos nele ... e 
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desistimos pelas muitas fortes corredeiras esbarrando numa cachoeira 
grande.  
A 21 de setembro alcançamos a Ilha do Coco, (..) é abundante coco 
babaçu (...) a 23 de setembro passamos pelo campo de Araés, ali 
vimos garimpos à margem direita (...) mais adiante alcançar a barra do 
rio Noedori, pela margem esquerda, e logo acima magnífico salto de 
cerca de um metro de altura, no rio das Mortes.(...) 
Ali perto da barra do rio São Rafael, a meia légua do rio das Mortes, 
encontramos dois acampamentos dos índios Xavante. Cada um tinha 
15 choupanas pequenas ... agrupadas de três  em três com sinais de 
fogo no meio das três (Sbardallotto,1996:15).  

 
Toda esta narrativa não considera que este é o território Xavante e portanto, não 

é um vazio demográfico ou “deserto verde” a espera de ser ocupado e explorado pela 

“civilização”. O padre Chovelon registra o primeiro encontro e troca de presentes com 

os Xavante e a interessante forma de comunicação usadas pelos Xavante numa tentativa 

de aproximação:  

 
a 20 de outubro estamos na barreira dos padres e grata surpresa nos 
espera. (..) vemos flechas e mais objetos (..) taquarinhas próprias de 
fazer flechas, mais dois cestinhos de palha de buriti, e quatro 
ventarolas de palmeiras trançadas. Os meus presentes desapareceram 
(...) os Xavante aceitaram os presentes do missionário e retribuem 
com os seus próprios, é sinal de amizade. (...) a 27 de outubro olhamos 
o lugar de onde partiam as flechas os Xavante estavam ali em pé, 
arcos flechas na mão”  

 
repete-se a cena de trocas de presentes de ambas as partes por cinco 
vezes neste dia.(...) no outro dias renova-se a cena dos presentes.”  
(...) a certo momento começaram a imitar algum animal da floresta e 
meus companheiros logo a remeda -los. Assim neste original exercício 
vimos desfilar em nossa frente grande número de animais e pássaros.” 
(...) 
eis aí o resultado dos nossos esforços durante este ano findo. Vejo 
confirmadas as minhas impressões do ano inteiro. O índio Xavante 
vem se aproximando do missionário (Sbardallotto, op.cit.:17,19). 

  
 

 
Neste período nos finais da década de 1930, Chovelon procura famílias que 

queiram se mudar para a vila de São Domingos, as margens do rio das Mortes. No ano 

1940, o missionário deu continuidade à formação da vila e das estradas, por este tempo 

os Xavante queimam casas de moradores. 
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Em seu relatório de 1941, o padre Chovelon destaca que obteve apoio do governo 

do Mato Grosso, no sentido de doar terras109 para moradores em São Domingos com 

isenção de impostos por dez anos, e que já haviam feito estradas ligando a localidades 

como Cocalinho e Araguaína em Mato Grosso e Leopoldina em Goiás, e que toda sua 

obra colabora para ‘marcha para o oeste.’  

A missão consegue se estabelecer durante o ano de 1941, na sede em São 

Domingos e sem incidentes com os Xavante.   

Por este tempo o SPI estava tentando uma aproximação com os Xavante. Em 

setembro de 1941, o missionário encontra-se com Pimentel Barbosa chefe da expedição 

do SPI que entrou “rumo às aldeias nas encostas da Serra do Roncador 

(Sbardallotto,1996:38)”, este e parte de sua expedição são mortos em novembro do 

mesmo ano. Os Xavante reagiram defendendo suas terras quando seu território foi 

invadido. 

No livro de Cláudio Villas Boas (1988)“Os Náufragos do rio das Mortes” é 

narrada a viagem de São Felix do Araguaia a São Domingos, pelo rio das Mortes, para 

levar mantimentos e ferramentas para a frente de atração e ‘pacificação’ dos Xavante, 

chefiada por Francisco Meirelles do SPI . A seguir trecho, onde é comentada a morte de 

Pimentel Barbosa: 

  

... o ponto de partida era um pequeno povoado no médio rio das 
Mortes , São Domingos.  
Ali havia sido a sede dos padres Fucks e Sacilotti que foram mortos 
pelos Xavante, na barranca do rio na tentativa de pacificá-los. O 
missionário padre Chovelon substituiu os inditosos padres 
massacrados e, São Domingos, foi também sua sede. Agora o 
movimento do povoado era bem maior. O Serviço dos Índios tomara a 

                                                 
109  “Temos presentemente na sede da missão seis famílias com um total de 20 pessoas, contamos com 
mais de 30 famílias que já se encontram em movimento para o patrimônio de São Domingos, perfazendo 
um total de mais de 200 pessoas e que trarão consigo cerca de 2000 cabeças de gado. As vantagens de 
posse da terra cedida pelo  estado de Mato Grosso e a isenção de impostos por 10 anos tem muita 
influencia para a concorrência do povo que se fixará na região.” (Sbardallotto,1996: 37)  
 “de acordo com o governo de Mato Grosso, esperamos convidar colonos para o povoamento das terras 
entre o Araguaia  e o rio das Mortes, até o paralelo que passa pelo patrimônio de São Domingos, sendo 
colonizados, também vários pontos elevados nas margens do rio Araguaia.  
Este programa de povoamento está intimamente ligado ao problema da Pacificação dos índios Xavante. 
Pelo trabalho constante e pelo exemplo esperamos influenciar o animo do índios que acompanhara, 
vivamente interessado, o progresso e a ordem dos colonos orientados e amparados pelo missionário. 
Estaremos bem recompensados vendo esta vasta zona povoada pacificados os nossos Xavante impelidos 
desta forma mais para o oeste os limites econômicos do nosso Brasil.” (25/04/1942 padre Chovelon,  
op.cit. :40)   
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seu cargo a atração daqueles índios. A tarefa não era fácil. A primeira 
tentativa foi feita pelo inspetor do serviço, Pimentel Barbosa. Tal 
como os dois padres salesianos o inspetor do Serviço Dos Índios foi 
massacrado com seis companheiros. Só não pereceram dois índios 
Xerentes intérpretes, que no momento do ataque dos índios estavam 
fora fazendo uma exploração na área. Pimentel Barbosa na esperança 
de um contato amistoso com os índios que se aproximavam e, receoso 
de um imprevisto qualquer, fechou em uma mala as armas de todos os 
seus homens.  
Mais tarde constatou –se que nas bordunas deixadas pelos atacantes 
havia marcas de facão. Sinal de que os homens tentaram se defender.  

 
 

A primeira tentativa de contato com os Xavante, feita pelo padre Chovelon, 

tinha como objetivo principal um plano de colonização para a região e para tanto 

deveria estar a área ‘livre’ dos Xavante e aberta para os colonos. O padre chegou a obter 

“um decreto do Governo de Mato Grosso, criando um ‘patrimônio agrícola-pecuário’ no 

rio das Mortes, com a extensão de 12 quilômetros por 12 quilômetros, para ser dividido 

em lotes agrícolas e pastoris, declarando achar-se encarregado de semelhante serviço” 

(Barbosa, ofício de 29/07/1941, SARQ/MI, f. 381, fot. 0264–0266) - (Freire, 2005: 

51).”  

Em 1941, o SPI, na figura de Pimentel Barbosa pediu a anulação do citado 

decreto que incidia em território Xavante, conseguindo assim parar com o plano do 

salesiano. Realiza-se então a expedição de Pimentel Barbosa para a atração dos 

Xavante, mas quatro meses depois sua equipe foi morta pelos Xavante (Freire, op.cit.: 

51,53). 

Em fins de 1942, novas ‘trocas de presentes’ ocorrem entre os habitantes da 

missão e os Xavante. Com estes acontecimentos o missionário vê progressos na 

pacificação dos Xavante, e com isto aumentam as casas dos colonos junto à missão. 

Ultimo relatório do padre Chovelon, em março de 1943, os Xavante buscam nas roças 

da missão salesiana as ferramentas, enxadas, foice, machado (Sbardallotto, 1996:40).  

Várias expedições110 anteriores à pacificação dos  Xavante são realizadas pelo 

rio das Mortes e região, buscando a aventura sensacionalista e encontros com o 

exotismo dos povos indígenas: 

 
Tanto o caso de Fawcett que partiu em busca de uma cordilheira e de 
índios fantásticos, como os ataques dos Xavante motivaram varias 
expedições para o rio das Mortes, [...] no inicio do século XX. Essas 
expedições muniam de noticias a mídia, que reforçava no imaginário 

                                                 
110 Como a de  Willy Aureli (1945), Sylvio Fonseca (1948) e de Couto Magalhães (1944) . 
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nacional a idéia de uma região  selvagem, exótica e distante. Era o 
sertão por excelência (Lima Filho, 2001:26).  

 
Entre estas expedições figura a de Agenor Couto de Magalhães, no ano de 1944, 

que realizou viagem ao centro–oeste e aos rios Araguaia e das Mortes em seu livro 

“Encantos do oeste: um pedaço do Brasil onde o homem se identifica com a natureza” 

traz algumas observações e fotos sobre o rio das Mortes e sobre os Xavante e os 

Karajás. Embora seja interessante foi escrito com extremo preconceito; considera os 

Xavante como “atrasados” e “primitivos”.  

 
o encontro ocasional com uma flecha de Chavante fincada na barranca 
de um rio ou no meio de um picadão, significa muita coisa! exprime 
uma lacônica mas segura advertência ao invasor ‘pare’ ! ou ‘não 
avance mais um passo’! 
Traduz-se por um sinal de peremptório aviso, por uma demonstração 
segura de que o branco esta sendo vigiado e que chegou ao ponto 
máximo de sua investida. Sentimos nessa tarde enuviada o sinal 
evidente,objetivo de que éramos vigiados pelos suspicazes senhores 
das selvas,pelos terríveis e sutis Chavantes do rio das Mortes! A 
flecha enterrada a margem do rio era uma advertência , um tremendo 
aviso da nação sedenta de vingança para que não mais continuássemos 
a excursão ... (Magalhães, 1944:184).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Couto de Magalhães – Encantos do Oeste- 1944 
 
 
 

Figura 27– Jangadas Xavante que não são mais confeccionadas 
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Figura 30 – Reportagens da Revista O Cruzeiro (1944) /   Fonte – H. Costa (1998)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 – Canoa de ribeirinhos atravessa o rio das Mortes, 1944.  

 
 

 
 

Figura 29 - Rio das Mortes: Mata Ciliar com Palmeiras de Babaçu 
 
 

Fonte: Couto de Magalhães – Encantos do Oeste- 1944:89 
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Por esta época estava se desenvolvendo a política de ocupação do centro –oeste, 

do governo Vargas, que cria a Expedição Roncador–Xingu e à instituição da Fundação 

Brasil Central (FBC) no contexto da “marcha para o oeste”.  

Ao penetrar em território Xavante a FBC passa a ter um convenio com o SPI, 

com o objetivo de avançar pelos “espaços vazios” expandindo o território nacional, 

desconsiderando que invadia os  territórios indígenas.  

   Dentro desta política o SPI, estabeleceu 24 Postos Indígenas de Atração 

(PIA)111, destes cinco localizados no Mato Grosso .  

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Os demais postos de atração situavam se no Pará (nove postos), Amazonas e Território do Acre 
(quatro postos) e Mato Grosso (cinco postos) (Boletim do SPI nº 4, 02/02/1942) (Freire, 2005:53) 

Figura 31  - Trajeto da Expedição  de Fonseca, 1948  
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2.2.2.2. A ‘Marcha para o Oeste’ adentra território Xavante   
 
 

“Cada sociedade tem uma gramática de espaços e temporalidades para 
poder existir enquanto um todo articulado e isso depende 
fundamentalmente de atividades que se ordenem também em 
oposições diferenciadas permitindo lembranças ou memórias 
diferentes em qualidade, sensibilidade e forma de organização (da 
Matta,1991 citado por Lima Filho, 2001).”  

 

 

A ‘Marcha para o Oeste’ foi promovida pelo governo federal através da 

Expedição Roncador-Xingu112 e a Fundação Brasil Central –FBC113 , entre os anos 

1943-1967, com o objetivo de colonização do centro –oeste brasileiro. Com toda a sua 

carga ideológica de ocupação dos espaços vazios, entra em território Xavante em 1944, 

e inicia a colonização. Surgem núcleos como Xavantina às margens do rio das Mortes, 

no centro do território Xavante114. “isso aqui era só um rio, passava aí o rio, rapaz, só 

tinha índio nesse beira de rio, só índio, você só via índio, alguns moradores nessa beira 

de rio aí muito pouco (Aragaças outubro/1996, depoimento de pioneiro da ERX  a  

Lima Filho, 2001: 150)”. 

A Expedição Roncador-Xingu tinha como rota partir da cidade de Leopoldina, 

sobre o rio Araguaia em Goiás, seguindo em direção a noroeste rumo a Santarém, antes 

cruzando o rio das Mortes e depois, atravessando a Serra do Roncador. (MENEZES, 

2000:29) em 1943, a Revista Brasileira de Geografia, traz um artigo onde se lê sobre a 

ERX:  

 
 A presente bandeira destina-se à descoberta de riquezas e à abertura 
de roteiros. Estudará a criação de núcleos agrícolas que possam 
receber, todos os anos, maiores contingentes de povoadores; tratará de 
possibilidade de exploração das imensas reservas minerais do planalto 
central e, finalmente abrirá estradas, construirá campos de pouso , 
preparando o estabelecimento futuro de uma linha aérea que 
diminuirá, de algumas horas, a ligação entre o centro político do sul e 
o extremo norte.”(RBG,1943, p. 513-6 apud Menezes, 2000:30) 

 

                                                 
112 A expedição Roncador–Xingu criada pelo Decreto-lei nº 5.801 de 8 de setembro de 1943, durante o 
governo de Getulio Vargas .   
113 Posteriormente transformada na  Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste- SUDECO, 
de 1967 a 1979.  
114 Outros territórios indígenas (como dos Bororo e Kaiapó) também foram atravessados pela Expedição 
Roncador Xingu e seus povos reduzidos.  
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Em relação aos Xavante, verifica-se que seus territórios eram justamente áreas 

onde havia interesse na prospecção de minerais. Na região compreendida entre 

Aragarças até o rio das Mortes, a Expedição entra em território Xavante, e este 

acontecimento foi amplamente divulgado pela imprensa: 

 

Após varar a Serra do Roncador, estabelecer contato com os 
Xavante e estabelecer sede em Aragarças, a Expedição chega à 
região dos formadores da bacia do Xingu, ganha então destaque 
a atuação dos irmãos Villas-Boas, que participam da atração dos 
Xavante (Menezes, op.cit.:33).  

 
 

O jornal “O Estado de São Paulo” registrou a Expedição Roncador Xingu, que  

entre os meses de junho a setembro de  1943, traz várias  noticias sobre a Expedição 

Roncador Xingu, os encontros com os Xavante. Estes artigos mostram as percepções 

sobre o sertão de Mato Grosso e sua imagem ambígua:  “desertos de civilização”, 

“reservas de brasilidade”. As terras eram enaltecidas como “imensas”, “desconhecidas”, 

como “força da natureza”. Mas, é principalmente destacada ideologia dos “espaços 

vazios”, onde os povos indígenas e as matas foram tidos como um atraso para o 

“desenvolvimento” e “progresso” do país. 

O jornal “O Estado de São Paulo”, publicou, em 1943 uma série de reportagens 

sobre a Expedição Roncador Xingu, nas quais são comentadas os objetivos da 

colonização e conquista da região, e a conseqüente invasão dos territórios indígenas, 

entre estes, o território Xavante.  

  
 

Um dos problemas que mais preocuparam os organizadores da 
expedição foi o encontro com as tribus de selvagens, até agora 
desconhecidos, e o provável entendimento com os seus chefes e 
caciques. ...Os índios Chavantes, que eram tidos, até bem pouco, 

como inabordáveis pela gente civilizada, já tem tido entendimentos 

cordiais com os sacerdotes e, em particular, com essa figura 
sugestiva de grande catequista que é o padre Hipolito Chauvelou; e 
este já forneceu a expedição informações preciosas sobre a vida 
desses aborígenes os seus hábitos e a forma de lhes conquistar a 
confiança e amizade, assim como se dispõe a secundar os trabalhos 
que a expedição está realizando.  
O maior risco a que se expõem os componentes de expedições desse 
gênero não é o da ferocidade do índio, nem a das feras, mas a 
insanidade de certas zonas sujeitas a inundações  para os perigos da 
doença, de febres e de Impaludismo  ... Devemos depositar confiança 
no trabalho realizado com tantas minúcias e tão belo ardor patriótico 
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... e incorpora-la aos domínios da nossa pátria ( O Estado de São 
Paulo, Terça-feira, 17 de Agosto de 1943 ). 

 
Sobre os objetivos da expedição disse: “E´ preciso frisar mais uma 
vez, de modo a não deixar lugar a nenhuma falsa interpretação, que a 
expedição tem objetivos não apenas desbravadores, mas 
principalmente colonizadores.... Os lugares atingidos serão lugares 
conquistados para a civilização, integrados na economia nacional.” 
 
Vi os Chavantes, a 150 quilômetros alem do rio das Mortes. Ao 

sobrevoar a aldeia, eles foram tomados de pânico, começando a 

correr de um lado para outro. Os índios das outras aldeias, de tribus 

menos famosas, mostraram menos pânico e pavor. Acredito que com 

mais quatro ou cinco vôos sobre a povoação, os chavantes estarão 

preparados para o contacto como homem civilizado. Eles são 

diferentes de todos os outros índios brasileiros. Não pescam. Usam 
apenas a caça. Tomamos todas as precauções de modo que 
Expedição Roncador-Xingú evite incidentes. Não haverá choques 
armados. Diariamente os aviões sobrevoam as aldeias de índios, 
orientando a Expedição ou para evita-las ou para ir ao encontro 
delas de acordo com as impressões dos aviadores sobre a ferocidade 
e espírito de reação notado nos silvícolas. Do extremo norte vai partir 
também outra expedição rumo ao Roncador, em cuja região se 
encontrará com a do sul, que já está em marcha.  Este será o primeiro 
e grande serviço que resultará da iniciativa para o progresso do 
Brasil (O Estado de São Paulo, quinta-feira 19 de Agosto de 1943 ).  

 

Nestas reportagens também se observa um grande preconceito sobre os povos 

indígenas e em particular sobre os Xavante, divulgando em geral informações negativas 

que irão formar a opinião publica nacional, perpetuando uma imagem errônea das 

populações indígenas no Brasil .  

Esta era, portanto, a visão (dos brasileiros) a qual foi retomada pelos projetos 

governamentais dos militares para a ocupação da Amazônia. O discurso mostra a 

contraposição entre o progresso, representado pelos membros da Expedição Roncador 

Xingu, e o atraso visto nas populações indígenas. A proposta era o mais rápido possível, 

tornar as “tribos” de índios em “civilizados”, fazendo, portanto, parte do processo de 

modernização dos sertões este “trabalho civilizatório (Gomide, 2004)”. Neste sentido 

Moraes afirma que: 

  

A proposta da Marcha para o Oeste induzia a idéia de uma segunda 
conquista do território pátrio, animando uma nova onda expansionista 
agora impulsionada pelo ideal da modernização. Observa se a 
incorporação material das novas terras sendo novamente 
acompanhada pela violência que marca o avanço da frente pioneira, e 
de novo conhecendo uma apropriação simbólica do processo que o 
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interpreta como uma nova epopéia na construção do país (Moraes, 
2002). 

 
 

A revista “O Cruzeiro”, também divulgou grandes reportagens sobre a 

Expedição e de forma sensacionalista sobre os Xavante.  

“Os artigos primavam pela técnica fotográfica que privilegiaria as fotos de 

índios com autoridades visitantes, além de enfatizar a beleza física dos índios em poses 

e maneiras à moda civilizada (Menezes, 2000).”  

A revista irá engajar-se na tarefa de dominação dos povos indígenas, 

defendendo, portanto, a modernização da nação. A imagem do índio “é incompatível 

com o modelo de nação desenvolvida apregoado pela revista (Costa, 1992:84)”.  

Esta autora comenta as foto-reportagens, da revista, que inicia com uma matéria 

sobre os Xavante:  

[...] chegou a grande hora de aproveitar a inteligência dos nossos 
silvícolas, civilizando os para que eles deixem de ser um peso morto 
na vida da nacionalidade, colaborando com os progressos da 
civilização ... por que não civilizar o índio brasileiro? ... criar escolas 
para os índios, educá-los, entregar-lhes grandes fazendas, ajudá-los , 
dar lhes o direito de voto, transformá-los  em operários, técnicos, 
agricultores ... o índio brasileiro é tão inteligente como o índio 
americano (Costa, op.cit.: 85 )”.  

 
Assim vê-se que os índios são reserva de mão- de -obra somente à espera de 

serem utilizados para a construção/ modernização do país. Ainda deve ser lembrado que 

“Os Estados Unidos são o modelo... e o genocídio das nações indígenas americanas é 

um exemplo de integração cultural.” (idem) 

Nessas reportagens de “O Cruzeiro”, toma-se uma atitude etnocêntrica onde é 

mostrada a tecnologia, a ciência e cultura da sociedade envolvente, como superior à 

indígena, e estes como um empecilho ao progresso do país (Gomide, 2004).  

Outras informações sobre os Xavante dessa época são dos irmãos Villas- Boas, 

integrantes da Expedição Roncador –Xingu. Declararam que percorreram o território 

dos Xavante durante oito meses, durante os quais os Xavante defenderam suas terras :  

 
Tivemos diversas escaramuças com os Xavantes. Tínhamos que 
acampar muitas vezes às 3 da tarde para fazer paliçadas, atrás das 
quais dormíamos. Porque os Xavantes chegavam à noite e metiam 
flechas. e tínhamos que dormir no chão. Com guarda vigiando, para 
dar o alerta (04/02/1979, Orlando Villas Boas ao jornal O Estado de 
São Paulo)”. 
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Neste movimento a resistência Xavante é abalada. A invasão do território 

Xavante  ocorreu tanto pelos rios cortados por numerosas embarcações como pelos vôos 

rasantes sobre as aldeias que apavoram mulheres e crianças, pelo registro de Ayres da 

Câmara Cunha que sobrevoou uma aldeia, (a apenas vinte metros do chão, com a clara 

intensão de amedrontar ) pode se ter uma idéia do que representou a frente pioneira aos 

Xavante: 

  

...somos os primeiros a perturbar o sossego daqueles nativos bravios 
[...] o avião passou impetuosamente por sobre as casas e... o mundo 
veio abaixo. E tudo desandou em formidável correria, onde se viam 
mulheres com crianças às costas, correndo para o mato, guerreiros 
com arcos, flechas cruzavam no céu, em nossa direção, bordunas 
rodopiavam no ar [...] e repetidas vezes descemos quase a pique sobre 
as malocas,... pelos matos e cerrados dos arredores, ocultavam se 
mulheres e crianças ... (Cunha 1969:39 apud Ravagnani,1991).  

 

 A FBC,  também  com o mesmo objetivo de colonização do centro oeste, inicia 

com a formação de núcleos no rio das Mortes e na Serra do Roncador, em pleno 

território Xavante. Este, no entanto, é considerado como um “vácuo” ou “terra de 

ninguém”:  

 
 Este vácuo é o Brasil Central, que para todos os efeitos continua 
praticamente hoje o que era há 200 anos. E a função precípua da 
Fundação Brasil Central, sob o aspecto geopolítico, consiste em 
corrigir este Estado de coisas, preenchendo o vácuo que a natureza 
aborrece- especialmente em matéria política. Nesse assunto, não se 
tolera o vazio, a terra de ninguém.” (Arquimedes Pereira Lima, 
presidente da Fundação Brasil Central,1952 apud Menezes, 2000) 

 
Como, pois, pensar em colonizar esse imenso trato de terras do grande 
vazio que é o Norte de Mato Grosso, onde as distâncias - o maior 
inimigo da produção- se expressam em linguagem de centenas de 
quilômetros? ... Povoando o grande deserto que representa o Norte 
mato-grossense ou procurando fazê-lo não molestamos até agora os 
índios – que pervagam ou habitam a região (Fernando C. da Costa, 
governador do Mato Grosso 1955, apud Menezes, 2000).  

  
Desta maneira a EXR e a FBC em seu movimento da segunda conquista de 

terras, invadem e retalham os territórios indígenas do Mato Grosso. 
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2.2.2.3. Xavante e SPI- frente de atração de Meireles atingem o rio das Mortes em 

1944   

 

Em 1944, o sertanista Francisco Meirelles, do SPI é enviado para chefiar a 2ª 

turma de atração dos Xavante no rio das Mortes (Freire, op.cit.).  

Francisco Meirelles relata as atividades da frente de atração115 no rio das Mortes, 

entre estas a recomendação de se construir um “rancho no local onde Pimentel Barbosa 

e sua turma foram “mortos” para aí se realizassem as trocas de “presentes” com os 

Xavante.  

Assim, a equipe de Meirelles obteve a confiança dos índios que responderam 

positivamente à aproximação, e tomaram a iniciativa do encontro (Freire, 2005; 53) 116.  

Meirelles detalha seu encontro com o chefes Xavante, entre estes Apowe (denominado 

pelos brancos Apoena):   

 
A partir de então os Xavante externaram “o propósito de serem nossos 
amigos e desejarem manter essa amizade, dando disso provas 
inequívocas” (ibid., fot. 398). No final do relatório, o sertanista pedia 
apoio à Diretoria do SPI para a continuidade de tudo o que havia sido 
conseguido “com tanto sacrifício” (ibid., fot. 399) e previa a 
pacificação completa dos Xavante para breve.” (Freire, op.cit.)  

 
 

O trabalho da frente de atração do SPI que teve como dirigente Francisco 

Meirelles iniciou-se em 1944, mas somente em abril de 1946, às margens do rio das 

Mortes, um ano após o início das retribuições, avistaram pela primeira vez os Xavante 

que os chamavam e por meio de mímica pediam presentes. Foi o primeiro contato. 

Estas idas e vindas e trocas de presentes retribuídas com flechas e bordunas, 

foram ocorrendo durantes alguns meses. Numa destas ocasiões deixaram no local três 

                                                 
115 “Segundo Acary Oliveira, Meirelles “inovou as frentes de atração indígena, pois usava o sertanejo, o 
seringueiro e o garimpeiro. Escolhia o que tinha padrão mais elevado de moral e levava, inclusive, 
famílias inteiras, porque achava que a presença de crianças e de mulheres no acampamento tirava uma 
certa desconfiança do índio arredio” (Oliveira e Amado, s.d .,p. 15 apud Freire, 2005:59)  
 
116  “Tal fato, dentre outros, teria levado os índios a proceder de forma “diferente”diante da equipe de 
Meirelles. Hostis e agressivos frente às populações ribeirinhas, os índios retiravam “confiantes” os 
brindes lá deixados pela equipe de atração, além de responderem aos sinais de aproximação sem qualquer 
animosidade. 
No relatório dos serviços de atração realizados em 1946, Meirelles relatou os primeiros contatos pacíficos 
com os Xavante. Segundo sua interpretação, toda a equipe da turma volante de atração demonstrava 
intenções pacíficas e sentimentos de amizade compreendidos pelos índios, que nunca hostilizaram os 
trabalhadores, inclusive em encontros fortuitos. Os índios recebiam brindes e davam sinais de que 
queriam estabelecer contato (Freire, 2005: 58).”  
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flechas com as pontas quebradas, simbolizando paz. “não demorou de um dos pontos da 

mata saísse um grupo de seis a oito Xavante, precedidos pelo chefe e do pajé, vinha este 

espargindo sobre a sua gente punhados de cascas quebradas em pequenos fragmentos e 

folhas certamente para imunizá-los contra qualquer feitiço ou malefício .... (Souza,1953 

apud Ravagnani,1991:105)”.  

Após um chamado do chefe surgiram em torno de quatrocentos Xavante, 

trazendo flechas com pontas quebradas, sem arcos, e bordunas que logo foram entregues 

como presentes recebendo outros em troca (Ravagnani, op.cit.:105).  

Repetiram-se as trocas à distancia e em junho de 1947  “o cozinheiro Benedito 

conseguiu fazer a troca de mão a mão. Quando acabaram os presentes, os índios ficaram 

irritados, falando e gesticulando muito.” (...) “os contatos pacíficos se sucediam e as 

trocas se faziam de mão a mão. Mas isso não significava submissão dos indígenas 

(Ravagnani, op.cit.:107)”.   

A imprensa acompanhou a segunda pacificação Xavante com sensacionalismo e 

preconceitos. A pacificação Xavante foi cercada de interesses, o rio das Mortes e a Serra 

do Roncador faziam parte do imaginário nacional de “riquezas e mistérios” de uma 

região exótica a ser conquistada e explorada. Neste sentido a imprensa, jornais e revistas 

como O Globo117, O Estado de São Paulo, O Cruzeiro, e ainda cinegrafistas 

acompanharam a equipe de Meirelles, e assim como as expedições anteriores também 

buscavam o sensacionalismo.  

São retratos sobre o sertão e os índios, estes por um lado como “selvagens 

ferozes” e por outro como “bons selvagens”, entretanto são sempre registros carregados 

de forte preconceitos. Foram produzidos os filmes : Frente a frente com os Xavante 

(1947) e Sertão: entre os índios do Brasil Central (1949), ambos de Vasconcelos 

(Freire, 2005; 60).118 Outros jornalistas que também estiveram no rio das Mortes foram 

Sylvio da Fonseca (1950) e Lincoln de Souza (1952, 1953). Estes registraram o segundo 

contato com os Xavante e escreveram sobre a morte de Pimentel Barbosa.  

                                                 
117 O Globo/RJ, 30/03/1946 
118 “No filme Frente a frente com os Xavante uma imagem sintetiza o espírito colonialista e  
submissão e conquista: as flechas dos Xavante sendo entregues ao diretor do SPI. Há imagens da 
entrega de brindes e do temor dos índios no contato; além disso são documentadas as atividades da 
expedição – como coluna militar – até o PI Pimentel Barbosa, onde são efetuadas trocas de brindes 
com os índios. [...] O filme Rio das mortes apresenta um roteiro elaborado para divulgar as atividades 
do SPI no rio das Mortes. Retrata as iniciativas de contato com os Xavante, as atividades cotidianas do 
PI Pimentel Barbosa, contesta a suposta ferocidade dos Xavante”.  (Freire, 2005:60)  
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Enfim, os Xavante foram o primeiro povo indígena a ser comercializado pela 

mídia, divulgado pelas fotos românticas do SPI. (Garfield, 2001, p. 59 apud 

Freire,op.cit. 60)   

No final da década de 1940, inicia –se uma nova fase da “pacificação” Xavante, 

feita dentro de seus territórios;  para Meirelles, este povo encontraria “seu lugar na 

comunidade brasileira”, não tendo sido “demasiado caro o preço em vidas que o SPI 

pagou” (Freire, op.cit.61).   

Em 1949, é registrado por Meirelles, que os Xavante acompanhavam a turma da 

atração para explicar “até onde iam seus territórios (Meirelles, Relatório 1949, f. 342, 

fot. 718): 

  

Na exploração do rio Sete de Setembro, os índios acompanharam a 
expedição mas voltaram das margens do rio Suiá-Missú, limite de 
seus territórios, pois aí residiam “os terríveis Suiás, seus prováveis 
inimigos, tal a péssima referência que fizeram deles, de sua ferocidade 
e feiúra...que evitássemos, recomendaram eles, qualquer contato com 
semelhante espécie de gente (Freire, op.cit.60).  

 
 

Nesse período, portanto, Meirelles fez expedições com os Xavante para o 

reconhecimento do território e elaborar uma proposta de demarcação. O projeto de 

Meirelles e seu desdobramento será objeto da próxima discussão. 

Apenas em maio de 1949 aconteceu a esperada confraternização entre os 

Xavante e os moradores do posto indígena Pimentel Barbosa. “Poucos dias depois os 

índios voltaram ao mesmo posto, tendo Meirelles realizado a aproximação entre os 

chefes inimigos Apoena e Uataú, o primeiro Xavante e o segundo Karajá. Houve 

discursos e trocas de presentes. [...] o contato caminhava lento, mas com segurança e 

continuidade embora outros grupos continuassem hostis (Ravagnani, op.cit.108)  A 

consolidação da “pacificação” aconteceu algum tempo depois quando o chefe Apowe 

convida Meireles para visitar a aldeia.  

Enquanto isto, outros grupos Xavante estão se deslocando e vivendo em outras 

regiões. Em 1949 aparece um grupo em São Felix do Araguaia, este grande grupo 

chefiado por Tserasu. Em Xavantina outros grupos Xavante mantém contato com a 

FBC, “a partir desta data puderam os criadores de gado de Goiás ocupar os extensos 

campos até então impenetráveis da Ilha do Bananal e do rio das Mortes (Ravagnani, 

op.cit.:110). [...]”. Esta região devido a ser extremamente rica em recursos, já havia sido 

alvo de projetos com intenção de colonizá-la, inicialmente pelo Padre Chovelon (década 
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de 1930), como já referido anteriormente, pelos mesmos motivos  também foi descrita 

por Meirelles.  

 
a submissão dos Xavante constitui um caso clássico de 
confraternização obtida pelo método persuasório de Rondon 
dificultada pelo grande numero de índios e por terem tido no passado 
contato com a sociedade nacional. O plano consistiu em cerca-los de 
todos os lados, impedindo a presença de brancos e obrigando –os a se 
defrontarem com os pacificadores, ao mesmo tempo em que exibiam 
os possantes recursos que possuíam como embarcações a motor e 
apoio aéreo (Ravagnani, op.cit. 110).  

 

Deve-se lembrar que a pacificação Xavante é tida como um acontecimento único 

pelo Estado brasileiro, datado de 1946 e localizado em São Domingos no rio das 

Mortes, no entanto, os vários grupos Xavante dominavam extensa área que juntas 

formavam o seu território.  Assim cada um destes grupos estabeleceu relações com os 

brancos em diferentes momentos. Estes grupos são assim divididos: um da região de 

São Domingos, outro próximo ao rio Batovi, e um terceiro localizado perto do rio Couto 

Magalhães e Culuene (estes subdividem e se estabelecem nas missões salesianas) - 

(Lopes da Silva, 1992: 369).    

Esta foi a estratégia Xavante para sobreviver aos ataques que vinham sofrendo, 

pelas intensas pressões sobre suas terras e ainda sobre as epidemias (gripe e sarampo) 

que foram acometidos, muitas vezes por roupas contaminadas. Assim divididos em 

grupos menores e enfraquecidos pelas doenças, os Xavante acabam por buscar o contato 

com o branco, a fim de terem acesso aos remédios para estas enfermidades até então 

desconhecidas. Desta forma os contatos passam a ter um outro caráter, distinto daquele 

primeiro contato em 1946. São os próprios Xavante que procuram o contato pacífico 

(Lopes da Silva, op.cit.:369).  

A partir deste momento pode-se considerar que a marcha indígena de fuga para o 

oeste terminou (Gordon, 2006), já estavam cercados. 
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2.3. Geografia Xavante – a criação das aldeias e a formação do território   

 
2.3.1.A construção do território pela dinâmica política dos grupos locais   119 

 
 

De acordo com os estudos  de Maybury-Lewis e Lopes da Silva sobre os 

Xavante, as alianças e as cisões 120 são elementos fundamentais da política desse povo.” 

(Maybury-Lewis, 1984:372-4). 

  A História Xavante tem como características as divisões e a mobilidade 

territorial dos grupos. Estas diversas separações e fusões aldeãs tem como principio a 

política Xavante e a maneira como esta sociedade se reproduz.( Lopes da Silva,1986) 

Assim são as alianças e cisões dos grupos locais que determinam a territorialidade 

destes.  

Além disto, está relacionada à história de outros povos indígenas e ao 

povoamento desta região pelas frentes de expansão da sociedade envolvente. A 

construção do território Xavante no Mato Grosso está, portanto relacionado à difusão 

dos vários grupos Xavante. Neste caminho entraram em contato com conhecimentos de 

outros povos que foram incorporados e com outros tiveram conflitos e guerras.  

 
“Na caminhada houve brigas com outros povos e apropriação de danças e rituais, 
conhecimento de danças e rituais de outros povos como Karajá e Kayapó. (Top Tiro, 2008) 
 

 

O território é formado por uma rede complexa de relações, e as atuais terras 

indígenas não se explicam apenas pela História da colonização pela sociedade 

envolvente. 

Cada grupo local ou aldeia controla política e simbolicamente uma parte desse 

espaço que forma o território Xavante. Assim o território indígena, “mesmo sendo 

contínuo, não é nunca homogêneo (como uma “propriedade” qualquer)”(Ladeira 

,1989:21). 
                                                 
119 Sobre a dinâmica territorial Xavante, ver  tese do antropólogo  Paula, 2007.  
120 Trata-se de uma sociedade dual que apresenta metades exogâmicas constituídas por clãs patrilineares, 
cujas linhagens mobilizam-se para fins políticos. Nas aldeias Xavante, não há herança do cargo de chefia , 
estando essa posição ao alcance de qualquer homem que se mostre prestigiado politicamente e que tenha 
o apoio de parte majoritária dos grupos políticos ou dos habitantes da aldeia. O cargo está constantemente 
em disputa. Conflitos são solucionados pelo conselho dos homens maduros de cada aldeia, não havendo a 
figura de um líder supremo, com autoridade ou reconhecimento no conjunto das aldeias. Cada aldeia é um 
universo político em si mesmo. Conflitos não solucionados tendem a resultar em cisões da aldeia ... 
(Lopes da Silva,1992;370)”.    
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Constata-se a intensa mobilidade dos Xavante em seu território até a década de 

1950, quando ainda ocupavam um território continuo. Este movimento de cisões e 

fusões formando outras composições dos grupos  ocupou outras áreas construindo desta 

maneira o território.  

Da antiga aldeia Tsõrepré (Serra Vermelha) localizada próxima à Serra do 

Roncador no Mato Grosso, é que se dividiram os Xavante e formaram os grupos que 

determinaram as grandes áreas Xavante. Em cada uma destas áreas, o processo de 

criação e de cisão das aldeias moldou a vida política. Portanto a “história das aldeias é 

uma história política”. Neste sentido que se deve considerar as fissões políticas assim 

como a redistribuição territorial dos grupos (De Paula, 2007; Siqueira, 1993: 230).  

  Recorre-se aos registros históricos e etnográficos, e aos depoimentos dos velhos 

Xavante que através da História oral ensinam como se deu a construção do território  

Xavante no rio das Mortes (MT) conforme descrito a seguir. 
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Figura 32  
 

 
 

Org – Maria Lucia C. Gomide e  Fernando Kawakubo (2007) 
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Org.: Edson A. Filho & Maria Lúcia C. Gomide, 2008. 

 

Figura 33 – Mapa do Domínio dos Xavante 
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2.4.  A História da criação das aldeias contada pelos A'uwe Xavante e pelos 

waradzu na formação do território. 

 

Os tempos de antigamente, das primeiras aldeias próximas ao rio das Mortes, são 

recordados nos depoimentos, como um período em que os Xavante tinham maior 

autonomia e grande mobilidade no extenso território, quando a territorialidade era 

vivida. A aldeia Tsõrepré é lembrada como um tempo de harmonia na plenitude da vida 

tradicional com fartura e realização de rituais, principalmente por estar distante dos 

waradzu. Tsõ’repré, também conhecida como “a aldeia mãe” é desta maneira narrada 

nas palavras de   Sereburã  (trecho do livro “Nossa Palavra”) :  

  

eu vou falar. eu sou Sereburã, estou pintado como nos tempos antigos. 
Vou contar a história de Tsõrepré, a aldeia de onde o povo se dividiu. 
Vou falar o que é Tsõrepré, a aldeia antiga, autentica onde o povo 
A´uwe vivia, antes mesmo de nós nascermos. Onde os velhos viviam 
muito tempo até se curvarem como o tatu canastra. Foi aí que  povo 
viveu junto, onde o povo aumentou, apesar das divisões internas. 
Nós viemos de lá, onde aparece o sol, fugindo os waradzu. Paramos 
em Wedeze. Depois atravessamos o Öwawê121. Em Tsõrepré não tinha 
waradzu. Ali fixamos aldeia. Em Tsõrepré cinco gerações 
completaram a formação do hö122. Abare´u entrou no hö, mas não se 
formou.  [...]Sorepré era um lugar muito bonito, muito plano. A terra 
era muito vermelha. Tirówa banhava longe, no rio zub´azé. Em 
Tsõrepré o povo vivia muito. Até engatinhar como canastra. Os netos 
mastigavam a comida para dar na boca dos avós. Era assim.” [...] 
hoje não tem mais ninguém lá. A terra foi coberta pelo lodo. 
Faziam zomori. Andavam daquele lado, nos campos, quando não 
tinha mais ninguém lá, nem A´uwe, nem waradzu. [...] antigamente o 
povo ia a busca dos waradzu para conseguir a faca.[...] os waradzu 
começaram a andar do outro lado do rio, foram chegando, 
acampavam no mato. Começaram  a derrubar o mato. Fazer roça. Lá 
pelos lados do Wedeze. Os nossos avós vieram para cá, fugindo 
(Sereburã  et.al. ,1998: 88,89).   

 
 

   Como visto anteriormente os Xavante também têm sua versão sobre a ‘pacificação 

dos brancos’,  

 
... E atualmente aumentou o dono de waradzu, antes eram 
poucos o numero de A’uwe que tiveram primeiro contato com 
waradzu.” [...]  Wa’rãti, era quem tinha ervas contra waradzu. 

                                                 
121 Öwawe é a denominação Xavante para o rio das Mortes.  
122 Hö é a casa dos adolescentes, mais informações em David  Maybury-Lewis e Aracy Lopes da Silva  



 201

Na verdade o clã poredzaõno é o dono dos waradzu (Sereburã, 
2006)123.  
 

 
De acordo com Sereburã o contato aconteceu nas aldeias antigas  Aróbonhipó e 

Tsõ’repré, o lugar onde acharam so machados e o s Xavante começaram a ter 

ferramentas, por isso o local se chama hotora dza’radzé(onde os machados foram 

deixados).  

 
(...) Naquele lugar tinha muito animais e tartarugas. Isso quando o 
cerrado era virgem, antes que os waradzu nos cercarem, não tinha 
ninguém, nenhum  waradzu por aqui, mas agora estamos cercados. A 
origem dos a’uwe é nessas duas aldeias antigas que eram:Aróbonhipó 
e Tsõ’repré. Era o trabalho do meu criador, no lugar se chama: 
Hotora Dza’radzé (lugar onde os Machados foram deixados) e então 
os A’uwe começaram ter ferramentas, isso ocorreu na aldeia 
Tsõ’repré... Sereburã (2006), 

 

Sereburã também comenta sobre a frente de atração do SPI e das aldeias antigas, 

e dos locais do território:   

 
 Os grupos  Ãnarówa e  Tsada’ro fizeram o rito de passagem para o 
jovem iniciado. Esse lugar  denominado Ti’airó-( terra de fogo). È 
neste lugar que caçávamos, caminhávamos é no Itehudu ao lado do 
buritizal ... onde mataram os dois padres. [...] E, ali, do outro lado do 
rio os waradzu deram muitas facas, machados e isso eu já estava 
acompanhando. Viemos vendo os lugares para Wededze e chegamos 
para Uiwede huna’rada. Naquele lugar que vieram waradzu para nos 
encontrar e trouxeram muitos carros e foram para aldeia quando 
morávamos na aldeia Aróbónhipó.era grande fila de carros  e Chico 
Meireles, Xerente e outros foram fazer contato na aldeia (Sereburã, 
2006).      

 
(...) foi no Wedeze que os waradzu chegaram com o barco e tiraram 
fotos nossas. foi a primeira vez que tiraram fotos. Trouxeram facas 
também. [...] deste lado a gente vinha  para caçar, depois nós 
mudamos para cá de novo, para Pazaihörepre, aí nós vivemos 
(Sereburã et al. 1999:150). 

 
Os depoimentos sempre se referem aos rituais celebrados em determinados locais 

e sempre relacionam sua historia com a classe de idade124 correspondente a 

determinados eventos, como por exemplo, qual classe estava sendo iniciada em certo 

ritual.  

                                                 
123 Depoimentos coletados pela pesquisadora , em língua Xavante  e posteriormente traduzidos.  
124 As classes de idade como explicadas no capitulo 1.  
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A memória de sua História está relacionada com o território, percorrendo os 

caminhos dos grupos locais na criação das aldeias e nas lembranças das lideranças que 

conduziam os grupos nesse movimento de formação e desintegração de aldeias. Esse 

processo que molda a vida política Xavante é também o que configura o território.   

A história das primeiras aldeias Xavante em terras mato-grossenses apresenta 

várias versões. De acordo com os depoimentos125 de lideranças mais velhas das 

T.I.Pimentel Barbosa, como Sereburã, Tsidowi  e Tsidanéri e em outras terras Xavante 

como Areões  e Sangradouro(  Tsa’amri e Top tiro, respectivamente) tem –se a História 

dos aldeamentos e as migrações dos grupos Xavante.  

Outra liderança da T.I. Pimentel Barbosa, o velho Tsidanére126, relata os 

movimentos de criação e abandono das aldeias, sempre se afastando dos “brancos-

waradzu”. Explicou que a antiga aldeia Wededze foi habitada duas vezes, comenta 

também a primeira divisão dos Xavante com surgimento dos grupos Maraiwatsede e  

Norotsu’ra:  

 
No Wededze os Xavante moravam quando fugiram dos waradzu vindo 
de São Paulo, mas os brancos os seguiram até chegar na aldeia 
Wededze. Os A’uwe moraram um pouco perto de waradzu, mas um 
branco começou namorar com uma xavante, e a partir daí, os A’uwe 
abandonaram aquela aldeia e foram na direção de São Felix. 
Fugindo bem longe dos waradzu. Fundaram então a aldeia ‘Riwaihi e 
depois em Dzub’adze, onde os nossos ancestrais aumentaram a 
população.  
Na aldeia Ete’rã’urã aconteceu a primeira divisão do povo A’uwe  
por causa da guerra e daí alguns foram para Maraiwatsede e para 
Norotsu’ra. O nosso ancestral com a outra parte da comunidade fez 
uma nova aldeia Tsõ’repre e a população voltou a aumentar. 
Passando tempo, nesta aldeia mesma que o povo se guerreou 
novamente, por isso outro grupo de a’uwe foi para Atserere e alguns 
foram para Norotsu’ra e para a Maraiwatsede. 
O A’uwe que morou em Aróbónhipó resolveu atravessar para 
Wededze. É assim a história antiga que nem todos sabem contar a 
origem do A’uwe e das aldeias (Tsidanére, aldeia Wederã, T.I. 
Pimentel Barbosa ,2006).      

 
 

A origem dos A'uwe e das aldeias, na visão de Tsidowi, é também uma geografia 

dos eventos históricos. Descrevendo o contato com os brancos e o território próximo ao 

rio das Mortes, destaca os elementos do cerrado, plantas e animais, os rios e córregos 

                                                 
125 Os depoimentos foram feitos na língua  Xavante e posteriormente traduzidos por Tseredzaro e 
Hiparidi, na T.I.Pimentel  Barbosa 2006.   
126 Relato coletado por nós em 2006 na T.I. Pimentel Barbosa,  tradução de Tseredzaro Ruriõ da 
T.I.Sangradouro.  
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falam de tempo de maior autonomia e o modo de vida tradicional de sua geração antes 

do contato, também aqui enfatizados a abundância e acesso aos recursos quando 

realizavam  zomori- as caçadas longas pelos cerrados relacionadas com a vida semi- 

nômade:  

 
O nosso pai que nos criou se chama Tserewa’ rã, matou dois padres 
na praia, enquanto estavam celebrando a missa, ali o lugar se chama 
“Hotöramédzé “ onde o machado foi jogado. Os ancestrais do meu 
sobrinho Damião moravam do outro lado do rio o lugar onde tinha 
pouco pé de babaçu, se chama Ti’ Airó.  Ali tinha muitos animais da 
ultima vez que fizemos a expedição com os nossos padrinhos,  e 
fazendo queimadas para caçar. Nossa! Naquele lugar limpo tinha 
muito veados, veado galheiro. [...] Naquela (pedra –escura), eterã –  
da antiga aldeia Tsõrepré matavam peixes com timbó e durante a 
expedição pegavam muitas traíras, e tucunaré e pe’wa que matavam 
com timbó antes de nós ...  E naquele lugar que entrou é o lugar de 
“pahi’ watsa” e embaixo o lugar se chama “pewawe” nome antigo. 
No inicio desse rio é o tepebö é foz desse dois rios. E depois naquele 
lugar chamado Buru’rãdzaipówarahorehã (...) Quando éramos 
adolescentes, durante caminhada coletiva íamos caçar pássaros, 
atrás dos adultos. Somos da ultima geração do grupo “nodzö’u’, 
(milho Xavante).   O grupo Abare’u (pequi, se tornaram adolescentes 
ainda estávamos pelados. ... Somos últimos a se tornar adolescente 
pelados[antes do contato] (Tsidowi,2006).  

 
 

A História dos aldeamentos , contada por Top’tiro127 (2008) 
 

A primeira aldeia é Wedeze. Já na aldeia Tsorepré aumentou a 
população, e aconteceram os mais importantes rituais Xavante, era um 
lugar bonito, aberto128.  

 
 

...  o primeiro aldeamento é Wededze, depois no Duáro,  
São as primeiras aldeias que se dividiu as pessoas , grande briga. 
Primeiro Wededze depois Tsõrepré.Ali que viviam, dizem que meu 
avô o pai de meu pai, fez o Pahoriwa no Wededze, ai que eles 
voltaram.  
A primeira separação, era uma aldeia grande antiga, Wededze, a 
separação ... 
Em Goiás era um grupo só, uma aldeia só... não tinha essa subdivisão, 
começaram ter a partir dessa matança e lideres começam a sair. 
Começa a levar sua família e rachou mesmo, e dividiu e formou 
Norotsura e Ape , Maraiwatesede , Culuene  ... começa a formar mais 
para  cá. Ate ai (em Tsõrepré) estão vindo um grupo só. 
 (...) “Formou o grupo Norotsura quem vem liderando para cá são 
Tsihorirã  e  Pahoriware, são uma linhagem que se espalhou  também. 

                                                 
127 Depoimento de Adão Top’tiro, coletado por mim em 2008, na T.I. Sangradouro,  com tradução de 
Hiparidi.  
128 Lopes da Silva comenta que Tsõrepré é considerada uma aldeia onde os Xavante viveram um período 
de   harmonia.  
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Houve um conflito com Apsewahihã,  no Öpa’hi que é um rio que tem 
no Nõrõtsu’rã ...” (TOP’ TIRO,2008)  

 
 

Para Adão Tsa’amri 129(2006), da T.I.Areões, o início dos Xavante seria na 

aldeia Wededze, situada nas margens do rio das Mortes, comenta sobre este fato da 

seguinte maneira:  

 
... eles [os velhos de Pimentel Barbosa]  não conhecem [a historia], 
não esta certo, na verdade  a origem do Auwe é na aldeia Wedeze. 
(...) 
No Wededze é a origem de Pahori’wa [jovens escolhidos durante a 
época do ritual de iniciação masculina] e A’é [colar de sementes de 
capim navalha, usado pelos Aihoubuni,que é um adolescente virgem] 
que os Pahori’wa nos pertence [ao clã poredzaonõ], por essa razão, 
ainda hoje vocêsdo clã poredzaõno  estão se tornando Pahori’wa, 
[líder do grupo].  
Na aldeia Wededze que iniciou a primeira iniciação do jovens com o  
grupo de Tsada’ró-sol e dois adolescentes foram escolhidos para 
serem Pahori’wa- lideres do grupo de wapte, mas antigamente era 
por dois clã Pó’redza’õnõ e Owawe e era assim também Tébé.(do clã 
Owawe)  (...)  
O nosso ancestral de Nõrõtsu’rã tiveram contato de novo com os 
irmãos da aldeia wededze e neste ocasião Tsere’ruremédzawa e 
irmão mais novo ficaram trocando unhas de veado-ponhimi’wa com a 
unha de ema. E aqui iniciou a troca pó nhimi’wa para mã nhipó-unha 
da ema. Antes era só aihonhimi’wa-unha de veado, mas mesmo assim 
atualmente o Ihire(velho-ancião) estão perdendo essa historia, por 
isso falo para essas pessoas que não foi bem contados pelos avós e 
para eles conhecerem melhor a própria historia da família. O 
Wadzatsé ancestral de Owawe não estava se relacionando bem com 
nosso avô Aptsi’ré, quer dizer não tinha o visitado, nem perguntou 
sobre as historias antigas e por falta isso owawe tem se confundido 
com tudo. O Aptsi’ré e os outros da família eram que comandavam 
com as festas. Essa chegou até a nossa geração e nós vamos 
continuar o que é do nosso ancestral, transmitindo de geração em 
geração. 
A origem do povo xavante A’uwe e da aldeia antiga não é dali e sim 
lá de Porto Velho. É naquele lugar na praia que tem mais de pé de 
coco e os caciques eram Parinai’a que vinham trazendo a 
comunidade. Só quando chegaram em Ete’ra’urã foram mortos os 
grandes criadores do nosso alimento e aqui foi o fim da historia na 
vida dele.  

 
 

Este depoimento importante feito por Adão Tsamri ao explicar sobre os 

aldeamentos e migrações Xavante, ensina que foi na aldeia Wededze que os importantes 

rituais iniciaram, como o Wai’a, também a instituição do Pahoriwa (líder do grupo dos 

                                                 
129 Depoimento coletado por nos em 2006 na T.I. Areões , tradução de Tseredzaro Ruriõ da 
T.I.Sangradouro.  
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adolescentes do clã Poredza’õnõ.). E ainda foi nesta aldeia a origem dos enfeites 

cerimoniais usados nos rituais. Explicou também sobre a posse destes adornos que 

pertencem ao clã Poredza’õnõ. Outro importante comentário é sobre o mito Parinai’a, 

pois é com estes que se dá a criação e constituição do cerrado e do território Xavante.  

Portanto, a história das migrações e dos aldeamentos A’uwe é uma história que envolve 

muitos aspectos da cultura, como mitos e rituais, assim como as localidades próximas 

ao rio das Mortes em vários pontos consideradas como a origem de aspectos da cultura 

do povo Xavante e da formação do território.  

Este relato se refere a um tempo onde os eventos históricos são mitificados 

(Lopes da Silva 1984:208). 

Os salesianos Giaccaria & Heide(1972) iniciam o seu livro “Xavante povo 

autentico”, com dados históricos numa narrativa do primeiro encontro dos Xavante  

com os brancos. Os velhos Xavante da T.I.Sangradouro, que contaram a história para os 

salesianos, sintetizam os últimos séculos de sua História desta forma: 

    

antigamente os Xavante habitavam em U’rere e os brancos vieram 
morar entre os Xavante e no início pareciam bons. Davam-lhes 
presentes. Depois os brancos falaram entre si: - maltratemos os 
Xavante, e roubemos as suas mulheres. E os Xavante perceberam que 
os brancos queriam fazer-lhes mal e disseram: - façamos também nós 
mal a eles, matemos os seus porcos. Os dois chefes Xavante contaram 
aos brancos que os Xavante matavam os porcos e assim os brancos 
atacaram e prenderam os Xavante. Assim os Xavante foram expulsos 
de U’rere. Então os Xavante disseram: - matemos os dois chefes, que 
estão sempre conosco e não nos defendem. O grupo fica aqui em casa, 
enquanto nós vamos esconder –nos na mata onde passam os dois 
chefes. Quando os dois chefes passaram por lá foram presos e mortos 
e, junto com eles também os seus amigos e uma mulher que queria 
defende-los. Depois os Xavante foram mais para a frente e 
construíram outro acampamento. Um outro grupo de brancos seguiu-
os. Os Xavante estavam cobrindo as choças com palha seca e os 
brancos alcançaram –nos onde estavam. E aqui os brancos, disparando 
mataram muitos Xavante . O grupo de Xavante que vivia com os 
brancos ajudava a matar e quase todos foram massacrados. Dois 
Xavante homens escaparam, enquanto as mulheres foram levadas 
pelos brancos . Esses dois homens foram para outros lugares e 
encontraram outras tribos, ate encontrarem os Xavante ( Giaccaria & 
Heide 1972 :13). 

 
A seguir a seqüência da formação das aldeias e as lideranças Xavante que 

conduziam os grupos locais no movimento de deslocamentos e criação das aldeias. A 
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História das aldeias é uma História de sua geografia, espacialização destas no território 

reflete a vida política:130  

 

Primeira travessia do rio Araguaia (Öpré)- aldeia Dunari  
 
Segunda travessia Rio Cristalino – aldeia Marãtóbré  
 
Terceiro rio das Mortes – aldeia Wededze 

 

 

1. travessia do rio Cristalino  

Tsererumi  

-Duptoodi 

- Paratsé  

2. travessia do rio das Mortes  

- Butsé  

3. fundador da aldeia Eterãurãwawe  

- Rapa  

4. fundador da aldeia Wedetede  

- Tsi’rupi  

5. mudou para Oniudu 

–Pariõwa 

6. outros lideres que vão para Oniudu  

- Tsihõrirã 

-Pariõwa 

-Uyré  

7. fundador da aldeia Parabubu 

- ‘Raywia 

- Wahitede’wa  

8. voltam para Tsõrepré  

- Tsimrihu  

9. voltam para Tsõrepré e depois para Parawãdzaradzé 

- Tsihõrirã 

10. grupo mudam para U’ratawaruture/Tsiwawenhi’radze  

                                                 
130 Baseado em Sbardallotto ( 1996 )  
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- Tsimhoropupu  

11. divisão da aldeia Rituwawe e vão para Tsiwawenhi’radze  

-Aptisi’re  

12. grupo que vai para Meruri e depois para Sangradouro  

- Dutsã  

13. outro grupo que vai para Sangradouro 

- Orebewe  

14. deixou Parawadza’radzé vai para Ariwederapã  e retorna 

novamente  

- Apowe (S.Marcos)  

 

 

 

Zonas Aldeias 
Zona 1 Wede’u 

Buruõtõró ou Dzubazé ou Tsõrepré 
Arobonipó (que dividiu-se em: Wedzede (Pimentel Barbosa) e 
Norowedenarada (Areões ) 

Zona 2 Eterãurãwawe 
Zona 3 Wabdzeréwapré 

Parabubu 
Parawãdza’radzé 

Zona 4 Oniudu 
U’ratawa’ruture 

Zona 5 Tsiwaweni’radzé 
Owarare 

Zona 6 ‘rituwawe 
Zona 7 Marãiwatsede 

Um’rerere 

Zona 8 Ariwede’rãpa 
Zona 9 Öwa 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabela 13 - Zonas nas quais se dividiram os grupos Xavante e aldeias que se formaram  
 

Fonte – Sbardallotto (1996). 
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2.4.1. A História das aldeias contada pelos waradzu   

 
Aqueles Xavante que atravessaram o rio das Mortes era um grupo formado de 

vários sub- grupos que ficaram unidos por um tempo com o fim de poder conquistar o 

novo território.  

Para diversos autores a aldeia Tsõ’repré seria a primeira aldeia Xavante no estado 

do Mato Grosso, em área da bacia do rio das Mortes. Informantes localizam-na ao norte 

da atual T.I.Pimentel Barbosa hoje em terras de fazendeiros, município de Ribeirão 

Cascalheira. Esta seria um centro da cultura Xavante, onde diversos grupos vindos de 

Goiás se estabeleceram a partir do século XIX.  

Em 1946, em local denominado São Domingos na confluência do Rio das Mortes 

com o Pindaíba, foi feito o contato de um grupo Xavante com a frente de atração do 

SPI. Nesta época um grupo de Xavantes liderados por Apowe funda a aldeia 

Etenhi’ritipa, atual Pimentel Barbosa. Em 1953 este grupo muda-se para as margens do 

Rio das Mortes onde é criada a aldeia Wededze. Outros grupos migraram e mantinham 

sem contato por este período.  

Para Lopes da Silva, a história131 das primeiras aldeias Xavante antes do contato 

com SPI , inicia-se com Etetsiwató (pedra distante), uma grande aldeia:   

 
constituída exclusivamente por Xavante e em número muito grande. A 
medida do tamanho não usual dessa aldeia é dada pela área que 
ocupava, correspondia ao espaço compreendido entre as cabeceiras de 
dois rios. Situava –se rio abaixo em relação a Pimentel Barbosa, na 
cabeceira do Öprabao’á (água limpa) conhecido como ribeirão água 
branca. É lá que começa a briga.”  (Lopes da Silva,1992:365) e 
partiram  acompanhando o rio das Mortes. 

 
Outros autores como Giaccaria e Heide (1972), observam que a primeira aldeia 

foi Wede’u, nesta os velhos morreram devido a epidemias e por este motivo abandonam 

o local e fundam Tsõrepré, (também denominada como Buruõtõro, ou Dzu’badze) na 

qual passam cerca de trinta anos. Tsõrepré significa Pedra Vermelha e é a denominação 

para a Serra do Roncador. Na historia Xavante este é o local onde viveram uma fase de 

harmonia, onde existia um consenso entre todos e era acatado o que os dois chefes um 

                                                 
131 Lopes da Silva (1992), Ravagnani (1991), Giaccaria&Heide (1972), são as principais fontes a partir das qual  
istentou se interpretar a História Xavante com a intenção de se construir uma aproximação daquilo que seria o 
território Xavante.  Esta autora ensina que faz uma “tentativa de reconstituir a movimentação dos Xavante no período 
que antecedeu ao contato de 1946”.   
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de cada clã, Owawe e Poredzaõno (como já comentado anteriormente no depoimento de 

Sereburã), combinavam com os velhos (Lopes da Silva, 1992; 366).   

A aldeia Tsõrepré’ situada na região da Serra do Roncador /rio das Mortes, tem 

como o período provável de sua existência entre finais do século XIX e 1930. Desta 

aldeia partiram os grupos para formar outras “unidades políticas e territoriais” que 

migram em varias direções tendo contatos diversos com a sociedade envolvente.  

Este movimento de formação político e territorial ocorreu em numero 

significativo, assim “recompõem-se, reafirmam-se e voltam a se cindir” . (idem) 

Inicia-se assim a sequência de formação de aldeias Xavante: a partir de 

Tsõrepré, um grupo parte e funda a aldeia Ete’rã’u’rã Wawe  nas proximidades do rio 

Sete de Setembro. Após um conflito entre as duas aldeias, um grupo ruma para o sul, às 

margens do rio Couto de Magalhães (T.I.Parabubure) e funda Wabdzerewapré.  

Por outro lado outra cisão em Tsõrepré de onde surgem dois grupos um funda 

aldeia de Aröbonipö (próximo ao rio das Mortes) e outra, Marãiwatsede vai para a área 

do rio Suia Missu (Lopes da Silva, op.cit.:367).  

 

 
 

A História das migrações e construção dos aldeamentos no Mato Grosso  de 

acordo com Maybury-Lewis. As comunidades Xavante nas décadas de 1950 e 60, 

(período de pesquisa de David Maybury-Lewis),eram ainda semi nômades, tendo 

começado a abandonar este padrão por volta de 1962. Maybury-Lewis (1984)dividiu-os 

em Xavante orientais e Xavante ocidentais, assim distribuídos em várias terras quando 

fez sua pesquisa :  

 
Xavante ocidentais 

Região do Xingu 

1. Batovi 

2. Simões Lopes 

Região do Alto Rio das Mortes 

3. Sangradouro 

4. Merure 
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Xavante orientais 

Região do Baixo Rio das Mortes 

5. Areões 

6. Capitariquara 

7. Santa Therezinha 

8. São Domingos 

9. Öto 

10. Marãiwatsede 

 

 

   Lopes da Silva (1986)  (ver figura 34 - as Terras Indígenas Xavante nas 

décadas de 1970 até o início dos anos 80),  comenta as alterações:  

  

Parte de Batovi e todos de Simões Lopes uniram-se para recuperar 
suas terras as margens de rio Culuene, onde vivem desde 1974; os 
moradores de Öto e Marãiwatsede deixaram seu território na década 
de 1960 e se dirigiram as missões. Recuperaram suas terras na região 
do rio Couto Magalhães, depois de muitos conflitos. Em inícios de 
1980, as reservas do Culuene e Couto Magalhães fundiram-se sob o 
nome de reserva Parabubure. Via de regra as comunidades cindiram-
se de modo que há mais de uma aldeia por reserva.  

 
 
Atualmente a reserva Batovi é a T.I. Marechal Rondon, e as reservas de Culuene  

e Couto Magalhães formam a atual Parabubure.  
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Figura 34 – Mapa das Terras Indígenas Xavante na década de 1970 e 1980  
Fonte : Lopes da Silva , 1986  
 



 212

Maybury-Lewis (1984) descreveu assim sobre a dinâmica Xavante aldeias e 
migrações:  
 
Região da bacia do rio  Xingu:  

 
1. Batovi  - em 1955 uma comunidade Xavante se estabeleceu no Batovi .  
Simões Lopes – este grupo provavelmente percorreu esta área de seu 
território a partir de 1930.  
2. A aldeia de Simões Lopes foi fundada também em 1955. 
Havia uma aldeia dos Bakairi junto ao posto do SPI naquela época, a aldeia 
Xavante era ainda tradicional quando Maybury-Lewis os visitou, ainda 
havia muita caça e os Xavante caçavam em épocas de rituais, embora já 
tivessem abandonado as viagens de seminomadismo.  

 
 
 
Região a oeste de Xavantina no Alto Rio das Mortes:   
 

3. Sangradouro - os Xavante desta região sempre foram muito hostis até os 
primeiros anos da década de 1950. [..] em 1954 chocaram-se com um grupo 
de Xavante  orientais nas proximidades de Xavantina o que os fez retornar a 
oeste.  
 
4. São Marcos – o grupo que sofreu inúmeras epidemias e busca refugio na 
fazenda de Manoel Garcia, que tenta exterminá-los com comida 
envenenada. Foram salvos pelos salesianos que os levam para a missão de 
Merure. Em 1958 foram transferidos para uma aldeia criada para eles, São 
Marcos .  

 
 

O autor já notou a modificação espacial do hö na década de 1960, quando esta 

passou a se situar na missão. Em 1962 os mais velhos “consideravam sua estada entre 

os padres simplesmente como um intervalo mais longo que o habitual entre dois 

períodos de vida nômade.” No entanto, os mais jovens já estavam se habituando à vida 

na missão e como conseqüência não acompanhavam mais as expedições de caça e 

coleta.  

Em torno do ano de 1964, os salesianos já tinham convencido aos Xavante deixar 

de realizar suas excursões de caça e apenas esporadicamente alguns deixavam a missão 

(Maybury-Lewis, 1984:58).  
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Xavante orientais  
 
Região do baixo rio das Mortes  
 

5. Areões – entre 1945 e 1950 havia uma divergência entre os grupos dos 
Xavante orientais (atual Areões  e Pimentel Barbosa), quanto a se deveriam 
ou não estabelecer relações de amizade com os brancos. 
Um grupo liderado por Öribiwe entrou em contato com os brancos de 
Xavantina, por volta de 1950. Este grupo permaneceu próximo a FBC em 
Xavantina e visitavam com freqüência, com isto surgiram problemas de 
abastecimento, já que em Xavantina dependiam dos suprimentos que 
vinham por via aérea. Por este motivo o SPI cria um posto e na mesma 
época chegou em Xavantina um missionário protestante (americano). este 
convenceu um grupo Xavante a se  instalar na missão e m Areões, em 1956. 
Devido a conflitos entre estes grupos os Xavante de Areões  matam Öribiwe 
em 1958, inicia se então uma fase de lutas entre estes grupos. Com estes 
acontecimentos a missão fechou e os Xavante mudaram –se para Santa 
Therezinha. No entanto continuou o conflito e foram atacados por 
Capitariquara.   
Em 1962, os Xavante de Areões continuavam o padrão de seminomadismo, 
dedicando-se a maior parte do tempo a expedições de caça e coleta, embora 
já tivessem desmatado extensas áreas para plantio (Maybury-Lewis, 
1984:66).  

 
 

6. Capitariquara – este posto foi criado pelo SPI em 1956 com o mesmo 
objetivo que a missão de Areões , ou seja, afastar os Xavante de Xavantina.  
“... as comunidades do baixo rio das Mortes ocuparam-se com seus próprios 
ataques e contra-ataques mas, em 1960, os Xavante de Capitariquara 
finalmente expulsaram os últimos regionais de seu posto sob a mira de suas 
espingardas, atearam fogo às construções ... depois disso a comunidade 
mudou-se para a região do Roncador onde dividiu-se em varias facções 
tendo cada uma seguido o seu caminho.”  
 
7. “Santa Therezinha- esta missão foi fundada em 1954 pelos salesianos 
com a finalidade específica de atrair os Xavante do baixo rio das Mortes 
para os catequizar. Dois grupos Xavante fixaram-se ali, um que não tinha se 
dado bem nem com o grupo de Oribiwe nem com os do Roncador; o outro 
que havia vindo da região do Xingu.Embora aldeados junto à missão, eles 
continuavam a sair em expedições de caça e coleta e estavam ativamente 
envolvidos com as comunidades Xavante vizinhas. Assim sendo, no começo 
de 1958,cerca da metade de comunidade mudou-se para Capitariquara.”    
O sistema da missão era o mesmo de São Marcos , mas com a diferença de 
que não tinham grande influência sobre os Xavante como aconteceu em São 
Marcos  e  Sangradouro . “os próprios Xavante tinham consciência de 
apenas uma alteração importante estavam tendo dificuldades para a 
realização da cerimônia do wai’a ...” por interferência dos missionários, o 
que era discordância entre Xavante e a missão (Maubury-Lewis, 
1984:67,68).  


