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OS úLTIMOS ALD·EAMENTOS IND1GENAS DA 
PROV1NCIA DE GOIÁS 

Oswaldo M. Ravagnani (*) 

"Desvastadas e destruídas a ferro e fogo as aldeias até 
então pacíficas e tranqüilas, os silvícolas que escapavam à 
fúria dos bandeirantes se iam refugiar nas solidões das flo
restas, onde supunham poder estar a salvo de tão estranhos 
civilizadores: mas embalde, que para esses aventureiros não 
haviam divisas, nem distância, nem obstáculos insuperáveis. 

E os que porventura procuravam na resistência salvar 
o direito de 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 cati
veiro." 

Alencastre, 1864:15 

Pelos estudos que fiz sobre os aldeamentos indígenas goianos, observei 
que foram construídos em quatro fases que cobriram os séculos XVIII e 
XIX - mais precisamente de 17 41 a 1863. E que elas se caracterizaram 
e foram determinadas pelas condições econômicas reinantes em cada perío
do. Em nenhum momento a política indigenista portuguesa, no século 
XVIII, e nacional, no XIX, tiveram como objetivo o bem-estar da popula
ção indígena da província. Sequer a visavam. Todas elas objetivavam o 
colonizador e sua obra: a colonização. Buscavam ora eliminar o silvícola, 
ora afastá-lo das regiões onde os colonizadores tinham interesse econômico, 
ora confiná-lo, ora transformá-lo em mão-de-obra escrava. Atraíam-no e 
escorraçavam-no, dependendo das vantagens que disto poderiam tirar. 

A Igreja e/ ou o Estado incentivavam ou tentavam controlar os audazes 
colonizadores que nas frentes de expansão do capitalismo comercial inter
nacional agiam e reagiam ao sabor de suas leis. Se choques houve entre 
os três não foi pelo silvícola, pois nunca existiu uma preocupação desin
teressada por ele. 

Considerei como pertencendo à primeira fase, entre outros, os três 
primeiros alojamentos construídos a partir de 17 41, para os guerreiros 
Borôro do sertanista Antônio Pires de Campos. Pela discussão que fiz dos 

(*) Do ·Departamento de Antropologia, Política e Filosofia do Inst. Letras, C. 
Sociais e E.ducação - UNESP - Araraquara. 
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conceitos de aldeia e de aldeamento considerei-os quartéis-aldeamentos. 
Localizavam-se na estrada do Anhangüera, que ligava Goiás a São Paulo, 
na região anexada, em 1816, à província de Minas Gerais, com o nome 
de Triângulo Mineiro. Sua função era impedir os ataques dos Kayapó. Cha
mavam-se Aldeia do Rio das Pedras, do Piçarrão e Lanhoso. Estudei nesta 
fase a descoberta do ouro, o povoamento da província, o papel dos serta
nistas e a política indigenista do . período, elaborada segundo as conveniên
cias do Estado, Igreja e colonizadores, permitida pelo ciclo do ouro e 
padecida pelos indígenas. Tratei deles no trabalho: Os primeiros "aldea
mentos" goianos e a mineração. 

Em 1750-.t (na primeira fase ainda) foram criados os três primeiros 
aldeamentos indígenas propriamente ditos: Sant'Ana do Rio das Velhas 
(1750) e a Missão de São Francisco Xavier, que compreendia os aldea
mentos de São Francisco Xavier do Duro ou Formiga (1750) e São José 
do Duro ou simplesmente Duro (1751). Todos eles estiveram sob a admi
nistração dos jesuítas. Estes permaneceram em Goiás dez anos - de 17 49 
a 1759 - quando foram expulsos do Brasil: Criaram atritos com o gover
nador devido à administração temporal do Duro e Formiga ocasionados 
pelo regimento de 1754. Houve revoltas dos índios nestes locais que resul
taram em muitas mortes e fugas. A política pombalina estava se implan
tando na colônia e a mineração atingia o seu máximo desenvolvimento, 
estacionando-se. Esses assuntos e os três aldeamentos construídos nesse 
período estudei no trabalho: Aldeamentos goianos em 1750 - os jesuítas 
e a mineração. Os dois artigos citados encerram. o que chamei de pnme1ra 
fase. 

A segunda fase teve início depois de um intervalo de vinte e quatro 
anos, coincidindo com o começo da decadência da mineração. Foram cons
truídos seis aldeamentos, num período de treze anos: São José de Mossâ
medes (1774), Nova Beira (1774-5), Maria 1 (178.t), Carretão ou Pedro III 
(1784), Salinas ou Boa Vista (1788) e Estiva, sem data conhecida. Deles, 
de suas características e das condições econômicas reinantes, ou seja, da 
ruralização da sociedade goiana me ocupei no trabalho: A agropecuária e 
os aldeamentos indígenas goianos. 

Novamente ocorreu um espaço de trinta e seis anos sem que nenhum 
aldeamento fosse construído, até que, em 1824, edificaram dois: Carolina 
e Graciosa; ambos nas margens do Tocantins. Foram os primeiros do século 
XIX~ frutos de úma política indigenista nacional que estruturalmente em 
nada se diferenciou daquela da metrópole. Serviram à navegação daquele 
rio uma vez que a economia da província estava baseada na agropecuária 
e no comércio fluvial com o Grão-Pará. Dessa situação, dos aldeamentos 
e da ideologia dominante tratei no trabalho: A navegação fluvial e os aldea
mentos em Goiás. A esse período chamei de terceira fase. 

Iniciarei agora o estudo da quarta e última fase dos aldeamentos. Ela 
teve princípio depois de um intervalo de vinte e um anos que a separam da 
anterior. Foram construídos nesse período quatro aldeamentos, entre 1845 
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e 1863, cobrindo um período de dezoito anos e ocupando o espaço político 
do chamado segundo império. 

Em 1843 o governo autorizou a vinda de missionários capuchinhos 
para o Brasil e no ano seguinte fixou regras para sua distribuição pelas 
províncias. Dois anos depois elaborou o "regulamento de 1845", conjunto 
de normas mais importante do império sobre política indigenista. Melatti 
( 1970: 169) observa que . . . "se, no· .p~ríodo colonial, uma grande parte 
da obra catequética esteve nas mãos · dos jesuítas, no império seriam os 
capuchinhos que se destacariam no trabalho missionário". Segundo Ribeiro 
{1970:62), a primeira leva de capuchinhos se compunha de doze "italianos 
que foram ter a Goiás, depois de se comprometerem na revolução que 
irrompeu em Roma, em 1848". 

Em Goiás se concentraram nas áreas onde estavam os núcleos pionei
ros de colonização, isto é, na região do Tocantins, no extremo norte da 
província, no Araguaia (Moreira Neto, 1~71 :205), nos rios Vermelho, do 
Sono e na ilha do Bananal (Primério, 1937:292). Embora estivéssemos 
no século XIX, não se concebia a "civilização" do índio sem o concurso de 
missionários católicos. E por volta da metade de.ste século vigoravam as 
disposições de 1845 sobre a utilização compulsória da força de trabalho 
indígena para o serviço público. A economia cafeeira em contínua expansão 
utilizava a escassa mão-de-obra forçando a um reinício da utilização do 
trabalho indígena~' . (Lombardi, 1985: 172-3.) 

Em 1846 o governador Ignácio Ramalho encaminhou à Assembléia 
mensagem criticando o uso de bandeiras contra as populações tribais: 
. . . "as expedições punitivas são pouco eficazes e estimulam a resistência 

indígena". No mesmo relatório pregava a criação de aldeamentos no local 
em que estavam os índios e não em regiões distantes de seu habitat, onde 
se tornavam dispendiosos e sen1 possibilidades de prosperar (Moreira Neto, 
1971 :201-2). A mesma política foi seguida por seu sucessor. Por isso os 
aldeamentos deste período se localizaram em áreas distantes da capital, nas 
margens do Tocantins e Araguaia, onde o comércio fluvial estava sendo 
estimulado. E para se concretizar era indispensável que suas margens fossem 
povoadas para fornecer os mantimentos necessários à tripulação, que tives
sem aldeamentos para conter a população indígena e presídios para pro
teger a navegação, armazenar alimentos, consertar os barcos, socorrer e 
disciplinar os tripulantes {Sousa, 1953:9; Barata, 1891 :343-4). 

Aldeamento de São Joaquim. do Jamimbu 

Entre as medidas tomadas pelo governo imperial a fim de preparar 
o Araguaia para o tráfego, estava a catequese dos índios da região, iniciada 
em 1845 nos núcleos já existentes e estagnados. Em conseqüência, criou-se 
na margem direita do Araguaia o aldeamento de São Joaquim do Jamimbu, 
perto de Salinas, no governo de Joaquim Inácio Ramalho. Era dirigido 
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por frei Segismundo de Taggia, seu fundador, e tinha o objetivo de conter 
os Karajá. Para isso mantinha um destacamento militar. O presidente havia 
proposto a criação de outros centros na rota do Araguaia. Um no furo 
do Bananal e outro no local do extinto presídio de Santa Maria. Não 
foram instalados na época por falta de recursos financeiros . (Brasil, 1932: 
132; Doles, 1972:73). N.este aldeamento havia índios Xavânte, Xerênte, 
Karajá e Canoeiros (Ravagnani, 1986:7-8). 

Em 1849, no relatório do governador Antônio de Pádua Fleuri (Sousa, 
1953:11) à assembléia legislativa, se lê: " A aldeia de São Joaquim de 
Jamimbu, em Salinas, tem prosperado; o missionário Frei Segismundo de 
Taggia, encarregado da catequese nesta aldeia, comunicou-me ( ... ) ter já 
batizado 25 índios Xavânte, dos que para ali vieram o ano passado". Em 
1857 diz Moreira Neto (1971:220-1) que era "habitado por índios de vários 
grupos, entre os quais os mais numerosos são os Xavânte com 60 indiví
duos, seguidos de 7 Karajá e de 2 Canoeiro". Dois anos depois havia 131 
Xavânte, Xerênte e Karajá, o que dá para perceber a grande mobilidade 
dos indígenas aldeados. Por volta de 1860 houve uma epidemia no aldea
mento, quando uma leva de Karajá tinha acabado de se instalar. Não se 
sabe pormenores a seu respeito. Nesta mesma época o governo enviou 
verba para a construção da capela e três arrobas de ferro e 16 libras de 
aço para a oficina de ferreiro lá existente. (Mello, 1980:70.) 

De acordo com Magalhães (1953:12), em 1863 sua população era 
de 220 Xavânte, dos quais 119 batizados e catequizados. Havia uma escola 
de primeiras letras, freqüentada por vinte meninos, e alguns índios aprendiam 
o ofício de ferreiro. Estes Xavâote viviam em casa comum e em harmonia 
com os Karajá. Baseado em informações dadas pela Diretoria Geral dos 
lndios de Goiás, em agosto de 1862 residiam, junto à população índia, 
trezentos colonos, na sua maioria lavradores, criadores e sete militares. 
O rebanho bovino incluía mais de seis mil cabeças. Também criavam 
eqüinos, suínos, aves e caprinos. Plantavam feijão, arroz, milho, fumo, 
café e cana~de-açúcar para o consumo e o excedente vendiam no mercado 
regional. (Moreira Neto, 1971:236.) 

Em 1863 São Joaquim do Jamimbu foi transferido para o recém
construído aldeamento de São José do Araguaia, por ordem de Couto 
de Magalhães. 

Aldeamento de Pedro Afonso ou Aldeia do Rio do Sono 

Segundo Moreira Neto (1971 :208-9) "Frei Rafael de Taggia foi con
vencido ou aliciado pelos fazendeiros de Carolina, que lhe confiaram a 
tarefa de retirar das margens do rio Farinha um grupo de índios Krahó, 
transferindo-os para a região do rio do Sono ( ... ) calculados em cerca de 
300 indivíduos ( .. . )". A seguir são indicados claramente os motivos 
porque foi escolhida tal região para a localização dos Krahó de Carolina: 
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"ao lado das vantagens de fertilidades, etc., fornecidas pelas terras em que 
se situava a nova aldeia, a presença constante de índios Xavânte e Xerên
te na região, levando sua hostilidade até as vizinhanças de Porto Nacional, 
impede sua pronta ocupação. É muito provável que esses índios Krahó, 
como no passado, tenham. sido para aí transferidos com o propósito de os 
forçar. a uma resistência contra aqueles grupos hostis". 

Em 1849 frei Rafael de Taggia já havia concluído o encargo recebido, 
transferido compulsoriamente trezentos Krahó do rio Farinha para o do 
Sono, Este novo aldeamento foi chamado de Pedro Afonso como homena
gem ao imperador. Para Doles (1972:82) o motivo pelo qual se pediu sua 
criação neste local foi porque era "imprescindível para que se estabelecesse 
a comunicação terrestre entre aquela vila e Porto Imperial pela margem 
direita daquele rio e que poderia também contribuir para o fornecimento 
de alimentos e remeiros para os navegantes". Este aldeamento iniciou com 
uma população de oitocentos indígenas. É importante salientar que os 
motivos apresentados por Moreira Neto e po·r Doles para a transferência 
forçada dos Krahó para aquele local se completam (Ravagnani, 1986: 13). 

Conta Vianna (1928:36) que frei Rafael estava naquele sertão desde 
1845 e no ano seguinte iniciou a catequese. Se localizou na chamada "pas
sagem do gentio", erigiu um arraial sob a proteção de São Pedro Apóstolo 
e em 1849 o nome foi alterado para Pedro Afonso, por resolução do gover
nador Antônio de Pádua Fleuri. Existe uma discordância quanto à data. 
Segundo frei Primério (1937:295) o padre Rafael chegou no Rio de Janeiro 
em 1846 e no final deste ano foi para Goiás catequizar os Guaijára e 
mais tarde se interessou pelos Krahó, tendo fundado Pedro Afonso. Como 
estava com perturbações mentais foi-lhe fazer companhia, em 1867, frei 
Antônio de Gangi. Em 1870 estava tão mal que permaneceu trancado num 
quarto até sua morte, em 1892, aos 80 anos. 

Em torno do aldeamento foi se concentrando, a convite do missionário, 
uma população de vaqueiros oriundos da vizinhança. Mais tarde disputa
ram com os índios a posse dessas terras, expulsando-os do local. Com a 
morte do padre Rafael veio o dominicano Gil Vilanova que encontrou os 
índios "pagãos" e "escaldados com a catequese". Este padre queria algumas 
crianças para as educar em Porto Nacional (Ribeiro, 1970: 62-3; Gallais, 
1942:130-1). 

Em 1856 o aldeamento estava em completa ascensão. O missionário 
pediu a construção de oficinas e classe de primeiras letras. A população 
era de quatro mil índios (Cunha, 1982: 130), apesar das epidemias graves 
que sofreram em 1849 e 1850. O missionário reclamou a Vicente Ferreira 
Gomes (Gomes, 1862:490-1), em 1859, que o governador havia mandado 
construir a oficina de ferreiro, "porém que os indígenas não queriam per
manecer na povoação e como se não pudesse estabelecer a oficina na 
aldeia ... " Disso inferimos que ao lado ou próximo do aldeamento havia 
uma povoação, muito provavelmente formada pelos vaqueiros regionais que 
o padre havia convidado para residir lá. Ao conjunto se chamava Pedro 
Afonso. 
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Aldeamento de Teresa Cristina ou Piabanhas 

Foi criado em 24 de junho de 1851, na margem direita do Tocantins, 
no norte de Goiás e dirigido pelo capuchinho frei Rafael de Taggia. Seu 
nome foi uma homenagem à imperatriz, esposa de D. Pedro II. Um ano e 
quatro meses depois havia 2.139 moradores das tribos Xavânte e Xe
rênte <1> < ~ >, sendo 944 homens e 1.195 mulheres. Em setembro de 1851 
- portanto três meses após a sua criação - mais de quatrocentos Xavân
te se apresentaram pedindo residência. Frei Rafael de Taggia escreveu: 
"Desejo trazer este numeroso povo ao cristianismo, porém as dificuldades 
são presentemente grandes e por ora insuperáveis, já pela linguagem custo
sa, inclinações inveteradas e enraizadas em seu coração, já pela necessária 
vida errante, e que somente com continuados trabalhos se poderá vencer" . 
(Sousa, 1953: 13; Vianna, 1928:36; Moreira Neto, 1971 :Ap.doc.p. III ; 
Ravagnani, 1986; 1978:78.) 

A população de Teresa Cristina, em 2~ de novembro de 1852, quando 
apresentava 2. 139 habitantes (Taggia, 1898), estava assim distribuída: 

De 4 anos para baixo, homens 157 mulheres 222 total 379 

" 4 " a 8, " 122 " 204 " 326 
" 8 " " 16, " 180 " 219 " 399 
" 16 " " 24, " 172 " 198 " 370 
" 24 " " 40, " 104 

,, 
153 " 257 

" 40 . 
" 209 " 199 " 408 para cima, 

SOMA, 944 1195 2139 

O padre Rafael de Taggia estava muito otimista com seu aldeamento. 
Afirma que estes Xavânte e Xerênte tinham passado por várias epidemias e 
ataques de bandeirantes, mas que eram muito prolíferos e por isso antevia 
grandes sucessos. (Moreira Neto, 1971: 120, 122, 136-7 .) 

Como os outros aldeamentos desta quarta fase, Teresa Cristina · -
mais tarde passou a se chamar Piabanhas, nome de um córrego homônimo 
- se limitou, parece, a uma casa onde morava o missionário, às casas 
onde residiam os indígenas e a igreja, todas construídas por eles mesmos, 
sob a orientação do padre. Dadas as condições econômicas o Estado pouco 
ou nada dispendia em sua construção. Outra novidade e que é característica 
dos aldeamentos do século XIX é que entre a população indígena moravam 
colonos desde o início, quando não a antecediam (Gallais, 1942: 129; Pro
pheta, 1927:94). De tal modo que em pouco tempo, com o aumento desses 

( 1) Sousa (1953:13) inclui também os Krahó, o que não parece ser correto. 
(2) As informações que frei Primério (1937:294-5) fornece não são verdadeiras. 
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e da população indígena, passavam a arraial e posteriormente a vila. Aliás, 
a intronização . de brancos entre silvícolas passou a ser um recurso muito 
utilizado pela ação indigenista do século XIX, como resultado da políti~a 
do Marquês de Pombal. 

Ribeiro (1970:66) observa que "Aos poucos foi se concentrando em 
torno da igreja e da casa do missionário uma população sertaneja que inva
dia, lentamente, com seus rebanhos os campos de caça dos índios, forman
do-se um arraial chamado Teresa Cristina, hoje Piabanhas. Quando os 
índios se deram 'conta do logro e procuraram expulsar os invasores, já 
lhes restava muito pouco e isto mesmo vieram perdendo desde então". Em 
1880 o governador, em relatório enviado à assembléia legislativa, dizia ter 
naquele aldeamento 2.000 Xavânte e Xerênte. Sete anos depois o viajante 
francês Alfred Marc encontrou 2.723 habitantes, em plena catequese, com 
muitos deles já falando o português (Oliveira, 1915: 18). Em 1898, no rela
tório do diretor de Instrução, .Indústria, Terras e Obras Públicas do Estado 
de Goiás, Bernardo Antônjo de Faria Alhernaz consta: "Em Piabanhas há 
um frade que é o único agente dessa obra humanitária, qual a de chamar 
para o grêmio da civilização milhares de indivíduos que levam uma vida 
puramente selvagem, sem o convívio da população civilizada". (Sousa, 
1953:13). 

Moreira Neto (1971:1Y6-7) afirma que no final do século a popula
ção havia se reduzido bastante, sobrando algumas centenas de Xerênte e 
extinguindo-se totalmente os Xavânte aldeados. Em 1912 havia Krahó no 
aldeamento, conforme diz Sampaio (1912: 157), que prestava " ... apreciá
vel serviço ao comércio e navegação para o Pará, auxiliando na carga e 
transporte das embarcações dos trechos encachoeirados do rio e fazendo 
uma lavoura muito rudimentar de mantimentos". 

Aldeamento de São José .do Araguaia 

Couto de Magalhães ficou impressionado com a miséria existente em 
Salinas e Estiva. Resolveu fundar nas margens do Araguaia um novo aldea
mento que recolhesse a população daqueles dois e, juntamente com Xavânte 
e Karajá do local, atendesse às necessidades dos viajantes daquele rio. 
Escolheu um sítio com belas matas na companhia de frei Segismundo de 
Taggia, mandou cortar algumas árvores para marcar o lugar onde deveria 
erguer o aldeamento de São José, a quem pediram as bênçãos e proteção. 
Embora a região fosse completamente desabitada esperava-se num futuro 
próximo que se tornasse o núcleo de "uma população rica e industriosa". 
(Magalhães, 1942:13 3-5). 

Isso bem demonstra que a preocupação com o indígena não existia, 
porque no presente estavam cuidando da navegação do Araguaia e "num 
futuro próximo" contavam com uma "população rica e industriosa". Essa 
população tanto poderia ser constituída por brancos ou índios, desde que 
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Aldeamentos oficiais go1anos 

..... .... 
< ,:,• 

º~ 
~· 
~· 

séc. XIX - 4.ª fase 

1. São Joaquim do Jamimbu (1845); 

2. Pedro Afonso ou Aldeia do Rio do Sono {1849); 

3 . Teresa Cristina ou Piabanhas (1851); 

4. São José do Araguaia (1863). 
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civilizados ou "industriosos". A ideologia continuava a mesma da época 
do descobrimento: ou o índio se "civiliza" ou desaparece. Como era não 
poderia continuar. Sua cultura contestava os dogmas da civilização cristã 
ocidental. 

Couto de Magalhães, em seguida, pôs-se a construir o aldeamento. 
Em novembro de 1863 seguiu um forte destacamento conduzindo presos 
"destinados a colonizar o lugar, oficiais de carpinteiro e diversos trabalha
dores com suas famílias". O missionário partiu de Salinas com 100 indí
genas para construir as casas e fazer plantações. Uma comissão de homens 
desta vila encarregou-se da edificação da igreja, casa paroquial e escola 
(Magalhães, 1942: 135). Interessava à população de Salinas não só o comér
cio fluvial como também proteger-se e precaver-se contra os indígenas 
concentrados nas margens do Araguaia (Brasil, 1932: 145). 

Frei Segismundo de Taggia obteve a administração de São José. O 
aldeamento de São Joaquim do Jamimbu foi transferido para São José 
do Araguaia, como ficou conhecido. Daí a confusão que se observa em 
alguns documentos ao chamar São José do Araguaia de São José do Jamim
bu (Ravagnani, 1986; 1978:78-9; Gallais, 1954:56). 

Em 1868 - portanto, quatro anos depois de sua construção - Pei
xoto (1905-66) encontrou 300 moradores que viviam da agricultura e cria
ção de gado vacum e cavalar. Soube no local que "essa povoação foi fun
dada em 1863, reunindo tribos dos índios Xavantes e Karajás, com fim de, 
fazendo-os cultivar o solo fértil da margem do rio, prestarem aos navegan
tes os víveres de que necessitarem; fim esse que me parece ter sido perfei
tamente conseguido ... " Afirma ainda que os Xavânte estavam todos ves
tidos à custa de seu trabalho e os Karajá nus, vivendo em parte da caça 
e pesca. Um ano depois eram mais de 500 os indígenas aldeados, convi
vendo com os colonos. Mais tarde trouxeram cento e cinqüenta Karajá 
da ilha do Banana1. Frei Segismundo de Taggia faleceu neste aldeamento 
em 1879, com 79 anos de idaqe (Primério, 1937:295-6). 

São José do Araguaia - ou do J amimbu, como era conhecido - não 
correspondeu, a curto prazo, às expectativas de seu fundador. Alguns anos 
-mais tarde estava bastante decadente. Pe. Gallais (1942: 181) diz que "A 
tentativa não foi por diante ou deu escassos resultados, e os Xavante con
servam reputação de selvagens entre os selvagens". Em outra obra (Gallais, 
1954:56) afirma que em São José havia apenas alguns Karajá. Também 
Coudreau (1897:211) em sua v~agem encontrou uma maloca Xavante ao 
lado de outras onze Karajá. Em 1889 um navegante desconhecido (Anôni
mo, 1980:86) contou umas 30 casas de telha e 20 de capim, com uma 
população de cem pessoas que criavam gado vacum. Em 194 7 já era uma 
vila com o nome de São José dos Bandeirantes. Do aldeamento nem vestí
gios existiam mais (Sousa, 1952-83). 

São José do Araguaia foi o último aldeamento oficial da província de 
Goiás. A partir dele foram criadas algumas missões religiosas, como a de 
Conceição do Araguaia, fundada em 1897 para os Kayapó, onde foram 

- 203 -



reunidos dois mil índios: A missão, ao contrário do aldeamento, deve sua 
existência aos missionários. O índio vive sob a vigilância e o amparo 
deles. Ela está ligada às Igrejas e não ao Estado, embora tenha, muitas 
vezes, o apoio e incentivo deste. Dela não me ocupei neste trabalho. 
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