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Introdu<_;ao 

Em geral, a escassa bibliografía sobre a política 
indigenista no século XIX trata apenas dos aspectos 
pertinentes a legisla.;ao e sua aplica.;ao prática. Este livro, 
que resulta de urna Disserta<;ao de Mestrado, pretende urna 
abordagem baseada num esquema teórico mais complexo, 
buscando explicar a política indigenista mediante sua 
contextualiza.;ao na realidade política, social e económica 
da segunda metade do século XIX. Os interesses económicos 
destacam-se na análise da liga<;ao entre a política indigenista 
implementada em Goiás e a questao da navega<;ao dos rios 
Araguaia e Tocantins, já que os índios constituíam sério 
empecilho a utiliza<;ao das vías fluviais navegáveis. 

Com efeito, quando concebemos a idéia de estudar a 
política indigenista em Goiás foi com a preocupa<;ao de, em 
primeiro lugar, suprir algumas !acunas existentes nos 
estudos sobre as popula<;óes indígenas da província, 
contribuindo para com a historiografía acerca da política 
indigenista no século XIX. Levamos em conta, ainda, o fato 
de que nesse período ocorreram importantes modifica<;óes 
sócio-económicas e jurídico:--políticas no Brasil. Na super
estrutura assiste-se a urna série de mudan<;as na postura do 
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.. 
Estado, que adota medidas mais "brandas" utilizando-se 
de urna série de instrumentos legais e práticos com vista a 
resolu<;ao do "problema" indígena. Entre as mudan<;as, 
destacamos: a revoga<;ao das Cartas Régias que permitiam 
as "guerras justas" contra os índios; a autoriza<;ao, em 1843, 
da vinda dos capuchinhos, que atuarial):l em trabalhos 
missionários; a elabora<;ao de urna legisla<;ao específica para 
os índios - o Regimento das Missoes de 1845 e o estabe
lecimento da Lei de Terras de 1850 -, que regulamentava o 
regime da propriedade territorial no Brasil, trazendo 
inúmeras conseqüencias para as popula<;6es tribais, 
notadamente aquelas localizadas em regioes cuja ocupa<;ao 
já havia se estabilizado. 

Outra preocupa<;ao que tivemos foi tentar ultrapassar 
as visoes maniqueístas que, sem questionarem a "versao" 
forjada no século XIX, ou falam dos índios como um obstáculo 
a ser enfrentado ou afirmam que foram dizimados na marcha 
inexorável da civiliza<;ao. Sem deixar de levar em conta essa 
realidade, procuramos fazer urna análise enfatizando nao 
somente os conflitos entre índios e brancos, mas também 
suas alian<;as ou de parcelas deles com determinados 
segmentos da sociedade segundo as necessidades concretas 
sobas quais se assentou a a<;ao do Estado. 

Ao iniciar a nossa pesquisa, deparamo-nos com urna 
dificuldade: a quase inexistencia de estudos sobre a política 
indigenista no século XIX, ou mesmo que fizessem referencia 
a ela. Em geral, os estudos existentes desenvolvem os 
aspectos pertinentes a legisla<;ao e sua aplica<;ao prática, sem 
buscar sua explica<;ao a partir da contextualiza<;ao junto a 
urna determinada forma<;ao social. As referencias aos índios 
sao feitas a partir de abordagens que deixam de lado 
esquemas teóricos mais complexos. 

Dentre os trabalhos sobre o assunto, destaca-se a Tese 
de Doutoramento de Carlos Araújo Moreira Neto (1971). 
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Trata-se de um estudo abrangente, que dedica apenas um 
capítulo a Goiás, nao abordando mais profundamente certos 
aspectos, como a atua<;ao das miss6es e o papel dos presídios 
militares para a política indigenista na regiao. Moreira Neto 
preocupou-se em relatar os fatos sem um aprofundamento 
em termos de análise, nao conseguindo ultrapassar aquilo 
que se convencionou chamar de história factual. 

Melatti (1972), em seu clássico Índios do Brasil, faz 
referencia a política indigenista no século XIX, limitando-se, 
entretanto, a analisar a política a partir da legisla<;ao. Esse 
autor generaliza certas quest6es como, por exemplo, o 
"esbulho" propiciado pela Lei de Terras de 1850 sobre os 
territórios indígenas. 

Beozzo (1983) analisa a a<;ao do Estado também apenas 
sob o aspecto jurídico, reproduzindo os principais argu
mentos de Moreira Neto. Quando aborda a atua<;ao dos 
missionários capuchinhos, Beozzo, talvez pela sua condi<;ao 
de membro da Igreja Católica, limita-se a dar a versa.o <lestes 
religiosos para explicar os fracassos de sua atua<;ao junto 
aos índios, sem questionar o seu inegável papel ideológico 
de agentes da civiliza<;ao. 

Outra referencia interessante sobre a política indige
nista e a situa<;ao dos índios em Goiás pode ser encontrada 
em Caio Prado Júnior (1946). Segundo esse autor, a Província 
de Goiás, após o surto da minera<;ao ocorrido no século XVIII, 

encontrava-se em franca decadencia. Ao norte, os povoa
mentos estavam muito mais espalhados do que no sul, e, a 
oeste, só havia "tribos de índios selvagens". A regiao norte 
freqüentemente sofría hostilidades dos índios, princi
palmente dos Akroá e Xakriabá, que dominavam a margem 
ocidental do Tocantins. Ainda segundo Caio Prado Júnior, 
as incurs6es desses índios continuaram em princípios do 
século XIX, sem ter sido possível pacificá-los. 



14 LEANDRO MENDES R OCHA 

" Com rela<;ao a política indigenista durante o Império, 
Caio Prado Júnior afirma que os índios, apesar das leis 
protetoras, continuavam urna "ra<;a bastarda" . Embora sem 
apresentar maiores detalhes, esse autor fala sobre presídios 
militares destinados a proteger os navegantes do Tocantins 
e Araguaia contra a hostilidade dos índios. 

Darcy Ribeiro (1957) procedeu ao histórico das 
principais frentes de expansao e suas conseqüencias, 
dedicando algumas páginas a frente pastoril no Brasil 
Central. Devido a abordagem utilizada, em que privilegiou 
o estudo das diversas frentes , " suas compulsoes" e 
conseqüencias junto a popula<;ao indígena, a questao da a<;ao 
do Estado ap~rece de forma secundária. Por outro lado, sua 
obra fo caliza diretamente o século XX, referindo-se ao século 
XIX apenas secundariamente. 

Especificamente relacionados a Província de Goiás, 
Marivone Chaim (1973) desenvolveu estudos sobre os 
aldeamentos no século XVIII, sem entretanto estabelecer 
liga<;ao entre a a<;ao das frentes e a política de aldeamentos. 

Além dos trabalhos já mencionados, existe ainda um 
estudo que faz referencia aos índios de. Goiás e a a<;ao do 
Estado. Trata-se da tese de Dalísia Doles (1973) sobre a 
navega<;ao dos rios Araguaia e Tocantins. Em que pese a 
autora fazer urna análise sistematizada da questao da 
navega<;ao e de sua influencia na política indigenista, nao 
houve a preocupa<;ao em articular a a<;ao do governo 
provincial com a' realidade forjada pela frente pecuária ao 
longo dos rios Araguaia e Tocantins. Em alguns aspectos da 
análise, Doles nao consegue fugir da chamada história 
factual. 

Após análise da historiografia que, de alguma forma, 
contribuiu para o conhecimento do tema proposto, 
constatamos que algumas questoes requeriam maior 
aprofundamento, e, assim, foram tomadas como elementos 
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norteadores de nossas pesquisas. Um problema específico é 
a rela<;ao entre o Regimento das Missoes de 1845 e a Lei de 
Terras de 1850. Outras questoes a esclarecer seriam: em que 
sentido os Diretores Gerais de Índios, ao receberem a 
incumbencia de identificar ou nao a existencia de grupos 
tribais em determinada regiao, contribuíram para urna 
solu<;ao <liante dos problemas de terras? Independentemente 
desse fa to, que conseqüencia trouxe a Lei de Terras para os 
grupos tribais da regia o? 

Segundo alguns autores, a Lei de Terras de 1850 foi 
prejudicial aos índios visto que eles nao tiveram condi<;oes 
de usar a lei de forma a consolidar seus direitos sobre a terra 
em que viviam. Acreditamos que, em Goiás, como advento 
da Lei de Terras, pouco mudou o quadro da questao 
~dígena. Tal assertiva baseia-se no fato de ter sido essa regiao 
area de expansao da fronteira agropecuária durante os 
sécul~s XIX e XX, com muitas terras a serem ocupadas. 

E mister penetrar o fenómeno do aldeamento, tanto 
como proposta da política indigenista quanto em sua 
organiza<;ao e funcionamento efetivo para, entao, estabelecer 
a rela<;ao entre os aldeamentos e as frentes de expansao. Da 
mesma forma, investigamos o papel dos presídios e de outros 
estabelecimentos militares e o papel das missoes religiosas 
para a política do Estado em rela<;ao aos indígenas, captando, 
sempre que possível, a rea<;ao destas popula<;oes <liante dos 
diversos agentes que atuaram na Província. Ao contrário da 
afirma<_;ao de Moreira Neto, no sentido de que a política 
indigenista em Goiás baseou-se principalmente na cria<;ao 
de alguns aldeamentos no século XVIII e de outros durante o 
século XIX, é possível demonstrar que os presídios e colonias 
militares estabelecidos a margem das vias navegáveis das 
?acias do Araguaia e do Tocantins ~xerceram um papel tao 
rmportante quanto o exercido pelos aldeamentos, no sentido 
de afastar os índios das áreas de interesse dos brancos. 
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Outra questao considerada é que, a nosso ver, os 
missionários ( capuchinhos, dominicanos e salesianos) 
funcionaram mais como elementos de desestabiliza<;ao da 
cultura tribal e como representantes dos interesses das frentes 
de expansao, sobretudo da pecuária, do que como represen
tantes dos interesses indígenas, como os apologistas da 
atua<;ao missionária querem fazer crer. 

Com rela<;ao as frentes de expansao, acreditamos ser a 
da pecuária a que maiores problemas trouxe aos índios da 
regiao nesse período, notadamente no norte da província. 

Na medida em que os índios constituíam sério 
empecilho a utiliza<;ao das vías fluviais navegáveis, é possível 
demonstrar que a política indigenista implementada na 
regia.o está íntimamente ligada a questao da navega<;ao dos 
ríos Araguaia e Tocantins, vistos como urna saída para a 
decadencia económica e o isolamento da província. 

O presente livro divide-se em quatro capítulos. No 
primeiro capítulo situamos a Província no contexto histórico, 
analisando seu processo de ocupa<;ao pelos brancos e pela 
popula<;ao tribal. Dividimos o capítulo em duas partes: a 
primeira refere-se a ocupa<;ao de Goiás; a outra trata 
específicamente dos diversos grupos tribais da Província. 
Nesse capítulo, a preocupa<;ao fundamental foi relacionar 
as frentes de expansao que atingiram Goiás e as conseqüen
cias delas resultantes para as popula<;oes indígenas. 

Para efeito deste trabalho, como o fez o Professor 
Otávio Guilherme Velho (1972), caracterizamos frentes de 
expansao como "segmentos extremos da sociedade brasileira 
que se intemavam em áreas antes nao exploradas, e apenas 
ocupadas por sociedades indígenas". 

Ainda com rela<;ao ao primeiro capítulo, deparamo
nos com algumas dificuldades no que se refere a caracte
riza<;ao dos diferentes grupos étnicos da regiao. Devido a 
extrema diferencia<;ao desses grupos, a sua classifica<;ao é 
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tarefa difícil para os etnólogos, e coloca problemas ,até o 
momento nao solucionados. Deixando de lado esta questao, 
que nao é diretamente objeto das preocupa<;oes do 
historiador, optamos pela caracteriza<;ao dos grupos tribais 
levando em conta a língua falada e alguns tra<;os culturais, 
como habita<;ao, parentesco e adapta<;ao ao meio ambiente. 

O segundo capítulo trata dos dois aspectos funda
mentais para a compreensao da ·.política indigenista em 
Goiás: a ideología e as bases legais sobre as quais se assentou 
o Império para tratar da questao do índio. 

Com rela<;ao a ideología, limitamo-nos a fazer um relato 
superficial das idéias acerca do índio, segundo a visa o 
dominante entre as nossas elites intelectuais, mostrando as 
duas principais correntes acerca da questao e deixando a 

. ideología da catequese para o capítulo dedicado a atua<;ao . . , . 
m1ss1onar1a. 

No que diz respeito a legisla<;ao, procuramos contex
tualizá-la, mostrando a sua rela<;ao como Estado Imperial, 
um Estado de caráter eminentemente escravista. Para efeito 
deste trabalho, analisamos o papel do Estado segundo a 
perspectiva do materialismo histórico, que rejeita a idéia do 
poder do Estado como dirigido para o bem comum. Para 
nós, o Estado congrega um conjunto de aparelhos próprios 
para o exercício do poder, que serve aos interesses 
particulares das classes dominantes; é a expressao política 
da estrutura de classes de urna determinada forma<;ao social. 
Assim, o Estado Imperial e suas a<;6es sao vistos como a 
expressao política de urna sociedade escravista, cuja classe 
dominante é formada pelos grandes proprietários rurais. Só 
nesse sentido é possível entender a a<;ao desse Estado em 
rela<;ao as popula<;oes tribais. 

O terceiro capítulo é dedicado a questao da navega<;ao 
dos ríos Araguaia e Tocantins, analisada em sua articula<;ao 
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" com as frentes de expansao e com a política de estabele-
cimento de presídios militares e aldeamentos em Goiás. 

Finalmente, o quarto capítulo trata daª\ªº da Igreja 
através dos missionários nos diversos aldeamentos oficiais 
existentes no século XIX. Tentamos mostrar o seu papel como 
um aparelho ideológico do Estado, encarregado de garantir 
a subordina<;ao das sociedades tribais aos interesses 

1 

económicos dos grandes proprietários, mediante a incul-
ca<;ao das normas e valores da civiliza\ªº crista ocidental. 

1 

Os indígenas da Província 

Duas atividades essencialmente interligadas contri
buíram para o povoamento da regiao que hoje conhecemos 
por Goiás: as bandeiras e a minera\ao. Essas atividades 
propiciaram a expulsao dos índios, o recua das vanguardas 
espanholas e a fixa<;ao de núcleos populacionais estáveis no 
centro do País. 

No final do século XVIII, acorre um afluxo populacional 
motivado pelas frentes de expansao baseadas na pecuária: 
urna, ao norte, proveniente do Maranhao, e outra ao sul, 
movimentando-se de Minas Gerais em dire<;ao a Mato 
Grosso. 

_ A a<;ao dessas frentes f oi desastrosa para os índios da· 
regiao. Além da redu<;ao populacional resultante dos 
conflitos comos brancas e das doen<;as por eles trazidas, 
ocorreu a descaracteriza<;ao cultural dos grupos tribais em 
contato com os novos habitantes, principalmente nos 
aldeamentos, oficialmente instituídos para "trazerem os 
índios a civiliza<;ao". Da imposi<;ao de valores e padroes de 
comportamento "civilizados" resultaram sérias crises de 
identidade étnica que, em alguns casos, levavam os índios a 
autodestrui<;ao, como, por exemplo, no caso dos Xerente que 
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aparece no relatório de 1852: "( ... ) as mulheres Cherente 
tinhao o bárbaro costume de afogar os recém-nascidos sobo 
pretexto de nao terem pais para sustentá-los" (Relatório, 
1852, p. 30). 

1.1 A OCUPAC::ÁO EM GOIÁS 

A descoberta do ouro foi responsável pela ocupa<;ao 
do interior do Brasil - Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e 
parte da Bahia - por urna popula<;ao que chegou a atingir 
no século XIX, aproximadamente, seiscentas mil pessoas. 

A minera<;ao, no século XVIII, atrai colonos brancas e 
escravos; esse afluxo, porém, é de curta dura<;ao e no final 
do século entra em crise. Esta corrente migratória origina-;se 
de Sao Paulo, província responsável pelas primeiras levas; 
da Bahia, que foi o segundo centro de irradia<;ao; e do Rio 
de Janeiro, que, num terceiro momento, estabelece 
comunica<_;ao com a regiao das minas ( quando estas já 
estavam povoadas), ultrapassando posteriormente em 
importancia os outros dois centros. 

Como conseqüencia dessa atividade económica, entre 
1727 e 1732, vários povoados surgiram no sul de Goiás: Anta, ,, 
Ferreiro, Ouro Fino, Barra, Agua Quente, Santa Cruz e Meia 
Ponte. Entre 1730 e 1740, as povoa<;oes se estendem pela 
regiao setentrional: Traíras, Sao José do Alto Tocantins (atual 
Niquelandia), Cachoeira, Crixás, Natividade, Sao Félix, 
Pontal, Arraias, Cavalcante, Papuan (Pilar), Santa Luzia 
(Luziarua), Carmo e Cocal. Entretanto, devido ao modo como 
se <lava a produ<;ao do ouro~ a minera<;ao nao logrou criar 
formas permanentes de atividade económica, verificando
se um rápido declínio que se estende afé o século XIX. 
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" A freguesia de Crixás já teve mais de 4.000 pessoas de comunháo; 
no dia de boje os seus habitantes náo chegam a 1.000. O arraial 
de Guarinos teve 3.000 pessoas: no dia de boje conta com apenas 
urna familia composta de 28 almas. No Distrito de Pilar existiram 
mais de 9.000 escravos; no dia de boje, toda a popula~ao, sempre 
decrescente e atenuada, monta a menos de 3.000 almas inclusive 
os escravos. Os arraiais de Barra, Anta, Santa Rita, Ferreiro, 
Ouro Fino e outros sao um monte de ruínas (Matos, 1874). 

o sistema tributário estabelecido a época da minera<;ao 
encarecia os produtos provenientes de outras províncias. Este 
fato, aliado a abundan<;ia de terras cultiváveis, fez com que 
a agricultura e a pecuária se tornassem urna atividade 
lucrativa.Coma desarticula<;ao da economia mineradora 
forma-se, entao, urna agricultura de subsistencia, de baixa 
produtividade, cujo mercado dificilmente ultrapassa a 
regiao, limitando-se a produ<;ao de algum excedente de 
marmelada e fumo de corda. 

A pecuária teve sua origem ligada a economia 
a<;ucareira em que havia necessidade de criar animais 
utilizados nos servi<;os de engenho. Inicialmente atividade 
subsidiária desta economia, acaba por criar um dinamismo 
próprio, relacionado a abundancia de terras e a baixa 
produtividade (urna média de duas cabe<;as de gado por 
quilómetro quadrado). 

Nesse sistema produtivo, a exigencia de mao-de-obra, 
formada por homens livres e escravos, era pequena. Devido 
a distancia dos centros dinamicos que lhe deram origem, a 
pecuária no interior torna-se ultra-extensiva e exige 
investimentos extremamente baixos, perdendo inclusive 
parte de seu sentido económico em favor de um sentido 
simbólico de status e poder. Na medida em que a pecuária 
se interiorizava, suas rela<;oes com o litoral tornavam-se 
indiretas e se realizavam através das chamadas "feiras de 
gado". 
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Em Goiás, a pecuária concentrava-se principalmente 
em duas regiües: na regiao da Serra Geral do nordeste goiano, 
incluindo Arraias e Flores, com 230 fazendas; e, mais para o 
interior, na regiao das chapadas do Tocantins, que 
compreende a área entre Traíras e Natividade, com 250 
fazendas de cria<;ao. 

No final do século XVIII e no início do século XIX, o 
afluxo populacional deu-se em duas novas frentes de 
expansao: a mais importante ao norte, e outra ao sul. No 
norte instala-se urna frente pastoril, que adentra pelo 
Tocantins, a chamada terceira gera<;ao de curralistas baianos, 
também conhecida por frente maranhense, proveniente da 
regiao de Pastos Bons, no sul do Maranhao. Motiva essa 
frente o interesse despertado pelo Tocantins na época, o que 
vai ocasionar as questoes de limites entre Pará, Maranhao e 
Goiás. Enquanto isso, outra frente pastoril desenvolvía-se 
ao sul, provocando a ocupa<;ao do triangulo mineiro, a leste 
do Paranaíba, sul da província, na fronteira com Mato 
Grosso. 

Esta regiao, que em meados do século nao contava mais 
de 6.000 habitantes, compreendidos 4.000 índios semici
vilizados, reunirá em fins do império acima de 200.000 
indivíduos, com um centro urbano já de certa importancia: 
Uberaba (Prado Júnior, 1946, p. 204). 

Com exce<;ao do afluxo populacional provocado por 
essas duas frentes de expansao, notadamente a frente 
maranhense, Goiás vivia urna estagna<;ao económica. 

A frente maranhense prossegue pelo Tocantins, agora 
de maneira mais lenta. Em 1868 surge Sao Vicente (atual 
Araguatins), as margens do Araguaia. Essa frente segue para 
o oeste, cruza o norte goiano, atravessa o Araguaia indo 
ocupar os campos de Barreira, propiciando o surgimento de 
cidades como Carolina, Boa Vista do Tocantins (Tocan-
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" tinópolis) e a cria\ao da Comarca do Norte, cuja sede foi a 
cidade de Palma. O Tocantins vai aos poucos assumindo, 
junto com o Pará, o papel de articulador dessa área pastoril. 
Os comerciantes utilizam-se dorio para abastecer o sudoeste 
do Maranhao e o norte de Goiás de sal, tecidos e ferragens 
provenientes de Belém. Muitos entrepostos usados por esses 
comerciantes transformaram-se em vilas. 

Quanto a agricultura, embora gerasse alguns exce
dentes, ela era prejudicada pelo deficiente sistema de 
comunica\ao da Província, que nao permitia um aumento 
nas exporta\oes, cujos ganhos nao cobriam as despesas com 
importa\6es. Num contexto em que o custo do transporte 
gerava um amortecimento do comércio, a navega\ao dos rios 
Araguaia e Tocantins surgia como a melhor solu\ao para o 
problema do isolamento da província e do elevado custo do 
transporte de generos . Entretanto, para se estabelecer 
definitivamente a navega<;ao, fazia-se necessária a solu<;ao 
do problema que r~presentavam os índios do norte da 
Província, um .dos principais obstáculos a navega\ao e ao 
estabelecimento da frente pecuária da regiao. Enquanto no 
sul a questao indígena havia sido praticamente resolvida 
desde o século XVIII, com a cria\ao de vários aldeamentos 
(Carreta.o, Mossamedes etc.), a situa\ao no norte continuava 
a espera de urna defini<;ao. Excetuando-se o Duro (atual 
Dianópolis), os demais aldeamentos do século XVIII 

localizavam-se no sul da província. 

1.2 ÜS INDÍGENAS 

Goiás é coberto, ern grande parte, por urna vegeta<;ao 
muito característica, o cerrado, que forma campos recortados 
por florestas de galerias. Nas regioes onde existe este tipo de 
vegeta<;ao vivia a maior parte dos grupos tribais, cuja 
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popula<;ao somava aproximadamente trinta mil índios, dos 
quais oito mil viviam aldeados, segundo dados oficiais da 
, 
epoca. 

De acordo com urna classifica<;ao lingüística mais 
recente (Rodrigues, 1987), os índios que habitavam a entao 
Província de Goiás pertenciam em sua maioria ( dez línguas) 
ao tronco Macro-Je, família Je (grupos Akwen, Kayapó, 
Timbira e Karajá); apenas tres línguas (grupos Tapirapé, Avá
Canoeiro e Tenetehara) pertenciam ao tronco Tupi, família 
Tupi-Guaraní. 

Por outro lado, levando-se em canta alguns aspectos 
culturais, como a disposi<;ao das habita<;oes e sua forma, o 
tamanho das aldeias, a organiza<;ao social, a presen<;a ou nao 
de cerfunica em sua cultura, as práticas de cultivo, as técnicas 
de subsistencia utilizadas, as institui<;oes políticas e tipos de 
parentesco, os índios de Goiás podem ser classificados do 
seguinte modo: 

• Os Je, caracterizados por urna tecnología bastante 
rudimentar e urna organiza<;ao social complexa, subdividem
se em: Timbira Ocidentais (Apinajé) e Orientais (Krahó); 
Kayapó Meridionais (Kayapó de Mossamedes) e Seten
trionais (Gorotire e Gradahu ); Karajá (Xambioá, Karajá e 
Javaé) e Akwen (Xavante e Xerente). 

• Os Tupi, menos numerosos, subdividem-se em: 
Tapirapé, Tenetehara (Guajajara) e Avá-Canoeiro. 

1.2.1 Os Akwen 

As primeiras noticias sobre os Akwen nao deixam clara 
a distin<;ao entre Xavante e Xerente. Cunha Matos (1824) foi 
um dos primeiros autores a referir-se a esses grupos como 
habitantes de urna mesma regiao, porém em aldeias 
diferenciadas. Castelneau (1874) situa-os como habitantes do 
Tocantins, os Xerente a leste e os Xavante a oeste. 
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Na segunda metade do século XIX, os Xavante 
formavam várias aldeias, algumas em contato permanente 
coma popula<;ao branca (aldeamentos de Janimbú e Tereza 
Cristina), enquanto outros grupos, localizados na regiao do 
rio das Mortes, ainda eram considerados selvagens, por nao 
manterem nenhum contato coma popula<;ao nacional. 

No início do século XIX, os Xerente representavam urna 
das principais amea<;as a rota do gado que demandava a 
Bahia. Essa rota, usada pelos pecuaristas goianos para 
exportar sua boiada, levava a Oeiras no Piauí, a cidade do 
Crato no Ceará ou mesmo ao litoral da Bahia, ligando 
Natividade, em Goiás, ao litoral do nordeste. 

1.2.2 Os Kayapó 

Os Kayapó formavam dois grupos: os Kayapó 
Meridionais, que ocupavam o sul de Goiás e o noroeste de 
Minas, o Triangulo Mineiro; e os Kayapó Setentrionais 
(Gradahu e Gorotire) que habitavam a regiao compreendida 
entre o Xingu e o Araguaia. 

Castelneau (187 4) considera va os Kayapó Setentrionais 
urna ramifica<;ao dos Meridionais, que se refugiara no norte. 
Entretanto, Nimuendajú afirmava que "de um exame da 
língua, cultura e história dos mesmos, conclui-se serem duas 
tribos que, embora aparentadas, sao claramente diferentes e 
nao podem ser derivadas urna da outra" (Nimuendajú, 1982, 
p. 220). . 

Por volta de 1860, um grupo desses Kayapó (os 
Gradahu), estabelecidos na bacia do Pau d' Arco, afluente 
do Araguaia, entrava em contato permanente co1n os 
habitantes de Santa Maria do Araguaia e com os domini
canos que fundaram Concei<;ao do Araguaia. 
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.. 
Ainda outro subgrupo Kayapó Setentrional, da regia.o 

do Xingu, os Gorotire, mantinham contatos esporádicos com 
os brancos. Quando o General Couto de Magalhaes fundou 
o Colégio Izabel em 1872, alguns destes índios freqüentaram
no como internos. Nessa época, os dois grupos viviam em 
constantes hostilidades entre si. 

Quanto aos Kayapó Meridionais, apenas sao feítas 
referencias a alguns remanescentes do aldeamento de 
Mossamedes, criado no século XVIII, que se intemaram nas 
matas da regiao do Rio Claro e do Rio Bonito, de onde 
partiam em incursoes contra a popula<;ao desses arraiais. 

1.2.3 Os Timbira 

Os Timbira ocupavam urna vasta regiao intermediária 
composta de palmeiras, entre a caatinga do Nordeste e o 
cerrado, que abrangia o sul do Maranhao e o norte de Goiás. 
A expansao da pecuária nessa regiao provocou urna série 
de conflitos periódicos com esses grupos, que se pro
longaram por todo o século XIX. "Para limpar os campos" 
para os seus rebanhos, os criadores muitas vezes organiza
ram bandeiras1 contra esses grupos. 

Os Krahó, provenientes do Maranhao, de onde 
migraram fugindo da frente pastoril que se estabelecera na 
regiao de Pastos Bons, localizavam-se no Tocantins, onde 
estabeleceram rela<;oes amigáveis coi:n um comerciante que 
havia fundado o povoado de Carolina coma finalidade de 
servir de ponto de apoio as expedi<;oes armadas contra os 
outros grupos tribais da regiao. Para a tarefa de pacificá-los 
e de utilizá-los nas expedi<;oes contra os outros Timbira, 
aquele comerciante recebeu total apoio dos fazendeiros do 
sul do Maranhao. A medida que a pecuária se desenvolvía, 
os Krahó tornavam-se grandes aliados desses fazendeiros 
na luta contra as outras tribos. Entretanto, tal como vários 
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" outros grupos da regiao, eles tinham na ca<;a urna das 
principais fontes de alimenta<;ao e, como rareamento desta, 
come<;aram a se utilizar de urna ca<;a muito especial: o gado 
dos fazendeiros. 

Os Krahó, tal como outros indígenas da regiao, faziam 
ca<;adas ao gado dos fazendeiros, mas acusavam outros 
grupos tribais como responsáveis pelos prejuízos que estes 
sofriam. Dessa maneira forneciam fácil motivo aos 
civilizados para continuarem com suas expedi<;ües. Por 
conseguinte, os Krahó eram nao somente aproveitados para 
liquidar com outras tribos como eles próprios incitavam 
os civilizados contra elas (Melatti, 1972, p. 16). 

Essa situa<;ao permaneceu até que, coma extin<;ao de 
outro8 grupos tribais, sobravam apenas os Krahó como 
suspeitos dos furtos de gado. Para resolver o problema, os 
fazendeiros aliaram-se aos missionários capuchinhos 
fomecendo-lhes ajuda e incentivo para ~dar urna missao, 
em que pudessem instalar os índios. Assim é fundada Pedro 
Afonso, na confluencia do Rio Tocantins como Riacho do 
Sono. A partir de entao, praticamente cessam os conflitos 
~om os civilizados. 

~pós terem vivido algum tempo aldeados em Pedro 
Af<?nso. sob a dire<;ao dos capuchinhos, alguns grupos dos 
Krahó tomaram a migrar, estabelecendo-se mais a nordeste, 
na r_egiao dos rios Manuel Alves Pequeno e Manuel Alves 
Grande. Segundo alguns estudiosos, .sua sobrevivencia, 
durante o século XIX, deveu-se ao fato de a frente pastoril 
nao·necessitar de índios como.mao-de-obra (apenas de suas 
terras para transformá-las em pastagens) e ao fato de ter esse 
grupo estabelecido alian<;as comos criadores, participando 
de bandeiras para exterminar outras tribos Timbira. 

Os Apinajé, por sua vez, viviam entre o Tocantins e o 
Araguaia. Seu contato permanente comos civilizados data 
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do final do século XVIII, quando foi fundado um posto militar 
em Sao José das Duas Barras. As rela<;6es dos Apinajé com 
este posto militar nao foram nada amigáveis. 

Já em outro tempo os Carajá e Apinajé estiveram mais 
pacíficos( ... ) Violencias que cruel e injustamente lhes foram 
feitas nas suas passagens pelas guami<;oes dos presídios 
de Sao Joao das Duas Barras e de Santa Mari~ do Araguaia, 
os tornaram irreconciliáveis inimigos nossos (Pohl, 1832). 

Nessa época os Apinajé aceitam fundar, juntamente 
com civilizados, urna povoa<;ao que deu origem a atual 
cidade de Carolina, no Maranhao. Quando do episódio da 
Independencia, forneceram urna for<;a auxiliar de 250 
guerreiros para lutar contra os portugueses. Apesar das 
guerras e de urna epidemia que os atingiu no início do século, 
os Apinajé formavam um dos maiores grupos tribais de 
Goiás, com aproximadamente cinco mil indivíduos até cerca 
de 1830. Nos anos 40, os capuchinhos estabelecem urna 
missao junto aos Apinajé, em Boa Vista, e, nessa época, sua 
popula<;ao decresce para aproximadamente dois mil 
indivíduos. 

1.2.4 Os Karajá 

Outro grupo tribal também numeroso era o dos Karajá 
(Xambioá, Karajá e Javaé). Concentrados nas margens do 
Rio Araguaia, próximo a Ilha do Bananal, tinham sua vida 
marcada pelo ritmo do rio: durante a esta<;ao seca, 
acampavam em suas margens, alimentando-se de peixes e 
de ovos de tartaruga; durante o período das cheias, 
migravam para o interior, onde se dedicavam ao cultivo de 
ro<;as. 
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.. 
As referencias mais detalhadas acerca dos Karajá 

datam de 1773, quando foram estimados em nove mil 
indivíduos distribuídos por nove aldeias. Em 1774, como 
intuito de facilitar a navega<;ao, os Karajá foram aldeados 
em Nova Beira e Pedro III ou Carretao. Entretanto, tais 
aldeamentos nao obtiveram exito. As doen<;as e os novos 
hábitos que lhes foram impostos levaram a urna drástica 
redu<;ao populacional. 

A amarga experiencia dos primeiros contatos e as 
crueldades praticadas contra os Karajá pelas guami<;oes dos 
presídios estabelecidos no Araguaia fizeram deles tradicio
nais inimigos destes estabelecimentos militares. Os conflitos 
desses índios comas guarni<;oes militares, notadamente com 
aquelas sediadas no presídio de Santa Maria, ocorreram 
freqüentemente durante todo o século XIX. 

1.2.5 Os Canoeiro 

De todos os grupos indígenas de Goiás, os mais 
temidos foram os Canoeiro, cuja localiza<;ao era apresentada 
de maneira variada pelos autores que a eles se referiam. 
Para alguns, como Couto de Magalhaes, viviam nos sertoes 
de Tesouras, entre o rio do mesmo nome e o Rio do Peixe. 
Este grupo veio a ser assim denominado "por terem tomado 
célebres os seus ataques contra os navegantes do Maranhao, 
a quem acometiam em levíssimas ubás e com agilidade tal, 
que chegavam sem ser pressentidos, retirando-se sem sofrer 
danos" (Magalhaes, 1967, p. 104). 

Segundo outros autores, os Canoeiro localizavam-se 
na regiao dos "sertoes" de Amaro Leite e partiam constan
temente em expedi<;oes contra os municípios de Pilar, Sao 
José, Palma e Porto Imperial: "esta pequena tribo, cujos 
guerreiros se calculam em 300, sao os mais cruéis inimigos 
dos habitantes da comarca" (Matos, 1873, p. 19). 
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Falava-s~ ainda que esse grupo havia migrado para 
aquela regiao proveniente do Tocantins, de ond~, devido as 
diversas bandeiras punitivas, foi obrigado a migrar para o 
leste. Nessa época, as incursoes contra as popula<;oes brancas 
chegaram a amea<;ar a ocupa<;ao de extensas áreas do norte 
de Goiás. E essa situa<;ao estende-se por todo o século XIX. 

Os índios com as suas hostilidades tem despovoado mais 
de oitenta grandes prédios no distrito de Amaro Leite, Sao 
Félix, Carmo, Chapada e Palma. No distrito de Carmo 
septentrional está.o desertas mais de 9 fazendas pela_s 
mesmas causas( ... ) já chegaram a interceptar as comuru
ca~oes do distrito de Amaro Leite (Mattos, 1875, p. 18-9). 

A solu<;ao encontrada para o problema dos Canoeiro 
foi o emprego das armas, tanto mediante expedi<;oes 
punitivas ("bandeiras") oficiais e semi-oficiais, ~orno por 
meio dos vários presídios da regia o de Amaro Le1te. 

1.2.6 Os Tapirapé e Guajajara 

Mais para o interior existiam outras aldeias, nao muito 
conhecidas, formadas por índios Tapirapé e Guajajara. Os 
Tapirapé habitavam a oeste dorio Araguaia, regiao de densa 
floresta que se estende a uns 150 km ao norte dorio Tapirapé. 
Este grupo, que nessa época tinha urna popula<;ao estimada 
em mil pessoas, agrupadas em aldeias de no máximo 
duzentos indivíduos, vivia em constantes hostilidades com 
os Kayapó. 

Existia também, na margem direita do Araguaia, um 
pequeno grupo Guajajara, constituído de índios provenien
tes do Maranhao, de onde fugiram perseguidos pelos 
Gavia o. 

2 

A ideologia e as bases legais 
da política indigenista 

No século XIX, através do neocolonialismo, o expansio-,,, 

nismo europeu atinge seu auge. A Africa, o Oriente e mesmo 
o interior da América do Sul sao vistos como locais 
misteriosos e de riquezas a explorar. Novas ciencias, como 
a Antropologia, estudarao essas regioes e seus "selvagens" 
e, também, os viajantes "naturalistas" se dispoem a estudar 
e catalogar ~s plantas e os animais do Novo Mundo. 

Assiste-se ao surgimento de um novo conceito para 
diferenciar ps europeus dos nao-europeus, ou seja, o conceito 
de "selvagem" em oposi<;ao ao de "civilizado". A velha idéia 
do bom selvagem, que concebia a vida selvagem como 
natural, autentica e de excelencia moral, é substituída pelo 
novo conceito de selvagem, significando ra<;a inferior, menos 
desenvolvida, pregui<;osa e a qual deveriam ser ensinados 
os modos de vida civilizados. Os selvagens agora sao vistos 
como um obstáculo a ser vencido na marcha para o progresso 
e civiliza<;ao dos povos. Civiliza<;ao, nesta concep<;ao, 
identifica-se com soéiedade ocidental, estabelecendo-se urna 
tipologia das sociedades relacionada ao seu nível tecnoló
gic.o: do mais primitivo (selvagem) ao mais avan<;ado (a 
sociedad e européia). 
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" 2.1 A lDEOLOGIA 

Entre as nossas elites,2 a quem cabia a formulac;ao da 
política indigenista, havia duas atitudes básicas e que nao 
se excluem. A visao missionária da Igreja (que será analisada 
no capítulo relativo a ac;ao missionária) e a visao laica, 
eclética, marcada por boa dose de positivismo. 

Duas das principais correntes ideológicas do século XIX, 
o Positivismo e o Evolucionismo, transformaram-se pouco 
a pouco nllma espécie de senso comum das elites intelec
tuais. Esta$, em sua maioria formadas nas f aculdades de 
Direito de Recife é Sao Paulo, constituídas de filhos da 
~ri~toc~acia rural, seriam as formuladoras da política 
ind1gen1sta do Império. Civilizar era, entao, a resposta para 
o problema do índio e um ideal a ser alcanc;ado. 

?~ presidentes de Província, por exemplo, em seus 
relator1os anuais, constantemente faziam referencia a 
necessidade de promover a "civilizac;ao" dos índios com o 
a~gument() de que a lavoura ressentia-se de brac;os. A 
formula para se alcanc;ar a civilizac;ao seria, entao, a 
catequese, desde que auxiliada pelo ensino das primeiras 
letras e pelo aprendizado dos ofícios. Dessa forma, essas 
populac;6e$ poderiam ser transformadas em instrumentos 
de "riqueza e de progresso". Normalmente tal opiniao se 
complemetltava com a observac;ao de que, com a abolic;ao 
da escrava.tura e a impossibilidade da vinda de colonos 
europeus para ó interior, a catequese era o melhor meio de 
transforma.ro índio na mao-de-obra que substituiria a mao
de-obra negra. 

Se quando havia importac;ao de escravos da costa da África 
já se tratava da catechese dos índios, hoje que felizmente 
~essou esse abominável tráfico e que é geralmente 
tJartilhada a idéia de emancipa\ao dos escravos ( ... ) 

, 
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<levemos com maior solicitude envidar todos os esforc;os 
em prol da civilizac;ao desses infelizes que vivem errantes 
pelas matas (Relatório, 1870, p.14). 

E nesse quadro de pensamento que poderemos 
entender a legislac;ao que regulou a ac;ao do Estado junto as 
popula<;óes tribais: o Regimento das Missóes, de 1845, e a 
Lei de Terras, de 1850. 

Quando da elaborac;ao do Regimento das Missóes, duas 
correntes de idéias se confrontaram acerca dos métodos para 
a resolu<;ao do "problema indígena". Urna, radicalmente 
favorável ao uso da forc;a, e outra, mais branda e que acabou 
prevalecendo, favorável a atua<;ao missionária como a 
melhor forma de incorporar o índio a nossa "civilizac;ao". 
Nao importando se pelo uso da for<;a ou pela dominac;ao 
ideológica, o fim a ser atingido era o mesmo, ou seja, a 
civilizac;ao do índio era sempre entendida como um processo 
em que eles incorporassem os valores ocidentais. 

Um dos maiores representantes da corrente que 
propunha o uso da forc;a no trato da questao indígena foi 
Varnhagen, que, enquanto secretário da Representac;ao 
Diplomática Brasileira em Madri, publicou, na revista 
Guanabara, um artigo intitulado Os índios bravos e o Sr. 
Lisboa. Nesse trabalho, ele caracteriza os índios como 
"infelizes" que viviam se agredindo uns aos outrós nos matos 
e, quando podiam, aos cidadaos /1 civilizados do império". 
A soluc;ao para tais problemas que /1 degradam" a 
humanidade e 11vexam o país" é o uso da forc;a militar, único 
meio possível para educar essas /1 crianc;as", cuja 
11incapacidade moral" é patente. Os índios deveriam ser 
capturados através de 11bandeiras" com o objetivo de 
distribuí-los em trabalhos de obras públicas. 

Para Varnhagen, os índios sao /1 estranhos ao pacto 
social", constituem urna 11nac;ao forasteira". Portan to, 
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"' teríamos todo o direito de conquistá-los. 11Um povo bárbaro 
e que desconhece os deveres da humanidade e as leis da 
guerra, diz o célebre jurisconsulto americano Bello, deve 
tratar-se como inimigo do genero humano" (Varnhagen, 
apud Moreira Neto, 1971, Apendice). 

Varnhagen dizia ainda que o aproveitamento dos 
11índios mansos" deveria dar-se por medidas que os 
obrigassem a /1 fixarem-se, a terem casas, a domesticarem
se" até que 11constrangidos chegassem a apreciar e saborear 
as vantagens <leste novo estado". 

Contrapondo-se a estas idéias, Manuel Antonio de 
Almeida publicou, em 12 de fevereiro de 1852, na se<;ao "A 
pedidos" do fomal do Commércio, um protesto intitulado 
"Civiliza<;ao dos Indígenas"/ em que considera va as idéias 
de Vamhagen "um gesto de guerra, bem pouco generoso 
contra as ra<;as indígenas". Ao co.ntrário do autor de Os 
índios bravos e o Sr. Lisboa/ Manuel Antonio de Almeida 
acreditava que o meio mais seguro para a conquista dos 
índios era a for<;a da inteligencia, da catequese, de forma a 
repartir com eles a nossa 11ilustra<;ao". 

Dentre os ideólogos da política 1ndigenista, destaca-se 
ainda o general Couto de Magalhaes, nao só como partidário 
da corrente que apoiava a catequese, como também pela sua 
inegável influencia na formula<;ao da política indigenista, 
especificamente em Goiás. Suas idéias estao sintetizadas na 
obra intitulada O selvagem, trabalho inicialmente apresen
tado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como um 
ensaio de Antropología. O projeto desse livro esta va também 
relacionado a solicita<;ao feita por D. Pedro 11 para que Couto 
de Magalhaes elaborasse um trabalho para figurar na 
Exposi<;ao Universal realizada na Filadélfia (EUA), em 1876, 
em comemora<;ao a independencia dos Estados Unidos. 

O selvagem divide-se em duas partes: 
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• Curso da língua geral, segundo Ollendorf, jun
tamente com textos de lendas Tupi; 

• Origens, costumes, regiao selvagem, método a 
empregar para amansá-los por intermédio das colonias 
militares e do intérprete militar. 

Na introdu<;ao aparece o objetivo do livro: divulgar um 
método para incorporar o selvagem a civiliza<;ao. Couto de 
Magalhaes pensava em viabilizar essa tarefa fazendo com 
que o índio entendesse o portugues e a sua própria língua, 
através de um corpo de intérpretes formado por pra<;as do 
exército ou da armada que falasse ambas as línguas e que 
pudesse situar nas colonias ou presídios militares. · 

E prossegue afirmando que a incorpora<;ao do 
"selvagem" a civiliza<;ao eq~ivaleria a domesticá-lo, 
possibilitando a conquista pacífica de um território quase 
do tamanho da Europa, e colocando a disposi<;ao dos 
proprietários "um milhao de bra<;os aclimatados". Assim, 
duas ter<;as partes do território brasileiro poderiam ser 
pacíficamente povoadas por famílias cristas sem ficarem 
expostas as /1 correrías sanguinárias dos índios". 

Ao defender o uso de intérpretes, Couto de Magalhaes 
busca o exemplo dos jesuítas que haviam formado 
intérpretes nos seus colégio_s, propiciando as crian<;as 
indígenas urna educa<;ao baseada na organiza<;ao militar e, 
depois, enviando essas crian<;as para o convívio de sua gente. 
O autor afirmava que de nada servia o missionário sem o 
domínio de urna língua através da qual pudesse ensinar a 
doutrina /1 regeneradora e moral do Cristianismo". 

Ao assumir a condi<;ao de empresário da navega<;ao a 
vapor no Araguaia e no Tocantins, Couto de Magalhaes 
dirigiu o Servi<;o de .Catequese do Araguaia e, entao, teve a 
oportunidade de por em prática suas propostas coma cria<;ao 
do Colégio Izabel. Esse Colégio era freqüentado por crian<;as 
das tribos Gorotire, Karajá, Tapirapé etc. Para a tarefa de 
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ensinar aos jovens indígenas os preceitos da civiliza<;ao, o 
referido Servi<;o contou com o apoio de dais missionários 
capuchinhos: frei Francisco de Monte de Sao Vito e frei 
Segismundo de Taggia. 

2.2 As BASES LEGAIS 

A política indigenista do período entre 1850 e 1889 tem 
por base duas leis: o Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845, 
que regulamenta a organiza<;ao das missoes de catequese e 
civilizac;ao dos índios, e a Lei de Terras, de 1850. 

Essa legislac;ao, fruto da ideologia do colonialismo,3 que 
tem o ato de "civilizar" como um objetivo a ser atingido, 
inaugurou urna nova política, que era um avanc;o em relac;ao 
ao que se vinha fazendo antes. Essa nova política significou 
a suspensao ou diminuic;ao da belicosidade do Estado em 
relac;ao aos índios e também urna mudanc;a de atitude em 
relac;ao ao papel do elemento religioso na catequese. 

Na verdade, a mudanc;a do Estado em relac;ao aos 
índios vinha já desde o período regencia!, quando, durante 
o governo Feijó, foram revogadas as leis que autorizavam a 
"guerra justa aos índios". Através da Lei de 27 de outubro 
de 1831, o governo dispunha que: 

Art. 1° - Fica revogada a C. R. de 05 de novembro de 1808, 
na parte em que mandou declarar guerra aos índios 
Bugres de Sao Paulo, e determinou que os prisioneiros 
fossem obrigados a servir por 15 anos aos milicianos 
ou moradores, que os apreendessem. 

Art. 2° - Ficam também revogadas as C. R. de 13 de maio e 
de 2 de dezembro de 1808 na parte em que autorizam 
na província de Minas Gerais a mesma guerra, e 
servidao dos índios prisioneiros. 

Art. 3º - Os índios todos até aqui em servidáo, dela serao 
liberados (Apud Beozzo, 1983, p. 75). 
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Durante o período regencia! nao se fala no recurso aos 
religiosos. Isto era impossível, tanto pela decadencia das 
ordens religiosas naquele momento, como também pelo 
estremecimento das relac;oes do novo govemo com a Santa 
Sé. 

A própria instabilidade política do momento ofuscou 
a questao indígena, que ficaria em segundo plano até que o 
govemo resolvesse as questoes mais prementes como as 
revoltas nas províncias. Tais revoltas ameac;avam abrir um 
precedente perigoso para as classes dominantes, porque 
estavam criando urn clima de "anarquia", o que sobres
saltava os conservadores. 

Passado o ímpeto liberal, assiste-se progressivamente 
a construc;ao da ordem monárquica, que se estenderá até , 
1889. E no seio dessa reac;ao, de caráter conservador, que 
poderemos entender o Regimento de 1845 ou Regimento das 
Missoes. 

A reac;ao havia cornec;ado pela Lei de 12 de maio de 
1840, que, ao interpretar o Ato Adicional, restringiu a 
competencia das Assembléias Provinciais. Ern seguida, a 03 
de dezembro de 1841, a reforma do Código de Processo 
Criminal estabelece que o controle da polícia e da justic;a 
sairia das maos do poder provincial para as do poder central. 
Em 19 de outubro de 1850 reafirma-se a centralizac;ao corn a 
reforma da Guarda Nacional que, a partir desse momento, 
fica subordinada ao poder central., "transformando-se ern 
forc;a auxiliar do Exército, deixando de ser sua antítese" 
(Monteiro, 1986, p. 39). 

Completando a instala<;ao de urna estrutura jurídico
político-adrninistrativa conservadora e centralizadora nas 
maos do Governo Imperial, ternos ~inda a Lei nº 601, de 18 
de setembro de 1850, conhecida corno Lei de Terras, e 
também o Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845, conhecido 
como Regimento das Missoes. 
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A Lei <le Terras consagrava o latifúndio, impedindo 
de forma clara a formac;ao da pequena propriedad e. As 
barreiras legais que este instrumento jurídico trouxe aos 
homens livres pobres serviram para ampliar a categoría dos 
nao-proprietários, entre os quais se incluíamos índios, que 
desta forma serviam de reserva de mao-de-obra e massa de 
manobra política para os grandes proprietários rurais. O 
Regimento de 1845, por sua vez, regula va a ac;ao do Estado 
em relac;ao ao indígena. 

2.2.1 O Regimento de 1845 

O Decreto nº 426 sem dúvida se insere no processo 
geral de consolidac;ao do Império e de centralizac;ao das 
decisoes no Imperador, o que é comprovado ainda pelo fato 
de caber a Sua Majestade a nomeac;ao do Diretor Geral de ,,. 
Indios, figura criada através desse documento. , 

Ao Diretor Geral de Indios estao subordinados os 
" 

Diretores de Aldeias, nomeados pelo Presidente da 
Província, com base na proposta formulada pelo Diretor 
Geral. Por sua vez, estavam legalmente subordinados ao 
Diretor de Aldeia os missionários das aldeias ( embora, na 
maioria dos casos, os Diretores de Aldeias sejam os próprios 
missionários), o Tesoureiro ou Almoxarife, o Cirurgiao e as 
Forc;as Militares, compostas por oficiais e pedestres.4 

, 
Entre as atribuic;oes do Diretor Geral d·e Indios 

constam: propór a remoc;ao de índios quando as aldeias 
estiverem abandonadas e, de seu livre arbítrio, propor a 
remoc;ao ou uniao de aldeias em urna só. 

Hei por bern, tendo ouvido o Meu Conselho de Estado, 
mandar que se observe o Regulamento seguinte: 
Art. 1° - Haverá em todas as Províncias um Director Geral 

de Indios, que será de nomea<;ao do Irnperador. 
Compete-lhe: ( ... ) 
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§ 2º - Indagar os recursos que offerecem para a lavoura, 
e commercio, os lugares em que estao collocadas as Aldeas; 
e informar ao Governo Imperial sobr~ a conveniencia de 
sua conserva<;ao, ou remo<;ao, ou reuniao de duas, ou rnais, 
em urna só. 

§ 3º - Precaver que nas rerno<;6es nao sejao violentados 
os Indios, que quizerem ficar nas mesmas terras, quando 
tenhao bom cornportamento, e apresentem um modo de 
vida industrial, principalmente de agricultura. Neste 
último caso, e enquanto bem se cornportarem, lhes será 
mantido, e as suas viuvas, o usufruto do terreno, que estejao 
na posse de cultivar. 

§ 4º - Indicar ao Govemo Imperial o destino que se deve 
dar as terras das Aldeas que tenhao sido abandonadas 
pelos Indios, ou que o sejao em virtude do§ 2º <leste artigo. 
o proveito, que se tirar da applica<;ao dessas terras, será 
empregado em beneficio dos Indios da Província (Decreto 
nº 426, de 24 de julho de 1845). 

Esse decreto haveria de trazer aos índios, como 
conseqüencia, a possibilidade do esbulho de suas terras, 
sobretudo em razao das ligac;oes dos Diretores Gerais com 
as classes dominantes, no caso os grandes proprietários 
rurais. O parágrafo segundo do artigo primeiro permite a 
reuniao de duas ou mais aldeias em urna só, o que provoca va 
muitas vezes a junc;ao de grupos tribais de culturas diferentes 
em um só aldeamento, forma eficaz de rapidamente 
descaracterizar tais grupos. O mesmo parágrafo autoriza 
também a remoc;ao de aldeamentos de urna determinada 
regiao para outra, procedimento muito comum em Goiás 
no século XIX. 

O Regimento das Missoes deixa transparecer estreita 
associac;ao entre as idéias de civilizac;ao e de religiao, crista, 
ao enumerar as competencias do Diretor Geral de Indios, 
do Diretor de Aldeia e do Missionário. Portanto, aos olhos 
dos legisladores que o elaboraram, a melhor forma de 
introduzir os índios a nossa "civilizac;ao" seria a través dos 
ensinamentos do cristianismo. 
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" Art.1° - Haverá em todas as Províncias um Director Geral 
de Índios ( ... ). Compete-lhe: { ... ) 
§ 7º - Inquerir onde há Indios, que vivao em hordas 

errantes; seus costumes, e línguas; e mandar Missionários, 
que solicitar do Presidente da Província, quando já nao 
estejao a sua disposi\ao, os quaes lhes vao pregar a Religiao 
de Jesus Christo, e as vantagens da vida social ( ... ) 

§ 9° - Diligenciar a edifica\ao de Igrejas e de casas para 
a habita\ao assim dos Empregados da Aldea, como dos 
mesmos Indios. 

§ 2° - Esmerar-se em que lhes sejao explicadas as 
máximas da Religiao Catholica, e ensinada a doutrina 
Christa, sem que se empregue nunca a for\a, e violencia; e 
em que nao sejao os país violentados a fazer baptisar seus 
filhos, convindo attrahil-os a Religiao por meios brandos, 
e suasórios ( ... ) 

§ 22 - Corresponder-se com os Missionários, de quem 
receberá todos os esclarecimentos para a catechese e 
civiliza\ªº dos Indios, providenciando no que couber em 
suas faculdades; e com todas as Autoridades, por quem 
possa ser auxiliado. 
Art. 2º- Haverá em todas as Aldeas úrn Director, que será 
de nomea~ao do Presidente da Provincia, sobre proposta 
do Director Geral. Compete-lhe: 

§ 15 - Esmerar-se em que as festas tanto civis como 
religiosas se fa~ao coma maior pompa, e apparato, que ser 
(sic) possível , procurando introduzir nas Aldeas o gosto 
da musica instrumental( ... ) 
Art. 6º - Haverá um Missionário nas Aldeas novamente 
creadas, e nas que se acharem estabelecidas em lugares 
remotos, ou onde conste que andao Indios errantes. 
Compete-lhe: 

§ 1 º - Instruir aos Indios nas máximas da Religiao 
Catholica, e ensinar-lhes a Doutrina Christa. 

§ 2º - Servir de Parocho na Aldea, e seu districto, 
enquanto nao se crear parochia ( ... ) 

§ Sº - Representar ao Director Geral,( ... ) a necessidade 
que possa haver de outro Missionário, que o ajude, 
principalmente se houver nas vizinhan~as Indios errantes, 
que seja mis ter chamar a Religiao e a sociedade. 

§ 6ª - Ensinar a ler, escrever e contar aos meninos, e 
ainda aos adultos, que sem. violencia se dispuzerem a 
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§ 6º - Ensinar a ler, escrever e contar aos meninos, e ainda 
aos adultos, que sem violencia se dispuzerem a adquirir 
essa instruc\ao (Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845). 

Em suma, os principais objetivos dessa legislac;ao eram: 
• por fim aos confli tos nas áreas de expansao da 

sociedade nacional; 
• retirar os índios das áreas de atuac;ao das frentes de 

expansao, valendo-se da constituic;ao, junc;ao e/ ou trans
ferencia de aldeamentos; 

• promover a sedentarizac;ao dos índios, de forma a 
liberar suas terras para a ocupac;ao por nacionais, e a 
transforrnac;ao dos aldeamentos em centros de abastecimento 
de víveres nas rotas seguidas pelos vjajantes; 

• incentivar a rápida /1 civilizac;ao" dos índios median~e 
os ensinamentos do cristianismo; 

•transformar os índios em mao-de-obra aproveitável 
na agricultura. 

Da efetiva aplicac;ao do Regimento das Missoes 
esperava-se a inserc;ao dos índios no movimento geral de 
progresso e civilizac;ao, processo baseado num ideal de 
11 civilizac;ao" que correspondia a urna irrestrita europeizac;ao. 

2.2.2 A Lei de Terras 

Há urna estreita relac;ao entre a política de terras e a 
questao da mao-de-obra. No século XIX, no Brasil, as 
gradativas mudanc;as na economía exigiam urna reavaliac;ao 
da política de terras e mao-de-obra. Assim, para regularizar 
a propriedade da terra, de acordo comas novas necessidades 
<litadas pela economia, sao elaborados novos conceitos de 
terra e trabalho. 

Surge entao a Lei de Terras, conforme é conhecida a 
Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, que é fruto da vitória 
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" 
de urna nova concep~ao de propriedade da terra, segundo a 
qual esta só deve ser acessível a quem puder explorá-la 
lucrativamente. A terra torna-se, portanto, a mercadoria 
símbolo de poder económico, e esta mudan~a reflete os 
interesses dos setores hegemónicos no Estado, ou seja, da 
burguesia cafeeira que, nesse momento, já vislumbra a 
substitui~ao da mao-de-obra escrava pela assalariada. O 
Estado assume a condi~ao de intermediador entre as terras 
de domínio público (devolutas) e as de domínio privado 
através dos expedientes da demarca~ao e da regulariza~ao. 
Com essas medidas, facilitava-se a concentra~ao da 
propriedade, tomando-se difícil o acesso dos homens livres 
pobres a posse de terra, os quais, nas áreas de ocupa\ao mais 
antigas, eram obrigados a se engajar como mao-de-obra 
assalariada. A aquisi\ao de terras por outro meio que nao a 
compra estava proibida. Era a consagra~ao do latifúndio 
escravista como base da nossa economía, o que impedía o 
aparecimento da pe.quena propriedade. Convém ressaltar 
que a aprova\ao desta Lei coincidentemente ocorreu no 
momento em que se discutía a cessa\ao do tráfico negreiro e 
a política de substitui<;ao desta mao-de-obra por aquela 
proveniente da imigra~ao. 

No que diz respeito específicamente a questao 
indígena, a Lei de Terras de 1850 traz urna série de preceitos: 

Art. 1 º - Ficam proibidas as aquisi~6es de terras devolutas 
por outro título que nao seja o de compra. Excetuam-se 
as terras situadas nos limites do Império com países 
estrangeiros em zona de 10 léguas, as quais poderao 
ser concedidas gratuitamente( ... ) 

Art. 12 - O Governo reservará das terras devolutas, as que 
julgar necessárias: 
1 º) - para a coloniza~ao dos indígenas; 
2º) - para a funda~ao de povoa~6es, abertura de estradas 

e quaisquer outras servid6es, e assento de estabelecirnentos 
públicos; 

o ESTADO E os ÍNDIOS: GOIÁS, 1850-1889 51 

3º) - para a constru~ao n~val (Lei nº 601, de 18 de 
setembro de 1850). 

Embora no artigo 12 a Lei determine a reserva de terras 
devolutas para a coloniza~ao indígena, vários outros 
dispositivos dao abertura a que se fa\a exatamente o 
contrário. No artigo 14 o Govemo fica autorizado a vender 
as terras devolutas e, um mes após a aprova~ao da Lei de 
Terras, foi publicada urna decisao do Ministério do Império 

mandando seqüestrar e incorporar aos próprios nacionais 
todas as terras concedidas aos índios, que já nao vivem 
aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da 
popula~ao, pois que tais terras se devem considerar como 
devolutas, e como tais aproveitadas na forma da Lei nº 601 
de 18 do mes passado (Aviso Ministerial de 21 de outubro 
de 1850). 

Dando continuidade a implanta\ªº de urna nova 
ordem em rela\ao a propriedade da terra, regulamentou-se 
a Lei de Terras através do Decreto nª 1318, de 30 de janeiro 
de 1854: 

Art. 3º - Compete a Reparti~ao Geral de Terras Públicas: 
§ 3º - Propor ao Governo as terras devolutas, que devem 

ser reservadas~ 1°, para a coloniza~ao dos indígenas ( ... ) 
Art. 72 - Serao reservadas terras devolutas para coloniza~ao 

e aldeamento de indígenas, nos distritos onde existirem 
hordas selvagens. 

Art. 73 - Os Inspetores e Agrimensores , tendo notícia da 
existencia de tais hordas nas terras devolutas que 
tiverem de medir, procurarao instruir-se do seu genio e 
índole do número provável de almas que elas contera, 
e de facilidade, ou dificuldade, que houver para o seu 
aldeamento; e de tudo informarao ao Diretor-Geral das 
Terras Públicas por intermédio dos Delegados, 
indicando o lugar mais azado para o estabelecirnento 
do aldeamento, e os meios de o obter; bem como a 
extensao de terra para isso necessária. 
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" 
Art. 74 - A vista de tais informa<;5es, o Diretor-Geral 

proporá ao Governo Imperial a reserva das terras 
necessárias para o aldeamento, e todas as providencias 
para que este se obtenha. 

Art. 75 - As terras reservadas para colonizac;ao de 
indígenas, e por eles distribuídas, sao destinadas ao seu 
usufruto; e nao poderao ser alienadas, enquanto o 
Govemo Imperial, por ato especial, nao lhes conceder 
o pleno gozo delas, por assim o permitir o seu estado 
de civiliza<_;ao (Decreto nº 1318, de 30 de janeiro de 1854). 

Desta forma, distinguiam-se tres tipos de terras 
destinadas aos índios: 

• terras para aldeamentos; 
" • areas a reservar; e 

• terra de domínio dos índios. 

A conseqüencia imediata do . Decreto de 1854 foi a 
sistemática extin<;ao de aldeamentos e a transferencia de suas 
terras para o domínio público. Fazia-se um levantamento 
das terras efetivamente ocupadas pelos índios, declarando
se o restante como devolutas, passíveis de serem distribuídas 
em lotes aos grandes proprietários. 

Após a promulga<;ao desse Decreto, iniciam-se, nos 
livros paroquiais, os registros das terras nao devolutas e das 
terras indígenas. É nesse momento que se intensifica o 
processo de "esbulho", notadamente no leste e no nordeste 
do Brasil. É através desse processo que gradativamente 
ocorre a perda da posse da terra e diminui a extensao dos 
aldeamentos nas áreas de ocupa<;ao mais antiga, onde a 
fronteira agrícola encontra nas terras dos índios a sua melhor 
forma de expansao. Assim, ocorre o "esbulho" das terras de 
grupos Kaingang, entre o P~raná e Santa Catarina, e de vários 
outros grupos tribais no Espírito Santo, Pernambuco, 
Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. 
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No caso de Goiás, a institui<;ao do registro de terras 
nao foi tao fundamental na expropria<;ao das terras 
indígenas. Tal sistema foi pouco usado e restringiu-se as 
regioes dos antigos aldeamentos erigidos no século XVIII 

(Carretao, Mossamedes, Duro etc.). Nos aldeamentos criados 
no século XIX a situa<;ao era diferente por tratar-se de regiao 
recentemente ocupada, em que as frentes de expansao ainda 
nao se haviam estabilizado e, portanto, contavam ainda com 
muitos espa<;os para ocupar. Neste caso, a Lei de Terras 
mostrava-se inoperante para, através dos registros 
paroquiais, efetuar a expolia<;ao das terras indígenas. Aliás, 
em Goiás, essa Lei nunca chegou a ser aplicada totalmente. 

Para avaliarmos a aplica<;ao da Lei de Terras em Goiás 
é importante verificar que, apenas em 1873, foi feita a 
primeira concessao de terra pública a um particular, o que 
leva a conclusao de que essa Lei pouco influenciou a vida 
dos índios da província, no que se refere ao "esbulho" legal 
de suas terras através da doa<;ao das terras indígenas 
consideradas devolutas. 

O "esbulho" das terras indígenas nesta área proces
sou-se, isto sim, como resultado do confronto direto entre 
índios e brancos, que geralmente ocorria de duas maneiras: 
na primeira, dos choques entre os elementos das frentes e os 
índios resultava ou a sua resistencia ou a sua migra<;ao para 
outro local; na segunda, pela atua<;ao direta do Estado, 
através dos presídios, os índios eram expulsos de determi
nados .locais ou agrupados nos aldeamentos, liberando 
extensas áreas de perambula<;ao indígena para a instala<;ao 
de colonos brancas. 

Como vimos, a legisla<;ao que regulou a rela<;ao do 
Estado com os grupos tribais reflete bem a própria 
composi<;ao de classes no poder. Essa legisla<;ao refletia 
diretamente os interesses das classes dominantes, ou seja, 
dos grandes proprietários rurais. 
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" No caso de Goiás, embora a aplica<;ao da Lei de Terras 
tenha sido limitada, nao deixou de influenciar a prática 
indigenista do Governo Provincial. Acrescente-se ainda que 
o Regimento das Missoes completou a obra de assentar as 
bases para o estabelecimento de urna política indigenista 
conservadora e orientada para os interesses dos grandes 
proprietários em detrimento dos interesses indígenas. 

3 

Presen~a e a~ao do Estado 

No início da segunda metade do século XIX, assiste-se 
em Goiás a um recrudescimento de violencias entre índios e 
brancos. De 1850 a 1860 sao registradas várias correrias5 as 
cidades do sul e do norte da Província. Os Canoeiro e 
Xavante atacavam os arraiais de Cavalcante, Amaro Leite, 
Sao José, Traíras, Pilar, Crixás, Jaraguá, Meia Ponte, Corumbá 
e Santa Luzia (atual Luziania). Além desses grupos, havia 
também conflitos com os Kayapó de Mossamedes, só que 
suas incursoes restringiam-se a outros arraiais do sul, como 
Rio Claro, Rio Verde e Rio Bonito. 

Entre as possíveis explica<;oes para o recrudescimento 
das hostilidades nesses locais, incluímos o desenvolvimento 
das frentes de expansao, baseadas na pecuária.6 Urna delas 
deslocava-se desde o início do século proveniente de Minas 
Gerais (da regiao de Desemboque e Araxá) dirigindo-se para 
Mato Grosso, depois de passar pela regiao de Rio Bonito, 
Rio Verde e Rio Claro. Outra, proveniente do Maranhao, 
avan<;ava pelo Tocantins e Araguaia. 

Aos _índios só restavam duas alternativas: migrar para 
outras regioes, fugindo do contato com o branco, ou resistir 
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"' a invasao do seu território. No caso de Goiás, as duas 
alternativas foram postas ern prática pelos índios. 

Os conflitos exigiram a interven<;ao do Estado, assim 
como a ado<;ao de algumas medidas por parte da popula<;ao 
regional para acabar com os "problemas" causados pelos 
índios. Organizaram-se "bandeiras", principalmente contra 
os Canoeiro: "o subdelegado do distrito mandou urna 
bandeira composta de vinte e duas pessoas seguir a pista 
d' eles até obrigá-los a transpor o Araguaya" (Relatório, 1853, 
p. 27). 

Ern 1855 foi registrada outra bandeira de caráter punitivo 
contra os Canoeiro, que haviam sido acusados do assassinato 
de um casal de lavradores: "Alguns cidadaos, d' aquelle lugar 
logo que tiverao noticia desses dados, organizarao a suas 
expensas urna bandeira, que só pode seguir no encal<;o 
d'aquelles selvagens" (Relatório, 1856, p. 21). 

Outra medida de caráter irnediato foi o uso da for<;a 
por parte do Estado~ No relatório de 1850, o presidente da 
Província, Dr. Eduardo Olímpio Machado, solicita cern 
pra<;as para "bandeirar" índios. Esta solicita<;ao é vista corno 
urna "medida preventiva e provisória", já que a verdadeira 
saída seria a catequese, para evitar as /1 conseqüencias 
funestas do desgra<;ado sistema de bandeiras" (Relatório, 
1850, p. 9). 

Em 1852, ern relatório lido a Assernbléia Legislativa de 
Goiás, o Dr. Antonio Joaquim da Silva Gomes faz referencia 
a designa<;ao de um destacamento de primeira linha que 
envia para a vila do Pilar, corn ordem de patrulhar o território 
do município contra os Canoeiro: /Urn destacamento ( ... ) 
que fez marchar para a Villa do Pilar corn ordem de patrulhar 
o território do rnunicípio por onde costumao fazer suas 
correrías esses selvagens" (Relatório, 1852, p. 6-7). 

No período de 1850 a 1860, vários sao os documentos 
das autoridades e habitantes da Província solicitando 
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destacamentos ao Governo corn o objetivo de defende-los 
das incursoes dos índios: 

Sao Joaquim de Janimbu, único núcleo de povoac;ao 
existente na proximidade da margem do Araguaya e que 
estando exposto a agressao dos índios principalmente da 
tribo feroz dos Canoeiro, precisa de urna fon;a que o proteja 
(Relatório, 1854, p. 17). 

Ernbora a legisla<;ao nao perrnitisse, o Estado, através 
dos presidentes de Província, utilizou-se, nao poucas vezes, 
da for<;a militar contra os índios, recomendando o seu uso 
"sem contrariar as vistas philantropicas do G·ov·erno 
Imperial" (Relatório, 1853, p. 10). 

Como explicar a contradi<;ao entre o que' havia sido 
estabelecido pelo Regimento das Missoes de 1845 e a 
realidade, ou seja, a utiliza<;ao da for<;a pelo Estado? Convém 
lembrar que, na Província, o Estado Imperial assentava-se 
ern urn tipo de cornpromisso - a alian<;a entre o poder central 
e o poder local - cuja origern data do período colonial. A 
existencia de urn poder local forte é característica de 
sociedades ern que existe o predomínio do·setor rural sobre 
o urbano e ern que há concentra<;ao da propriedade. Por 
outro lado, a debilidade da estruttira administrativa do 
Estado emergente nao lhe <lava condi<;oes para suprir todas 
as fun<;oes que lhe eram inerentes, deixando um vazio a ser 
exercido diretamente pelas classes dominantes 1ocais. 

Estava selada a uniao de urna alianc;a de compromissos 
entre o poder central e o poder local. O Estado usava o 
exército e a forc;a particular para man ter a ordem escravista 
e a integridade territorial, ·fechando os olhos aos abusos 
perpetrados pelo poder local (Janotti, 1981, p. 23). 

Assim, no trato da questao indígena, o presidente da 
Província, como delegado do Govemo Central, oscila va entre 
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a lei a ser cu~prida - o Regimento de 1845 - e a realidade 
<litada pelos interesses dos grandes proprietários rurais da 
regiao. 

3.1 A NAVEGA\:ÁO NOS RIOS ARAGUAIA E TOCANTINS 

Como vimos no primeiro capítulo, até o século XIX, 
Goiás enfrentava um sério problema: a dificuldade de 
comunicac;ao, ou seja, seu isolamento em relac;ao ao resto 
do país. 

As duas principais vias de comunicac;ao natural da 
província, os rios Araguaia e Tocantins, continuavam 
praticamente inacessíveis. Mesmo o Tocantins, que desde o 
final do século XVIII já vinha sendo navegado por comer
ciantes que se dirigiam ao Pará, era pouco utilizado. Pior 
era a situac;ao do Araguaia. 

Quanto ao povnamento, o quadro também nao era 
animador. Nas primeiras décadas do século XIX, Pohl, ao 
percorrer os sertoes do Araguaia, depara com poucas 
povoac;oes e antigos caminhos abandonados. 

Esse viajante dá informac;oes acerca do Tocantins, onde 
encontrou arraiais decadentes e extensas áreas desertas. 
Porto Real, povoac;ao surgida em fins do século XVIII, as 
margens do Tocantins, era a única excec;ao, apresentando-se 
relativamente povoada com aproximadamente trinta casas, 
um presídio e urna igreja. 

A economía da regiao mantinha-se praticamente 
inalterada, e a pecuária, praticada de forma extensiva, era a 
principal atividade. Essa relativa pobreza é responsável pelas 
tentativas de buscar urna saída para o mar - vantajosa para 
a exportac;ao e, sobretudo, para as importac;oes. Rotas 
tradicionalmente utilizadas pelos roceiros faziam com que 
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os produtos importados atingissem prec;os exorbitantes, 
situac;ao que era preciso alterar. 

Até os anos 40, o Tocantins é praticamente a única via 
utilizada. Entretanto, devido a deficiencia de abastecimento 
para os navegantes, a escassez de mao-de-obra para a 
tripulac;ao e aos ataques indígenas, sua utilizac;ao dava-se 
de modo precário. Assim, faziam-se necessárias medidas que 
viabilizassem a ligac;ao de Goiás com o resto do país, através 
do Pará. 

Esse problema do isolamento da Província será 
resolvido pela intervenc;ao do Estado, com a criac;ao de 
presídios e o estabelecimento de aldeamentos ao longo do 
Araguaia e do Tocantins. No final da década, o Govemo 
Imperial, como objetivo de dinamizar a catequese, funda 
novas aldeamentos e reforma os já existentes. Paralelamente, 
instala presídios e colonias militares para viabilizar a 
navegac;ao, assegurando a mao-de-obra necessária, garan
tindo o reabastecimento dos barcos, controlando os ataques 
indígenas e preparando o terreno para a expansao da frente 

,, . 
pecuaria. 

Os presídios incumbiam-se de afastar os índios hostis, 
prover os navegantes de víveres e garantir apoio logístico a 
navegac;ao. Os aldeamentos, sob a direc;ao dos frades 
capuchinhos, promoviam a fixac;ao dos índios, tornando 
possível utilizá-los como tripulac;ao dos barcos que desciam 
rumo ao Pará. Esses aldeamentos seriam os núcleos iniciais 
de futuras cidades. Com essas medidas, o Estado conseguiu 
fazer com que as "correrías" diminuíssem. 

Entre 1840 e 1860, sao estabelecidos os principais 
aldeamentos: 

• naregiáodoAraguaia 
Janimbú (1845) na freguesia de Sao José, no município 

da entao capital (atual Cidade de Goiás), a cargo do frei 
Segismundo de Taggia; 



60 LEANDRO MENDES ROCHA 

PR.OVJÍNCJLA DE GOJIÁS 
SJÉCULO XJIX 

,. -----+-o 
"<C 

f 

•• 

CONVILNCÓES 

• CA.P'ITAL 

® Cl'O.UllE 

o , .... 
• ...... . .., 
~-••nu 
-.e: ñ .-WD . ..(;l 11. ... 

1 

PROJE(:ÁO POLICONICA 

.U,11.• • .. uu ,. • 

ESCALA GRÁFICA 

!.&. ~:!1:: ::-.:~'!!:;~:;::.~ 1:iM~"° 
C•rt• «i•ptl..,• t "' j11l1t••t 1"7 

l>iclf•liu~i.o Ar~ f:•riptdt:s M. U. Jinior 

... 

1 

.. '.; 

.. . . 

.. 

... 

... 

Ü EsfADO E OS ÍNDIOS: GoIÁS, 1850-1889 

PROVÍNC1CA. DJE GOJIÁS 

• CA11TAL 

@ ("1DAl'>E 

Ü \1LA 

• PO\ 'O.\DO 

AJ..l>tA_\f~"TOSOOCtAJS 

CCltSODÁCLA 

PROJJEl;ÁO POUCONICA 

..e-: _J 60 

ESCALA GRÁ.FICA 

~··~í:: ~:i.:=t:.i~:::it": ~r.k~ 
(,'utt t f>• .Jíl..St <fil J• .. 10 dr 1991 

Dl1lilalluf.io Ar'-~ M. O. Jillior 

S lÉCUILO XJ!X 

l o 

1 

' , 

\. 

61 

. ; 

,. . 

... 
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



62 LEANDRO MENDES ROCHA 

Santa Maria, próximo ao presídio do _mesmo nome; 
• na regiáo do Tocantins 
Boa Vista (1841) na confluencia dorio Piabanha como 

Tocantins, dirigido pelo frei Antonio de Gange; 
Pedro Afonso (1849) as margens dorio Sono; 
Tereza Cristina (1850) no rio Piabanha, afluente do 

Tocantins, dirigido pelo frei Rafael de Taggia. 
Paralelamente, o Govemo Provincial, seguindo ordens 

do Govemo Imperial, implementa a constru<;ao de vários 
presídios militares. 

Assim é que, no Relatório da Presidencia da Província 
de 1850, já se anuncia a inten<;ao de fundar alguns presídios 
no intuito de propiciar a navega<;ao mediante a forma<;ao de 
núcleos de povoa<;oes que lhe servissem de apoio. Tratava
se dos presídios de Leopoldina e Santa Izabel, no Araguaia. 
Em 1852, a constru<;ao de mais um presídio, o de Januária, 
"animará os núcleos de fazendeiros a se estabelecerem nos . 
sertoes intermediários" (Relatório, 1852, p. 12). 

Enquanto a navega<;ao pelo Tocantins se desenvolvia 
lentamente, a situa<;ao do Araguaia pode ser assim resumida: 

Sem forc;a pública necessária para criarem-se núcleos de 
povoac;oes, e missoes de catequese em pontos mais 
importantes das margens <leste rio, sem o dispendio de 
somas que embora parec;am avultadas, mas que ficarao 
sempre aquém da grandeza do firn a que se destinam, sem 
meios amplos, e nao reduzidos a mesquinhas proporc;ües, 
sem um empenho enfirn, constante e ardente, que jamais 
se entibie <liante das contrariedades, o Araguaya, como 
disse no meu relatório do ano passado, continuará a figurar 
na carta do Brasil como um rio do Império, mas nao será 
tao cedo da Província de Goiás (Relatório, 1855, p. 61-5). 

Tendo em vista a constata<;ao de que a navega<;ao do 
Tocantins atingia maior número de municípios e, portanto, 
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era mais rentável, o Govemo Provincial transfere os presídios 
existentes no Araguaia para o Rio Maranhao. Como parte 
deste procedimento, que dava prioridade ao Tocantins, é 
baixado o Regulamento de 10 de agosto de 1853, criando os 
presídios de Genipapo e de Amaro Leite, no munícipio de 
Pilar, comarca de Goiás. Por esse Regulamento, o Govemo 
Provincial, como incentivo a povoa<;ao, ficava autorizado a 
distribuir terras a colonos paisanos/ assim como a garantir
lhes urna ajuda de custo de aproximadamente cem réis, além 
da ra<;ao normal dada a um soldado, por um período de 
dois anos. 

A mudan<;a dos presídios do Araguaia para a linha do 
Tocantins deveu-se, também, a necessidade de proteger a 
popula<;ao do "vastíssimo sertao de Amaro Leite" contra as 
"correrias de índios", notadamente dos Canoeiro. Essa 
regia.o, com cerca de oitenta léguas de extensao, possuía 
condi<;oes naturais muito favoráveis a ocupa<;ao humana, 
daí ter sido totalmente ocupada pelos indígenas que, 
gradativamente, viram seus territórios ser invadidos pelos . . 
nac1ona1s. 

As conseqüencias destas medidas logo se fizeram sentir. 
Em 1856, em relatório da Presidencia da Província fazia-se 
referencia ao fato de os ataques dos Canoeiro haverem 
cessado "porque, com o estabelecimento dos presidios 
collocados na margem do afluente do Tocantins, o índio 
canoeiro passou-se para os do Araguaya" (Relatório, 1856, 
p. 16). 

Com o estabelecimento dos presídios em Amaro Leite 
e Genipapo, forma-se urna primeira linha de defesa contra a 
agressao dos índios. 

Em aditamento ao relatório de 1861, o presidente da 
Província fala da necessidade de criar mais um presídio, o 
da Barra do Rio Santa Tereza em Sao José, "afim de 
complementar-se a linha de defesa contra os Canoeiros pelos 
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lados do Tocantins" (Additamento ao Relatório, 1861, p. 44-
5). 

Enquanto a coloniza\ao militar do Tocantins havia 
alcan\ado relativo sucesso, o resultado de medidas 
semelhantes no Araguaia era inexpressivo. Aproxima
damente, urnas trezentas léguas a leste continuavam 
desahitadas; dos tres presídios ali implantados, apenas o de 
Leopoldina prosperara. Monte Alegre, devido a sua posi\ao 
central; distante do próprio rio, nao prosperou, e o de Santa 
Izabel teve tantas dificuldades que acabou senda extinto. 

Apesar das tentativas de cria\ao de núcleos ao longo 
dos rios, um problema persistia: o alto custo dos generas 
importados. 

Amaior parte dos generos importados chegarao a província 
por pre~os tao altos que os püe fora do alcance das classes 
menos abastadas da popula~ao; e o pior é, Srs., que isso 
acontece mesmo a respeito dos generes de primeira 
necessidade, como seja o sal, cujo pre~o elevou-se 
progressivamente desde meados do ano próximo passado 
até abril último, ao ponto de atingir, nesta capital, o enorme 
custo de 300 $rs o alqueire, ao passo que nas povoa~ües do 
norte se vendia a 43$73rs o alqueire do Pará, o que, segundo 
me consta, corresponde a pelo menos ao duplo de S. Paulo 
ou da Corte (Relatório,.1858, p. 35). 

Durante a administra\ªº do general Cauto de 
Magalhaes, o Govemo Provincial volta-se para a navega\ao 
no Araguaia e sao criadosnovos presídios como Sao José do 
Araguaia (1861), Jurupensen (1864) e Santa Maria (recons
truído em 1861). Entre as medidas. do general Couto de 
Magalhaes, constavam: a liga\ao da capital com o Rio 
Araguaia através de estrada de rodagem; a reconstru<;ao de 
outra estrada, ligando o presídio Leopoldina ao presídio de 
Monte Alegre; o incentivo a migra\aO de pessoas para a 
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regiao do presídio de Leopoldina; e a funda<;ao de um 
povoado, Sao José do Araguaia, cuja popula<;ao seria 
composta principalmente de índios Xavante e Karajá "que 
oferecem excelente tripula<;ao para os vasos de carreira do 
Pará" (Relatório, 1875, p. 79). 

Dentro do plano de implementa<;ao da navega<;ao 
foram iniciadas as obras do presídio de Jurupensen, situado 
na margem direita do Rio Vermelho e, nesse presídio, foi 
construída urna oficina de reparos para urna futura 
Comi:anhia de Navega<;ao a Vapor do Rio Araguaia. Foi 
tambero ordenada a transferencia da missao Apinajé de Boa 
Vista para as proximidades do presídio de Santa Maria, que 
assim ficaria protegida de ataques de outros grupos tribais. 
Com esta medi~a, o núcleo de povoa<;ao prospera rapida
mente, passando de duzentas pessoas, em 1863, para 
aproximadamente quinhentas, em 1867. 

A navega<;ao a vapor no Araguaia passou por várias 
fases. Nos. tres primeiros anos experimentou grande 
desenvolv1mento, sob a dire<;ao do ex-presidente da 
província, Dr. Cauto de Magalhaes; entre 187 4 e 1878 
caracterizou-se por urna lenta estagna<;ao, que se estendeu 
até os anos 80; a partir de entao viveu novo impulso, embora 
tenha passado a sofrer a oposi<;ao dos parlamentares liberais 
que a viam como deficitária e apenas como mais urna fonte 
de gastos para os cofres públicos. 

Como se ve, a navega<;ao no Araguaia,8 iniciada em 
1868, impós-se lentamente. Para este fim construíram-se 
armazéns, oficinas, ou seja, toda a infra-estrutura necessária, 
e também foi comprado um barco a vapor da extinta 
Companhia de Navega<;ao do Alto Paraguai, além de outros 
vasos flutuantes, como o rebocador Cristóvao Colombo, o 
bote Sao José com capacidade para duas mil arrobas e os 
botes Jurupensen e Aricó, com capacidade para oitocentas 
arrobas. Como conseqüencia da implanta<;ao da navega<;ao 
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a vapor, as exporta\oes, no ano seguinte, cresceram de 
8b0-000 réis para 18 000 000 réis. 

3 .2 Ü SERVI<;O DE CATEQUESE 00 ARAGUAIA E O COLÉGIO IZABEL 

Com a introdu\ao da navega\ªº a vapor no país, o 
Govemo Imperial ve-se compelido a dinamizar a catequese, 
transformando-a de forma a compatibilizá-la com os 
interesses ligados a navega~ao, ou seja, de forma a evitar 
que o índio viesse a ser um obstáculo a mesma e a engajá-lo 
no empreendimento,9 sempre que possível. 

Cria-s~, entao, o Servi\O de Catequese do Araguaia, 
em 1873, cujos diretores subordinavam-se diretamente ao 
Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas. A catequese em Goiás passa, a partir de entao, a 
responsabilidade de duas reparti~oes: a Diretoria do 

/ 

Araguaia e a Diretoria Geral de Indios. O Servi\O de 
Catequese contava com 12 funcionários. 

, Entretanto, o surgimento desta nova reparti~ao nao 
trouxe nenhuma melhoria para a situa~ao dos índios, e 
muitas eram as queixas em rela\aO aos responsáveis pelo 
referido Servi<;o. 

Em aviso de 12 de julho recomendou-se o dito ministério 
que, sendo repetidas as queixas que os índios dirigem ao 
govemo imperial pelas violencias que sofrem, e cada vez 
tornando-se mais tormentosa a catechese e civiliza~ao dos 
índios ( .. . ) prestasse toda aten~ao ( ... ) de modo a nao se 
reproduzirem taes queixas (Relatório, 1873, p. 36). 

O Servi~o de Catequese, ligado a Empresa de Navega
~ao do Araguaia, passou a ser o responsável pelo Colégio 
Izabel, situado nas imedia~oes da fazenda Dumbazinho.

10 
O 
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O Colégio foi estabelecido formalmente a través de um A viso 
Ministerial de 21 de setembro de 1870, como objetivo de 

Educar os menores selvagens de ambos os sexos e das 
differentes tribus existentes nas margens dorio Araguaya, 
fazendo-os conservar os dialetos de suas tribus para que 
possao com f acilidade chamar ao Governo de nossa 
sociedade ( ... )os de sua qualidade (Relatório, 1875, p. 39-
40). 

Podemos constatar que, a partir de 1871, as idéias 
contidas na obra O selvagem foram postas em prática pelo 
Dr. Couto de Magalhaes que, a frente da Companhia de 
Navega\ao, cria, como auxílio de missionários capuchinhos, 
o Colégio Izabel. O colégio con ta va com um diretor, um 
secretário, um tesoureiro, um almoxarife, tres missionários 
e dois professores. Em 1872, freqüentavam as aulas 21 alunos 
de ambos os sexos das etnias Karajá, Kayapó e Tapirapé, em 
regime de intemato. 

Por volta de 1873, já havia na escola 32 alunos, de sete 
diferentes etnias, que freqüentavam aulas de primeiras letras, 
desenho linear e carpintaria. 

O funcionamento do Colégio Izabel apresentou os 
mesmos problemas verificados coma a~ao missionária, ou 
seja, o ensino rígido que ministra va acabou por conflitar com 
a cultura indígena, o que se percebia pelas queixas 
apresentadas pelos índios ao Governo Imperial e pelos 
relatos de constantes fugas de alunos. . 

Em agosto do anno findo evadirao-se do colégio dois 
indios, um Caiapó e outro Tapirapé, tendo sido o primeiro 
logc;> encontrado, continuando-se nas deligencias para 
de~obrir-se o segundo, o que si nao pode conseguir. 
O encarregado interno reconhece nao convir ao Collegio a 
aquisi~ao de índios já adultos como sao os que evadirao
se porque difficilmente se adaptarao aos nossos costumes, 
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" ao passo que os menores com muita facilidade os abra\áo 
(Relatório, 1875, p. 40-1). 

Ehreinreich, em relato sobre sua viagem pelo Araguaia 
em 1888, assim descreveu o Colégio Izabel: 

O Instituto tinha sido fundado por Couto de Magalhaes, 
no ano de 1871, com o objetivo de cristianizar crian\aS 
índias, tomá-las colonos sendentários e atrair, simulta
neamente, os irmaos selvagens de sua tribo. O govemo deu 
roupas e outros artigos de importa\áO, principalmente 
instrumentos agrícolas. Fomeceu quantidade considerável 
de gado do qual cada índio, ao casar-se, recebeu certo 
número de cabe\as. Além disso, deu cinco contos de 
subven\áO anual. 

No tempo de Couto de Magalhaes e, especialmente 
durante a administra\ªº de Sebastiao, o colégioprosperava 
e gozava de estima geral mesmo entre as tribos selvagens 
mais afastadas. Kayapó e Tapirapé aí entravam. Contavam
me que um ~apirapé lá educado e que regressava, após, a 
tribo, apareceu depois de alguns anos novamente na 
margem do rio aguardando num acampamento Karajá 
durante dois meses a chegada do vapor, a fim de mandar 
o filho para o mesmo estabelecimento. Somente os Karajá 
que por pre\o algum se separam dos filhos nao queriam 
saber nada do colégio. Infelizmente cometeu-se urna vez o 
erro de levar a for\a crian\aS <lestes. índios. Em conse
qüencia disso, eles afastam agora todas as crian\aS sempre 
que um navio se aproxima. 

Na época da nossa estada, o instituto estava completa
mente negligenciado. O diretor tratava os índios como 
escravos, mandando-os trabalhar para ele. Desamparados, 
eles estavam entregues as brutalidades dele e dos amigos 
·dele. As m()\as estavam a merce dos instintos de todos esses 
opressores. A maioria delas já havia dado a luz o filho ou 
aguardava o momento. Havia muito tempo que nao 
chegavam índios novos, pois as violencias dos civilizadores 
brancos afugentavam os selvagens cada vez mais. A maior 
parte dos índios do colégio já tinha chegado aos trinta anos, 
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mas nenhum deles pensava emir-se. liá tanto tempo 
acostumados a servidao e tutela, continuavam a fazer seus 
servi\OS, com indolencia estúpida. Naturalmente, nao se 
cogitava mais do ensino. O gado tinha fugido ou sido 
roubado. O que, além disso, era dado pelo governo, 
desaparecia na bolsa do diretor. Mais tarde, o Dr. Baggi 
que, como zeloso republicano, procurou descobrir e 
perseguir todos os abusos do regime reinante, conseguiu a 
supressao do instituto (Ehrenreich apud Baldus, 1970, p. 
44). 

Mesmo com esses problemas, o Colégio obteve alguns 
resultados considerados positivos aos olhos do Govemo 
Provincial. Muitos dos alunos foram utilizados. como 
intérpretes, como era o objetivo principal. 

Em 1879, o Colégio havia se expandido, passando a 
contar com cinco professores, tres diretores, um almoxarife, 
um apontador, um tesoureiro e o encarregado. O número 
d~ al~os foi gradativamente aumentando, chegando a 
ating1r um total de 41 índios assim disqibuídos: 

COMPOSI~ÁO DO COLÉGIO IZABEL • 1879 

Etnia Home ns Mulberes 

Tapirapé 5 7 

Kayapó 21 4 

Xavante 2 -
Ka rajá 5 -

Fonte: Relatório do Presidente da Provútcia em 1879. 

Entretanto, os problemas persistiam, incluindo abusos 
no fomecimento de víveres, a falta de controle do Govemo 
Provincial sobre os proeedimentos do encarregado e, ainda, 
algumas irregularidades no pagamento do pessoal do 
colégio. 
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Por outro lado, enquanto a navega<;ao a vapor no 
Araguaia estava em fase de desenvolvimento, a rota do 
Tocantins, tradicionalmente mais usada, apresentava um 
transito anual de 30 a 50 embarca<;oes, exportando couros, 
cavalos, peixes e produtos agrícolas, e importando 
manufaturas, sal e ferro, o que propicia va /1 a forma<;ao de 
fortunas superiores as existentes na capital e mesmo no sul 
da Província" (Relatório, 1873, p.119). 

No final do século, a política indigenista sofre novo 
impulso. Sao fundados mais alguns aldeamentos_, a cargo 
de dominicanos e salesianos, e o Servi<;o de Catequese é 
reestruturado. Em 1886, através do Acto nº 3856, de 18 de 
janeiro, foi baixada urna nova regulamenta<;ao tendo em 
vista a organiza<;ao do Servi<;o de Catequese e, mais urna 
vez, fica clara a íntima rela<;ao entre o estabelecimento de 
presídios militares, a atua<;ao missionária e a política 
indigenista. 

~ 

Art. 1 º - Ficáo criados no rio Araguaia tres novos 
aldeamentos dos índios em Santa Maria, no 
Dumbazinho e no rio Caiapó. 
§ 1 º - Cada um d' esses aldeamentos será dirigido por 

um missionário que será coadjuvado por outro encarregado 
da educa~áo dos menores.( ... ) 

§ 3º - O Presídio de Santa Maria será transferido para 
lugar apropriado no lado occidental da Ilha do Bananal, 
logo que ali se tiver de estabelecer o aldean:tento de Santa 
Maria~ ( ... ) 
Art. 7º - Logo que for estabelecido no Dumbazinho o 

aldeamento criado, o Collégio Izabel será convertido 
em extemato e a sua dire~áo, bem como a educa~áo dos 
índios menores, ficaráo a cargo dos missionárips desse 
aldeamento, ficando conservados os lugares de 
professores para a educa~áo dos ín4.ios, dos mestres das 
officinas de ferreiro e de carpinteiro e de vaqueiro para 
a fazenda de gado (Acto nº 3.856, de 18 de janeiro de 
1886). 
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O novo Decreto previa urna subst~ncial reformula<;ao 
no quadro de pessoal a ser empregado no servi<;o de 
catequese. 

, . A~es~r d~s medidas no sentido de impul~ionar a 
pol1tica ind1gerusta na Província, a situa<;ao parecia nao ser 
das melhores. Em 1886, o presidente da Província informa a 
Assembléia Provincial que se encontravam vagos os cargos 
de ~ncarregado do Servi~o de Catequese e de Diretor Geral 
de I~dios, demonstrando assim o grau de precariedade do 
func1onamento dessas reparti<;oes. Aliás, era bastante difícil 
·obedecer a alguns dos dispositivos contidos no Regimento 
de 1845, sobretudo os relativos ao preenchimento de alguns 
cargos nao remunerados, como o de Diretor Geral de Índios 
por exemplo. Conseqüencia da precária situa<;ao fin~nceir~ 
do Govemo, a nao-remunera<;ao dos cargos tomava-se um 
forte convite a corrup<;ao. 

PESSOAL PREVISTO PARA O SERVl<;O DE CATEQUESE 

Aldea me otos 
Missioná- Professo- Carpintei-

Ferre iros Pedreiros Vaqueiros 
nos res ros 

Sáo José do 
, 

Araguaia e 
7 5 1 3 2 1 

no vos 
aldeamentos " 

Sáo Vicente 1 2 - - - -
Piabanhas 1 2 - - - -
Pedro 
Afonso 

1 1 - - . - -
TOTAL 10 10 1 3 2 1 

3 .3 ÜS PRESÍDIOS MILITARES 

" ? pre~ídio era um misto de estabelecimento penal, 
colonia agr1cola e estabelecimento militar. Constituía um 
"pequeno mundo", composto de casas arruadas cobertas ,de 
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telhas e instala-;oes diversas e complexas: residencia do 
comandante, enfermaria, casa de arrecada-;ao, carpintaria, 
ferraria, quartel, casa de administra-;ao, casa de engenho e 
casa de escola. 

Os presídios, ao longo das vias navegáveis, notada
mente nas Bacias do Araguaia e Tocantins, datam de 1849, 
quando, através do Aviso de 29 de janeiro, o Governo 
Imperial autoriza a cria-;ao desses estabelecimentos as 
margens do Araguaia. Em cumprimento as determina-;6es 
do A viso, o Govemo Provincial fundou os presídios de Santa 
Leopoldina e Santa Izabel, e estabeleceu o de Santa Maria 11 

(Decreto nº 750, de 2 de janeiro de 1851, do Governo 
Provincial de Goiás). Esses estabelecimentos militares, 
segundo seus regulamentos, tinham as seguintes finalidades: 

• seriam pontos militares destinados a prote-;ao e 
. suporte da navega-;ao dos rios Araguaia e Tocantins; 

• atrairiam popula-;ao nao-índia para as margens .. 
desses rios; 

• serviriam como auxílio a catequese dos índios. 
Entre os deveres do Comandante de Presídio, constava 

o auxílio aos navegantes com o fomecimento de víveres, de 
pra-;as como tripula-;ao e até mesmo de embarca-;oes. 

Normalmente, como forma de incentivar o estabele
cimento e o assentamento de popula-;oes nao-índias ao longo 
dos rios navegáveis, o Govemo Provincial distribuía lotes 
de terra e ajuda~ financeira. Por exemplo, no Regulamento 
de 10 de agosto de 1853, que criou os presídios das regioes 
de Genipapo e Amaro Leite, constava a distribui-;ao de lotes 
de terra, urna aj u da de custo de 100 réis e também a 
distribui-;ao de alimentos por dois anos aos colonos paisanos. 
Como vemos, além dos objetivos militares de defesa contra 
possíveis incursoes de índios, os presídios possuíam a fun-;ao 
de "atrahir povoadores para esses vastos terrenos e proteger 
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a navega<;ao fluvial entre esta e a Província do Pará pelo 
Araguaia" (Relatório, 1852, p. 12). 

Através dos documentos oficiais percebe-se que as 
rela<;oes entre índios e presídios era a tal ponto tensas que 
os índios evitavam a sua proximidade. Caso ilustrativo dessa 
tensa.o é o do presídio de Santa Maria do Araguaia, que foi 
destruído tres vezes. A última tentativa ocorreu em 1864, 
quando oitocentos guerreiros Gradahu o atacaram, sem, 
todavia, obter exito. 

A precariedade de funcionamento foi outra caracte
rística dos presídios em Goiás. Nos relatórios encaminhados 
a Assembléia Legislativa Provincial, os presidentes da 
Província queixam-se das dificuldades enfrentadas, 
advogando a necessidade de modifica<;oes no sistema. Para 
eles o sistema de presídios "necessitava de algumas reformas 
ou modifica<;pes para que possao nao só prestar auxilio a 
navega-;ao como prosperar e transformar-se posteriormente 
em cidade" (Relatório, 1868, p. 5) . 

Entre os problemas enfrentados consta va a dificuldade 
em conseguir pessoas preparadas e dispostas a assumir o 
comando <lestes estabelecimentos. Por outro lado, o 
isolamento, os atrasos nos pagamentos, os baixos salários e 
até a insalubridade eram argumentos suficientemente fortes 
para impedir que um militar aceitasse o comando de um 
presídio. Normalmente, o cargo permanecia vago por vários 
meses, ficando o estabelecimento interinamente soba dire<;ao 
de um militar de gradua<;ao inferior, despreparado para o 
cargo. Essa situa<;ao refletia-se no desenvolvimento dos 
presídios: alguns prosperavam rapidamente, outros 
redundavam em um grande fracasso. 

Através dos Relatórios da Comissao Exploradora dos 
Rios Tocantins e Araguaia, elaborados em 1875, percebe-se 
a real situa<;ao desses presídios. Entre as explica<;oes para o 
pouco desenvolvimento alcan<;ado, o relatório inclui, além 
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do isolamento, a falta de incentivo para que os soldados 
trabalhassem a terra, em razao da própria característica do 
servi<;o militar . Outro problema a presentad o para explicar 
as constantes denúncias de abuso e corrup<;ao sao os baixos 
salários dos comandantes. 

Os comandantes aceitam essas comissoes com o firn de 
fazerern algum pecúlio. Para isto o melhor e mais prompto 
meio que encontra1n é tornarem-se taverneiros e negocia
rem comos pra¡;as, ficando-lhes nas máos o soldo que a 
elles pertence ( ... ) A falta de trabalho torna o soldado 
vicioso, e seu soldo é gasto em aguardente comprada na 
tavem a do próprio comandante (Relatório dos Estudos da 
Comissao Exploradora, 1875). 

Apesar das várias críticas entao levantadas, a Comissao 
encarregada dos estudos de viabilidade da navega<;ao do 
Araguaia-Tocantins considerava existencia dos presídios 
imprescindível "para manteros índios bravos e mesmo os 
mansos em respeitosa rela<;ao com os brancos" (Relatório 
dos Estudos da Comissao Exploradora, 1875). 

Tanto para o Governo Imperial quanto para o 
Provincial, a pesar dos percal<;os, os presídios eram a melhor 
solu<;ao para garantir a ocupa<;ao de vastas regioes do interior 
da província. Portanto, a necessidade de sua existencia, aos 
olhos do governo, era inquestionável. 

3.3.1 A linha do Tocantins 

Fundados no período de 1850 a 1854, sao quatro os 
presídios que formam a linha do Tocantins: Santa Tereza, 
Santa Cruz, Santa Bárbara e Santo Antonio. 
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3.3.1.1 Santa Tereza 

A funda<;ao da Colonia Militar de Santa Tereza data de 
1850, quando o Governo Imperial enviou os primeiros 
exploradóres para o Rio Tocantins. Entretanto, em 1851, já 
se faziam sentir os primeiros problemas detorrentes da 
insalubridade do local. Após urna série de epidemias, este 

· pre.sídio foi removido para a regiao do Araguaia. 

3.3.l .? Santa Cruz 

Furldado em 1854, o presídio de Santa Cruz torno11-se 
muito importante como ponto de apoio ao comércio entre 
os arraiais de Traíras e Sao José. Esse presídio, que alcan<;ou 
um rápido desenvolvimento populacional, contando com 
mais de cem pessoas em 1865, tinha também a fun<;ao 
estratégica de guarnecer a regiao de Amaro Leite contra as 
incursoes dos índios Canoeiro. 

3.3.1.3 Santo Antonio 

Fundado em 1854, o Santo Antonio localizava-se no 
arraial de Amaro Leite. Em 1856 sua popula<;ao era de 60 
pessoas, passando para mais de 200 em 1862. Esse presídio, 
juntamente com o Santa Bárbara e o Santa Cruz, formavam 
a chamada "linha do Tocantins", tendo exercido grande 
importancia no auxílio a navega<;ao, apoiando os comer
ciantes que desciam ao Pará: "Passarao pelos presídios mais 
de 45 tropas de maior ou menor importancia pertencentes a 
diversas pessoas e dous carros de ( ... ) moradores de Sao 
José do Tocantins" (Relatório, 1856, p. 12). 

Santo Antonio, da mesma forma que o presídio de 
Santa Bárbara, possuía outro objetivo além de auxiliar a 
navega<;ao: "Proteger os habitantes do território de Amaro 
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Leite das incursoes dos índios selvagens" (Relatório, 1869, 
p. 5). 

As conseqüencias da cria~ao desse presídio sao 
destacadas através dos relatórios dos presidentes da 
Província, que a ele se referem da seguinte forma: 
"Resguarda da invazao dos índios selvagens a parochia de 
Amaro Leite que tendo sido florescente pela grande 
quantidade de gado que ali se creara, cahio em decadencia 
( ... ); hoje porem essa parochia coma prote~ao do presídio 
vai prosperando e já exporta alguma boiada" (Relatório, 
1870, p. 7). 

Ao findar o século, o presídio entra em decadencia. 

3.3.1.4 Santa Bárbara 
• 

Santa Bárbara, cuja funda~ao data de 1854, localizava
se na Serra de Sao Vicente, no Arraial de Am(lro Leite. A 
escolha desse local teve razoes estratégicas visto que, com a 
cria~ao de outros estabelecimentos militares, grupos de 
índios Canoeiro migraram para esta regiao. "Os índios 
Canoeiros afugentados de outra parte, costumao abrigar-se 
e encontrao recursos em suas mattas" (Relatório, 1856, p. 7). 

Pela sua localiza\aO, Santa Bárbara exerceu também 
importante papel na defesa do Arraial de Água Quente. 

Ao final dos anos 50, Santa Bárbara tornara-se o 
presídio mais florescente da linha do Tocantins, servindo 
como importante ponto de apoio aos comerciantes que se 
dirigiam ao Pará. Os produtos provenientes do Pará, nessa 
regiao, eram vendidos entao a pre~os mais baixos que na 
capital. 

Este presídio conheceu rápido desenvolvimento. Sua 
popula\ao, que em 1858 somava 64 pessoas em 24 casas, 
passou em 1868 para aproximadamente duzentas pessoas 
em 63 casas, quando contava ainda com um rebanho de 

1 
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aproximadamente trezentas cabe\as de gado. Nessa época, 
a regiao de Amaro Leite recebia um grande afluxo 
populacional em conseqüencia da frente de expansao 
baseada na pecuária, proveniente do Maranhao. 

3.3 .2 A linha do Araguaia 

Sete presídios formavam a linha do Araguaia: Santa 
Izabel , Leopoldina, Januária, Santa Maria, Monte Alegre, 
Jurupensen e Sao José dos Martírios. 

3.3.2.1 Santa Izabel 

Fundado em 1850, foi transferido em 1851 para urna 
regiao mais salubre do Rio das Mortes . Com pouco 
desenvolvimento, este presídio terminou por ser extinto. 

3.3.2.2 Leopoldina 

Criado em 1850, na confluencia do Rio Vermelho com 
o Rio Araguaia, o presídio de Leopoldina logo se mostrou 
um excelente local para povoa\ao. Cresceu rapidamente, 
passando de 53 pessoas, em 1858, para 122, em 1862; destas, 
98 eram colonos, com um rebanho de mais de quinhentas 
cabe~as de gado. Em 1870, com urna popula\ao de mais de 
trezentas pessoas, o presídio tinha possibilidade de 
transformar-se em cidade, conforme a seguinte afirma\ao: 
"Conta-se neste presídio já muitas casas de negociar e 
particulares, cobertas de telhas, as ruas vao regularizando, 
em algumas há anima\ao comercial; em breve tempo elle 
deixará de ser presídio para subir ao grao de munici
palidade" (Relatório, 1871, p.2). 

Leopoldina foi um dos pontos de apoio da navega\ao 
a vapor no Araguaia, e a principal linha explorada pela 
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Empresa de Navega<;ao do Araguaia partia desse presídio, 
ligando-o aos de Santa Maria e Itacaiú. 

Ern 10 de rnar<;o de 1879, o presídio, que havia 
cumprido seus objetivos, foi extinto dando lugar a urna 
florescente povoa<;ao. 

3.3.2.3 Januária 

Em 1852 foi enviada urna expedi<;ao, da qual partici
param índios Xerente, corno objetivo de escolher o local mais 
propício para a funda<;ao de um presídio, cujo objetivo 
explícito era facilitar o estabelecimento de colonos na regiao 
circunvizinha. Segundo opinioes oficiais expressas a época, 
esse presídio "animará os muitos fazendeiros a se estabele
cerem nos sertoes interrnédios" (Relatório/ 1852, p . 12). 

Como a partir de 1853 os relatórios nao fazem mais 
referencia ao presídio, acredita-se que tenha sido suprimido 
ou transferido para éJ. regiao do Tocantins. 

3.3.2.4 Santa Maria 

Localizado a cerca de 160 quilómetros abaixo da 
confluencia dos dois bra<;os da Ilha do Bananal, o presídio 
de Santa Maria teve sua existencia marcada por vários 
incidentes, tendo sido destruído ~ reconstruído várias vezes. 

Pelo A viso de 13 de novembro de 1858, o presídio foi 
reconstruído pela terceira vez, mas, dois anos depois, sofreu 
o ataque de urna confederac;ao composta de Karajá e Karajaí 
que novamente o destruiu. Em 1861, o Govemo Imperial 
determina novamente sua reconstruc;ao. Entretanto, os índios 
da regiao que, segundo dados oficiais, sornavam aproxima
damente dez mil indivíduos, pareciam dispostos a impedir 
a instalac;ao do presídio. A situac;ao do Santa Maria 
continuava instável e preocupava as autoridades, conforme 

0 E STAOO E OS ÍNDIOS: GoIÁS, 1850-1889 79 

relatos oficiais: "Resolvi portanto elevar a 400 o número de 
prac;as da guarnic;ao e juntar-lhes alguns sentenciados dos 
existentes na cadeia desta cidade, os quais indo ali curnprir 
pena( ... ) seriam ao mesmo tempo um auxílio para a defesa 
do presídio" (Relatório, 1861, p. 14). 

Para obrigar os índios a aceitar o presídio, o governador 
provincial nomeou um capitao da Guarda Nacional para 
comandá-lo, tendo em vista suas qualidades para o cargo: 
"resoluto e ( ... ) genio organizador, além de conhecer as 
localidades e manhas dos índios" (Relatório, 1861, p. 15). 

Tal medida, entretanto, nao impediu um novo ataque 
dos índios, desta vez, Gradahu (Kayapó ): "Ataque realizado 
pelos índios Gradahus em outubro do armo passado, que 
ahi apparecerao ern forc;a de 800 arcos( ... ) a guamic;ao ( ... ) 
poude felizmente resistir-lhes sem haver danno algum" 
(Relatório, 1865). 

Tendo em vista a necessidade de consolidar o Santa 
Maria como ponto imprescindível de apoio a navegac;ao, o 
Govemo Provincial, durante a administra<;ao do general 
Couto de Magalhaes, criou urna nova missao religiosa, 
denominada Santa Maria. Para isto, determinou a transfe
rencia de oitocentos Apinajé da missao de Boa Vista para as 
proximidades do presídio. Acredita va o Governo Provincial 
que, assim procedendo, estaria garantindo a protec;ao da 
crescente povoac;ao de Santa Maria contra os constantes 
ataques dos Karajá e Gradahu. Nessa época, Santa Maria já 
contava com urna populac;ao nao índia de mais de cem 
pessoas. 

Coma criac;ao da Companhia de Navega<;ao a Vapor, e 
o conseqüente incremento do comércio na rota do Araguaia, 
Santa Maria veio a ter um rápido crescimento, passando a 
contar com urna populac;ao de rnais de quinhentas pessoas. 
Considerado um dos rnais importantes pres.ldios de Goiás , 
tanto pela sua posic;ao como pelo desenvolvimento 
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alcan\ado, o Santa Maria recebeu constantes levas de 
migrantes provenientes do Maranhao, tendo o número de 
casas da povoa\ao se elevado, em 1874, para 120. Mas, ainda 
que a sua existencia já se tivesse firmado irreversível, 
persistiam as dificuldades comos índios: "Em 18 de setembro 
mandei fornecer a guarni\ao deste presídio 20 armas com 
seus pertences e muni\ao correspondente visto o receio que 
tinha seu comandante de ser atacado pelos índios" 
(Relatório, 1874, p. 34). 

Aos poucos, Santa Maria tomou-se o mais importante 
centro de apoio a navega\ao do Araguaia e a principal base 
da empresa de navega\ao: "Hoje S. Maria se prende ao valle 
do Tocantins de onde recebe quase todos os viveres com que 
se abastece e fomece aos barcos e vapores do Araguaya" 
(Relatório, 1880, p. 33). 

Sua prosperidade, em que pesem os percal\os iniciais, 
fez com que o referido presídio fosse elevado a vila, sede de 
freguesia e, mais tarde, a comarca. 

3.3.2.5 Monte Alegre 

Antigo presídio de Sao Januário (1849), foi transferido 
para outra regiao em 1857, onde recebeu o nome de Monte 
Alegre. Esse presídio, situado a 18 léguas da margem do 
Araguaia e a 15 léguas da Ilha do Bananal, tinha por objetivo 
defender a regiao de Crixás. 

Em 1859, Monte Alegre parecia prosperar contando 
com urna popula\ao de 64 pessoas e um rebanho de 316 
cabe\as de gado. Embora, em relatório datado de 1861, este 
presídio recebesse fortes críticas do Govemo Provincial, que 
havia se posicionado contra a sua cria\ao, ele continuou a 
prosperar. Seu rebanho somava mais de quatrocentas cabe~s 
de gado e cinqüenta cavalos, e sua popula\aO chegou a ser . 
supenor a cem pessoas. 
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Durante a administra\ao do general Couto de 
Magalhaes o presídio de Monte Alegre foi transferido para 
outra regiao com o objetivo de apoiar a futura navega\ao a 
vapor pelo Araguaia e, a partir daí, nao há mais referencias 
a ele na documenta\ao, o que nos leva a concluir que, 
provavelmente, tenha sido desativado. 

3.3.2.6 Jurupensen 

Antigo presídio de Santa Cruz, foi transferido da regiao 
de Cana Brava, afluente do Tocantins, para a regiao do 

· Araguaia em 1864. Em suas novas instala\6es, mais amplas, 
chegou a contar, inclusive, com urna escola de primeiras 
letras. 

Contrário a ·seu desenvolvimento, entretanto, havia o 
fato de ser a nova localiza\ao inadequada, sujeita a enchentes 
periódicas, o que provocava constantes surtos de doen\as. 

3.3.2.7 Sao José dos Martirios 

Construído no ano de 1866, na regiao do Araguaia, por 
algum motivo foi desativado, mas voltou a ser restabelecido 
em 1872, com o objetivo explícito de auxiliar a navega\ao 
do Araguaia. Este objetivo é mencionado no Relatório de 
1872, que sobre sua utilidade afirma va: "da funda\ao do 
presídio deva resultar a catechese e a importante navega\ao 
do Araguaia" (Relatório, 1872, p. 27) . 

Daí até o final do século, as referencias a esse presídio 
sao escassas. Sabe-se apenas que o número de pra\as lá 
estacionados diminuiu de 25, em 1872, para 15, em 1876, o 
que revela a redu\ao da importancia desse estabelecimento. 

Conclui-se, portanto, que a política de estabelecimen
to dos presídios militares em Goiás estava subordinada aos 
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interesses económicos de propiciar a liga\aO fluvial da 
Província e de viabilizar a prote\ao da prop~edade. 
. As propagadas finalidades filantrópicas do Govemo 
Imperial restringiam-se ao discurso dos govemantes. Na 
prática, estabeleceu-se urna rela\ao de domina\aO, em que 
o uso da for~a dos destacamentos foi a melhor e mais fácil 
solu~ao para remover os índios, tidos como obstáculos ao 
progresso da navega\ªº e ao estabelecimento das popula\OeS 
em vastas áreas do interior de Goiás. 

4 

A a<;ao missionária 

Na segunda metade do século XIX, a Igreja passa a 
desempenhar um dos principais papéis na condu\ao da 
política indigenista. O Regimento das Missoes, de 1845, 
amplia va a atua\ao dos missionários, atribuindo-lhes a tarefa 
de administra\ao dos novos aldeamentos, a catequese, 
incluindo a instru\ao na arte de ler, escrever e contar, e, ainda, 
os servi\OS de arrolamento de todos os índios do distrito, 
dentro e fora do aldeamento, com registro em livro próprio 
dos batizados, nascimentos e óbitos. 

4.1 A IGREJA COMO INSTITUI<;AO 

De forma geral, a Igreja neste período é conservadora 
e posiciona-se contra o liberalismo. Essa atitude fica bem 
clara, por exemplo, como "estremecimento" das rela\oes 
entre os liberais _da Regencia e a Santa Sé. Na sua rela\ao 
coma sociedade, configura-se como urna Igreja de brancos 
e para brancos, portanto, urna Igreja "europeizante", que 
preconiza a rejei\ao dos valores culturais negros e indígenas 
em favor dos valores ocidentais. É verdade que já nao era 



84 L EANDRO M ENDES ROCHA 

urna Igreja ¡,de rnissao", tal corno havia sido nos tres 
prirneiros séculas cornos jesuítas. Constituía-se, entao, corno 
urna Igreja já consolidada, ern que a atividade missionária 
representa va urn papel apenas secundário. A Igreja no século 
XIX posiciona-se perante o Estado sern, entretanto, romper 
urn certo limite representado pela conjun<;ao de interesses 
que a uniarn a monarquia. Nao podemos esquecer que 
estamos <liante da Igreja do Estado, que deveria respeitar as 
atribui<;oes do Imperador em virtude do padroado régio.12 

A maioridade de D. Pedro marca o fim de um período 
turbulento e o início do processo de consolida<;ao do Império. 
Os objetivos assumidos pela consolida<;ao e centraliza<;ao 
do Governo Imperial, ou seja, os da uniformiza<;ao e do 
fortalecirnento da autoridade do Segundo Reinado, 
hannonizavam-se perfeitamente como pensamento do clero. 
Era a Igreja que se mostrava avessa a qualquer ruptura da 
JI ordem estabelecida" e da "legalidade" tal como havia 
ocorrido durante a Regencia. 

O século XIX, no Brasil, é o século das luzes, em que se 
opunham dois conceitos: civilizado e selvagem. Vivía-se o 
mito da civiliza<;ao e do progresso, e os selvagens, para nao 
impedir o progresso, deveriam ser trazidos a civiliza<;ao quer 
pela for<;a, quer pela catequese através da Igreja ou do 
Estado. A mentalidade missionária era a mesma dos séculas 
anteriores. O clero compartilhava a convic<;ao de que os 
índios, ao tomarem-se cristaos, tomavam-se civilizados, o 
que significaria, também, que eles deixariam os costumes 
"selvagens" e assumiriam os hábitos europeus. A n~ao de 
civilizar, no caso, está íntimamente ligada a idéia de 
evangelizar. O missionário, mais do que ninguém, possuía 
urna fé absoluta na JI civiliza<;ao", entendida como a 
transf onna<;ao dos valores tribais mediante a assimila<;ao da 
moral crista e o aprendizado da língua do branco. Buscava
se, enfim, o "branqueamento" cultural do índio. 
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Os atos e idéias dos missionários da época sao 
exemplos ilustrativos do que se convencionou chamar de 
etnocentrismo. A Igreja utiliza-se, entao, de urna espécie de 
"ideología do humanitarismo", com a substitui<;ao da 
expressao sociedades atrasadas/ empregada pelos evolucio
nistas, por termos como sociedades miserá veis; para os 
missionários, civilizar os selvagen~ significava aliviá-los da 
miséria física e moral que os oprimia, significava melhorar 
sua condi<;ao, levar-lhes a /1 felicidade". Estas idéias ficam 
claras no seguinte trecho de Pelazzolo: "Por meio de um 
intérprete manifestamos aos índios o que pretendíamos fazer, 
salientando que o · governo nos enviara para que os 
tomássemos felizes e lhes pedíamos informa<;oes sobre o sitio 
em que vagavam" (1973, p. 43). 

Para os índios, a Igreja era urna institui<;ao estreita
mente ligada ao mundo dos "civilizados". Para eles todo 
civilizado pertencia a Igreja. Nos aldeamentos, a Igreja era 
a "porta" para se ingressar no mundo dos brancos, o 
elemento mediador entre duas culturas diferentes: a do índio 
e a do branco. Para os índios das missoes, o padre missionário 
era o representante de um outro mundo, o dos civilizados. 

Convém ressaltar que o aspecto "mediador" da Igreja 
nem sempre funcionou bem. Freqüentemente ela atuou 
como um elemento de domina<;ao da cultura branca sobre a 
cultura indígena e os índios nem sempre aceitaram 
pacíficamente sua a<;ao, muitas vezes autoritária. Vários 
foram os incidentes entre índios e missionários, causados 
geralmente pela atitude autoritária e etnocentrica <lestes em 
rela<;ao aos índios. Quando tais incidentes ocorriam, a Igreja, 
de forma simplista, atribuía-os a rudeza dos índios, a sua 
"lógica primitiva" ou a sua "inata desconfian<;a". 

Na verdade, as explica<;oes para os conflitos devem ser 
buscadas na intolerancia e na atitude etnocentrica dos 
missionários que, ao conceberem os índios como bárbaros e 
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" selvagens, atuavam no sentido de compeli-los a urna rápida 
assimila<;ao do modo de vida civilizado, acreditando estarem 
assim salvando suas almas. A erradica<;ao dos costumes 
tribais (nudez, poligamia, xamanismo) era o fim a ser 
atingido o mais rapidamente possível. 

4 .2 ÜS MISSIONÁRIOS CAPUCffiNHOS 

Os capuchinhos surgiram em 1525, como resultado de 
um movimento de rea<;ao a Reforma Luterana que ocorreu 
dentro da ordem de Sao Francisco. Constituem, portanto, 
um dos ramos dos franciscanos. 

Tanto os capuchinhos como os seus contemporaneos 
de funda<;ao, os jesuítas, sao ordens com propósitos típicos 
da época, isto é, que surgiram como urna resposta católica a 
Reforma e que tinham como principal objetivo lutar, em 
todas as partes do mundo, pelos "ideais de Deus". A ordem 
dos capuchinhos cresceu muito rapidamente, passando de 
quinhentos religiosos em 1536, para tres mil em 1571. No 
século XVIII, atingiu seu auge, contando com cerca de 33 mil , 
religiosos atuando na Europa, Africa e Oriente. Durante os 
primeiros séculos de atua<;ao, essa ordem religiosa 
subordinava-se diretamente a Sagrada Congrega~ao da Fé. 

A vinda dos primeiros capuchinhos para o Brasil data 
de 1612 quando, provenientes de Paris, acompanharam a 
expedi~ao organizada por Daniel de La Touche, Senhor de 
La Ravardiere, para a ocupa<;ao do Maranhao pelos 
franceses. Entre os que vieram, estava Claude D' Abeville, 
famoso pela sua obra descrevendo os índios do Maranhao e 
pela sua curta missao entre eles. Anos depois, acompanhan
do os portugueses, os missionários capuchinhos, recrutados 
nas diversas províncias monásticas da Europa, voltaram a 
se instalar no Brasil, onde se dedicaram principalmente a 
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catequese dos índios. No início do século XIX, no Brasil, a 
situa~ao dessa ordem religiosa era de decadencia. "'Em 1832 
extinguiu-se a comunidade dos capuchinhos do Rio de 
Janeiro. Uns voltaram para as aldeias no interior do país e 
outros regressaram as províncias de origem" (Pelazzolo, 
1973, p. 10). 

Sua atua<;ao sofreu um novo impulso a partir dos anos 
40 qu~ndo, co~ncidentemente como movimento de rea~ao 
conservadora, assiste-se a aproxima<;ao entre o Estado e os 
capuchinhos. A Regencia, pelo Aviso de 12 de maio de 1840, 
solicita a vinda de missionários para atuar no interior do 
país. Em 14 de setembro desse ano chega um grupo de seis 
frades. Em 1842 vieram mais onze e, finalmente, pelo Decreto 
nº 285, de 21 de junho de 1843, o govemo autoriza a vinda 
de capuchinhos coma missao específica de atuar no trabalho 
missionário. Outro Decreto, o denº 373, de 30 de julho, fixou 
as regras que se deviam observar na distribui<;ao pelas 
Províncias dos missionários capuchinhos. 

Na segunda metade do século XIX, os capuchinhos se 
tomam grandes colaboradores da monarquia em rela<;ao a 
questao dos índios, de sorte que tiveram, nesse século, o 
mesmo papel que os jesuítas tiveram nos séculos anteriores. 
Mas, enquanto os jesuítas concorriam com o poder da coroa 
portuguesa, os capuchinhos serao meros instrumentos do 
poder centralizado, voltados a manuten<;ao de urna ordem 
conservadora. 

As boas rela~oes dos capuchinhos com a monarquía 
podem ser observadas nos documentos da época. Em 1842, 
o Ministro da Justi~a, em Relatório, pronuncia-se sobre a 
atua~ao desses religiosos junto a monarquia da seguinte 
forma: 

Admiráveis tem sido, nas províncias do Maranhao, 
Pernambuco, Sergipe e entre os rios Tocantins e Araguaia 
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os 1rutos colhidos das missües de alguns poucos missio
nários capuchinhos, que um dos meus predecessores 

· mandou vir da Itália. É também admirável a constancia e 
o fervor evangélico com que esses homens de paz 
penetraram em nossos sertoes, no meio das maiores 
prova~ües e trabalhos, unicamente como fim de converter 
home ns perdidos para a religiao e para a sociedad e. Os 
bispos do Maranhao e do Pará atestam os relevantes 
servi~os feítos a religiao e ao Estado por esses missionários 
e pedem que lhes sejam enviados mais. Nao posso furtar
me ao prazer de transcrever aqui alguns trechos de vários 
oficios desses prelados. Os dois primeiros ( diz o hispo do 
Maranhao falando dos ditos missionários), freí Doroteo de 
Dronero e frei Pedro M. de Blá, chegaram a 20 de maio do 
ano passado a esta cidade de Maranhao, e depois de 
anunciarem a palavra divina com grande concurso nesta 
capital, seguiram para o interior da província, e tem 
exercido o seu ministério apostólico em diversas freguesias, 
colocadas a margem do Itapicuru. Estou informado que 
seus trabalhos apostólicos, espalhando princípios de 
ordem, de justi~a, de sociabilidade, tem servido de grande 
consola~ao aos fiéis atormentad.os pelos horrores da 
anarquía. Posso assegurar a V. Excia. para ser presente ao 
mesmo augusto Senhor (o Imperador) que os dois 
missionários capuchinhos, freí Doroteo de Dron~ro e freí 
Pedro M. de Blá, se tem esfor~ado na prega~ao da doutrina 
evangélica 'na cidade de Caxias, principal teatro das 
discórdias clvis. Os mesmos estao determinados a subir 
para Passagem Franca e Pastos Bons e, agora, recebo aviso 
que irao até Vila do Riachao nas vizinhan~as do Rio 
Tocantins. Afirma um conego desta catedral, o qual ora 
reside em Caxias, e a quem tenho incumbido algumas 
coisas relativas a missao, que os rebeldes de Passagem 
Franca dizem que se hao de apresentar só aos seus padres 
missionários ( ... ).O hispo d~ Pernambuco escreve a 20 de 
mar~o último: 'rogo a V. Excia. queira a presentar ao Exmo. 
Ministro a necessidade da existencia deste missionário (frei 
Carlos de Sao José do Porto Maurício) nessa cidade, nao só 
pelos bons servi~os que tem prestado a esta igreja e ao 
Estado, como porque já prometi enviá-lo depois da Páscoa 
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para alguns lugares onde o tem requisitado ( ... )'. O Govemo 
Imperial, além dos tres pedidos pela referida assembléia 
provincial, mandou vir mais dez para serem empregado 
naquelas províncias, onde forem necessários (Apud 
Pelazzolo, 1973, p . 12-3). 

Os capuchinhos organizavam-se em tres prefeituras 
(Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco) e cinco vice-prefeituras 
(Goiás, Mato Grosso, Paraná, Sao Paulo e Minas Gerais), 
subordinadas ao comissariado-geral sediado no Rio de 
Janeiro'. 

Por volta de 1850, os capuchinhos que estavam em 
trabalho missionário somavam sessenta, assim distribuídos: 
Pará 3, Maranhao 3, Piauí 1, Espírito Santo 5, Sao Paulo 5, 
Minas Gerais 6, Mato Grosso 2, Rio de Janeiro 4, Corte 5, 
Ceará 7, Sergipe 3, Bahia 11 e Goiás 3. 

4.3 ÜS MISSIONÁRIOS SALESIANOS E DOMINICANOS 

Os dominicanos e salesianos chegaram a Goiás no final 
do século XIX, quando a situa\ao do índios havia piorado 
visto que as terras que habitavam no norte da Província já 
estavam em grande parte controladas pelos criadores de 
gado. Os grupos que nao se submeteram como mao-de-obra 
utilizada nas fazendas, migraram para outras regioes. Tal 
processo explica, por exemplo, a migra\ao de alguns 
subgrupos Timbira para as matas do Tocantins. 

Os dominicanos fundaram sua missao em 1881, mas, 
somente em 1896, foram autorizados a iniciar os trabalhos 
de catequese as margens do Araguaia. Em 1897, frei Gil de 
Villanova, após urna série de negocia\oes, convenceu os 
índios que viviam na regiao próxima a Santana da Barreira 
a mudarem-se para terras melhores, livres de inunda\6es e 
pr9pícias para o cultivo e a cria\ao. Nessa nova localidade 
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"' os missionários organizaram um povoad·o, atraindo a 
popula\ao sertaneja, composta por roceiros e criadores de 
gado antes dispersos pelas margens do rio. Assim surgiu 
Concei\ao do Araguaia. 

Os dominicanos repetiram comos Kayapó os mesmos 
métodos utilizados pelos capuchinhos, dentre eles, a atra~áo 
de popula\áO branca para os novos arraiais onde se 
miscigenavam comos índios, conforme atesta o trecho a . 
seguir: 

Conceic;ao do Araguaia, misto de missao de catequese e 
povoac;ao sertaneja, representada respectivamente pela 
aldeia e o arraial, ambos sob a autoridade temporal e 
espiritual dos dominicanos. Sucederam-se tres gerac;ües de 
que falava o Pe. Gallais. O arraial cresceu e é hojea cidade 
de Conceic;ao do Araguaia, orgulhosa do templo de pedra 
e cal, das instalac;ües do convento e dos edificios escolares 
construídos pelos dominicanos de frei Gil. Mas a aldeia, 
onde está? F"!ndiu-se ao acaso na populac;ao sertaneja 
integrada a través da instruc;ao ministrada as crianc;as para 
isto separadas dos pais? Nao. Simplesmente extinguiu-se. 
Morreu. Dos mil e quinhentos Kayapó do fim do século, 
resta talvez urna dezena. Sao peoes nas fazendas dos 
dominicanos que hoje ocupam os campos onde cac;avam 
seus antepassados, intérpretes das turmas dedicadas a 
atrac;ao de bandos Kayapó que permaneceram ainda hostis, 
e empregadas domésticas em Belém e no Rio de Janeiro 
(Ribeiro, 1957, p. 70). 

Os salesianos também se instalaram em Goiás no final 
do século, em urna tentativa frustrada de se estabelecerem 
na Missao de Tereza Cristina, onde "de tal forma se 
incompatibilizaram com os índios que toda a tribo 
abandonou a colonia, provocando a dispensa dos missio
nários por parte do Govemo" (Ribeiro, 1957, p. 70). 
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4.4 A PRÁTICA CATEQUÉTICA 

Para efeito deste trabalho, consideramos práxis 
catequética "aquilo que se fez como catequese e a maneira 
pela qual isso se fez" (Paiva, 1982, p. 53), ou seja, a prega\áo 
do evangelho, a prática devocional, as ritualiza\oes de 
passagem (batismo, comunháo, casamentos, morte etc.) e 
outras cerimonias, além das imposi\oes que resultaram na 
transforma\áo dos hábitos cotidianos dos grupos tribais 
submetidos a tutela dos missionários. 

4.4.1 A prática catequética dos capuchinhos 

Para termos urna idéia da prática catequética realizada 
nos aldeamentos capuchinhos, analisamos as informa\oes 
exist~ntes sobre o aldeamento de Itambacuri, em Minas 
Gerais. 

Quando da morte do Papa Pio IX, em 1878, por 
exemplo, foram realizados aí atos religiosos por tres dias 
consecutivos. No primeiro dia foi cantado o ter\o dos 
"mistérios dolorosos" pelos catecúmenos; no segundo, a via
sacra; e no terceiro dia, a missa nigris colorís,· além da reza 
de dois responsórios libera me domine. "Nesses tres dias, 
que foram de recolhimento e ora\ao, toda a popula\áo crista 
de Itambacuri ouviu comovida a palavra de Deus, em 
oportunas exorta<;oes e apropriadas instru<;oes" (Pelazzolo, 
1973, p. 74). 

Durante a semana, ao anoitecer, terminados os 
trabalhos, a comunidade reunia-se ao pé do altar, onde 
rezava o ter\O e cantava a ladainha. Aos sábados, havia aulas 
de catecismo, em que se ensinavam canticos religiosos aos 
alunos, para que estes cantassem nas missas. Nos domingos 
e dias de festas de guarda havia rezas, catecismo, prédicas e 
missa as 10 e as 11 horas. Por fim, era ministrada a Ben<;ao 
do Santíssimo Sacramento para atender as famílias que 
moravam próximo ao aldeamento. 
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Nas cerimonias religiosas evitávamos quanto podía servir 
de distra<;áo dos animos e adotávamos quanto fosse solene, 
mas de caráter santo. Na nossa Igreja guardava-se absoluto 
silencio. A ben<;áo de Deus estava como que visível sobre 
nós e sobre o povo de Itambacuri (Freí Ángelo apud 
Pelazzolo, 1973, p . 79). 

Além das missas e canticos, realizavam-se procissües 
que sempre terminavam com confissao e comunhao. 

A grande profusao de luzes bem dispostas, as alas formadas 
a capricho por mais de duas mil almas indígenas e pessoas 
civilizadas ... a riqueza dos paramentos, a disposi<;áo das 
imagens, a acertada escolha dos canticos, ora<;oes e 
jaculatórias, que, entoadas pelo capitulante, Revmo. freí 
Serafim, e repetidos por aquela imensa multidao, 
arrebatavam os cora<;ües ... Por toda a procissáo foi levado 
o Santíssimo Sacramento precedido do grande patriarca 
de Assis, havendo ben<;áo ao entrar na esplendida capela, 
terminando o ato por um belo, eloqüente e suculento 
improviso em que freí Angelo patenteou, de modo possível, 
as glórias e grandezas da virgem !maculada (Pelazzolo, 
1973, p. 80). 

Em ltambacuri, o missionário todos os dias dedicava 
algumas horas ao ensino religioso junto as crian~as. Para 
alcan~ar o objetivo da catequese, nada melhor do que 
resolver o problema pela base, ou seja, atuando no seio da 
família. Ao catequizar as crian~as, os capuchinhos estariam 
transformando a nova gera~ao em futuros cristaos, 
realizando comos jovens um trabalho gratificante, diferente 
do que acontecia quando realizado junto aos adultos, que 
tinham já arraigados os costumes e valores tribais. 

A preocupa\ao como uso da vestimenta, símbolo maior 
da nossa civiliza\ao, está sempre presente nos relatos dos 
missionários. Várias sao as men\6es a necessidade de o 
Govemo prover os índios de vestes /1 adequadas", exigidas 
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para o acesso a escala de primeiras letras. Em 1877, a ,, 
Diretoria Geral de Indios comunica ao Governo Provincial 
haver atendido a solicita\ao do missionário frei Gange, nos 
seguintes termos: "o fomecimento de vestuário aos índios 
que podessem freqüentar a respectiva escala, autorizei-o ( ... ) 
a aquisi\ao do algodao necessáreo para dous parelhos de 
roupas a cada um dos cinqüenta índios menores" (Relatório, 
1877, p. 29). 

As proibi\ües impostas ou gradativamente inculcadas 
aos índios através da catequese representam a própria 
nega\ao da sua cultura. Proibir a crian\a de ir as aulas sem 
estar convenientemente vestida, proibir o índio de andar nu, 
de ter mais de urna mulher, obrigá-lo a viver em residencias 
por famílias nucleares e atribuir aos homens, mediante a 
sedentariza\ao, as tarefas relativas a agricultura, constituem 
formas de desestabilizac;ao cultural. 

A política de aldeamentos levada a cabo pelos 
capuchinhos incluía a reuniao de tribos diferentes que, dessa 
forma, mais rapidamente se descaracterizavam. Em Goiás, 
por exemplo, vários aldeamentos abrigavam mais de urna 
etnia: Janimbú (Karajá e Xavante), Tereza Cristina (Xavante 
e Xerente), Boa Vista (Krahó, Apinajé, Guajajara e Krikati). 

Pelo Regimento de 1845, alguns pra~as deveriam ficar 
lotados no aldeamento sob a direc;ao do padre Diretor, e 
várias vezes essas for~as militares foram efetivamente 
usadas: no cotidiano, para mantera ordem e proteger os 
aldeamentos do ataque de outros índios; nao raro, contra os 
próprios índios a quem oficialmente deveriam proteger . 
Assim ocorreu no Aldeamento de Boa Vista, no episódio do 
roubo do sal, quando frei Savino de Rimini lan\ou mao do 
destacamento sob sua dire\ao, causando um conflito que 
provocou a morte de trinta índios. Outro exemplo data de 
1851, quando o presidente da Província, em seu relatório 
anual, faz referencia a chegada de oitocentos novos índios 
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ao aldeamento de Pedro Afonso e ao missionário, que, com 
medo, requisita um destacamento militar para a sua 
seguran<;a. 

Nao só em Goiás, mas também em outras regioes, os 
capuchinhos recorreram as armas para manter aldeamentos. 
Em 187 4, o missionário frei Serafim, fundador do aldeamento 
de Itambacuri, em. Minas Gerais, fez uso dos soldados para 
garantir a catequese. 

Dois anos mais ou menos se tinham passado depois das 
ameac;as dos índios ( ... ) e, como haviam prometido, 
voltaram em número bem maior e armados. Frei Serafim 
tomou imediatamente as medidas necessárias; mandou 
ficarem de prontidao os soldados bem armados; armou 
também todos os camaradas e índios da Casa e ficou 
esperando os acontecimentos.Quando os Aranás se 
aperceberam que pela segunda vez se tinham enganado, 
diante daqueles homens armados e decididos a luta, 
mudaram de tátic':l e, humilhados, se apresentaram ao frei 
Serafim, declarando que tinham vindo passear (Pelazzolo, 
1973, p. 56-7). 

4.4.2 A prática catequética dos dominicanos 

Concei<;ao do Araguaia, assim denominada em 
homenagem a !maculada Concei<;ao, foi a localidade 
escolhida como base avan<;ada para a a<;ao pastoral dos 
dominicanos junto aos Karajá e Kayapó. 

Tal como os capuchinhos, os dominicanos dividiam a 
sua "evangeliza<;ao" em dois tipos de a<;ao: urna voltada aos 
adultos e outra as crian<;as. Sob a supervisao dos religiosos, 
os adultos eram integrados em atividades produtivas. 
Entretanto, essa tarefa nem sempre resultava em exito, já 
que os adultos poderiam, a qualquer momento, regressar a 
sua vida "nómade" e a seus "instintos selvagens". 
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Agimos juntos aos adultos manifestando-lhes muita 
bondade, empregando-os em trabalhos de desbravamento 
das terras e também conseguimos que pouco a pouco 
abandonassem os seus hábitos de nómades; seu instinto 
selvagem está consideravelmente suavizado, muitos 
adotam os costumes cristaos civilizados que os cercam. 
Aproveitamos todas as oportunidade para lhes falar do 
Céu, de Nosso Senhor, e ensinamo-lhes algumas orac;f>es. 
Suas idéias vao se elevando a olhos vistos. Pedem o batismo 
a hora da morte, alguns insistem para que lhes batizemos 
os filhos. Os chefes mostram grande zelo pela repreensao 
das desordens e sobre tudo na manuten<;ao dos filhos no 
Colégio (Gallais apud Ianni, 1978, p. 20). 

Para as crian<;as, os missionários adotaram outros 
métodos, separando-as de seus pais para evitar que 
adquirissem os hábitos da vida selvagem, e educando-as 
segundo os princípios cristaos. 

Freqüentavam a escola com regularidade e já todos 
aprenderam a fal~r o portugues, bem como as principais 
ora<;oes e algumas respostas ao catecismo. Algumas 
comec;am a ler e escrever. O regulamento do pequeno 
colégio é o seguinte: as seis horas, levantar, orac;ao, café; 
aulas das sete as dez e meia; as onze, almoc;o, · recreio, 
passeio pela aldeia, sob a direc;ao de um empregado 
dedicado; as quatro e meia, jantar. Até se deitarem, o que 
se verifica as oito horas da noite, as crianc;as ficam em 
companhia de um missionário. É o momento de lhes falar 
de Deus e de lhes preparar as almas para a grac;a do batismo 
( ... ) Em suma, os resultados já obtidos parecem-me mais 
reais do que aparentes. Como prova, devemo-nos 
representar o estado desses pobres índios antes da chegada, 
o seu absoluto isolamento no fundo das florestas, onde 
viviam nus, desabrigados, aos azares da cac;a; sua antipatia 
pelo hornera civilizado levada até o ódio; sua absoluta 
ignorancia da língua portuguesa, a guerra declarada entre 
eles e os que procuravam por pé em seu território (Gallais 
apud Ianni, 1978, p. 21). 
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4.5 ÜS ALDEAMENTOS 

Os aldeamentos impunham a transforma<;ao dos 
hábitos cotidianos mediante urna nova disciplina no trabalho 
e o incentivo a agricultura em detrimento da ca<;a e da pesca. 
Os ritmos fucos do plantio e da colheita for<;avam os índios a 
readaptarem seu padrao cultural. 

Há momentos conhecidos para semear, podar, colher, 
queimar. Há terras mais adequadas a um ou outro elemento 
agrícola. Enfim, clima, solo, disposi<;ao da lavoura, divisao 
do trabalho, tudo isso representa ordem, divisao, previsao, 
constancia, fixa~ao. Tudo é civiliza~ao. Os índios aprendem 
a domar a natureza e, assim, aprendem a domar a natureza 
própria (Paiva, 1982, p . 94-5). 

A organiza<;ao de aldeamentos com o objetivo de 
transformá-los em povoa<;ao constituía tra<;o característico 
da atua<;ao dos capuchinhos em Goiás. Este era um processo 
muito eficaz para trazer os índios a civiliza<;ao e consistia 
em atrair, para junto dos aldeamentos, a popula<;ao branca 
dispersa pelas margens dos rios que aí se estabelecia como 
componentes das frentes de expansao que atingiam a regiao, 
notadamente a pecuária. Essa popula<;ao branca, portadora 
de todos os tipos de doen<;as (inclusive venéreas), juntou-se 
aos índios, formando os arraiais que deram origem a muitos 
dos atuais núcleos urbanos de Goiás. 

Pedro Afonso é um exemplo desta transforma<;ao. 
Inicialmente aldeamento indígena, passou posteriormente 
a receber colonos brancos até transformar-se em povoado. 
Nos anos 50, frei Rafael de Taggia, em Relatório ao presidente 
da Província, considera sua missao encerrada, propondo a 
transforma<;ao deste aldeamento em vila sertaneja. No caso 
de Pedro Afonso, a questao tomou-se mais complicada, urna 
vez que, por vol ta de 1859, com o grande afluxo de novos 
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moradores, os índios foram simplesmente removidos para 
outra regiao, situada as margens dorio do Sono. 

Em Boa Vista, onde se concentravam índios Krahó e 
Apinajé, a situa<;ao nao era diferente, conforme registra o 
Relatório do presidente da Província, Dr. Antonio Joaquim 
Silva Gomes, sobre o missionário: "Cuida menos de civilizá
los do que de fundar a povoa<;ao que toma nome de aldeia, 
e omá-la com urna rica Matriz" (Relatório, 1851, p. 44-5). 

Em relatório datado de 1870, o presidente da Província 
de Goiás refere-se a Boa Vista como lugar que já incluía entre 
os índios "72 christaos" e ao aldeamento de Tereza Cristina 
como um local que podia se tornar urna florescente 
povoa<;ao. 

A maioria dos padres designados para a catequese 
manifestava preferencia pelo trabalho junto as sempre 
necessitadas popula<;oes brancas, com quem sua atividade 
era mais fácil. 

4.5.1 Janimbú 

Fundada em 1845, na regia.o de Salinas, as margens do 
Araguaia, a Missao de Sao Joaquim de Janimbú teve como 
diretor o frei Segismindo de Taggia. Em 1862 sua popula<;ao 
era composta por mais de duzentos índios, distribuídos em 
quatro aldeias: duas de Xavante e duas de Karajá. Em 
Janimbú viveram também tres índios Canoeiro. 

Inicialmente organizado como povoa<;ao indígena, esse 
aldea'mento, que passa a admitir colonos brancos até 
transformar-se em vila sertaneja, contava, em 1862, com cerca 
de trezentos colonos brancos. Data dessa época a cria<;ao de 
uina escola de primeiras letras, que, em 1865, contava com 
vinte meninos. O aldeamento possuía, também, urna oficina 
de ferreiro para o aprendizado dos índios. "Em 1864, o Dr. 
José Vieira Couto de Magalhaes, entao Presidente da 
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Província, ordena a transferencia do aldeamento para Sao 
José do Araguaia ( ... )e de ahí fazer a Matriz, casa parochial 
e a escola de primeiras letras ... " (Relatório, 1864). 

Por volta de 1870, a popula<;áo de Janimbú soma 323 
índios e os capuchinhos enfrentam um problema comum 
aos outros missionários no que se refere a sedentariza<;ao 
dos grupos tribais, isto é, a sua forma seminómade de vida: 
"Os Carajás que habitao ambas as margens do Araguaia e a 
foz do rio Crixás até a boca do Furo, abaixo da grande Ilha 
do Bananal, sao volantes em suas residencias por isso que 
vivem exclusivamente da pesca e ca<;a" (Relatório, 1875). 

Os índios de Janimbú cultivavam cana, mandioca, 
milho, arroz e outros generos que eram vendidos a 
popula<;ao regional e aos viajantes. Esses índios também 
foram muito utilizados no auxílio a navega<;áo como 
fomecedores de lenha e generos conforme atesta a seguinte 
passagem de relatório oficial: "As suas rela<;óes conosco tem 
sido de muita vantagem ao servi<;o de navega<;áo porque 
fomecem aos vapores lenha, peixes, frutas etc ... " (Relatório, 
1875, p. 38). 

4.5.2 Boa Vista 

Fundado em 1841, na extremidade da península entre 
o Araguaia e o Tocantins, sob a dire<;áo do frei Francisco de 
Monte de Sao Vito, em 1853 sua popula<;ao contava 
aproximadamente quatro mil índios Krahó e Apinajé. 
Entretanto, por volta de 1857, tal número havia diminuído 
para 1.176 índios e, em 1861, para aproximadamente 
seiscentos. Provavelmente, essa redu<;áo aconteceu em 
decorrencia do contato indiscriminado desses índios com a 
popula<;ao regional, o que teria causado um processo 
chamado por Darcy Ribeiro de compulsao biótica.13 
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A Missao de Boa Vista contava com quatro aldeias 
Apinajé, sendo duas com contato cultural mais intenso, 
situadas .a urna légua de Boa Vista, e duas a 25 léguas de 
distancia, onde os valores tribais se rnantinham. A Missao 
atuava também sobre duas outras aldeias: urna Guajajara e 
outra Krikati. 

Em 1865, a popula<;áo civilizada que se estabelecera 
junto ao aldeamento já ultrapassava seiscentos indivíduos. 
Em 1867, a situa<;áo era a seguinte: "para esse estado afluern 
a agglomera<;ao de muitos indivíduos que para alli 
concorrem das Províncias vizinhas, formando urna 
popula<;áo adventícia, ern grande parte sern ocupa<;áo útil" 
(Relatório, 1867, p. 3). 

Ne~se ano, a dire<;áo do aldeamento sofreu algumas 
mudan<;as. O missionário freí Sao Vito transferiu-se para 
Santa Maria do Araguaia e para substituí-lo o Governo 
Imperial designou o frei Savino de Rimini. Corn sua chegada 
teve início a constru<;ao da igreja matriz e o aldeamento teve 
um novo impulso, como incentivo a agricultura, sobretudo 
a produ<;ao de café. Entretanto, frei Savino de Rirnini repete 
urna velha prática dos capuchinhos ern Goiás, isto é, 
preocupa-se mais em atuar entre a popula<;áo branca do que 
entre os índios. Assim, ern 1878, o Relatório do presidente 
da Província faz referencia a autoriza<;ao dadá pelo 
Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas para 
que o referido missionário transfira sua residencia para a 
povoa<;ao de Sao Vicente. 

Frei Savino de Rimini ganhou fama pelas suas atitudes 
de intolerancia para cornos índios da missao. O Relatório 
da Diretoria Geral de Índios de Goiás, de 5 de maio de 187 4, 
refere-se a urn larnentável incidente que teve como 
protagonistas esse missionário e os índios Xambioá da 
seguinte forma: "Urn lastimável conflito do qual resultou a 
morte de cerca de 30 índios, e outros tantos feridos, sendo a 
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causa de tao desgrac;ado acontecimento, segundo a 
informac;ao do dito missionário, a relutancia dos mesmos 
índios em restituírem uns sacos de sal que haviam furtado" 
(D.G.I., 5 de maio de 1875). 

Segundo as informac;ües colhidas posteriormente, o 
incidente teve início quando o missionário se desentendeu 
com o cacique Deorodós Xambioá, chamando-o de ladrao. 
Este, irritado, travou luta corporal com o missionário e foi 
morto pelos seguranc;as do frade. Revoltados com a morte 
do seu líder, os índios voltaram-se contra o frei Savino, 
levando-o a utilizar a for<;a de pedestres acantonada no 
aldeamento, o que resultou na morte de trinta índios. Como 
punic;ao por este ato, o missionário recebeu apenas urna 
"censura pública" por parte do Governo Provincial e a 
"recomendac;ao" para que evitasse o uso de violencia para 
com os índios. 

Como conseqüencia des se episódio, os Xambioá 
voltaram a hostilizar os civilizados. Em agosto de 1874, 
atacaram urna embarcac;ao que viajava para o Presídio de 
Santa Maria e todos os tripulantes foram mortos. 

Na verdade, o incidente narrado representa apenas a 
ponta de um grande iceberg, ou seja, demonstra que a 
convivencia entre alguns missionários e os índios era tensa 
e conflituosa. 

O aldeamento de Boa Vista ocupava urna área de 
99km2

, que até 1877 nao havia sido nem medida, nem 
demarcada, conforme dispunha a Lei de Terras. As 
atividades agrícolas lá desenvolvidas abrangiam urna 
variedade de culturas: algodao, mandioca, milho, amen
doim, batata, inhame, banana, feijao, arroz e cana-de-ac;úcar. 
Além do trabalho na lavoura, os índios também prestavam 
servic;os a particulares, que os remuneravam ou com dinheiro 

A ou com generos. 
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Tal como sucedeu a vários aldeamentos, Boa Vista 
tomou-se posteriormente urna importante cidade do norte 
de Goiás. 

4.5.3 Pedro Afonso 

Criado em 1849, a margem direita do Tocantins, o 
aldeamento de Pedro Afonso, que esteve soba direc;ao do 
frei Rafael de Taggia, abrigava principalmente o grupo tribal 
Krahó. 

O Relatório da Presidencia da Província datado de 1857 
refere-se a gradativa presen<;a dos brancos no aldeamento: 
"para esta aldeia tem entrado mais de 300 pessoas vindas 
das Províncias da Bahia e Piauhy" (Relatório_, 1857, p. 19). 

Em 1858, a populac;ao de Pedro Afonso era de duzentos 
índios. Esse aldeamento contava com oficina de ferreiro e 
urna escola de primeiras letras que, em 1865, era freqüentada 
por vinte alunos. 

Data de 1858 a remoc;ao dos Krahó para outra aldeia 
as margens do Rio do Sono. Tal medida, segundo o 
missionário, devia-se a afluencia de novos moradores nao
índíos para a antiga aldeia; entretanto, existem outros 
motivos para a remoc;ao. Primeiramente, a alianc;a do 
missionário com fazendeiros que cobic;avam as terras 
ocupadas pelos índios e, em segundo lugar, a sua intenc;ao 
de atuar junto a populac;ao branca. Tal afirmatj~a pode ser 
confirmada pelo Relatório de 1859. 

O próprio Diretor parece esperar muito pouco dos seus 
esfor\OS a bem da educa~áo religiosa e civil dos seus 
catecúmenos, pois que, em data de 20 de jwlho, oficiou
me dizendo me pouco mais ou menos: que nao se ocupava 
senáo em conservar os indígenas no estado de paz e em 
servir de paroco aos novos povoadores, deixando 
esquecido o que se refere a catequese, porque fazer dos 



102 LEANDRO MENDES ROCHA 

(' 

índios cristaos parecia-lhe tarefa superior as suas forc;as: 
concluiu ( .. . ) dizendo ( ... ) que desejava ser ocupado em 
outro objeto (Relatório, 1859, p. 50-1 apud Moreira Neto). 

Em 1880, segundo informa<;oes do Juiz de Direito de 
Porto Imperial, Pedro Afonso, situado a vinte léguas da 
povoa<;ao sertaneja, contava com vinte casas, das quais 17 
eram de telha, e urna igreja arruinada. A situa<;ao nao era 
muito animadora: o aldeamento estava decadente e 
gradativamente tomava-se urna vila civilizada. A escola de 
prime iras letras f oi transferida para Leopoldina por ser 
freqüentada apenas por dez alunos. 

4 .5 .4 Te reza Cristina 

Por volta de 1850, estabeleceu-se urn novo aldeamento 
no Rio Piabanhas, afluente do Tocantins, próximo a Pedro 
Afonso. Para dirigir o aldeamento foi nomeado o frei Rafael 
de Taggia, o mesmo responsável por Pedro Afonso. 

Em 1852, Tereza Cristina possuía aproximadamente 
dois mil Xerente aldeados e mais de mil Xavante. Esse 
aldeamento chegou a ser o mais numeroso de Goiás, com 
3.800 índios em 1857. 

O contato desses índios com os brancos causou 
profunda crise de identidade étnica entre eles. Um exemplo 
disso foi o caso em que as mullieres solteiras da tribo Xerente 
chegaram a afogar seus recém-nascidos, alegando nao terem 
pais para sustentá-los. Também do contato com os 
"civilizados" resultou a utiliza<;ao dos índios de Tereza 
Cristina como remeiros no Tocantins, o que revela, mais urna 
vez, um dos objetivos dos aldeamentos: suprir a carencia de 
mao-de-obra para a navega<;ao. 

No final da década de 60, o freí Gange foi designado 
para dirigir este aldeamento. Urna das primeiras medidas 
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do novo missionário foi mudar o aldeamento para um local 
que era denominado "aldeia Panela de Ferro", em razao de 
a antiga aldeia ter seus recursos naturais esgotados. O 
objetivo da mudan<;a, porém, era procurar um local que 
pudesse "tomar-se urna florescente povoa<;ao" (Relatório, 
1870, p. 16). 

Nessa época, a missao de Tereza Cristina ou de 
Piabanhas, como também era conhecida, contava urna 
popula<;ao de 2.700 habitantes, estabelecidos em aldeias. 
Havia ainda urna igreja e urna escola de primeiras letras, 
freqüentada por dez alunos. Segundo o missionário, esse 
número nao era maior "por falta de vestuário" (Relatório, 
1880, p. 42). 

Aos poucos, concentram-se sertanejos junto a missao. 
Um balan<;o acerca do aldeamento de Tereza Cristina foi 
publicado por Darcy Ribeiro em Os índios e a civilizarao, 
em que se reproduziam as seguintes informa<;6es do padre 
Gallais: 

Acham (os Xerente) que tem direito as terras que ocupam; 
quando os cristaos procuram apoderar-se delas consideram 
isso urna revoltante injustic;a e vao logo aos extremos. 
Quando o Pe. Antonio fundou Piabanhas, nao tardaram a 
verificar-se conflitos desse genero, com tal caráter de 
gravidade que foi necessário recorrer as autoridades 
superiores. A questao foi levada ao tribunal do Imperador, 
que se pronunciou no sentido de um acordo. Entregou aos 
índios urna vasta extensao de terras, para gozo exclusivo 
seu, e das quais em hipótese alguma poderiam os cristaos 
desalojá-los. Os índios aceitaram lealmente a decisao do 
grande chefe do Rio, pelo qual tem o mais profundo 
respeito. Mas nas regi5es que lhes haviam sido reservadas 
havia belas pastagens, que os cristaos se sentiram muito 
felizes em aproveitar para os seus rebanhos. Acharam a 

. coisa mais simples do mundo mandar para lá o gado. Mas 
os índios nao se mostraram de acordo e todo o gado que 
entrasse os limites adentro do território que lhes havia sido 



104 LEANDRO MENoES ROCHA 

designado era abatido sem misericórdia. Daí as queixas e 
recriminac;óes (Gallais, apud Ribeiro, 1977, p. 66-7). 

Esses problemas trouxeram conseqüencias muito sérias 
em termos de redu~ao populacional dos Xerente. Em 1874, 
foram avaliados pelo brigadeiro Cunha Matos em quatro 
mil, e por volta de 1900 sua popula~ao estava estimada em 
apenas 1.300 indivíduos. 

4 .5 .5 Carreta o 

Fundado em 1784, a 22 léguas a noroeste da capital, o 
aldeamento do Carretao é sempre descrito nos documentos 
oficiais como decadente. Este aldeamento só nao foi 
abandonado nos anos 50 por ser utilizado como ponto de 
apoio aos viajantes que se dirigiam a capital. 

A decisao [de mantero aldeamento] nada tem a ver com o 
interesse indígena; a Aldeia do Carretao deve ser mantida 
pela necessidade de nao despovoar o caminho entre a 
capital provincial e a Vila do Pillar, sendo os índios 
obrigados a fazer plantac;óes para consumo próprio e o 
abastecimento de viajantes que por ali transitam (Moreira 
Neto, 1971, p. 213). 

Por volta dos anos 70, o aldeamento foi transferido para 
outro local, próximo a estrada para a Vila do Pilar. Daí até o 
final do século, os relatórios de presidentes da Província 
referem-se ao Carreta o como composto de poucos elementos 
"descendentes" de Xavante e Xerente e como aldeamento 
em decadencia. 

4.5.6 Santa Maria 

Em 1859, frei Francisco de Monte de Sao Vito 
estabeleceu a Missao de Santa Maria para os índios Karajá e 
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Kayapó, no local onde havia um presídio com o mesmo 
nome. Amissao funcionou junto ao presídio e, tal como este, 
sofreu a hostilidade dos índios da regiao. 

Em 1897, Santa Maria caminhava a passos largos para 
transformar-se em povoado, contando entao com 64 
civilizados e urna igreja que servia tanto a civilizados como 
aos índios "convertidos". 

A prática catequética em Goiás apresentava os velhos 
erras cometidos desde que a Igreja aqui se instalou no 
período colonial, os quais levavam tribos inteiras a 
desagrega~ao. Os missionários foram, na maioria das vezes, 
incapazes de compreender que sua intolerancia era o 
elemento explicativo para os conflitos e mesmo para o 
fracasso de sua atua~ao. 

Os missionátios cumpriram um papel muito impor
tante como elemento integrador em todo o processo de 
formula~ao da política indigenista em Goiás, cujo objetivo 
era a desarticula~ao da cultura indígena tradicional em nome 
da introdu~ao dos valores da nossa civiliza~ao. Os 
aldeamentos (estabelecidos pelos capuchinhos, dominicanos 
e salesianos) explicavam-se menos por questoes humani
tárias do que pelas reais imposi~oes do momento histórico, 
marcado pela necessidade de abrir novas campos e pastagens 
aos elementos das frentes de expansao pecuária; pela 
necessidade de afastar os indígenas que representavam um 
obstáculo ao livre estabelecimento da navega\ao; e, ainda, 
pela necessidade de desenvolver pontos de apoio, para o 
fomecimento de mao-de-obra e víveres, aos navegantes e 
viajantes das rotas de comércio como Pará. 



Concltfsao 

As políticas estatais sempre se relacionam com um 
processo mais amplo na sociedade, em que interagem fatores 
de ordem económica, social e política. Essas políticas refletem 
os anseios e os interesses de classes ou de fra<;5es de classes 
hegemónicas que, através da ideologia, criam a coesao 
necessária para a realiza<;ao de seus objetivos historicamente 
determinados. Da mesma forma, a política indigenista 
baseou-se numa ideología colonialista cujos objetivos a serem 
alcan<;ados sao: desenvolvimento, progresso e civiliza<;ao. 
As a<;5es do Estado nesse aspecto, embora declarassem 
buscar a satisfa<;ao dos ditos interesses gerais da Na<;ao, na 
verdade representavam os interesses de urna parcela da 
sociedade. Para esta parcela, o índio representava um 
obstáculo a ser removido. 

No decorrer do século XIX, vários grupos tribais que 
habitavam a Província de Goiás enfrentaram a a<;ao muitas 
vezes lenta, mas sempre constante e desagregadora, das 
frentes de expansao, o que acarretou, entre outras conse
qüencias, o recrudescimento dos conflitos entre índios e a 
popula<;ao regional. Essa situa<;ao exigiu a interven<;ao do 
Estado, por meio dos governos provincial e imperial. 
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Tratava-se, entao, de um Estado caracterizado pela sua base 
escravista, cujas a<;5es expressavam os interesses políticos 
das classes dominantes, formadas pelos grandes proprie
tários rurais. 

Pela Constitui<;ao de 1824, o regime era monárquico, 
apoiado em elei<;5es indiretas, e o direito ao voto era restrito 
aos cidadaos com renda determinada segundo níveis 
diferenciados. Esse dispositivo conferia ao Império urna 
fei<;ao autoritária e centralizadora, que excluía de qualquer 
participa<;ao política os grupos sociais inferiores . Só os 
homens de posses participavam efetivamente das decis5es 
políticas. 

Neste, e só neste contexto, é possível entender as a<;5es 
do Estado em rela<;ao as popula<;5es tribais. A política 
indigenista, no caso específico de Goiás, está íntimamente 
ligada aos interesses suscitados pelo deslocamento das 
frentes de expansao, notadamente daquela baseada na 
atividade pecuária, assim como a necessidade de desen
volver a navega<;ao dos ríos Araguaia e Tocantins. 

A abertura dos rios a navega<;ao e o estabelecimento 
de urna política de aldeamentos implicava dificuldades de 
ordem técnica e económica, exigindo um montante de 
recursos muito volumosos com os quais empreendimentos 
particulares nao poderiam arcar. Somente um Estado 
centralizado, como o Estado imperial brasileiro a partir da 
segunda metade do século XIX, seria capaz de mobilizar tais 
recursos. 

Através da implanta<;ao de presídios militares, os 
govemos imperial e provincial lograram abrir extensas áreas 
a coloniza<;ao e ocupa<;ao, assim como garantir a navega<;ao 
dos grandes rios, afastando os grupos indígenas hostis. 
Concomitantemente, foram fundados aldeamentos, soba 
dire<;ao de capuchinhos, salesianos e dominicanos, para 
promover a sedentariza<;ao dos índios e fundar núcleos 
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iniciais de povoac;ao. Com a implantac;ao dos aldeamentos, 
os índios viam-se confinados em pequenas parcelas de seus . ,, . . . . 
temtonos rmemona1s. 

Conforme o Decreto de 1845, cabía aos membros da 
Igreja, entao parte da burocracia estatal, a tarefa de dirigir 
os aldeamentos. Tratava-se de urna Igreja nítidamente 
europeizante, que rejeita os valores nao ocidentais e atua na 
perspectiva de "evangelizar" como sinónimo de civilizar, de 
introduzir valores cristaos, ocidentais. Como aparelho 
ideológico, a Igreja, através de sua ac;ao pastoral, cumpriu 
importante papel no estabelecimento da política indigenista 
em Goiás. Nesse sentido, podemos afirmar que a atuac;ao 
missionária transcendía as preocupa<;oes de ordem 
puramente religiosa, pois pressupunha os interesses de um 
Estado escravista, ao qual estava subordinada através do 
padroado régio. 

A ac;ao do Estado, entretanto, nao se deu sem percalc;os. 
Muitas foram as vezes em que os índios se rebelaram contra 
a "ordem civilizada" que lhes era imposta. E o Estado, 
também, entre as disposic;ües legais contra o uso da for<;a e a 
prática <litada pelos interesses dos senhores locais, muitas 
vezes optou pela última. As "bandeiras", expressamente 
proibidas por lei, foram apoiadas tacitamente e, em alguns 
casos, mesmo de forma explícita, pelo govemo provincial. 
Era preferível transigir com os interesses dos grandes 
proprietários a fazer cumprir a lei. 

De qualquer modo, o resultado foi um só: o extermínio 
de grandes contingentes de populac;ües tribais, assim como 
a transformac;ao de expressivo número de índios em 
"civilizados", "caboclos" pobres e miseráveis, inseridos na 
chamada sociedade de classes, na civilizac;ao. A depopulac;ao 
de alguns grupos indígenas foi urna realidade inconteste. 
Os Apinajé, que em 1843 contavam aproximadamente 3.800 
indivíduos, foram reduzidos a menos de quatrocentos em 
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1899, ou seja, apenas 56 anos depois, seu número tal vez nao 
atingisse 10°/o do total registrado em 1843; os Xerente viram
se reduzidos de quatro mil indivíduos, em 1874, para 
aproximadamente 1.300 no final do século; menos sorte 
tiveram os Gradahu, que desapareceram como tribo. A 
populac;ao indígena de Goiás, estimada em trinta mil 
indivíduos na segunda metade do século XIX, nao chegava a 
quatro mil no final do século. 

Os sobreviventes dos embates provocados pelas frentes 
de expansao, na maioria das vezes, foram obrigados a se 
inserir na economía regional como mao-de-obra barata, 
executando trabalhos como remeiros, vaqueiros etc. Este foi 
o caso dos Xavante do antigo aldeamento de Carretao e dos 
Kayapó remanescentes do aldeamento de Mossamedes. 
Outros grupos viram-se transformados em aldeados pobres, 
dependentes de um Estado que, indiferente as suas 
necessidades, discriminava-os, abandonando-os a urna 
pobreza nao só material, mas também espiritual. 

Em urna sociedade escravista, cuja base é a grande 
propriedade e em que a participa<;ao das camadas depen
dentes e dominadas ao lado das classes dominantes só 
poderia ser aceita sobo comando destas, a existencia de toda 
urna superestrutura jurídico-política conservadora e 
opressora nao causa estranheza. O Estado imperial mostrava 
a sua verdadeira face. 
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... 
NOTAS 

1. A expressao "bandeiras", utilizada no século XVIII para designar as 
expedic;óes que adentravam o sertao em busca de riquezas e mao
de-obra indígena, passa, no século XIX, a ter o sentido d~ expedic;a? 
punitiva de populac;óes regionais contra populac;oes indígenas. E 
muito comum na documentac;ao da época a expressáo "bandeirar os 
índios". 

2. A expressáo "elites intelectuais" é aqui utilizada no sentido 
gramsciano de intelectual, segundo o qual todos os homens sao 
intelectuais, mas nem todos exercem esta func;ao na sociedade. Para 
este autor, formam-se, historicamente, categorias que se especializara 
no exercício da func;ao de intelectual e que se relacionam com todos 
os grupos sociais. Entretanto, sofrem influencia, sobretudo, do grupo 
social dominante. 

Gramsci estabelece, ainda, a diferenciac;ao entre intelectuais 
organicos e intelectuais tradicionais: os primeiros sao criados pelas 
novas estruturas sociais para assegurar sua coesao; os últimos 
representamos rernanescentes das antigas estruturas sociais. Em que 
pesem as diferenc;as, estas duas categorías de intelectuais 
desempenham papéis semelhantes, ou seja, consolidam a ideologia 
da classe dominante, garantindo a hegemonia desta sobre as demais 
classes. · 

3. A expressao "ideologia do colonialismo" se refere ao conjunto de 
idéias, conceitos e preconceitos que justificam a subordinac;áo dos 
escravos e índios a civilizac;áo ocidental. 

4. "Pedestre" - Categoria militar equivalente a patente de soldado. 

5. "Correria" era denominac;áo utilizada na época para designar os 
ataques perpetrados pelos índios contra a populac;ao regional. 

6. Sabe-se que esse tipo de frente age no sentido de limpar os campos 
de seus habitantes índios para a criac;áo de gado, acarretando 
inúmeros conflitos. 

7. "Colono paisano" era denominac;áo dada aos colonos nao militares. 

8. O restabelecimento da navegac;áo no Araguaia dá-se no momento 
em que o país passa por urna certa dinamizac;áo económica, quando 
se criam bancos, indústrias, companhias de navegac;ao a vapor etc. 
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9. Além do trabalho nas atividades ligadas ao fomecimento de lenha e 
de víveres, os índios foram extensamente utilizados durante todo o 
século XIX corno mao-de-obra nos vapores, fazendo parte da 
tripulac;ao. 

No Araguaia e no Tocantins, a navegac;ao utilizava aproxi
madamente quinhentos tripulantes, na sua maioria Apinajé, que 
viviarn soba supervisao dos missionários de Boa Vista. Os Krahó do 
aldeamento de Pedro Afonso eram tarnbém utilizados como 
reme1ros. 

Havia um constante déficit de rnao-de-obra para a navegac;áo 
e, assim é que, em 1876, atendendo a solicitac;ao para resolver o 
problema da falta de rerneiros, a Assembléia Legislativa Provincial 
de Goiás, através da Resoluc;ao nº 569 de 9 de agosto, cria urna 
Companhia de Rerneirós para atuar nos rios Araguaia e Tocantins. 
Essa companhia seria formada por cem indivíduos, dos quais 
cinqüenta seriarn índios recrutados nas diversas aldeias. 

10. "Fazenda Dumbazinho" era urna fazenda de criac;áo de gado, 
mantida pelo Estado em benefício dos indígenas da regiáo. 

li'. Desde 1825 vinham sendo feitas tentativas de restabelecer o antigo 
presídio de Santa Maria do Araguaia na Ilha do Bananal, mas sem 
resultado. Em 1859 foi designado, pelo Governo Imperial, o frei 
Francisco de Monte de Sao Vito para restabelecer o referido presídio. 
Tal intento nao se concretizou, todavia, pelo fato de as obras iniciais 
terern sido paralisadas em conseqüencia de um ataque armado feito 
por urna coligac;ao de índios Karajá. 

12. Chama va-se "padroado" ao poder que o Estado possuía para criar e 
prover cargos eclesiásticos. Pela Constituic;ao de 1824, a religiao 
católica era a religiao oficial do Estado, o que permitia a interferencia 
govemamental nos assuntos religiosos. 

13. "Cornpulsües bióticas consistem na incorporac;ao dos índios indenes 
nos circuitos de contágio de moléstias de que sao portadores os 
agentes da civilizac;ao e tem corno efeito a depopulac;ao e o 
debilitamento dos sobreviventes a níveis tais que, muitas vezes, 
importam na sua completa extinc;ao física" (Ribeiro, 1977, p. 441-2). 
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