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Hostilidade Indigena * 

** Marivone M. Chaim 

RESUMO 

A pesquisa relata a mútua hostilidade entre colonizador-índio, na Capitania de Goiás 
no século XVIII. Analisa as características desta, as disposições governamentais 
através de Alvarás e Cartas Régias procurando proteger o silvícola, e as conseqüên
cias destas disposições para o indígena, colonizador e capitania. 

SUMMARY 

This study tells about the mutual hostily between Colonialism a~d ~he Indians in 
the XVIII Century in the stafe of Goiás, lt analyzes the character1st1cs of the ~om· 
monotha old documents in which the govemment sought to protect the Ind1ans, 

and cons~quence of these disposals for the colonist, the Indians and the common· 
wealth. 

1 - 0S GRUPOS TRIBAIS HOSTIS DE GOYAZ 

O índio brasileiro desde o início de nossa colonização contribuira na 
formação econômica do país, pois pelo sistema de escambo fora largamente 
escravizado, devido a falta de elementos brancos disponíveis para a lavoura. 

A prova da importância do silvícola na economia colonial é evidenciada 
através das bandeiras de apresamento , da vasta, complicada e contraditória 
legislação portuguêsa sobre o seu cativeiro e da luta por mais de dois séculos 
t ravada entre colonos e jesuítas ambos interessados no monopólio do tra
balho indígena. Assim sendo, muitos grupos tribais tornaram·se hostis ao 
colonizador na tentativa de escaparem à escravização do branco. 

Na região goiana repetiu-se o processo que fatalmente era desencadeado 
pela colonização de uma região nova: ocupação das terras dos índios, 

* Este artigo foi publicado no Caderno Especial - Literatura do Jornal O Popular de 
11 de novembro de 197 4 · Goiânia 

**Doutora em História pela Universidade de São Paulo, Professora adjunto da 
Universidade Federal de Goiás, Assessora Cultural e de divulgação da Editora da 
Universidade Federal de Goiás. 

79 

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



I 

R. Goiós Cultura, 1 (1). jon./ Jun. 1982 

escravização e rápida extinção destes. Dos numerosos grupos tribais ( 1) 
encontrados na região goiana pelo colonizador, no século XVIII destacam-se 
entre os mais hostis os: Kayapó, Akroá, Kacriabá, Xavante, Karajá e Javaé, 
silvícolas estes, que promoveram choques sucessivos aos povoadores, sendo 
posteriormente instalados em aldeamentos formados as expensas da Real 
Fazenda, os quais colaboraram para o cessamento em parte das hostilidades 
freqüentes, permitindo desta maneira que se acelerasse a marcha do po
voamento na região. 

Os Kayapó (2) foram encontrados em Goiás no século XVIII na parte 
sul da capitania e foi o grupo tribal que maiores ataques fêz aos coloniza
dores locais, sendo posteriormente alojados nos aldeamentos de Maria I e 
São José de Mossâmedes. 

Os Akroá, atualmente desaparecidos habitavam região compreendida 
entre o Sã.o Francisco e Tocantins, nas proximidades dos arraiais de 
Natividade, Carmo e Chapada. Seus ataques só cessaram após seu aldea
mento em São Francisco Xavier do Duro, no local da atual cidade de Dia
nópolis. 

Os Xacriabá habitavam a mesma região próxima aos Akroá, e são 
identificados pelos capitães generais do século XVIII, como pertencentes a 
um só grupo. Atualmente, à semelhança dos Akroá , não mais existem. 

Os Xavantes, no referido século, viviam nas imediações da Ilha do 
Bananal, conforme atesta o mapa de Francisco Tossi Colombina. 

Karajá e Javaé - Habitavam a ilha do Bananal, sendo como os demais 
posteriormente aldeados no aldeamento de Nova Beira, na referida ilha. 

2 -AS HOSTILIDADES EAS DISPOSIÇÕES 
GOVERNAMENTAIS 

Quando os primeiros brancos pisaram o solo goiano, o elemento nativo 
encontrado era levado como escravo para São Paulo de Piratininga. De tal 
violência foi a investida dos brancos contra os nativos, que muitos grupos 
tribais desapareceram no primeiro século da colonização, como ocorreu com 
os Goyá ( 3). Quanto aos grupos tribais hostis - os Kayapó - muito nu
merosos , provocaram choques intermitentes não só com o branco coloni
zador como também com outros grupos da região. 

Dentre as nações hostis do sul da capitania, foi a que realizou maiores e 
prolongadas arremetidas contra o colonizador. Eram temidos pelos próprios 
grupos tribais da região, pois procuravam por todos os meios impedir que 
estes se estabelecessem nos aldeamentos civis, seja dizimando-os, escra
vizando-os ou dando-se à prática de antropofagia (4). 

No século XVIII, eram cognominados Bilreiros pelos bandeirantes 
preadores que chegavam à região ( 5). Em 1734 Bartolo111eu Bueno da Silva 
encontrou pedras preciosas nos rios Pilões e Claro, e rapiJamente foi 
obrigado a retirar-se do local, em conseqüência çle um encontro com este 
gentio, resultando em grandes perdas para o explórador. Os ataques foram 
tantos, que D. Luís de Mascarenhas publicou um bando, permitindo aos 
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moradores fazer guerra aos índios Payaquá - da região de Mato Grosso -
mesmo nos alojamentos, e estendeu a Goiás tal autorização (6). 

O problema dos Kayapó parecia sem solução, e várias vezes reuniram-se 
Juntas para deliberarem qual o melhor modo de combatê-los. D. Luiz de 
Mascarenhas criou duas Companhias de Soldados de Mato que deveriam ser 
regidos por dois capitães e seus alferes, aos quais competiria a escolha de 
homens experimentados para caça ao índio , promovendo patrulhamento das 
regiões infestadas pelo gentio conforme determinações prévias (7) .Como 
estas companhias não resolveram o problema, foram tomadas novas pro
vidências. 

Apelou-se para a contratação de sertanistas com índios mansos, medida 
quase sempre preferida durante o século XVIII , a fim de proteger os súditos 
contra as hostilidades dos silvícolas (8). 

Inicialmente é chamado Ângelo Preto de Cuiabá, para fazer guerra aos 
Kayapó mediante vantajosa recompensa e, na impossibilidade de seu com
parecimento foi substituído por Antônio Pires de Campos, que, com seus 500 
Bororo, contratados por uma arroba de ouro para desinfestar a região, faz 
guerra acirrada a estes aborígenes. Tal foi a ação de Antônio Pires de 
Campos contra os Kayapó, que em 17 47, embora fizesse aparições na estrada 
de Goiás, já não acometiam os pontos de passagem nos rios. Continuavam 
"porém a agredir civilizados, a quem a ambição e imprudência levavam a 
tentar o apossamento de terras afas tadas do eixo da estrada" . (9) 

Dois anos mais tarde, Antônio Pires de Campos pede à Fazenda Real 
ajuda de custo, para que possa remediar a vexação em que se achava, e 
continuar a despesa que faz com os Bororo e mais pessoas, que chegam a 
completar o número de 500, que tantas lhe são necessárias para continuar a 
destruição dos mesmos índios". ( 10) Além da ajuda de custo pede: 

- isenção de capitação de seus escravos; 
- patente de capitão-mor da conquista; 

- confirmação em t udo dos "merecimentos que V. l\'Iagestade foi 
servido fazer-lhe, sendo presente a V. Magestade por várias representações 
do governo de São Paulo" . ( 11). 

Os governadores da Capitania reforçam as gestões junto ao Rei , a favor 
de Antônio Pires dizendo que , embora este sertanista houvesse se com
prometido a fazer todas as despesas da campanha, suas condições não o 
permitiam. e seus serviços eram '' indispensáveis para a conservação dos 
povos" . ( 12). Is to justifica a resolução da Junta local que autoriza D. 
Marcos de Noronha a conceder empréstimo a Antônio Pires de Campos. 
Pouco mais tarde, o Rei. D. José aprovou a resolução referente ao emprés
timo feito pela Provisão de 28 de novembro de 1750. (13). Em 1751, tor
naram-se tão ousadas as incursões do gentio Caiapó, que chegaram a matar 
civilizados nas proximidades de Vila Boa. Foi solicitado novamente o 
auxílio de Antônio Pires de Campos e seus Bororo. Como aquele sertanista 
houvesse deixado vultuosa dívida , inclusive à Fazenda Real , foi substituído 
na campanha contra o Kayapó por seu irmão Manoel de Campos Bicudo, que 
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se comprometera a levar a cabo tal tarefa em troca do perdão das dívidas. e 
auferindo os mesmos benefícios anteriormente estabelecidos. 

Apesar das providências tomadas contra os Kayapó suas hostilidades 
continuaram. Em 1755, para a vinda do novo governador da capitania o 
Conde São l\iliguel. seu antecessor D. Marcos de Noronha. levando em 
consideração a host ilidade do gentio, tomou sérias medidas a fim de colocar 
a salvo a sua vida. 

Assim sendo, os governadores que se sucederam na capitania, encon
traram inúmeras providências no sentido de proteger a população contra os 
ataques, porém est as medidas foram vãs. A problemática continua inal
terada até 1780, quando sob o governo de Luis da Cunha Menezes , graças à 
áção do soldado Luís, os Kayapó são alojados na Aldeia de D. Maria 1. 
próxima a Vila Boa, ficando assim o sul da capitania livre dos ataques 
desses índios. 

Enquanto nas últimas décadas do referido século. o problema de re
lacionamento colonizador-índio no sul da capitania fora superado com o 
aldeamento dos Kayapó no norte da capitania à medida que o branco pe
netrava na região. os grupos tribais hostis ora investiam contra o coloni
zador, ora revidavam aos ataques dest e assaltando os arraiais . 

Destacam- se no norte, os Akroá, Xacriabá , Xavante ~Canoeiro. Os três 
primeiros foram aldeados à custa da Fazenda Real, enquanto os últimos, 
frus traram-se todas as tentativas de reduzí-lo. 

Desde que teve início a penetração do branco no norte de Natividade, 
Paranã e Terra Nova os Akroá e Xacriahá promoveram ataques às po·
voações. Em 1743, as autoridades locais informam ao governo de São Paulo 
de Piratininga, a respeito dos insultos destes índios na região. Os arraiais 
mais invadidos foram : Natividade, Carmo, Chapada, Taboca e Almas. A 
solução encontrada para conter os ataques dos nativos apresentou-se 
através da contribuição dos povos , para ~ustear a contratação dos serviços 
dos sertanistas. da mesma maneira como havia feito no sul com os Kayapó. 
Contrat aram os povos dos citados arraiais do norte a Antônio Pires de 
C_ampos, mas segundo Alencastre, os Bororo que acompanhavam o ser
tânista não concordaram em acompanhá-lo àquela região, receosos de não 
mais voltar. Em vis ta de tal situação, o Ouvidor ord~nou que nos arraiais do 
Tocantins fossem criadas companhias de aventureiros para policiarem as 
estradas e repelirem os insultos do gentio. ( 14). 

Em 1751, quase dez anos após estes acontecimentos, os ataques às 
povoações do norte continuavam a se processar e, em correspondência di
rigida à Corte, o governador D. Marcos de Noronha assim se refere aos 
Akroá : ''Esta nação é a mais cruel de todas as que circulam neste sertão, 
sumamente numerosa e em grande extremo infiel, porque com a mesma 
facilidade com que se mete de paz, igualmente falta à palavra e torna para o 
mato a fazer as suas hostilidades; pouco ou nenhuma firmeza se pode fazer 
nas suas promessas porque costumam ser de mui pequena subsistência e só 
o beneficio do tempo e repetidas diligências se poderá conseguir deles algum 
melhoramento" . ( 15). 
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Com relação aos Xacriabá vigorava opinião semelhante à que se tinha a 
respeito dos Akroá, recebendo da parte dos governadores de Goiás, a desig
nação de serem " quase a mesma nação" . ( 16) Tendo em vista que os alvos 
dos ataques dos dois grupos tribais eram sempre os mesmos arraiais, o 
sertanista Antônio Gomes Leite faz-se porta-voz do governo da capitania, 
na tarefa de persuadir os moradores do norte a contribuirem para o custeio 
das despesas com a guerra ao gentio. O governo frisa então que se "os re
feridos índios demonstrarem vontade de se aldearem, deverão ser dadas as 
necessárias providências para tal, o mais rápido possível" , e, inclusive, 
salienta a presença de missionários para tal , que se encontram na capitania 
há mais de dois anos sem exercício algum. ( 17). 

Em 1751 os Xabriacá foram alojados no aldeamento de São Francisco 
Xavier do Duro também chamado Formiga, em 1753 os Akroá foram 
recolhidos ao aldeamento de São José do Duro, localizado duas léguas 
distante dos Xacriabá. O seu aldeamento deveu-se à ação do sertanista 
Wenceslau Gomes, porém em 1757 os indígenas dali desertaram. Destarte, 
os Akroá como os Xacriabá continuaram hostilizando as povoações vizinhas 
até o governo de José de Almeida Vasconcelos, quando foram novamente 
aldeados em São José de Mossâmedes. 

Outro grupo tribal que assolava com seus ataques os arraiais do norte 
(Crixás , Pilar e Tesouras) eram os Xavante. 

No governo de D. Marcos de Noronha, através dos missionários, este 
recebe notícias das hostilidades a que viviam sujeitas as povoações vizinhas 
do Tocantins situadas na direção do habitat desses silvícolas. Nessa opor
tunidade, novamente recorre-se aos sertanistas a fim de conter o gentio, 
sendo os serviços remunerados com fundos arrecadados entre os moradores 
locais . 

Sucede-se até 1762 um período de trégua nos ataques destes aborí
genes. Reiniciam-se então as hostilidades nas referidas povoações. fato 
atribuído pelos governadores às insufrações dos jesuístas espanhóis. De tal 
volume se revestiram os ataques, que os habitantes locais organizaram 
bandeiras de caça ao Xavante, e embora as ordens da Metrópole fo ssem no 
sentido de evitar-se a guerra aos índios. pela primeira vez foi concedido ao 
governador amplos poderes para fazê-la, mas sempre com certas restrições. 
( 19). 

O problema Xavantino prolongou-se até 1788, quando foram estabe
lecidos no aldeament o de Carretão, no sertão de Amaro Leite. a pouco mais 
de vinte léguas de Vila Boa , grande número de índios. libert ando-se assim os 
habitantes da capitania de suas investidas. Aí ficaram o século XIX, quando 
retornaram aos matos e à vida nômade. 

Outro grupo tribal realmente hostil , estabelecido nas regiões seten
trionais, foi o dos Canoeiros. Informa Americano do Brasil que suas hos
tilidades contra os brancos tiveram início no século XVII , após o envio de 
uma grande expedição, pelo Capitão-General Tristão da Cunha Menezes, 
( 1783-1799) em 1796 ao governador do Pará. a qual destruiu muitas de suas 
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aldeias localizadas em ilhas do Tocantins, não havendo notícia de que em 
tempo algum, tão grande carnificina houvesse sido feita em alojamento de 
selvagens. Estes, ameaçaram logo após, Pontal e Porto Imperial na região do 
Tocantins. No século XVIII, não foi tentada a sua redução. Somente no 
início do século XX, Frei Sebastião Tomaz,_ missionário capuchinho de 
Conceição do Araguaia, procurou com propósitos catequéticos, chegar às 
aldeias Canoeiras sendo repelido. Couto de Magalhães afirmou também que 
todas as tentativas de catequese foram infrutíferas, nem mesmo se con
seguindo civilizar os que foram presos em combates. (20). 

Os J avaé e Karajá, menos hostis do que os já referidos em conseqüência 
dos sucessivos ataques e traições do colonizador em sua marcha de pene
tração pela região, foram tornando-se hostis. Com a paz firmada em 1775, 
foram aldeados em Nova Beira, construída pela Real Fazenda na Ilha do 
Bananal. 

Nos entrechoques havidos entre colonizador e índio, a importância da 
paz uma vez conseguida, reveste-se de um duplo significado, não só pelo 
cessamento das hostilidades, como também pela solução do problema do 
povoamento que vinha se processando na Capitania de Goyaz. 

CONCLUSÕES 

O índio brasileiro, devido a necessidade de ordem econômica, fora 
escravizado desde o início da colonização, gerando tal situação a hostilidade 
indígena em relação ao colonizador. 

Tal fato na Capitania de Goyaz, caracterizou-se pela agressão recíproca, 
face as quais as disposições governamentais tornaram-se inoperantes. 

O Governo Metropolitano, através de Alvarás e Cartas Régias, procurou 
cercar o silvícola de proteção que não obstant.e permaneceu teórica, uma vez 
que na prática era o gentio impunemente explorado e, quando oferecia 
resistência, reduzido a escravidão ou rechaçado para regiões cada vez mais 
distantes do longínquo sertão. 

Apoiado em sertanistas o Governo Metropolitano realizou a redução 
das tribos hostis nos aldeamentos civis, que, embora de duração efêmera, 
marcaram profundamente a evolução histórica da região, pois as populações 
indígenas estabelecidas nesses núcle_os deixaram de hostilizar e assaltar as 
povoações . principalmente na parte Meridional da Capitania, permitindo 
assim que se procesasse mais pacificamente o povoamento da região Goiana. 

NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) - Ribeiro, Darcy - Apud Mellati, Júlio Cézar - Indice do Brasil 
Central - Brasília - 1970 - pág. 36. 

Usamos a expressão do etnólogo Darcy Ribeiro "grupos tribais" devido 
a dificuldade de caracterizar com precisão, determinadas populações como 
tribos ou subtribos, dada a falta de informação para_ tal. 
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