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Este livro nasceu de um cruza
mento felizmente não único, mas sempre 
raro, entre o dever - razão - e a paixão. 

O dever - é uma dissertação de 
Mestrado em História - é aqui a ne.cessi
dade de titulação, a carreira universitária, 
o acesso ao stablish1Pre1u. Tudo legal, 
lógico, organizado, científico. E deve 
conferir à autora o direito de ostentar esse 
quid indefinível de esnobismo e bolor da 
comunidade científica. 

O livro tem, pois, rigor, método, 
pesquisa original. 

Mas quem conhece a professora 
Dulce deve saber que, muito mais que 
tudo isso, o livro tem paixão. De todos os 
cicnJistas, os únicos verdadeiramente 
apaixoncsdos, no sentido original da pai
xão, "amor cego à primeira vista", são os 
antropólogos. Dulce está nessa grande 
linha dos criadores da antropologia clás
sica, que fizeram da pesquisa das origens 
e das fonnas tangenciadas do viver d_a 
humanidade uma razão de vida. E cria
ram uma forma de pesquisa que se faz 
mais pela participação e pela longa paci-.. . 
cnc1a. 

Talvez o leitor não possa perce
ber diretamente as semanas e os meses de 
pesquisa de campo da professora Dulce ·à 
procura de rastos f ugidios dos avá
canoeiros e, mais que tudo, de uma 
ambientação e uma empatia; mas certa
mente ao leitor não lhe escapará a paixão 
da pesquisadora pelo passado, o presente 
e o futu.ro dos índios, no microcosm.o dos 
avá, porque o amor não se pode fingir 
nem, tampouco, ocultar. 

Luís Palacín 
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Apresentação 

A necessidade de expansão do setor elétrico é uma 
questão crucial no desenvolvimento do B~il. Càbe a FUR
NAS CENTRAIS ELÉI'.RICAS S. A., como subsidiária da 

; 

ELEIROBRAS, participar do planejamento e viabilização 
desse processo em sua área de atuação. O planejamento da 
expansão do setor elétrico envolve a conjugação de aspectos 
econômico-energéticos e sócio-ambientais. Isto exige, além 
da tradicional competênciaté.cnica, umacapacidadedearticu
lação tal que os benefícios advindos do empreendimento 
sejam desfrutados pela população como um todo. 

Os desdobramentos advindos da utilização dos recur
sos hídricos vêm sendo equacionados por FURNAS, em 
parceria com órgãos institucionais e de acordo com a atual 
legislação, integrando aos objetivos originais da empresa 
outros de ordem social, de modo que os benefícios resultantes 
da expansão do setor elétrico sejam maximizados. &sa 
atuação permite uma participação plena, fazendo do ser 
humano a nonna e o fim do desenvolvimento nacional, nas 
aç~ a FURNAS delegadas. 
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Nesse cenário, vislumbram-se novas posturas que 
consideram o homem, em quaisquer de suas dimensões ou 
realidades sócio-culturais, como beneficiários das mu-, 
danças econômicas. E nesse contexto que a questão indí-
gena está inserida 

A saga do povo avá-canoeiro, como consta no 
trabalho da professora Dulce Madalena Rios Pedroso, 
relata uma sucessão de massacres por 200 anos. As 
ameaças são diversas, principalmente por parte da expan
são das fronteiras, das atividades de mineração e, posteri
ormente, agropastoris. 

A viabilização da UHE Serra da Mesa implica na 
implantação de ações que contribuem para reverter esse 
quadro, pela soma de esforços de FURNAS, empreen
dedora, e da Funai, órgão oficial na condução da política 
indigenista, principalmente na demarcação do tenitório tradi
cional dos avá-canoeiros, que se constitui na premissa básica 
para sua autonomia enquanto grupo étnico diferenciado. 

A dissertação de Mestrado da professor~ aprovada 
pela Universidade Federal de Goiás, demonstra que a 
resistência a todo tipo de submissão é característica do 
grupo avá-canoeiro e pennitiu que seu potencial humano 
fosse recriado, conduzindo-o até esse momento. 

A publicação representa o resgate de parte da 
n1emória do povo avá-canoeiro, durante os séculos XVIII 
e XIX, demonstrando justamente essa resistência obstina
da, que fez o grupo reivindicar ao longo dos séculos o 
direito de ser diferente: o direito de ser e perpetuar-se avá-. 
canoeiro. 

FURNAS aceitou co-editar o trabalho da professo
ra Dulce Madalena Rios Pedroso junto à Universidade 
Católica de Goiás, com o intuito de divulgar uma nova 
visão histórica, distinta das tradicionais que o colonizador 
imprimiu, buscando uma reflexão mais profunda dessa 
sociedade que, direta ou indiretamente, influi nos proces
sos decisórios do modelo de desenvolvimento a ser ado
tado no país, viável na sua diversidade étnica. 
8 

FURNAS acredita, aind~ que é através do respeito 
à sua história que as nações se firmam perante a humani
dade e o julgamento das futuras gerações. 



Prefácio 

Esta é uma versão retocada de minha dissertação de 
Mestrado defendida em abril de 1992 na Universidade 
Federal de Goiás, perante a banca composta pelos profes
sores Dalísia E. Martins Doles, Roque de Barros Laraia e 
Luís Palacín Gomez. A pesquisa que sustenta o livro foi 
realizada entre os anos de 1983 a 1990, graças ao financi
amento concedido pelo Fundo de Pesquisas da Universi
dade Católica de Goiás, pelaEmpresa de Ciência e Tecno
logia do Estado de Goiás e pela Coordenação de Aperfei
çoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Gosta
ria de registrar aqui meus agradecimentos àqueles que, de 
maneiras diferentes, contribuíram para esse trabalho: a 
Luís Palacín, orientador do projeto e da pesquisa; aos 
professores Pedro lgnácio Schmitz, Roque de Barros 
Laraia e J. C. Avelino da Silva, pelo incentivo e estímulo 
à reflexão; aos companheiros de militância indigenista 
Walter Sanchez, cujas fotos foram utilizadas neste trabalho, 
Eliana Granado e Hélio da Silva Madalena, pelas discussões 
fecundas; aos professores do curso de Mestrado em Histó-



ria, que muito me ensinaram; aos colegas do Instituto de 
Pré-História e .Antropologia; a meu pai, pelo apoio incon
dicional durante a pesquisa e na fase de redação final; a 
todas as pessoas com quem cruzei na incessante coleta de 
dados, tanto em arquivos e bibliotecas como nas entrevistas 
que realizei em vários municípios goianos e tocantinenses; e, 
finalmente, meus agradecimentos à empresa Fumas Centrais 
Elétricas, que viabilizou a presente publicação. 

A Autora 

' 
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Introdução 

A elaboração deste trabalho, iniciado em 1983 e 
que resultou numa monografia de um curso de especi
alização, num artigo e em vários relatórios pareiais de 
pesquisa, contou com uma vasta pesquisa documental 
e de campo. Com o objetivo de realizar a pesquisa 
documental, estive no Arquivo Nacional do Rio de 
Janeiro, no Arquivo Histórico Estadual de Goiânia e no 
Arquivo do Museu das Bandeiras, na cidade de Goiás, 
tendo ainda consultado alguns documentos antigos 
(atas de reuniões de câmaras municipais) que havia em 
Niquelândia e Cavalcante. Visitei também bibliotecas 
particulares, bem como as do Senado, da UnB e das 
universidades goianas. 

Durante a pesquisa de campo, percorri, ora com 
equipes (da Universidade Católica de Goiás - UCG e da ,, 
Fundação Nacional do Indio ·- FUNAI), ora sozinhà, 
vários municípios onde havia relatos antigos (século 
XVIII e XIX) e atuais da presença dos avá-canoeiros. 
Desse modo, estive coletando informações em Uruaçu, 
SantaTereza, Formoso, Trombas, Campinorte, Campi
naçu, Minaçu, Cavalcante, Niquelândia, Mara Rosa~ 



Porangatu - no estado de Goiás - e Peixe, Paranã e São 
Valério-noestadodoTocantins. Contam-se, ainda, cinco 
rápidas visitas aos remanescentes indígenas que vivem 
nas margens do rio Maranhão, bem como uma passagem 
pela aldeia canoanã - ilha do Bananal -, onde vivem os 
avá-canoeiros do Araguaia 

A ampla coleta de dados realizada teve como 
objetivo conhecer a natureza das infonnações contidas na 
documentação histórica, nos depoimentos dos habitantes 
dos municípios visitados e nos dos próprios índios. A 
documentação histórica dos séculos XVIII e XIX versa, 
essencialmente, sobre os conflitos entre índi0s e coloniza
dores. Os poucos depoimentos que obtive junto aos rema
nescentes limitaram-se a aspectos históricos mais recen
tes. Já os depoimentos de fazendeiros e sitiantes vêm 
reforçar a hipótese da resistência dos índios ao contato 
com a civilização, refletida pelo contínuo deslocamento e 
pelo desenvolvimento de técnicas de ocultamento. Os 
settanejos dizem que os avá-canoeiros são invisíveis, 
pois, apesar de sua presença ser acusada por meio dos 
ruídos que provocavam e das travessuras que faziam com 
os animais domésticos das fazendas, eles não se deixavam 
ver. 

Apesar de as pesquisas do século XX terem sido 
pouco utilizadas, elas possibilitaram um conhecimento 
mais amplo sobre essa sociedade indígena, penn i ti ndo, 
desse modo, lançar hipóteses mais seguras e ter uma 
melhor visualização da história dos avá-canoeiros no 
decorrer de três séculos de colonização. 

A relevância deste estudo justifica-se por consti
tuir um tema da reálidade brasileira evidenciado por um 
mergulho no passado, no qual se observa a luta do 
indígena pela manutenção de seus territórios tribais 
contra o colonizador, desejoso de conquistar estas áreas 
e de subjugar seus habitantes milenares. Neste terceiro 
século de colonização do Brasil Central, o problema da 
terra indígena continua. A área reservada para os avá-
12 

canoeiros - localizada nas margens do rio Maranhão e 
compreendendo os municípios de Minaçu e Colinas -
encontra-se há sete anos interditada, aguardando ape
nas a demarcação definitiva. Enquanto isso, há peque
nos grupos autônomos movimentando-se continuamen
te num vasto território, evitando o contato e entregues 
à própria sorte. 

Diante dessa longa espera, é como se houvesse 
uma conspiração silenciosa e a máquina burocrática 
governamental favorecesse os desacertos e protelações 
dos órgãos responsáveis pelo andamento da questão 
indígena, com vistas a adiar ao máximo as soluções dos 
problemas. 

O presente estudo insere-se numa abordagem 
etno-histórica. Enquanto instrumento de investigação, 
esse método interessa-se pelo aspecto histórico da pes
quisa antropológica. Clark Wissle define a etno-histó
ria como sendo a pesquisa de informações etnológicas 
nos documentos escritos. Autores outros a concebem 
de uma maneira mais globalizante: seria a combinação 
de aspectos generalizantes da etnologia com a cuidado
sa busca dos relatos históricos e o interesse nas seqüên
cias temporais fornecidas pela pesquisa histórica. 
Sturtevant, por sua vez, assinala que a etno-história 
preocupa-se principalmente com o passado das cultu
ras, com a utilização das tradições orais e escritas como 
fonte de informação e com as mudanças culturais das 
sociedades estudadas. Nessa perspectiva, ela é um con
junto especial de métodos e técnicas_para se estudar a 
cultura, utilizando para isso as tradições escritas e or 1is. 
Como metodologia, possui um caráter multidisciplinar, 
em que a análise de documentos combina-se com os 
métodos arqueológico, etnográfico, lingüístico e outros 
tipos utilízados para a coleta de dados, com o propósito de 
verificar problemas relacionados à investigação. 

Denise Maldi Meireles, em seu trabalho "A Teia 
da Memória", mencionando Clifford Gueertz, refere-se 



a uma atitude interpretativa do pesquisador diante dos 
fatos contidos na documentação histórica e nos depoi
mentos orais. Para a autora, é através da interpretação 
que se atribui significado a um conjunto de dados. E 
acrescenta ainda que, na busca de arquivos, deve-se 
fazer uma leitura etnográfica do documento. Além do 
mais, metodologicamente, a história e a antropologia 
procuram encontrar a visão de mundo da sociedade que 
se estuda. 

Meireles aponta, também aspectos pertinentes ao 
emprego da etno-história como instrumento de investi
gação, ou seja, a utilização imprescindível das tradições 
orais. Segundo a pesquisadora, o antropólogo Roque de 
Barros Laraia vê a necessidade da construção de etno
histórias com vistas a se obterem respostas para ques
tões importantes dos estudiosos dos grupos tupis. Des
se modo, o estudo deve começar pelas narrativas dos 
informantes, podendo-se depois confrontá-las com as 
fontes históricas disponíveis. Ambos os pesquisadores 
concordam com a necessidade de depoimentos na ela
boração de etno-histórias. Contudo, Denise Maldi ad
verte que este método enfrenta problemas de difícil 
solução quando se trabalha com sociedades extintas e 
não se pode dispor de narrativas da população. A este 
respeito, recorre a autora aos trabalhos de Florestan 
Fernandes sobre a sociedade tupinambá, realizados 
com brilhantismo e rigor científico, figurando como um 
clássico na antropologia brasileira. 

A reconstituição da etno-história dos avá-cano
eiros esbarra nas ponderações colocadas por Laraia e 
Meireles, já que não priorizei o estudo das tradições 
orais dos remanescentes do grupo. As razões deste 
procedimento foram diversas. Primeiro, porque vi a 
necessidade de aprofundar as investigações sobre o 
grupo nos séculos XVIII e XIX, pois muito pouco se 
sabia a respeito dos índios neste período. Além disso, a 
carência de tais informações permitia que antigas hipó-

teses e estereótipos acerca desses índios continuassem 
a ser erroneamente colocados na literatura disponível. 
Em segundo lugar, os remanescentes do grupo que 
poderiam fornecer preciosas informações são monolín
gües, e um tempo enorme seria dispendido para apren
dizado da língua e coleta de depoimentos, tempo não 
disponível em razão da especificidade de uma disserta
ção de Mestrado. Além do mais, as pesquisas mais 
aprofundadas sobre esse povo ainda se encontram no 
início e, se olharmos de outra forma, as questões enf o
cadas neste estudo poderão contribuir para os próximos 
trabalhos que deverão surgir sobre os avá-canoeiros. 

A documentação histórica pesquisada é constitu
ída por fontes primárias manuscritas e publicadas, bem 
como por depoimentos orais. Consultei todos os relató
rios dos presidentes da província de Goiás e alguns 
jornais dp século XIX. Outros documentos que com
pulsei tratavam de questões militares, finanças, corres
pondências entre autoridades e outros. Pesquisei tam
bém as obras dos cronistas, considerados expoentes da 
antiga historiografia goiana. Essas pessoas eram alta
mente eruditas preocupadas em registrar os fatos com 
rigor. Contudo, trata-se de indivíduos vivendo em seu 
tempo e, por isso, possuidores de idéias e concepções 
contextualizadas, naturalmente impregnadas de juízos 
de valor. Desse modo, foi necessário peneirar as infor
mações transmitidas por eles, separando o real das 
convicções particulares. Os depoimentos orais, obtidos 
através do não-índio e dos remanescentes avá-canoeiros, 
foram utilizados neste estudo na medida que eram 
pertinentes à análise dos dados antigos. Da literatura 
científica disponível, utilizei conhecimentos da arqueologia 
goiana, da etnografia tu pi, da etnolingüística da família tupi
guarani e de informações ecológicas das áreas que cons
tituíam territórios de movimentação dos avá~anoeiros. 

Este trabalho compõe-se de quatro capítulos. O 
primeiro serve com o pano de fundo para a apresentação 
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de um quadro geral dos grupos indígenas do Centro-Oeste 
- centrado no estado de Goiás anterior à divisão -, 
levando em consideração a classificação lingüística Ao 
evidenciar a linguagem destas sociedades, procurei 
localizá-las em seus territórios tribais, enfocando seus 
deslocamentos, impostos pela invasão colonizadora. Es
tas infonnações estão acompanhas por um breve histórico 
de cada grupo, com o objetivo de se ter em mente uma 
cronologia de quase dois séculos. Priorizei, dessa fonna, 
a configuração espacial dos grupos indígenas, visando a 
compreender como ocorreu a ocupação colonizadora em 
Goiás no período indicado. Tal capítulo foi enriquecido 
por mapas que pennitem uma melhor visualização do 
processo. 

No segundo capítulo, apresento uma discussão 
sobre os aspectos relacionados com a hipótese da origem 
mestiça dos avá-canoeiros. Segundo as antigas tradições, 
tais índios seriam descendentes dos carijós de São Paulo. 
No entanto, esta suspeita não possui nenhuma sustentação 
histórica nem lingüística A hipót~ que apresento é a de que 
os avá-canoeiros são provenientes da região Norte do Brasil. 

O terceiro capítulo procura apresentar, utilizando 
os documentos históricos, a ação indigenista oficial ap1i
cada especificamente aos avá-canoeiros no decorrer de 
quase dois séculos. As coordenadas da políticaindigenista 
do governo visavam à ocupação dos territórios indígenac; 
e ao seu aliciamento em aldeamentos oficiais. Os docu
mentos históricos apontam que os índios reagiram à 
dominação colonizadora. 

No quarto capítulo, meu objetivo foi rea1izar uma 
leitura etnográfica da documentação pesquisada sobre a 
sociedade em questão. Dentro das dificuldades já aponta
das~ esta leitura abarcou, além do conteúdo das fontes 
históricas, conhecimentos mais específicos de outras áre
as, imprescindíveis na tentativa de se construir a etno
história desse povo. 

Neste esforço de elaboração, procurei, entre ou
tros aspectos, co1npreender e apresentar a questão bas-
14 

tante pertinente colocada por Roque de Barros Laraia: 
"Por que um grupo tupi encontra-se habitando uma 
região ocupada eminentemente por sociedades perten
centes à família jê?" Busquei tais respostas à luz de 
conhecimentos mais específicos da arqueologia. 

Segundo a perspectiva etno-histórica, o aprofun
damento de determinadas questões depende diretamen
te do conteúdo das fontes. Desse modo, não foi possível 
abordar aspectos sociais do grupo. Por outro lado, a 
documentação histórica permitiu estudar com detalhes 
o território de movimentação dos índios ao longo dos 
séculos XVIII e XIX. Tal território foi analisado levan
do-se em consideração a guerra entre indígenas e colo
nizadores e as transformações ocorridas nas sociedades 
dos avá-canoeiros advindas da gradativa conquista de 
seus territórios tribais. 

• 
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Os bandeirantes pau listas e os missionários jesuítas 
foram os primeiros a se embrenharem no interior do 
Brasil, no final do século XVI. Contam-se 130 anos de 
intensa penetração interiorana em busca das riquezas 
daquelas terras: índios, pedras e metais preciosos. Em 
Goiás, no início do século XVIII, a bandeira do paulista 
Bartolomeu Bueno da Silva Filho descobriu várias minas 
de ouro. Em virtude da exploração dessas minas, iniciou
se o povoamento e a colonização da região. 

A exploração aurífera e o povoamento do Brasil 
Central pelos portugueses provocaram intensos conflitos 
com os índios, habitantes naturais destas terras. Lutas 
foram travadas, resultando na extinção de grupos indíge
nas e em sua redução em aldeamentos oficiais, desencade
ando, assim, movimentos migratórios em vá.rias direções. 

Quando a produção de minérios decaiu, reduziu-se 
consideravelmente a população mineira-muitos emigra
ram para outras regiões, e os que permaneceram na 
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- capitania de Goiás buscaram como altemativaeconômica 
a exploração agro pastoril. Esta atividade demandava mai
ores extensões de terras e empreendimentos governamen
tais. As frentes agropastoris estabeleceram-se, então,. em 
territórios de vários grupos indígenas, e era interesse do 
colonizador que os índios franqueassem suas terras para fins 
de colonização, tomando-se, desta fonna, elementos povoa
dores dentro dos· padrões culturais de seus conquistadores. 

No final do século XVIII, o governo da capitania de 
Goiás. incentivou a navegação pelos rios Araguaia' e 
Tocantins, com o objetivo de dinamizar a economia 
praticamente estagnada O comércio entre as capitanias do 
Pará e Goiás porviatluvialpoderiaconstituirum impulso para 
aeconomiaagropastoril. Contudo, o empreendimentotluvial 
requeria providências no sentido de estabelecer a paz com os 
grupos indígenas que habitavam nas proximidades dos rios e 
de fundar presídios militares, principalmente no rioAraguhla, . . -
cuJas margens estavam completamente despovoadas. 

Já nas primeiras décadas do século XIX, os grupos 
indígenas do sul de Goiás encontravam-se extintos, alde
ados ou compunham pequenos grupos autônomos que 
evitavam o contato com o colonizador. ,No norte, ao 
contrário, havia grupos como os acuéns, avá-canoeiros e 
timbiras, que se opunham ao avanço da colonização em 
suas terras, havendo por esta razão conflitos constantes. 

Nesta época, o governo de Goiás criou incentivos 
favoráveis à navegação fluvial, isentando, por dez anos, o 
pagamento do dízimo àqueles que fossem estabelecer-se 
nas margens dos rios Araguaiae Tocantins. Fundaram-se, 
então, presídios e colônias militares, visando à constitui
ção de núcleos de povoamentos-para o apoio da navega
ção. Criaram-se, também, aldeamentos oficiais para a 
catequese e eivilização dos indígenas, com o íntuito de 
utilizá-los no atendimento à navegação ou, simplesmente, 
para que não se opusessem à política colonizadora: 

Assim, na segunda metade do século XIX, a colo
nização na província de Goiás já estava consolidada. 
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Imigrantes provenientes de várias regiões do Brasil esta
beleceram fazendas em Goiás e, com isto, mais núcleos 
populacionais foram criados. No entanto,. ainda havia 
pequenos grupos indígenas autônomos movimentando
seemseu antigo território,evitandoocontatocomoscolonos. 

Desta fonna, ao longo de dezoito décadas, o coloniz.a
dorocupou o tenitório tradicional de várias nações indígenas, 
provocando a dizimação física e cultural dessas sociedades. 

Os Grupos Indígenas de Goiás 
O colonizador expansionista português, quando 

partiu para a conquista do Brasil Central, deparou-se com 
os povos autóctones. Na capitania de Goiás, havia grupos 
indígenas filiados principalmente ãs famílias lingüísticas 
•A • • Je e tup1-guaran1. 

Os povos indígenas jê dominaram este vasto terri
tóriocobertoporcerfadosentremeadosdecamposeflo~tas. 
Suas aldeias eram populosas, necessitando de grandes 
extensões de terras para suasobrevivênciafísicaecultural. 
Nos terrenos férteis, cobertos de matas-galeria que 
margeiam grandes cursos d'água, estabeleceram-se os 
tupis, vivendo principalmente dos recursos dos rios e da 
agricultura. 

Os Primeiros Grupos Indígenas 
Extintos: os goiás e os crixás 

Os primeíros índios que Bartolomeu Bueno da 
Silvà Filho e companheiros encontraram ao iniciarem a 
e~ploração aurífera foram os goiás, conhecidos como 
habitantes do local onde foi fundada Vila Boa e das 
vizinhanças da serra Dourada Segundo a tradição, esses 
índiosusavamcomoadomofolhet~sdeouro;eforameles 

que indicaram o lugar - arraial do Ferreiro - em que 
Bartolomeu Bueno estabeleceu, em 1726, seu primeiro 
manchamento, com intençãodeexploraresteminério. Os 



bandeirantes, um século antes, já haviam aprisionado 
esses indígenas, levando-os para a capitania de São Paulo. 
Assim também agiu Bartolomeu Bueno da Silva, que 
havia encontrado ouro na localidade de Vila Boa. O filho 
seguiu as pegadas do pai. 

Quatro décadas após o início do povoamento, os 
índios goiás desapareceram daquela região. Segundo Pohl, 
eles fugiram da escravização do colonizador, refugiando
se nos rios Vermelho e Bugres. Já o governador João 
Manoel de Mello infonna que eles migraram mais para 
oeste, encontrando-se com os caiapós. Silva e Souza 
acreditava que alguns índios tomaram-se cativos dos 
exploradores e foram assimilados pela população. 

Nada mais se conhece sobre esse povo, o qual 
desapareceu tão rapidamente que não foi possível regis
trar seu modo de vida ou sua língua. Quanto à filiação 
lingüísticado grupo, há uma aceitação entre estudiosos do 
tema de que eram jês, possivelmente um subgrupo caiapó 
que dominara aquela região. 

Em 1734, alongando-se mais ao norte, os bandei
rantes descobriram ouro em Crixás. Pelo roteiro de Barto
lomeu Bueno da Silva Filho, tudo indica que sua bandeira 
tenha alcançado esta localidade, onde se deu o encontro 
com os índios crixás. &tes indígenas, também conhecidos 
como curixâ e quirixás, estendiam seus domínios até a região 
do rio Thesouras. O alferes Silva Braga informa que esses 
índios usavam arco, flecha e porretes, habitavam uma grande 
aldeia com mais de seiscentas pessoas, com várias famílias 
vivendo numa mesma casa, e cultivavam o milho e a batata 

Os índios crixás, assim como os goiás, desaparece
ram no início da colonização do estado. Nada se sabe ao 
certo quanto a seu destino. Em 1760, o governador da 
capitania de Goiás, João Manoel de Mello, em correspon
dência à Corte, informa que os crixás se retiraram para a 
região ocidental da capitania, onde se encontraram com os 
caiapós e por eles foram assimilados. Já Pohl e Silva e 
Souza aventam a possibilidade de eles terem abandonado 

a região ou se miscigenado com a população do arraial. O 
rápido desaparecimento desses dois grupos reflete-se nas 
reduzidas informações que se têm sobre eles. A isto 
acrescentam-se lendas e histórias, dificultando a separa
ção entre os fatos reais e as lendas. 

Quanto à filiação lingüística dos crixás, levando-se 
em consideração a localização do grupo, infere-se que 
pertencessem ao grupo jê, sendo um subgrupo acuém. 
Como aquela região era habitada também pelos xavantes, 
Curt Nimuendajú, em seu trabalho sobre os xerentes, 
atribui aos crixás uma vinculação com os xavantes-acuéns. 

O Grupo Caiapó 
Os primeiros povoados que surgiram em virtude da 

exploração po ouro ficavam todos próximos uns dos 
outros e apareceram praticamente numa mesma época: 
Ferreiro (1726), Anta (1726), Barra (1726), Ouro Fino 
( 1726), Vila Boa ( 1727), Santa Rita e, no caminho de São 
Paulo, Santa Cruz (1729). Estes arraiais auríferos estabe
leceram-se em território indígena e, logo após sua fixação, 
iniciaram-se os conflitos. 

No século XVIII, o grande grupo caiapó, de língua 
jê, dominava todo o sul da capitania de Goiás. Havia 
aldeias na região do rio Claro, na serra dos Caiapós, em 
Caiapônia, no alto curso do rio Araguaia e a sudeste, na 
região próxima ao caminho de Goiás a São Paulo. O 
território caiapó estendia-se além dos limites da capitania 
de Goiás. A oeste, possuíam um enonne reduto em 
Camapuã, no Mato Grosso do Sul; a norte, na região entre 
o Xingu e o Araguaia, em terras do Pará; a leste, seu 
território alcançava a beira do rio São Francisco, distrito 
das Minas Gerais, e, ao sul, atingia as terras entre os rios 
Paranaíba e Pardo, em São Paulo. 

Desde o início do povoamento do sul de Goiás, os 
cai após fizeram resistência à prospecção aurífera em seus 
territórios tribais. Assaltavam comboios e viajantes na 
estrada entre Vila Boa e Cuiabá e no caminho de São 
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Paulo. Os mineiros e lavradores de Vila Boa, Anta, Pilar, 
Meia Ponte, Santa Cruz e Santa Luzia pennaneciam 
sempre atentos às incursões dos caiapós, pois estes impe
diam o trabalho nas lavras. 

O colonizad,or partiu em seguida para a guerra 
ofensiva contra os índios. No governo do conde de Sarze
das ( 1732-1737), empreendeu-se, com a permissão do rei 
de Portugal, guerra ofensiva aos caiapós que hostilizavam 
os viajantés no caminho de Vila Boa a Cuiabá. Os confli
tos, 1 onge dechegarem ao fim, intensificaram-se. O gover
nador, Luiz de Mascarenhas { 1739-1748), contratou ser
tanistas de Cuiabá para fazerem guerra a esses caiapós e, 
para proteger o caminho para São Paulo, mandou fundar 
aldeias oficiais nos rios das Pedras e Lanhoso, ocupadas 
por índios bororos, os quais compunham a força do 
sertanista Antônio Pires de Campos. 

Em 1760, pordetenninação real, proibiu-se a guer
ra ofensiva aos caiapós. Contudo, no governo de João 
Manoel de Mello ( 17 59-1770) retomaram-se essas guer
ras, destruindo-se muitas aldeias. No governo de José de 
Almeida Vasconcelos (1772-1798), organizou-se uma 
expedição para explorar o rio Rico e procurar amizade 
com os caiapós. Entretanto, os expedicionários não en
contraram tais índios. 

A conquista dos caiapós habitantes das te1Tas do rio 
Claro ocorreu d.urante o governo de Luiz da Cunha Mene
zes (1778-1783). Seiscentos índios foram, então, viver na 
aldeia Maria I, construída em 1781, nas margens do rio 
Fartura, onze léguas a sudoeste de Vila Boa. 

Os indígenas que se estabeleceram nesta aldeia 
retomaram, tempos depois, paFa o sertão. Contudo, 
foram novamente recambiado.s ao aldeamento, devido 
à interferência da índia aaiapó Damiana da Cunha, filha 
adotiva do capitão-general Luiz da Cunha Menezes. 
Por volta de 1813, foram transferidos, por medidas 
econômicas, para a aldeia São José de Mossâmedes, de 
onde se. retiraram definitivamente em dezembro· de 
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1831. O governo da província procurou ainda levá-los 
de volta para o aldeamento, mas embrenharam-se no 
sertão, retomando ao seu território tradicional para 
viverem autonomamente. 

Os caiapós viveram quase trinta anos à margem do 
contato com a sociedade nacional. Contudo, a expansão 
da frente agropastoril, instalada no sudoeste goiano a 
partir de 1830, com imigrantes provenientes principal
mente de Minas Gerais e São Paulo, fez retomarem, 
posterionnente, os conflitos entre o&índios e os colonos. 

No final da década de 1850, os caiapés percorriam 
um vasto território que compreendia terras a sudoeste da 
capital e do distrito de Torres do Rio Bonito-atual cidade 
de Caiapônia -, a oeste das freguesias de Rio Verde, Rio 
Bon,ito e Rio Claro - hoje, cidade de lporá - e das 
cabeceiras dos rios Araguaia e Caiapó. 

Os índios que habitavam a região do rio Caiapó e 
cabeceiras do Araguaia hostilizavam os viajantes, na estrada 
que segue para Cuiabá, atacando também os estabeleci
mentos agropastoris fixados nos distritos de São José de 
Mossâmedes e Anicuns, chegando com suas correrias 
próximos a Vila Boa. Já os que viviam em outras regiões 
perturbavam os fazendeiros instalados nos distritos de Rio 
Claro, Rio Bonito e Rio Verde. 

Assim, os conflitos entre os caiapós e os colonos 
reiniciaram e estenderam-se até o final do século passa
do. Os índios atacavam, saqueavam e depredavam 
fazendas instaladas· em seus domínios. Os colonos, 
temerosos das contínuas hostilidades, exigiram do go
verno provincial medidas para impedir essas hostilida
des. Pediram a colocação de d·estacamentos. volantes 
em detenninad-0s locais e a fundação de uma colônía 
agrícola com a finalidade de protegê-los dos ataques e 
de promover o aldeamento e a catequese dos indígenas. 
As providências governamentais eram morosas, de-, 
monstrando omissões em relação aos índios e provo
cando impaciência nos colonos; que resolveram orga-



nizarporsi mesmos bandeiras punitivas, resultando em 
massacres às aldeias caiapós . 

A colônia agrícola Macedina, fundada em 1881 
na margem direita do rio Araguaia, acima da barrado rio 
Caiapó, afugentou os índios para oeste sem, no entanto, 
estabelecer o contato. 

Desse modo, os índioscaiapós foram extintos em 
Goiás, vítimas de perseguições e massacres realizados 
pelos colonos, com a conivência do Estado brasileiro. 
Acuados e hostilizados, esses indígenas possivelmente 
refugiaram-se em outras regiões a oeste de Goiás. 

A presença de sociedades indígenas filiadas ao 
grupo caiapõ, que contemporaneamente são classificadas 
por caiapós do norte, é registrada no baixo curso do rio 
Araguaia, em terras do Mato Grosso e do Pará. Estes 
grupos também se movimentavam pela região do rio 
Araguaia e presídio Santa Maria. A existência de grupos 
indígenas Hgados aos caiapós do norte, nesta mesma 
região, é registrada pelos bandeirantes pau listas no século 
XVII. 

O Grupo Acuém 
Os grupos indígenas filiados à família jê e à 

língua,acuém ocupavam no passado um extenso terri
tório em Goiás, e seus representantes mais conhecidos 
são os acroás, xacriabás, xavantes e xerentes. Os acroás 
e xacriabás eram considerados pelos antigos como 
grupos intimamente aparentados entre si. Porém, Curt 
Ni muendaj ú não considera os acroás com o grupo acuém. 
Já Loukotka classifica-os como grupo lingüisticam.ente 
vinculado aos acuéns. Quantos aos xacriabás, serviam 
como intérpretes aos colonizadores em conversações 
com os xavantes e xerentes. Todos esses grupos, liga
dos lingüística e culturalmente entre si, habitavam 
territórios contíguos e, em geral, eram inimigos uns dos 
outros. 

,, 
Os Indios Acroás e Xacriabás 

No início-da exploração aurífera no norte, os arrai .. 
ais fundados a leste do rio Tocantins foram: Natividade 
{1734), Arraias (1736), Cavalcante (1740), Almas e Catmo 
(1741), TabocaeChapada(l740),entreoutros. Esses povo
ados estabeleceram-se em terras indígenas, provocando, des
se modo, conflitos com os índios acroás e xacriabás. Esses 
grupos habitavam um extenso ~enitório entre a serra Geral e 
o rio Tocantins, as margens do rio do Sono e terras banhadas 
pelo rio Manoel Alves Grande, estendendo-se ainda além dos 
contrafortes da sena Geral, em solo baiano, e nas ribeiras do 
rio São Francisco, nos distritos de Minas Gerais. 

As hostilidades dos índios acroás e xacriabás, no 
norte, levaram o governador da capitania de Goiás, dom 
Marcos de Noronha, a erigir aldeias para esses indígenas. 
Era o início da política pombalina em Goiás, que instruía 
a f onnação de aldeamentos, visando a transf onnar os 
nativos em cidadãos integrados à comunidade e,_, assim, 

_constituir o povoamento na colônia Desta forma, em 
17,51 os xacriabás foram aldeados em São Francisco 
Xavier do Duro, nas margens do ribeirão Fonniga, sob a 
direção inicial dos jesuítas. Esse aldeamento sobreviveu 
até 1757, quando foi abandonado completamente pelos 
xacriabás, reiniciando-se os conflitos com o colonizador 
no distrito deNatividade, nos arraiais do Carmo, Chapada, 
Taboca, Almas e nas ribeiras do Paranã. Para conter a 
resistência indígena contra a ocupação de suas terras, 
foram organizadas expedições punitivas, muitas vezes 
com o consentimento do governo da capitania. 

Por volta de 1760, o militar Wenceslau Gomes da 
Silva fez retornarem a São Francisco Xavier do Duro 
alguns índios. Porém, em 1775, os xacriabás que ainda 
restavam nesta aldeia foram transferidos para Santana do 
Rio das Velhas, ao sul da capitania de Goiás. 

Em relação aos acroás, dom Marcos de Noronha 
contratou Wenceslau Gomes da Silva, que chegou a 
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reunir, em 17 53, seiscentos índios na aldeia São José. Esta 
primeira povoação foi aniquilada por um contágio epidê
mico logo no primeiro ano. Os índios retomaram, então, 
para os matos e, algum tempo depois, voltaram a se 
ananchar próximo a Wenceslau Gomes. Em 1775, dom 
Marcos edificou o aldeamento São José do Duro, locali
zado a duas léguas de São Francisco Xavier e a duzentas 
léguas de Vila Boa. Os acroás sublevaram-se, desertando 
em 17 59 e reiniciando as incursões pelas povoações do 
norte. Como missão indígena, esse aldeamento subsistiu 
até a década de 1850, quando ainda restavam alguns 
descendentes dos acroás e xacriabás miscigenados com a 
população local, transformando-se depois em povoado, 
hoje cidade de Dianópolis. 

A redução dos acroás se deu novamente com a 
construção do aldeamento São José de Mossâmedes, em 
1775,localizadopróximoàcapital,quecongregava,além 
dos acroás, outros grupos indígenas. 

Embora os acroás e xacriabás já não existissem 
mais em Goiás no século XIX, há notícias deles vivendo na 
Bahia. Spix e Martius viajaram pela região ocidental 
deste estado, entre os anos de 1817 e 1820, e registraram 
a existência de um grande número de xacriabás habitando 
regiões não povoadas entre as nascentes do rio Gurguéia 
e do rio Grande, afluente do rio São Francisco. Referem
se ainda aos acroás, em territórios mais ocidentais do 
sertão baiano, levando vida nômade. Uma correspondên
cia do capuchinho frei Cassimiro de Militelo informa que, 
em 1872, havia índios vivendo ainda autônomos no alto 
rio Preto, na região vizinha à fronteira de Goiás, os quais, 
através dealguns poucos vocábulos, indicavam ser xacriabás. 

Segundo as fontes compulsadas, nada se sabe quanto 
ao que ocorreu com os acroás da Bahia Porém, existem 
atualmente índios xacriabás ao norte de Minas Gerais, sob , 
os cuidados da Fundação Nacional do Indio. 

Com a dizimação dos grupos acroá e xacriabá em 
Goiás, deixou-se um vasto território vazio que foi poste-
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riormente ocupado por fazendas de gado e por outros 
gruposindígenas,comoosxavantes,xerenteseavá-cmoeiros. 

De acordo com autores da antiga historiografia 
goiana, havia em Goiás grupos indígenas menores que 
poderiam ser vinculados aos acuéns. Os índios conheci
dos por acroá-mirins, que habitavam o sertão do Duro, 
constituíam um subgrupo acroá que migrou para a região 
do rio Araguaia, sendo assimilado, segundoCunhaMattos, 
pelos xavantes e xerentes. Nimuendajú considera os índi
os gueguês também como um subgrupo acroá Tais índios 
hostilizavam as povoações do Tocantins, por volta de 
17 50, e o governo da capitania de Goiás tentou aldeá-los 
sem nenhum sucesso. 

, 
Os Indios Xavantes e Xerentes 

É difícil no momento estabelecer os critérios que os 
colonii.adores utilizaram para distinguir os índios xavantes 
dos xerentes. Na verdade, os documentos históricos revelam 
que os costumes eidiomasdeam~os grupos diferem muito 
pouco. Além disso, viviam num mesmo território, porém em 
aldeias separadas. N"unuendajú pondera que a história dos 
xavantesedosxerentesdeveserconsideradajuntamente,pois 
a língua e os costumes são essencialmente os mesmos, 
distinguindcrse apenas em termos políticos e espaciais. 

As primeiras notícias sobre os xavantes estão liga
das a conflitos com o colonizador e datam de me.ados do 
século XVIll, quando hostilizavam os povoados de Crixás, 
São Miguel das Thesouras, Pilar e Amaro Leite, impedin
do o trabalho dos mineiros na extração aurlfera. Diante dos 
obstáculos à empresa colonial, o governador da capitania 
de Goiás, João Manoel de Mello, mandou organizar 
bandeiras para atacarem os índios em suas aldeias e 
procurarem lavras auríferas. 

No governo de José de Almeida Vasconcelos, os 
habitantes de Pilar organizaram uma bandeira para reali
zar a prospecção aurífera nas redondezas do arraial do 
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Pontal e, segundo os expedicionários, os xav~tes impe
diram a extração do metal. As hostilidades estendiam-se 
aos julgados de Pilar, Traíras, São Félix e Natividade, de 
tal maneira que o govemadorpediu autorização a Portugal 
para fazer guerra ofensiva aos índios. 

Em 1784, no governo do capitão-general Tristão da 
Cunha Menezes, iniciaram-se os acordos de paz entre o 
colonizador e os xavantes do sertão de Amaro Leite. Em 
1788, a aldeia Pedro III do Carretão' recebeu estes índios 
e os da região do Pontal. 

A partir do século XIX, aparece nas fontes históri
cas a denominação xerente como grupo intimamente 
aparentado com os xavantes. Estudiosos desse grupo 
sugerem que os xavantes aldeados no Carretão fugiram 
em virtude de epidemias e maus tratos, retomando, então, 
aos seus territórios tradicionais de ocupação, sendo que uma 
parcela pequena pennaneceu no aldeamento. Ao retomarem 
a seus territórios da margem direita do Tocantins, pas
saram a ser denominados xerentes. Porém, devem-se 
considerar dois pontos: provavelmente, nem todos os 
xavantes do norte foram aldeados no Carretão e, nas 
fontes históricas, menciona-se bastante xavantes e xerentes 
habitando as mesmas regiões, o que leva a crer que havia 
confusão acerca de ambas as denominações entre os antigos. 

Segundo as fontes históricas, os índios xavantes 
habitavam um território que compreendia regiões do alto 
e médio rio Tocantins e médio e baixo rio Araguaia. 
Tinham suas aldeias distribuídas nas duas margens do 
Tocantins, desde Porto Imperial até vinte léguas depois de 
Carolina, e a leste, de Porto Imperial estendendo-se até a 
serra Geral, limites das províncias de Goiás e Maranhão. 
Ocupavam ainda as te~ situadas entre os rios Tocantins e 
Araguaia Na baciado rio Araguaia,haviaaldeias na região do 
rio Thesouras, nos distritos de Crixás e Pilar e na margem 
direita do Araguaia E, a partir de meados do século XIX, 
passaram a construir suas aldeias em terrenos banhados pelos 
rios Cristalino, Mortes e na margem esquerda do Araguaia. 

A documentação histórica permite localizar algu
mas aldeias xavantes. O conde de São Miguel, em 1756, 
referiu-se a uma aldeia a vinte e quatro léguas do aldea
mento do Duro. Pohl, em 1819, informa a existência de 
mais três na margem esquerda do Tocantins: uma delas, 
denominada Baliza, distando três léguas do rio, abaixo da 
barra do rio do Sono, e as outras duas, mais para o interior, 
sendo a terceira próxima dos rios que correm para o 
Araguaia. Na região do Araguaia, há notícias de uma 
aldeia na foz do rio Thesouras, em 183 2, e outra abaixo da 
povoação de Salinas, em 1838. O capitão Thomás de 
Souza Villa Real, explorando o território xavante, encon
trou uma aldeia no sertão, entre os rios Araguaia e Tocan
tins, outra, a mais de quarenta léguas a sudoeste de 
Carolina e próxima ao extinto presídiodeSantaMaria, e mais 
uma, a seis ou sete léguas acima As hordas xavantes que 
migraram para regiões da margem ocidental do Araguaia 
estabeleceram-se em vários locais: havia uma aldeia cinco 
léguas acima das minas dos araés e outra, a dezesseis 
léguas do rio das Mortes. 

Os xerentes habitavam principalmente os territóri
os da margem direita do rio Tocantins. Ao norte, viviam 
nos territórios banhados pelo rio Manoel Alves Grande e, 
mais ao sul, ocupavam as terras que margeiam os rios do 
Sono e Balsas. Há ainda notícias dos xerentes vivendo nas 
proximidades de Lageado, no rio Tocantins, bem como no 
sertão do Duro, nas proximidades dos distritos de Nativi
dade, Porto Imperial e da serra Geral. As referências 
históricas sobre os xerentes em terras entre os rios Ara
guaia e Tocantins são pequenas, uma vez que o domínio 
deles alcançava as terras do Maranhão, na região de Carolina 
até Pastos Bons. Pohl, referindo-se aos grupos indígenas 
habitantes da região do rio Araguaia, enumera os xerentes, 
entre outros, como vivendo em te~ banhadas pelo braço 
menor deste rio. O presidente da província, Luiz Gonzaga de 
Camargo Aeury, informa em 1837 que eles viviam em três 
grandes aldeias entre os rios Araguaia e Tocantins. 
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A primeira metade do século XIX foi marcada por 
intensas guerras, no norte de Goiás, entre os índios e as 
frentes agropastoris que invadiam seus territórios. Os 
xerentes atacavam nos distritos de Arraias e São Domin
gos. E os xavantes retomaram suas incursões para a região 
do rio Thesouras, Santa Rita, Pilar, Crixãs e Salinas. Além 
dessas áreas, eles hostilizavam também os estabelecimen
tos rurais nos distritos de Carolina, Porto Imperial, Pontal, 
Carmo, Natividade e Almas. 

O governo de Goiás, visando a conter esses ata
ques, foi levado a tomar diferentes medidas. Um dos 
maiores interesses governamentais na ocasião era estabe
lecer a paz com os índios. No . governo de Fernando 
Delgado Freire de Castilho (1809-1820), os xerentes que 
habitavam o sertão do Duro procuraram a paz. Foram 
presenteados. e retomaram a seus territórios. Em 1824, o 
governador das armas da província de Goiás, general 
Raymundo José da Cunha Mattos, mandou construir com 
seus próprios recursos a aldeia Graciosa, para os xerentes 
que vieram a Porto Imperial pedir aldeamento. No início, 
eram cento e sete pessoas, porém reuniram-se até oitocen
tos índios. Tempos depois, a aldeia foi atacada em peáodos 
diferentes pelos inhajurupés, noroquagêsexavantes, durando 
pouco tempo e sendo abandonada por seus moradores. 

A política indigenista da década de 1830 foi dirigi
da com o fim de dar continuidade ao plano de paz com os 
ínôios. O governo provincial, seguindo as determinaçqes 
imperiais, recomendava insistente1nente aos povos para 
oferecerem um tratamento mais humano aos . indígenas. 
Alertava ainda para os colonos evitarem a força das armas, 
permitindo-a apenas como último recurso. Os colonos, 
porém, nem sempre observavam estas determinações. 
Assim que os ataques indígenas ocorriam, comunicavam 
o acontecimento às autoridades mais próximas, solicitan
do providências. Como estas demoravam ou nunca vi
nham, os colonos utilizavam os próprios métodos e recur
sos para conter as hostilidades dos índios, cotizando entre 
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si os custos das expedições. Assim, os ataques indígenas 
a povoados e estabelecimentos rurais eram seguidos de 
expedições de represália. Pohl infonna que, durante sua 
visita ao arraial de Almas, em 1819, os moradores prepa
ravam uma bandeira contra os xerentes. Nesta situação, a 
ideologia governam.ental dividia-se em duas tendências: 
de um lado, havia o colonizador que lutava pela sobrevi
vência e, de outro, os índios que deveriam ser civiliz.ados 
e integrados à sociedade nacional como povoadores e 
mão-de-obra disponível. 

O governo provincial, visando a tomar uma atitude 
mais efetiva quanto à questão inàígena, elaborou alei provin
cial n. 25,de31m/1835,sobafonnade "Instruções" de02/ 
05/l836, tendo sido enviadas cópias para os arraiais.do norte, 
com prdens para serem executadas. Esw "Instruções" eram 
medidas dirigidas. para se realizar a pacificação dos 
grupos xerehte, xavante e avá-canoeiro. O objetivo era 
organizar bandeiras _para explorarem os territórios dos 
índiosechamá-losàpazpormeiodepresentesedebons 
tratos. 

Durante quase toda a década de 1830, foram envi
adas bandeiras de pacificação aos territórios xavante e 
xerente, sem obterem o sucesso almejado. Estas expedi
ções eram organizadas com o apoio dos povoados mais 
atingidos pelas hostilidades indígenas, fornecendo recru
tas e víveres, cabendo ao governo distribuir munição e 
armamentos aos expedicionários, além da contratação de 
homens experientes para comporem a bandeira. Reco
mendava-se também a integração de índios já pacificados. 
Na expedição enviada aos xerentes e xavantes, foram 
solicitados alguns apinajés da missão de Boa Vista e 
índios da missão do Duro. Estas bandeiras de pacificação 
visavam a celebrar a paz com os índios ou expulsá-los 
definitivamentedeseus territórios paraas regi~ maisennas 
e longínquas.2 

Além das bandeiras, o governo colocou destaca
mentos volantes para patrulhar locais mais freqüentados 
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pelos índios. Esta medida surgiu entre as décadas de 1840 
e 1870. Para obstarem as incursões dos xavantes, foram 
enviados destacamentos a Salinas, Duro, aldeamento de 
São Joaquim do Jamimbu e freguesia de Santa Rita. 
Quanto aos xerentes, solicitaram a colocação de um 
destacamento na antiga aldeia Graciosa. 

A criação de aldeamentos para a catequese e civi
lização indígenas também constituiu uma das medidas 
governamentais. Para isso, surge o Regimento das Mis
sões (1845), que contou com a participação de religiosos 
da ordem dos capuchinhos para dirigirem alguns aldea
mentos no Brasil. Em Goiás, o aldeamento São Joaquim 
do Jamimbu, fundado em 1845 no território de Salinas, 
acima da confluência dos rios Crixás-Açu e Araguaia, 
congregou índios xavantes, carajás, xerentes e avá-canoeiros 
e subsistiu até 1864, quando Couto de Magalhães o transferiu 
para outro local, levando a denominação de São José do 
Araguaia- atual cidaie de São José dos Bandeirantes. 

Em 1848, foi construído o aldeamento Pedro Afon
so, na margem direita do rio Tocantins, acima da confluên
cia do rio do Sono, para a habitação de índios craós e 
xerentes além de alguns xavantes que vieram pedir paz, 
conservando-se como missão e catequese para indígenas 
durante o restante do século XIX. A aldeia Tereza Cristina, 
levantadaem 1851 nasmargensdoribeirãodasPiabanhas, 
afluente da margem direita do rio Tocantins, congregou 
índios xavantes e xerentes, entre outros, sobrevivendo até 
o final do século passado. Tais aldeamentos tomaram-se 
mais tarde núcleos populacionais. Os colonos iam-se 
aproximando, obrigando os índios a se retirarem dali. 

As medidas adotadas pelo governo com o objetivo 
de estabelecer a paz entre índios e colonos levaram grande 
parte dos indígenas a aceitarem o contato com o coloniza
dor, diminuindo, desse modo, os conflitos. Contudo, na 
segunda metade do século XIX havia hordas xavantes 
movimentando-se nos distritos de Porto Imperial e Caro
lina e em terrenos das margens direita e esquerda do 

Araguaia. As referências históricas indicando o cruza
mento desses índios para o outro lado do rio Araguaia 
datam do fmal da década de 1840. 

Aparentemente, os xavantes habitantes da margem 
ocidental do rio Araguaia movimentavam-se também em 
sua margem oriental. Segundo o presidente da província 
, Gama Cerqueira, as aldeias da margem esquerda ficavam 
próximas à foz do rio do Peixe e, através desse rio, os 
índios tomavam o curso do rio Thesouras, que é seu 
afluente, e penetravam no centro do território de Santa 
Rita. Os xavantes do ri odas Mortes vinham ao aldeamento 
de São Joaquim do Jamimbu para atacar seus parentes lá 
fixados ou, simplesmente, para buscar presentes, ferra
mentas de metal. 

O governo imperial, por sua vez, ordenou a criação 
' de um aldeamento nas cabeceiras do rio Thesouras, para 

tentar o contato com os xavantes que se movimentavam 
naquela região. Contudo, isso não foi possível, por não 
existir nenhum religioso que quisesse se encarregar desta 
missão. Desse modo, eles só foram contatados em seu 
último reduto de resistência-o rio das Mortes-na década de , 
1940,pelaequipedesertanistasdoServiçodeProteçã>aolndio. 

O grupo xavante em questão é constantemente 
apontado nas fontes históricas como sendo bem nume
roso. O conde de São Miguel, em 1756, referiu-se a 
quarenta mil em toda capitania. Em 1788, foram reuni
dos no aldeamento Pedro III de Carretão dois mil e 
duzentos índios. Já a aldeia São Joaquim de Jamimbu 
não teve mais que duas centenas de indígenas, constan
do entre eles os xavantes. A aldeia Tereza Cristina, por 
sua vez, congregou o número máximo de três mil 
índios, entre xavantes, xerentes, craós e guajajaras. 
Silva e Souza e Cunha Mattos informam que os xavantes 
eram muito numerosos. Em 1859, o presidente da 
província registra em relatório que tais índios habita
vam populosas aldeias na margem esquerda do rio 
Araguaia. 
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O Grupo Carajá 

Os grupos indígenas denom inaâos carajás, carajaís, 
javaés e xambioás são povos intimamente aparentados, 
compartilhando a mesma língua, a cultura e vivendo em 
tenitórios próximos ao longo do ri·o Araguaia. São classi
ficados como pertencentes ao tronco lingüístico macro-jê, 
constituindo a família cara já. Provavelmente tais grupos, 
hámuitosséculos,adaptaram-seaolongodorioAraguaia. 
Habitavam desde a região de Salinas, acima da barra do rio 
Crixás, até quase a junção do Araguaia com o Tocantins, 
ocupando as margens esquerda e direita, principalmente. 

Há notícias de carajás no Araguaia que remontam 
desde as primeiras décadas do século xvm. o sertanista 
Antônio Pires de Campos, por exemplo, fez guerra e aprisio
nou índios carajás da ilha do Bananal. Contudo, deve-se 
considerar que eles tiveram seus primeiros contatos com o 
colonizador no século xvn, quando os bandeirantes utiliza
ram o rio Araguaiacomo rota de penetração do B~ilCentral. 

No final do século XVill, no governo do capitão
general José de Almeida Vasconcelos, expediram-sequa
tro bandeiras que tinham o objetivo de tentar novas 
descobertas auríferas, baseadas nos antigos roteiros, e 
estabelecer contatos com índios que porventura encon
trassem. Partiu do arraial de Traíras uma bandeira, em 
direção ao Araguaia, em busca das minas de ouro Cios 
Martírios. A e~pedição, entretanto, encontrou apenas índios, 
carajás e javaés, na ponta meridional da ilha do Bananal. 

Na capitania de Goiás a produção aurífera já se 
encontrava em franca decadência desde a década de 1770. 
€om o fracasso das bandeiras enviadas, tomou-se neces
sário incentivar novas alternativas econômicas. Em 1775, 
José de Almeida Vasconcelos mandou uma nova expedição 
para a ilha do Bananal, chefiada pelo alferes José Pinto da 
Fonseca, colocando em prática as recomendações de Portugal 
relativas à pacificação e redução dos indígenas. Esta expedi
ção preparava ainda o futuro da navegação pelo rio Araguaia 
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O alferes José Pinto da Fonse.ca disse ser a nação 
carajá a mais numerosa do Araguaia, com seis aldeias, 
sendo que a principal, denominadà São :Redro pelos ex
pedicionários, possuía seiscentos guerreiros. Ele informou 
ainda a presença dosjavaés, com três aldeW, e dos carajaís. 

O governador, entusiasmado com o sucesso da 
expedição, enviou no ano seguinte uma comitiva de 135 
pessoas para fundar o presídio São Pedro do Sul e o 
aldeamento Nova Beira, com intenção de acolher índios 
carajás e javaés. Este aldeamento, entretanto, teve curta 
duração, pois o governador que sucedeu José de Almeida 
Vasconcelos, o capitão-general Luiz da Cunha Meneses, 
transferiu os oitocentos índios carajás e javaés para São 
José de Mossâmedes. Esta medida provocou o declínio do 
aldeamento e a extinção do presídio São Pedro do Sul, 
retardando, assim, a colonização da região do Araguaia; 

No século XIX, o governo colonial procurou incen
tivar a ocupação das margens dos rios Araguaia e Tocan
tins. Para isso, concedia vantagens àqueles que se dispu
sessem a habitar suas margens, principalmente as do 
Araguaia, que se encontravam sem nenhuma povoação. 
Visando também apoiara navegação peloAraguaia, o gover
no da capitania manda fundar o presídio Santa~ locali
z.aâonas proximidàdesdacachoeiradomesmonome.Noano 
seguint~, os carajás, temendo serem escravizados, f0tmam 
uma coligação, unindo-se aos xavantes, xerentes e carajaís, 
destruindo o presídio e expulsando, assim, os colonii.adores. 

Os carajás habitavam ambas as margens do rio 
Araguaia, desde a foz do rio Crixás até a boca ou furo, 
abaixo da ilha do Bananal. Já os índios javaés viviam na 
ilha do Bananal e possuíam suas aldeias no braço ociden
tal do furo do Bananal. lfá referências dos índios carajaís 
·habitando a ponta meridional da grande ilha, nas proximi
dades da povoação de Salinas e a margem esquerda de 
Araguaia e fteqüentando o local do presídio de Santa 
Maria. Os xambioás, por sua vez, foram encontrados na 
região da cachoeira Santa Maria e mais abaixo. 
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As fontes históricas indicam locais de aldeias dos 
índios, e Cunha Mattos, em 1824, refere-se a três aldeias 
carajás na região do presídio Santa Maria, ocupando 
ambas as margens do rio Araguaia. Já o presidente da 
província informa, em relatório de 1855, que nas margens 
do Araguaia existiam mais de catorze aldeias, sendo sete 
aos carajás, quatro dos xambioás e as demais dos carajaís. 
Em relatório de 1879, o engenheiro Joaquim Rodrigues de 
Moraes Jardim enumera dezoito aldeias carajás no braço 
esquerdo da ilha do Bananal até o presídio Santa Maria. 
H~ além disso, informes de uma aldeia carajaí na foz do 
rio das Mortes. 

Ao longo do século XIX, a ocupação colonizadora 
vai expandindo seus domínios em virtude dos programas 
governamentais para navegação e colonização da região 
do Araguaia Foram fundados presídios e colônias milita
res, além de aldeamentos para civilização e catequese 
indígenas. Aos poucos, os carajás aceitaram p contato e se 
estabeleceram em povoações colonizadoras, como os 
aldeamentos de Salinas e São Joaquim do Jamimbu, tendo 
sido utilizados como mão-de-obra para a navegação. 

Na década de 1860, a pecuária expandia-se na 
região do Araguaia. Foi implantada a navegação a vapor 
e efetivou-se a reconstrução do presídio Santa Maria, 
fundado pela primeira vez em 1812, em território tradiei
onal de ocupação carajá que sofria, então, constantes 
ataques de hordas carajá e carajaí. A ocupação coloniza
dora já estava consolidada. Contudo, nas décadas de 1860 
e 1870, havia hordas carajá, javaé e carajaí ainda autôno
mas. 

Os carajás faziam guerra com seus vizinhos, já que 
isto era parte de sua vida cultural. Há relatos que revelam 
conflitos constantes dos carajás com os xavantes, caiapós 
do norte, gradaús e avá-canoeiros. Os carajás, em contato 
com o colonizador, eram requisitados para comporem 
bandeiras de pacificação dos índies xavantes, na região de 
Salinas, e dos avá-canoeiros, na região do Araguaia 

Coudreau, que viajou através do rio Araguaia em 
1897, observou O estado de miséria e mendicância em que 
se encontravam os carajás nas povoações ribeirinhas. Esse 
grupo, há séculos, ocupa esta região. Provavelmente, eles 
desenvolveram um inooode vida adaptado ao rio desde os 
tempos pré-históricos.3 

" Os Indios Tapirapés 
Os tapirapés pertencem à família lingüística tupi

guarani, de língua tapirapés. Este grupo indígena é lin
güisticamente bem próximo aos avá-canoeiros, dentre 
outros deste mesmo tronco lingüístico habitantes da re
gião da bacia do baixo Tocantins. Possivelmente, os 
tapirapés vieram do norte subindo o rio Tocantins~ dirigin
do-se daí para a região do Araguaia. 

Os índios tapirapés foram conhecidos pelo colonWi
dor desde as primeiras décadas do século XYDI. Por volta de 
17 42, o sertanista João de Godói Pinto da Silveira, em busca 
de ouro na região do Araguaia, realizou um assalto às aldeias 
tapirapés, apreendendo cem índios, os quais morreram à 
míngua em Vila Boa Já a expedição do alferes José Pinto da 
Fonseca, tealizada em 1775 para a conquista dos carajás da 
ilha do Bananal, obteve notícias, através destes, da existência 
de tapira:pés na remão do Araguaia As informações dispení
veis, datadas do sé:culo passado, também indicam a presença 
destes índios na região, com aldeias no rio Tapirapés. 

Baltlus informa que, antes do século -:XVill, os 
índios tapirapés moravam mais ao norte e mais próximo 
ao tio Araguaia, mas sempre a o·este deste rio. Eventuàl
mente, eles freqüentavam a ilha do Bananal. 4 Lipkind, 
inclusive, descobriu junto aos índios javaés que estes e 
alguns tapitapés viv'eram juntos na ilha, no final do século 
XIX. Ostapirapéseoscarajás tiveram também um estreito 
relacionamente. Segundo Baldus, muitos elementos da 
cultura tapirapés são provenientes do contato com índios 
do grupo carajá, e qu~ estes raptaram mulheres tapirapé~ 
em suas aldeias. 
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Enfim, o grupo indígena em questão estabeleceu
se há muitas décadas ao longo do rio Tapirapés. E seus 
remanescentes ainda habitam a mesma região. 

O Grupo Timbira 
Os grupos timbiras entraram em contato com o 

colonizador no norte de Goiás no início do século XIX, em 
vütude da navegação do Tocantins e da ocupação agro
pastoril daquela região. 

Tais grupos eram habitantes primitivos das campi
nas do sul do Maranhão e estavam sendo empurrados para 
o território goiano, devido aos criadores de gado que se 
apossavam de suas terras.5 

Os timbiras compõem-se de sociedades que com
partilham cultura e língua e possuem territórios contíguos. 
São divididos modernamente em timbiras ocidentais e 
orientais - os ocidentais habitando as terras a oeste do rio 
Tocantins, e os orientais, as terras a leste deste mesmo rio. 
Sãoclassificados lingüisticamentecomofiliadosàfamília 
jê e língua timbira e atualmente habitam o território dos 
estados do Tocantins, Maranhão e Pará. 

Darcy Ribeiro informa que os timbiras constituíam 
originalmente quinze tribos, contudo não as relaciona. Os 
grupos históricos encontrados nas fontes consultadas 
foram apinajés, afotogés,6con·etis (cortis,coritis ou corités), 
otogés, porecramecrãs, macamecrãs, temem bus e caraós. 
Pohl nomeia os jês-camecrãs, capatagês, curicamecrãs e 
caturecatagês como sendo grupos habitantes da margem 
oriental do rio Tocantins, e que poderiam fazer parte do 
grupo timbiras. Já Curt Nimuendajú aponta os grupos 
norocoajés (ou niuruguajés) e inhajuruprés (ou orajoumo
prés) como provavelmente sendo deste mesmo grupo. 

Os índios apinajés foram os primeiros dentre os 
timbiras7 a entrarem em contato com o colonizador. 
Habitavam a região da cachoeira de Santo Antônio, Boa 
Vista e ao norte de Carolina, entre os rios Araguaia e 
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Tocantins, e faziam guerra aos navegantes. Logo no início 
do século XIX, foram aldeados próximo a Boa Vista, 
juntamente com alguns índios craós e afotogés, sob a 
direção de um leigo, mas se rebelaram, fugindo para as 
matas. A rebelião, porém, foi controlada, e eles retomaram 
ao aldeamento. Esses índios foram utilizados para compo
rem forças ao lado do colonizador como, por exemplo, na 
luta em favor da independência do Brasil, em que duzen
tos ecinqüentaguerreiros foram requisitados. Além disso, 
participavam de bandeiras de pacificação dos índios 
xavantes, xerentes e avá-canoeiros. Os apinajés eram 
numerosos. Silva e Souza informa, em 1812, que possu
íam cinco aldeias junto à cachoeira de Santo Antônio. 
Cunha Mattos refere-se a duas ao norte de Carolina e uma 
próxima ao rio Araguaia Tais índios faziam guerra com 
os xavantes, xerentes, carajás e, provavelmente, com os 
caiapós do norte, habitantes das terras do Pará. 

Os índios otogés e af otogés eram grupos menores, 
provavelmente mais aparentados com os apinajés, em 
virtude da proximidade territorial. Os otogés habitavam 
junto à cachoeira das Três Barras. Os afotogés, por sua vez, 
viviam na banda oriental do rio Tocantins e foram aldeados 
em Boa Vista, juntamente com os apinajés e craós. A 
catequesenoaldeamentodeBoa Vista foiestabelecidaem 
1841, por missionários, e situava-se na extremidade da 
península, entre os rios Araguaia e Tocantins. 

Quanto aos corretis, foram aldeados juntamente 
com os apinajés, em Boa Vista, e habitavam próximo ao 
baixo rio Araguaia 

Já os índios porecramecrãs viviam numa aldeia a seis 
léguas abaixo da povoação de Pedro de Alcântara, na margem 
direita do Tocantins, juntamente com um sertanejo que era 
muito respeitado por eles. &te homem informou a Pohl que 
os índios viviam, anteriormente, a cerca de dez léguas ao sul 
Porém, foram empurrados para o norte em virtude da chegada 
dos criadores de gado. Os porecramecrãs tinham divergências 
com seus parentes, os índios macromecrãs. 
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As povoações de Pedro de Alcântara e Carolina 
foram fundadas com o objetivo de oferecer apoio à 
navegação do Tocantins e de pacificar os grupos indí
genas da região - entre eles estavam os índios 
macromecrãs, habitantes em duas aldeias a três léguas 
de Carolina. Este grupo indígena era temido pelos 
fazendeiros dos sertões dos rios das Balsas, Grajaú, 
Neves, Lapa e Farinha, nas terras do Maranhão, devido 
à resistência que faziam aos criadores de gado que 
invadiam suas terras. Os macramecrãs foram conquis
tados em 1813, abandonando daí suas aldeias e aproxi
mando-se da povoação de Carolina. Muitas famílias 
foram convidadas a se estabelecerem também entre o 
rio do Sono e a ilha de São José. 

Com relação aos índios temem bus, sabe-se que são 
provenientes da província do Maranhão, com terreno 
fronteiriço a Goiás. Eles têm como território terras desde 
o rio Manoel Alves Grande até a cachoeira das Três Barras 
e possuíam aldeias na região do morro do Chapéu e no 
local de Pastos Bons. 

Finalmente os índios craós, cujo território abrangia 
a fronteira Maranhão-Goiás, tendo como limites os rios 
Tocantins, Farinha, Alto Itapecuru, Pamaíba, Perdida e 
Sono.8 As frentes pioneiras, provenientes do Maranhão, 
Pará e Bahia, obrigaram esses índios a se deslocarem mais 
para oeste, evitando, desta forma, o contato com o coloni
zador. Na primeira metade do século XIX, há informações 
da presença de craós no território de Carolina. De lá, 
muitos passaram para a ilha de São José do Tocantins e, 
depois, para a província de Goiás. Há ainda indicações 
desses índios no aldeamento de Boa Vista, vivendo junta
mente com os apinajés e afotogés. Os fazendeiros da 
região do rio Farinha, no Maranhão, solicitaram do frei 
Taggia que fundasse uma aldeia na confluência do rio do 
Sono com o Tocantins para habitação de cerca de 300 
índios craós, que praticavam furtos nas imediações. E 
neste mesmo ano foi fundada a aldeia de Pedro Afonso. 

Outros Grupos Indígenas 

As referências históricas enumeram vários outros 
grupos indígenas, cuja relação com aqueles mais conhe
cidos na literatura pouco se sabe, apesar das especulações 
de alguns estudiosos referentes à vinculação de cada um 
deles. Vez por outra, há sugestões de cronistas indicando 
o parentesco de uns grupos com outros mais conhecidos, 
mas nem sempre estas associações correspondem à rea
lidade. Desses outros grupos indígenas, que agrupamos 
em um mesmo item, muito pouco ou quase nada se sabe, 
especialmente sobre sua origem e localização mais exatas. 

,,, 

Os Indios da Região do Araguaia 

Na região do rio Araguaia, nas imediações da ilha 
do Bananal, Silva e Souza informa sobre a presença de 
índios gradaús, tessemedús, amadús e guaiá-gussu. Já 
Cunha Mattos registra a movimentação dos guaniassu, 

,, ,, . . ·-tapaguas, garaus-uassus e cont1s nas reg1ao, em suas 
andanças e pescarias. Porém, ele informa que estes grupos 
têm seus maiores estabelecimentos nas terras de Cuiabá 
ou nas cabeceiras do Xingu, no Pará. 

Dispondo destas informações, podem-se sugerir 
algumas associações com os grupos mais conhecidos. As 
denominações guaiá-gussu e guaniassu parecem se referir 
ao mesmo grupo, podendo ainda ser guanã ou guaná. Há 
notícias de um índio guaná em Vila Boa, possivelmente 
proveniente da região do Araguaia.9Darcy Ribeiro infor
ma que os guanás eram habitantes do Mato Grosso, 
aparentados com os terenas, e são de língua aruaque. Já os 
tapaquás, Curt Nimuendajú relaciona-os aos acuém-xa
vantes. Os garaús-uassus e gradaús parecem ser o mesmo 
grupo. Dos índios gradaús, dentre os grupos menciona
dos, têm-se mais notícias. Além das referências de sua 
presença na ilha do Bananal, há informes de seu apareci
mento ao sul dacachoeiradeSantaMariae no sertão, entre 
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os rios Araguaia e Tocantins. Em relatórios de presidentes 
da província de Goiás, nas décadas de 1850, 1860 e 1870, 
há r.egistros de índios gradaús no aldeam.ento de Boa 
Vista, juntamente com os apinajés. Os gradaús viviam em 
terras do Mato Grosso e Pará, locais de ocupação de 
grupos indígenas filiados aos caiapós do norte, o que 
indica que possam ser um deles. 

A região do rio Araguaia do lado goiano, p(>r sua 
vez, erafreqüentada ocasionalmente pelos caiapós do sul, 
pelos xavantes, xerentes, avá-canoeiros e apinajés, além 
dos grupos carajás, seus habitantes permanentes. 

·-' 

Os Indios de Regiões Limítrof e·s 
Radicados nos Aldeamentos de Goiás 

, 
E interessante mencionar a presença de alguns 

grupos indígenas que migraram para Goiás, em virtude 
de pressões, ora do colonizador ora de outros grupos 
indígenas inimigos, refugiando-se em aldeamentos ofi
ciais do norte. 

Cunha Mattos, em visita ao aldeamento do Duro, 
encontrou sete índios tupinambás e seis aricobés. Os 
tupinambás migraram para Goiás pelo norte, através do rio 
Tocantins, ou pela província do Maranhão, ou ainda pela 
Bahia, fugindo das frentes colonizadoras.10 Já os aricóbés, 
grupotupi,sãopro:venientesdoladoopostodaserraGeral,em 
sol0 baiano. Há notícias deles na Bahia, no final do sé.culo 
XVIII. 

O relatório do presidente da província de Goiás de 
1859 indica a presença de vinte e quatro índios guajajaras 
vivendo no aldeamento Terez~ Cristina. Os guajajaras · 
pertencem à família lingüística tupi-guarani e são prove
nientes do Maranhão. 

Em relatório referente ao ano de 1862, foi registra
da, ainda, a presença de 100 índios guajajaras e 120 
caracatis ( cricatis) no aldeamento de Boa Vista. Os guaja
jaras vieram refugiar-se aí temendo seus inimigos, os 
30 

índios gaviões. O aldeamento Pedro Afonso também 
recebeu, em 1862, os índios canelas, que passaram a 
habitar o aldeamento, juntamente com os eraós. Os cane
las, assim como os cricatis e os gaviões, são grupos 
timbiras provenientes do Maranhão. 

Notas 
1 O nome deste aldeamento foi dado supostamente em homenagem ao marido 
e tio de Dona Maria 1, Rainha de Portugal. 

2 Idem. Ibidem. p. 71. 
3 Ver: 
WÜST, 1. A cerâmica dos Cara já de Aruanã. ln: Relatório das atividades. 

Goiânia: Gabinete de Arqueologia da UCG, 1975. (Mimeo) 
SCHMITZ, P. l. & BARBOSA, A. S. Horticultores pré-históricos do 

estado de Goiás. São Leopoldo: Instituto Anchietano de Resquisas/ 
UNISINOS, 1985. p. 33; 

BARBOSA, A. S. & ABREU, E. B.·de F. Arqueolegia. ln: Relatório da 1 
Etapa do Projeto ilha do Bananal. Goiãnia: Instituto Goiano de Pré
História e Antropologia da UCG. 1985. p. 199-229. 

4 BALDUS, H. Tapirapés, tribo tupi no Brasil Central. .São Pauto: F.d. 
Nacional/Ed. USP, 1970. p. 37-38. (Brasiliana - Série Grande Formato, 
17) 

5 RIBEIRO, D. Os índios e a civilização: a integração das populações 
indígenas no Brasil moderno. 5. ed. Petrópolis: Vozes. 1986. p. S8. 

6 A correlação de parentesco deve-se àpr;oximidade de .. suas aldeias com as dos 
apinajés. 

7ROf>RIGUES, A. O. Línguas brasilêiras para o conhedmentb das 
línguas indígenas. São Paulo: Loyola. 198.6. p. 45-47 e 56. (Coleção 
Missão Aberta, 1 t) 

Os apinajés consideram-se descendentes dos timbiras. Contudo, apesar de 
não ser grande a diferença entre as línguas caiapó e timbira, a língua dos 
apinajés é mais proxima da dos caiapós. 

1 MELA Tii, J. C. Índios e criadores: a situação dos Krahó na área 
pastoril do Tocantins. Rio de Janeiro: Instituto de Ciências Sociais da 
UFRJ, 1967. v. 3, p. 15, Monografia do ICS. 

9 OFÍCIO do presidente da província José Assis Mascarenhas para o provedor 
da Fazenda. p. 40. ln: ~837-1843 torrespondência da Presidência da 
província para o Provedor da Fazenda. Arquivo Histórico Estadual de 
Goiãnia. 

'ºFERNANDES, F. Organização Social dos Tupinambá. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1963. Cap. 1 e II. 
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A Falsa Origem Mestiça dos Indios Avá-
Canoeiros 
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Surge, no início do século XIX, a hipótese da 
origem cafusa do grupo avá-canoeiro, fundamentada ape
nas pela tradição oral da população goiana. Por outro lado, 
tal grupo também era denominado, no século XVIll, 
xavante de canoa, numa indicação de que os antigos 
povoadores vinculavam-nos ao grupo xavante-acuém. 
No século XIX, esta alusão vai perdendo força, cedendo 
espaço à suspeita de ligação entre os avá-canoeiros e os 
carijós fugitivos das bandeiras paulistas. 

As obras dos autores da tradicional historiografia 
goiana, como Luiz Antônio da Silva e Souza, Johann 
Emmanuel Pohl, Raymundo José da Cunha Mattos, José 
Martins Pereira de Alencastre, José Vieira do Couto de 
Magalhães; entre outros, referem-se aos índios avá-cano
eiros em constante conflito com o colonizador. Contudo, 
somente Cunha Mattos (1824) e Couto de Magalhães 
(1863) comentaram a respeito da origem mestiça desses 
índios. 
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Raymundo José da Cunha Mattos, governador das 
armas em Goiás entre 1823 e 1826, escreveu a Chorogra
phia Histórica da Província de Go)'az, através de pesqui
sa bibliográfica nos arquivos e de dados que coletou 
durante sua viagem por quase toda a província de Goiás. 
Em sua estadia no arraial de São Félix, obteve a inf onna
ção de que os carijós eram conhecidos Nesta província 
como canoeiros. Eles seriam, então, descendentes dos 
índios que Bartolomeu Bueno da Silva Filho trouxe em 
sua bandeira para o serviço de mineração e de defesa do 
gentio do sertão goiano e que fugiram na ocasião em que 
Bueno se perdera, próximo ao rio Paranã. Os canoeiros 
seriam, segundo ele, mestiços dos índios carijós com 
negros fugidos dos quilombos. 

O vice-presidente da província de Goiás, Francisco 
Ferreira dos Santos Azevedo, em relatório de 1842, infor
ma que, segundo as antigas tradições, os avá-canoeiros 
são os mesmos carijós que fugiram de Anhangüera e 
embrenharam-se pelas matas. 

Couto de Magalhães, presidente da província entre 
1863 e 1864, escreveu em Viage1n ao Araguaia suas 
impressões sobre a origem dos avá-canoeiros: 

A tradição em Goiás é, a meu ver, mais racional; aí 
se diz que na ocasião de uma desavença havida em 
São Félix, entre João Leite Ortiz e Bartolomeu 
Bueno da Silva Filho, descobridores da província, 
Ortiz tomou para o norte com os índios carijós que 
havia trazido de São Paulo; que estes, chegada a 
oportunidade, fugiram para os matos, voltando ao 
estado selvagem, e fundaram a tribo dos canoeiros; 
de sorte que, segundo esta tradição, os canoeiros 
são os mesmos carijós. 1 

Esta versão foi contada pelo ex-presidente da pro
víncia de Goiás, padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, 
que também infonnara a Couto de Magalhães que os 
índios mestiços tinham conhecimento de nossa língua, 
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costumes e religião. Fleury esteve no norte da província 
duranteomovimentoseparatistaentre 1822e 1824e, neste 
período, os avá-canoeiros encontravam-se em guerra com o 
colonizador, devido à ocupação de suas terras. Aeury tivera 
contato com a população afetada pelos conflitos com os 
indígenas. colhendo, assim, essas impressões. 

Couto de Magalhães aceitou como verdadeiras as 
antigas tradições, possivelmente em virtude da análise 
que fez do pequeno vocabulário avá-canoeiro obtido por 
ele junto a um casal desse grupo que vivia entre os índios 
xavantes e javaés, no aldea1nento de Estiva. Através de tal 
vocabulário, ele constatou que se tratava de um grupo 
indígena tupi. A partir daí, o autor inferiu que os avá-. .. , , 
canoe1ros e os canJOS eram um so grupo. 

O vocabulário coletado dissipou toda a suspeita do 
autor sobre a origem do grupo. Segundo Couto de Maga
lhães, a versão contida no Dicionário Geográphico do 
Brasil, no artigo "Chavantes", dizia que os Canoeiros, 
como eram chamados, pertenciam ao grupo xavante. 

Como se pode notar, era uma tradição da população 
do norte de Goiás atribuir aos avá-canoeiros a descendên
cia cari jó. Cunha Mattos, Azevedo e Couto de Magalhães, 
cada um à sua maneira, aceitaram esta explicação sobre a 
origem do grupo como verdadeira. Mas o modo como eles 
abordaram a questão difere: Couto de Magalhães não se 
refere a negros, Cunha Mattos não menciona o suposto 
desentendimento entre Bartolomeu Bueno e seu genro 
Ortiz que resultaria na cisão da bandeira. 

A Bandeira de Bartolomeu Bueno 
da Silva: tradições escritas e orais 

Há divergências entre os autores clássicos quanto à 
composição da bandeira de Bartolomeu Bueno. Silva e 
Souza fala numa expedição com mais de duzentos inte
grantes e não se refere a índios. Cunha Mattos faz alusão 
a cem homens de guerra, dois religiosos, quarentacavalei-
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ros e mais um considerável número de índios carijós. Já 
Alencastre diz que a expedição de Bueno possuía um 
contingente superior a 200 homens. A fonte histórica que 
possui uma enorme riqueza de detalhes é o relato do 
alferes José Peixoto da Silva Braga, que se integra à 
expedição do Anhangüera, escrevendo sobre a bandeira: 

Saí da cidade de São Paulo a três de julho de 1722 
em companhia do capitão Bartolomeu Bueno da 
Silva, o Anhangüera de alcunha, que era o cabo da 
tropa, com 39 cavalos, 2 religiosos Bentos, Frei 
Antônio da Conceição, e Frei Luiz de Sant'Ana um 
franciscano Frei Cosme de Santo André, e 152 
armas, entre as quais iam também 20 índios, que o 
Sr. Rodrigo Cesar, General que então era de São 
Paulo, deu ao cabo Bartolomeu Bueno, para a 
condução de cargas e necessário. Dos brancos 
quase todos eram filhos de Portugal, um da Bahia 
e cinco ou seis pau listas com seus índios e negros, 
e todos à sua custa.2 

De acordo com as inf onnações apresentadas pelo 
alferes Braga, o número de pessoas 1 i vres que acompanha
vam Bueno era de aproximadamente 160, além dos negros 
e índios que eles levavam. 

Já o historiador Pedro Tacques, sobrinho de 
João Leite Ortiz, um dos integrantes da bandeira de ..... 

Bueno, informa que tal expedição co1npunha-se de 500 
pessoas aproximadamente. 

A bandeira de Bueno parece ter sido bastante 
numerosa, sendo impossível contar o nún1ero de brancos, 
escravos, negros e índios a partir da doeu 1nentação existente. 
Além do mais, nos séculos XVI, XVII e início do XVTII, 
os índios administrados tambérn eram denominados ne
gros,3 e ~m São Paulo, naquela época, havia poucos 
escravos de origem africana, devido ao seu alto custo, 
sendo que as vilas pau listas eram muito pobres. Portanto, não 
~e pode precisar o número de índios integrantes da bandeira 

de Bueno e nem mesmo saber a quais etnias eles pertenciam. 
As informações sobre a composição desta expedição são 
conflitantes e incompletas entre os autores clássicos. 

Segundo a tradição, houve a cisão da bandeira, 
culminada pelas desavenças entre o Anhangüera e seu 
genro Ortiz, ocasião na qual os índios carijós fugiram. N~ 
verdade, isto não aconteceu. Houve desentendimentos 
sim, mas entre Bueno e os emboabas - portugueses de 
nascimento- , os quais pediam ao Anhangüera que fizesse 
a resenha do local onde havia ouro. Como Bueno sempre 
protelava as explicações, acabou gerando ódio e ressenti
mento, e Ortiz, segundo o relato do alferes Braga, sempre 
procurou apaziguar a situação. Bueno e Ortiz chegaram 
juntos a São Paulo em 21 de setembro de 1725 e escreve
ram ao gove°'ador dessa capitania, em 23 de dezembro do 
mesmo ano, dando conta oficialmente dos resultados da 
expedição. Durante a viagem, quando a expedição encon
trava-se próxima do rio Tocantins, o alferes Braga e duas 
dezenas de pessoas aproximadamente, entre elas alguns 
companheiros e seus escravos, descontentes com a atuação 
do Anhangüera e padecendo fome e necessidades, resol
veram. descer o rio Tocantins até o Pará, abandonando a 
bandeira. 

Na expedição comandada por Bartolomeu Bueno, 
houve muitas mortes por fome e conflitos com índios, 
alé1n de deserções e fugas. Os docun1entos não inf onnam 
o número de pessoas que retomaram a São Paulo na 
con1itiva do Anhangüera . .... 

A Procedência dos Carijós 
Os índios que integravam a bandeira de Bartolo

n1eu Bueno da Silva, segundo a tradição, eran1 os índios 
carijós. En1 recente pesquisa, John .t\1. Monteiro infonna 
que o ten110 carijó tomou-se genérico e associado direta
n1ente à escravidão indígena em São Paulo, na época da 
colonização, deixando de se referir apenas a povos de 
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origem guarani. Desse modo, os índios que compunham 
a bandeira do Anhangüera não eram necessariamente de 
ascendência guarani, mas sim índios escravizados de 
etnias diversas. Apesar desta conotação genérica, veja
mos qual era a ligação dos paulistas com os carijós 
propriamente ditos. 

Os índios carijós eram habitantes das terras desde 
80 léguas da capitania de São Vicente e dali até o rio da 
Prata. Métraux situa-os entre a barra da Cananéia e o Rio 
Grande do sul. Já o padre jesuíta Ignácio Siqueira, que 
viveu entre os índios, diz que seu território estendia-se por 
160 léguas pela costa, ia de nordeste a sudoeste, engloban
do a ilha de Santa Catarina até o rio da Prata. Enfim, os 
carijós dominavam toda a costa do estado do Paraná até a 
lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e uma faixa do 
interior do estado do Paraná, até próximo de Assunção. 
Para um território tão vasto, segundo Monteiro, o etnômio 
carijó referia-se desde meados do século XVI aos grupos 
guaranis em geral. 

Os carijós sofreram um período de preação muito 
intenso, iniciando-se por volta de 1560 e estendendo-se 
até 1654, quando o território deles já se encontrava 
praticamente vazio. Taunay e Serafim Leite falam de 
uma expedição paulista preadora, em 1585 ou 1586, 
comandada pelo capitão Jerônimo Leitão, que capturou 
muitos carijós. Estas expedições estavam sendo fre
qüentes no Brasil, apoiadas pelos moradores das prin
cipais vilas paulistas, bem co1no pelos próprios índios, 
que capturavam seus parentes, entregando-os aos colo
nos em troca de presentes. 

Conta o padre lgnácio Siqueira que, durante sua 
estada no território carijó, em 1635, encontrou-se com 
dois homens que o informaram da presença de cinqüenta 
compradores de carijós com seus usuais presentes. As 
estimativas apresentadas pelos jesuítas na ptimeira meta
de do século XVII era de cento e vinte mil índios captura
dos. Porém, Monteiro avalia que, antes de 1640, o número 
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de cativos carijós (ou guaranis) tenha atingido até cin
qüenta mil indivíduos. 

Neiva informa que em São Paulo se desenvolveu, 
mesmo com a bula do Papa Paulo II, uma infreável 
preação indígena em quatro frentes: a do sertão dos 
cari jós, a do sertão dos tupiãe (e outras denominações) que 
habitavam o vale do São Francisco; a do sertão do 
Parau pava, habitado pelos bilreiros, carajás e outros; ea do 
sertão de Goiás, habitado pelos índios goiás. Foram 90 
anos de preação, dizimando e contatando os indígenas, 
para depois continuarem a conquista em busca de outras 

• nquezas. 
Pela perspectiva a que o termo carijó se referia no 

século XVIII- índios cativos ou administrados, de dife
rentes etnias -, certamente os paulistas trouxeram índios 
carijós generalizados para servirem às bandeiras. Na ver
dade, há referências históricas registrando a presença 
desses índios na capitania de Goiás. O governo de Luiz de 
Mascarenhas (1738-1742) utilizou-se de seus serviços na 
Companhia de Bastardos para prevenir ataques dos caia
pós no caminho de Goiás para São Paulo. E há indicações 
de que eles habitaram no aldeamento de São José de 
Mossâmedes, nas últimas décadas do século XVIll. 

As Evidências que Refutam a Teoria 
da Origem Cafusa dosAvá-Canoeiros 

O vocabulário colhido por Couto de Magalhães foi 
analisado por Curt Nimuendajú (1914) e por Paul Rivet 
(1924 ), que o classificaram comopertencenteàlínguatupi 
meridional, colocando os avá-canoeiros como descen
dentes dos índios cari jós (ou guarani) de São Paulo. Rivet 
comparou este pequeno vocabulário com o guarani de 
Batista Caetano de Almeida Noguei~ com o tupi do 
padre Tastevin e com o chiriguano dos padres Romano e 
Cattumar, inferindo, desse modo, que a tradição dos avá
canoeiros ligada aos carijós era correta.4 



Entretanto, estudos etnolingüísticos recentes so
bre várias línguas indígenas brasileiras vêm rejeitar esta 
classificação. O lingüista Aryon Dall'lgna Rodrigues 
procura realizar um estudo comparativo das línguas per
tencentes à família tupi-guarani, selecionando seus ele
mentos fonológicos, lexicais e gramaticais e relacionan
do-as em subconjuntos. Estes subconjuntos possuem 
certas características que permitem relacionar as línguas 
que demonstram um grau de semelhança maior entre si. 
Isto pode servir de auxílio "para diagnosticar o 
desmembramento de todo o conjunto de línguas da famí
lia tupi-guarani visto como resultante histórica de uma 
proto-língua pré-histórica" .s Dos oito subconjuntos enu
merados por Rodrigues, a língua avá-canoeiro insere-se 
no subconjunto IV, guardando características mais afins 
com os tapirapés (Mn, asurinis do Tocantins (PA), suruís 
do Tocantins (PA), paracanãs (PA), guajajaras e tembés 
(MA).6 Por outro lado, a dos índios carijós (o guarani 
antigo,comoédesignado)relaciona-secomosubconjunto 
1, juntamente com os mbiás, xetás, mandivas, caiuás, 
guaranis paraguaios, guaialés, chiriguanos e izocenos, 
línguas do sul do Brasil, leste do Paraguai e noroeste da 
Argentina. Estes grupos indígenas com traços lingüísticos 
mais semelhantes estão bem próximos geograficamente. 7 

Rodrigues refere-se à tradição de que os avá-cano
eiros seriam descendentes dos índios carijós fugidos para 
o sertão goiano e informa, baseado na lista de palavras de 
Couto Magalhães ( 1863) e no registro de Hanison ( 197 4 ), 
que a língua de ambos os registros era essencialmente a 
mesma, nitidamente distinta dos dialetos guaranis, entre 
os quais se encontra a língua dos antigos carijós. Uma 
outra hipótese, continua Rodrigues, que poderia ser apre
sentada é a de que os cari jós das bandeiras do século XVII 
e XVIII poderiam ter abandonado o seu dialeto guarani, 
passando a usar a língua geral paulista (o "tupi austral"), 
a qual, segundo seus estudos anteriores, descendia do 
tupinambá. Mas esta hipótese seria invalidada através dos 

dados fonológicos e lexicais, que não permitem identifi
car os avá-canoeiros como falantes de uma língua vincu
lada diretamente ao tupinambá 

As conclusões de Rodrigues rejeitam, portanto, a 
hipótese de Couto de Magalhães, Nimuendajú e Rivet, 
que relacionam lingüisticamente os carijós com os avá
canoeiros. Ambas as sociedades são vinculadas à famfiia 
lingüística tupi-guarani, porém compartilham semelhan
ças maiores com os grupos indígenas mais próximos 
geograficamente, e não entre si. 

Características Físicas dos Avá
Canoeiros Atuais 

Durante o ano de 1973, podia-se observar na im
prensa nacional, e principalmente na goianiense, os infor
mes sobre a expectativa do contatocom os avá-canoeiros. 
As reportagens colheram as impressões dos habitantes de 
vários municípios do norte goiano por onde os índios 
movimentavam-se. Tais informantes diziam que eles ti
nham a pele escura e os cabelos encarapinhados, sugerin
do, desse modo, uma origem mestiça Quando ocorreu o 
contato com um pequeno grupo na região de Formoso do 
Araguaia, em novembro de 1973, com aparência indiscu
tivelmente indígena, a própria imprensa questionou ~ 
informações que obtivera sobre os caracteres do grupo 
negróide vinculados a estes índios. Mais uma vez, a 
suspeita da origem cafusa do grupo ficava sem uma 
resposta definitiva. Mas, pela observação direta dos traços 
físicos desse grupo de avá-canoeiros, bem como o do 
Tocantins, contatado em 1983, pode-se afirmar que são 
verdadeiramente indígenas. 

Os critérios para a classificação biológica do 
homem em populações e grupos biológicos devem 
basear-se em características herdadas ou genéticas.80s 
índios americanos estão classificados entre o grande 
grupo mongolóide, que inclui também os habitantes da 
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Ásia Central, Setentrional e Oriental e da Indonésia. Os 
avá-canoeiros possllem características biológicas es
sencialmente mongolóides. Os olhos são mongólicos, 
os cabelos são lisos e grossos. Os lábios são um pouco 
grossos, mas não tanto quanto os da raça negróide, o que 
constitui uma variante de grupos biológicos realmen.te 
distintiva. A pele dos índios americanos, inclusivea dos 
avá-canoeiros, é mais escura do que a da maior parte dos 
europeus, mas não tanto quanto a dos povos de áreas 

" tropicais da Africa. Segundo Beals e Hoijer, os índios 
americanos apresentam uma grande freqüência do gru
po sangüíneo ''Oº e uma pequena porcentagem de ''A", 
sendo raros ou ausentes os tipos "B 11 e 11 AB ". O tipo 
sangüíneodos indígenas do grupo do Tocantins é 110". Se 
porventura os avá-canoeiros fossem o resultado da misci
genação entre índios e negros, necessariamente apresen
tariam características biológicas do grupo negróide. .._ 

Banditismo: a teoria preconceituosa 
Na capitania de GoiáS, a partir de 1770, a exploração 

aurífera encontrava-se em franca decadência A população 
dos povoados decadentes diminuiu sensivelmente, em 
virtude do contingente de emigrantes que se deslocava 
para outras áreas minerado.ras. Aqueles que pennanece
ram voltaram-se para a economia agropastoril. Os povo
ados do norte goiano foram os primeiros a terem os veios 
auríferos exauridos e, desde cedo, já se dedicavam à 
criação de gado e à lavoura de subsistência. Aos poucos, 
as fazendas iam ocupando terras onde havia índios, fato 
que provocou intensos conflitos com diversos grupos 
indígenas~ inclusive com os avá-canoeiros. 

Os conflitos entre avá-canoeiros e colonizadores 
iniciaram-se em meados do século XVIII e chegaram ao 
fim no início da segunda metade do século passado, 
perfazendo um total de 100 anos de intensas lutas. A fim 
de expulsar o invasor de seu território, os avá-canoeiros 
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atacavam e atemorizavam os moradores das fazendas e 
povoados, destruindo o que podiam. CunhaMattos fala na 
destruição deu m grande número de fazendas de criação de 
gado nos distritos de Amaro Leite e Descoberto. O terror 
espalhado pelos índios em vários arraiais do norte gerou 
grande ódio e medo na população. 

Cunha Mattos, intrigado com as . informações a 
respeito das hostilidades cometidas pelos avá-canoeiros e 
também suspeitando que pertenciam ao grupo xavante,9 

pesquisou entre a população do arraial de São Félix a 
veracidade da descendência mestiça destes índios, escre
vendo: 

Confesso que, apesar de todas as diligências feitas 
para saber a origem desta bárbara tribo, nunca pude 
alcançar outras notícias senão de serem carijós de 
São Paulo, que vieram com Bartolomeu Bueno, foi 
o que disseram pessoas bem informadas mas talvez 
elas estivessem pouco alertas ao fato do negócio, e 
que involuntariamente me enganassem.'º 

Talvez a curiosidade do governador das armas a 
respeito dos avá-canoeiros se devesse às suas caracterís
ticas peculiares: extremamente belicosos, atacando, arra
sando e destruindo arraiais e fazendas, além de arredios, 
avessos ao contato, não admitindo fala nem com o colo
nizador nem com os índios já contatados. Cunha Mattos 
vêumaexplicaçãoparaestaatitudebárbaraeinsana,eescreve: 

Os Canoeiros eram mestiços dos índioscarijóscom 
negros fugidos dos quilombos. Co1no se y_ê, na 
expressão do vocábulo não são verdadeiros selva
gens, mas um estranho amálgama, en1 que predo
mina o banditismo. 11 

O ódio e o medo, aliàdos ao preconceito em relação 
ao índio e principalmente ao escravo africano, levfilam os 
habitantes de São Félix a criarem estórias, misturando-as 
aos fatos históricos. Segundo a lenda, foi na região de São 
Félix que ·houve a cisão da bandeira e em seguida a fuga 
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dos índios carijós. Outro fator que possivelmente alimen
tou tal lenda foi a existência de um quilombo, destruído 
por volta de 1760 porordem do governador João Manoel 
de Mello12, na região do rio Paranã, que ainda hoje abriga 
comunidades negras. 13 Este local fica bem próximo ao 
arraial de São Félix - 17 léguas em linha reta em direção 
leste - , podendo haver a suspeita de que os índios carijós 
miscigenaram-se com quilombolas desta região. 

O arraial de São Félix, fundado em 1736 para a 
exploração aurífera, foi bastante povoado, havendo uma 
casa de fundição do ouro, posteriormente transferida para 
Cavalcante. A partir do final do século XVIII até meados 
do século XIX, São Félix foi bastante hostilizado pelos 
avá-canoeiros, sofrendo diversos ataques, bem como as 
fazendas e sítios do distrito.14 A tradição oral, ainda forte 
nas antigas cidades dos atuais estados de Goiás e Tocan
tins, revela que havia um grande preconceito contra os 
negros junto à população de São Félix. Conta uma in
formante15 que neste arraial havia ruas por onde os negros 
não podiam transitar. Um outro16 relata que, em certa 
ocasião, esperava-se por um padre que deveria substituir 
o anterior. Para recebê-lo, os cidadãos importantes do local 
prepararam uma festa e foram esperá-lo na entrada do arraial. 
Quando as pessoas ilustres viram que o padre era um 
negro, deram-lhe as costas. O religioso, desgostoso, 
não quis permanecer no arraial e rogou uma praga para 
que a cidade se acabasse. Esta "maldição" ter-se-ia 
realizado, obviamente não pelos maus agouros do reli
gioso mas pela decadência da produção aurífera e pela 
impossibilidade de expansão das fazendas nas férteis 
matas da margem esquerda do rio Maranhão, uma vez 
que os índios ameaçavam os colonos com constantes 
ataques. 

Além do cruzamento preconceituoso entre negros 
e índios para formarem outro povo, os antigos suspeita
vam de fascínoras que, temendo as leis, refugiavam-se 
entre os avá-canoeiros. Estes bandidos poderiam estar 

induzindo os índios a cometerem hostilidades contra os 
povoados e fazendas. 17 

A concepção ideológica dos habitantes das regiões 
que sofriam com as hostilidades indígenas levava a crer 
que a união de segmentos desprezados pela sociedade, tais 
como negros, índios e bandidos, resultou nos avá-canoei
ros. Possivelmente, esta ideologia preconceituosa refor
çara-se naquele tempo pela constante recusa dos índios em 
se enquadrarem aos moldes dos conquistadores. Os avá
canoeiros não aceitaram nenhum tipo de contato pacífico; 
eles insistiam em permanecer autônomos. E para que isto 
fosse possível, o grupo transformou seu modo de viver, ao 
longo do tempo. 

... e a Teoria Cafusaainda Pennanece 
Écuriosoobservarqueateoriadaorigemmiscigenada 

dos avá-canoeiros pennanece em determinadas ~ de 
estudiosos contemporâneos. Isto acontece por dois principais 
motivos: pelo desconhecimento da história desses índios e 
porquehádeterminadasquestõesquenãoforamaprofundadas. 

Já se discutiram anteriormente o limite e o alcance 
dos documentos históricos e da tradição oral na busca de 
desvendar a verdade sobre a origem do grupo em questão. 
Parecem estar claras as diferenças lingilísticas entre os 
índios avá-canoeiros e carijós. E acrescente-se a isso a 
conotação dada à designação carijó no século XVIII. 
Além disso, os avá-canoeiros possuem características 
físicas distintas dos negros. As pesquisas realizadas le
vam-nos a deduzir que os avá-canoeiros não são o resul
tado da fusão de indivíduos representantes desses dois 
grandes grupos biológicos. Contudo, não excluímos casa
mentos ocasionais entre índios, negros e brancos. 

Com a invasão de seu território, os avá-canoeiros 
se dispersaram em grupos menores, que tiveram histó
rias de vida diferentes entre si. Uns foram, por ex em pio, 
para o Araguaia, enquanto outros permaneceram no 
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Tocantins. Há evidências históricas que levam a sugerir 
cruzamentos ocasionais entre índios e negros na região 
de São José do Tocantins, atual cidade de Niquelândia. 
Este arraial foi fundado em 1735, em virtude da extra
ção do ouro. As notícias de ataques indígenas nesta 
localidade datam do final do século XVIII. 

No intuito de promover a colonização em regiões 
ainda pouco exploradas, o presidente da província de 
Goiás, Felipe Antônio Cardoso, em nome do Conselho 
Geral da Província, elaborou resoluções para a criação de 
presídios militares nas margens do Araguaia e do Tocan
tins, em 1832. Neste mesmo ano, foi fundado o presídio do 
Xambá, na confluência dos rios Maranhão e Bagagem, 18 

com a finalidade de proteger os habitantes de Traíras e São 
José do Tocantins contra os ataques dos índios e apoiar a 
navegação, dando proteção e fornecendo víveres e com
bustível às embarcações. Em 1834, o presídio já apresen
tava dificuldades na manutenção do destacamento e, com 
isto, parece que foi desativado por alguns anos. Em 1841, 
entretanto, ele foi restabelecido na mesma região, por 
ordem do presidente José Rodrigues Jardim, e aguardava 
missionários com oobjetivodeatrairos índiosecatequizá
los. Esta medida já vinhasendosolicitadahátempos pelos 
habitantes do município de São José do Tocantins, que 
reclamavam da presença dos avá-canoeiros na região. O 
presídio do Xambá parece ter sido transferido, posterior
mente, para as margens do rio Bagagem, a poucas léguas 
acima de sua foz. Um documento histórico informa, em 
1849, que este destacamento não se encontrava nas mar
gens do rio Maranhão. 19 A isto acrescente-se que, na região 
do baixo curso do rio Bagagem -nas fazendas conhecidas 
por Xambá e Jacó, no município de Niquelândia -, há 
vestígios de edificações antigas que presumivelmente 
sejam do quartel.20 

O destacament~ do.Xambá permaneceu na locali
dade durante toda a dtcada de 1840 e há notícias dele até 
por volta de 1853. A partir daí, possivelmente ton1ou-se 
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desnecessário, em virtude da implantação do presídio 
Santa Bárbara na região, por volta de 1854. Quando, 
entretanto, o referido presídio começou a apresentar sinais 
de franca decadência, na década de 1870, o município de 
São José do Tocantins solicitou novamente destacamen
tos para patrulhar locais nas margens do rio Maranhão, 
desde a foz do rio das Almas até a do rio Bagagem, além 
de se cogitar a transferência do presídio Santa Bárbara 
para um local próximo da confluência dos rios Bagagem 
e Maranhão. 

A movimentação dos avá-canoeiros era constante 
em toda aquela região. Daí, os colonizadores viram a 
necessidade de arregimentar uma força militar para deter 
as incursões desses índios. Em virtude de insistentes 
pedidos da Câmara Municipal de São José do Tocantins, 
o governo da província transfere o presídio Santo Antônio 
para a confluência dos rios Maranhão e Bagagem, em 
1884, tomando a denominação de Nova Belém. Este 
presídio também era conhecidp pela antiga denominação 
- Xambá. A sua função era a mesma qos destacamentos: 
proteger os viajantes das hostilidades dos índios, procurar 
catequizá-los e apoiar a navegação e o comércio. O presídio 
Nova Belém ou Xambá foi transferido em 1886, sob 
protestos da população de São José do Tocantins, para o local 
denominado Poço Grande, situado nas margens do rioCrixás, 
em virtude da insalubridade do local em que estava instala
do. Esta região foi ponto de vigilância durante quase todo 
o século XIX e não há dúvidas quanto à existência de 
aldeias dos avá-canoeiros nas redondezas naquela época. 

Os habitantes de Niquelândia comemoram anual-, 
mente a festa de Santa Efigênia no dia 25 de julho. E uma 
festa popular em que os remanescentes dos antigos escra
vos que formam a lnnandade de Santa Efigênia dançam a 
congada. Os congos usam na cabeça um penacho de penas 
deema e um saiote. Segundo a tradição, esta dança foi 
aprendida com os índios que viviam na região das fazen
das Xarnbá ·e Jacó.21 Diz a tradição da Irmandade que os 



soldados do presídio viviam atacando os índios em suas 
aldeias. Num destes ataques, os índios;pressentindo o que 
os aguardava, preparavam-se com roupas decongo, feitas 
com folhas de gameleiras e penas, e saíram ao encontro 
dos soldados, dançando e tocando seus instrumentos 
musicais. Os soldados, assustados com inesperada re
cepção, retiraram-se.22 

A tradição oral da população de Niquelândia guar
da correspondência com a documentação histórica, já que 
soldados permaneceram no Xambá durante quase um 
século, patrulhando, ataeando as aldeias indígenas e ten
tando o contato. Um documento histórico ilustra com 
propriedade esta situação. Em ofício datado de 1849, o 
presidente da província "aprova as providências. sobre a 
marcha do destacamento do Chambá, auxiliado de dezes
seis praças de Guarda Nacional contra os canoeiros, para 
eles se retirarem para o centro das matas. "23 A tradição, 
mesmo que tenha distorcido um pouco a realidade, parece 
indicar um possível contato mais estreito entre índios e 
negros trabalhadores ou escravos de fazendas das redon
dezas do presídio. 

Há outros indícios de uma possível relação mais 
direta entre os avá-canoeiros e os negros, escravos ou não, 
na região de Niquelândia. Neste município, a sudeste da 
cidade, encontra-se um aglomerado de serras, locais pre
diletos dos quilombolas,e de índios acuados, por serem de 
difícil acesso, mantendo-os, assim, distantes da domina
ção do colonizador. Nestas serrarias, há um lugar denom i
nado Boca da Mata, no qual, em 1879, os moradores de 
São José do Tocantins solicitaram ao governo da provín
ciaacolocaçãodeum presídio24para proteger os viajantes, 
que por ali passavam, dos índios e dos quilombolas que se 
instalaram nas matas do Acaba Vida, local distante seis a 
sete léguas. Na verdade, pretendia-se erguer uma fortaleza 
para a defesa contra os índios e quilombolas, tidos como 
obstáculos ao progresso do comércio. Contudo, tal presí
dio nunca foi edificado. Em relatório, o presidente da 

província, Antero Cícero de Assis, refere-se à necessidade 
de se erguer um presídio nas matas do Acaba Vida, a fim 
de proteger os lavradores, que fossem ali habitar, contra as 
agressões dos índios. 

A existência de um quilombo nas matas do Acaba 
Vida foi confirmada pela entrevista com um fazendeiro de 
Niquelândia25 que tem sua propriedade a aproximada
mente vinte e dois quil.ômetros desta região. Conta este 
informante que as serras formam um vão com terras férteis 
por onde corre o tio Acaba Vida, bastante piscoso e que 
.deságua no rio Bagagem. Em suas andanças pelas mata
rias do lugar, encontrou vestígios da ocupação neobrasileira 
- esteios velhos, alicerce de pedra, fornalha, dois jatoba
zeiros enormes e outros-, não havendo nenhum outro 
indício da presença humana naquele local. Há 25 anos, 
iniciou-se a ocupação dessas matas, porém nenhum dos 
entrevistados em Niquelândia tinha conhecimento do 
antigo quilombo. Ainda segundo este informante, na 
localidadedenominadaBocadaMata,hácercade80anos, 
havia muitos índios que apareciam numa bocaina; e até 
hoje o local encontra-se pouco povoado. 

As infonnações acima mencionadas confirmam a 
existência do antigo quilombo, que foi abandonado por 
seus moradores. Assim, infere-se que os quilombolas 
instalados próximos a locais de movimentação dos índios 
avá-canoeiros tiveram contato com eles, já que ambos 
representam os segmentos mais perseguidos e despreza
dos pelos colonizadores. Os indígenas talvez raptassem 
indivíduos dos quilombos para recomporem sua própria 
sociedade, tão desfalcada em virtude de guerras e fugas, 
como ainda o fazem .26 

O pequeno grupoavá-canoeirocontatadoem 1983, 
nas imediações do rio Maranhão, possui um traço da 
cultura material nitidamente neobrasileira: o cachimbo 
em forma trapezoidal. Os demais grupos indígenas brasi
leiros, atuais ou pré-históricos, fazem seus cachimbos 
com outra forma, completamente distinta, usada por ser-
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tanejosdointeriordesdemuitosanos.Istopodeindicarum 
contato mais estreito entre os avá-canoeiros e indivíduos 
neobrasileiros (negros, brancos ou mestiços, enfim povos 
não-autóctones). 

Portanto, a teoria de que esses índios sejam o 
resultado da miscigenação entre carijós e q·Jilombolas 
ainda não perdeu completamente a credibilidade, porque, 
além do desconhecimento de sua história, há fortes evi
dências do cruzamento ocasional entre grupos de avá
canoeiros e negros em determinadas localidades do terri
tório goiano. 

Avá-Canoeiros: denominação e au
todenominação 

Na literatura disponível no século XVill, verifica
se a existência de duas denominações que se referem ao 
grupo avá-canoeiro: "canoeiros" e "xavante de canoa". As 
referências de uma e de outra designação parecem estar 
relacionadas à posição geográfica deste grupo, que domi
nava um vasto território ao longo do rio Maranhão/ 
Tocantins. Os índios chamados "canoeiros", segundo a 
documentação histórica do século XVIII e início do XIX, 
movimentavam-se mais ao norte, na região dos rios Santa 
Tereza, Almas e Cana Brava, bem como no Tocantins, 
Paranã, Manoel Alves e Barra do Palma Já os denomina
dos "xavantes de canoa" eram responsabilizados pelos 
estragos e abandono dos estabelecimentos rurais nas margens 
do rio Maranhão. Ora, os arraiais auríferos do norte da 
capitania de Goiás que se encontravam próximos ao rio 
Maranhão/f ocantins eram Barra do Palma, Chapada de São , 
Félix, Canno, São Félix, São José do Tocantins, Traíras, Agua 
Quente e Cocai. Os habitantes que permaneceram nestes 
povoados, quando a produção aurífera decaiu, partiram 
para o cultivo de roças, nas férteis matas do rio Maranhão, 
e para o estabelecimento de fazendas de gado, fixando-se, 
desse modo, nas terras ocupadas pelos avá-canoeiros. 
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O governador Luiz da Cunha Menezes informou à 
Corte sobre os obstáculos que os xavantes impunham à 
colonização no norte da capitania. Ele falados xavantes de 
terra e dos xavantes de canoa: "Ao passo que os xavantes 
de terra chegavam com suas correrias às portas dos arrai
ais, os de canoa praticavam toda a sorte de pirataria nos rios 
e suas margens". 27 Para o Governador, "os xavantes de canoa 
só com a navegação do Tocantins podiam ser aldeados" .28 

, 
E interessante observar que na própria documenta-

ção histórica há uma distinção intuitiva entre esses indíge
nás. Tudo indica que os primeiros colonizadores acredita
vam que tais índios possuíssem uma vinculação tribal 
comum, cujo traço distintivo seria a utilização de canoas 
pelos "xavantes de canoa" ou avá-canoeiros, em contra
posição aos "xavantes de terra" ou xavantes-acuéns, 
que viviam afastados dos grandes cursos d'água e fabri
cavam balsas de troncos de buriti29 para atravessarem os . 
nos. 

A designação "xavante de canoa" aparece pela 
primeira vez, segundo as fontes compulsadas, em 1774, 
quando uma bandeira de prospecção aurífera saiu do 
arraial de Pilar em direção ao de Pontal e teve um choque 
violento com esse grupo no rio das Almas. Ao se referir aos 
"xavantes de canoa", o documento histórico diferenciou tal 
grupo dos "xavantes de terra", pois o arraial do Pontal, que 
é nitidamente território dos xavantes-acuéns, ficava a 
poucas léguas do local onde se deu o confronto entre 
índios e exploradores. 35 anos depois deste conflito, Pohl 
informa que fora organizada uma bandeira punitiva for
mada por expedicionários de Palma, São Félix, Amaro 
Leite e Traíras, e que teria atacado e destruído uma aldeia 
dos -"canoeiros" nesse mesmo rio. Portanto, as designa
ções "canoeiros" e "xavantes de canoa" têm em comum 
não apenas a indicação do uso da canoa pela sociedade 
indígena em questão, como também a referência a um 
território comum, reforçando, assim, a idéia de pertence
rem ao mesmo grupo indígena. 



Quanto à confusão dos antigos pioneiros em atribu-
, . " . irem um estreito parentesco entre os grupos ava-canoeiros 
e xavantes-acuéns, esta poderia residir na proximidade 
dos territórios de ambos os grupos. As terras dos acuéns 
circundavam a dos avá-canoeiros, principalmente ao nor
te, a oeste e a sudeste. Esta proximidade territorial gerou 
muita confusão, tanto para os antigos como para nós, 
pesquisadores da história de Goiás, quando, por exemplo, 
nos deparamos com informes que indicam a presença dos 
xavantesnosjulgadosdeSãoFélixeTraírasem 1774,uma 
vez que são regiões de movimentação dos avá-canoeiros. 
Porém, deve-se levar em consideração que o julgado é 
umadivisãopolítico-administrativadaquelaépocaeabran
giagrandes extensões de terras. Por exemplo, em 1778 foi 
elaborada a Carta da Capitania de Goiás, na qual se 
marcaram os limites dos julgados,30 e os julgados de 
Traíras e São Félix abarcavam terrenos das margens 
direi ta e esquerda do ti o Maranhão, alcançando regiões da 
bacia do rio Araguaia. Desse modo, os xavantes-acuéns e 
os .::vá-canoeiros possuíam partedeseus territórios tribais 
nesses julgados, sem ocorrer, no entanto, sobreposição de 
terras ou engano nas designações de um e de outro grupo. 

Segundo as referências históricas pesquisadas, a 
denominação "xavantedecanoa'' foi utilizadanasdéca
das de 1770 e 1780. A partir da década de 1790, 
verifica-se somente o termo "canoeiros", que será utili
zado durante todo o século XIX. Dois cronistas justifi
cam tal designação. Pohl explica: "Tiram o nome 
(canoeiros) das canoas que usam: são troncos de árvo
res escavados, nos quais enfrentam audaciosa e habil
mente até mes1no o caudaloso Maranhão. "31 Já Couto de 
Magalhães informa: 

Têm esse nome, por se terem tomado célebres os 
seus ataques contra os navegantes do Maranhão, a 
quem acometiam em levíssimas ubás e com agili
dade tal que chegavam sem ser pressentidos, reti-
rando-se sem sofrer dano. 32 

• 

Todavia, o termo "xavante de canoa" deixara vestígios. 
Apesar de ser de uso corrente a designação de" canoeiros", 
ainda não se resolvera a questão da vinculação tribal desse 
grupo. Nas primeiras décadas do século XIX, surge a 
lenda de sua origem mestiça. Havia, desse modo, duas 
hipóteses: ou pertenciam ao grupo xavante-acuém, ou 
eram descendentes dos carijós de São Paulo. Porém, 
quando Couto de Magalhães coletou um pequeno voca
bulário dos avá-canoeiros, a questão ficara parcialmente 
resolvida-os índios não eram lingüisticamente vincula
dos aos xavantes-acuéns. Por outro lado, esse mesmo 
cronista reconhecera que esses índios eram falantes do 
tupi e os correlacionou com a língua dos carijós, que 
também pertenciam ao tronco lingüístico tupi. A partir 
daí, a hipótese dos avá-canoeiros serem descendentes dos 
carijós provenientes das bandeiras paulistas ganhou força 
total. Assim, apenas em recentes estudos sobre a família 
lingüísticatupi-guaraniéquepôdesercomprovadoqueas 
línguas desses dois grupos indígenas são distintas. 

Os índios avá-canoeiros se autodenominam ãwã, 
que significa "quem é" ou "aquele que é". No vocabulário 
obtido por Couto de Magalhães consta a palavra avá, que 
significacanoeiro. Correlacionando as autodenominações 
acima :mencionadas, infere-se que sejam a mesma palavra, 
embora escritas de maneiras diferentes. O próprio Couto 
de Magalhães comentou que as palavras não estariam 
escritas corretamente, provavelmente porque a língua 
indígena possui fonemas distintos da língua portuguesa. 
Possivelmente, a designação avá-canoeiro seja proveni
ente da junção das palavras "avá'' (distorcida de ãwã) e 
"canoeiro", marca distintiva desses índios atribuída pelos 
colonizadores. Segundo André Torai, esta denominação é 
recente, tendo sido utilizada entre 1969 e 1973. Realmen
te, verifica-se na doeu mentação do SPI, por exemplo, que 
o grupo em questão é referido como "canoeiros". Em 
documentos da Funai do início da década de 1970, ppr 
ocasião da organização de frentes de atração no muni-
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cípio de Cavalcante, .usava-se ora a designação "cano
eiro••, ora ''avá-canoeiro" . .Por sua vez, na imprensa 
nacional e na goianiense dessa época, já se usava o 
nome avá-canoeiro, sendo este um tenno consagrado 
há pelo menos 20 anos. 

Considerações Gerais 

Já vimos anterionnenteque as diferenças lingüísti
cas apresentadas entre índios avá-canoeiros e carijós e os 
caracteres físicos observados entre seus remanescentes 
são evidências suficientes para refutar a suposição de que 
os avá--canoeiros sejam descendentes de índios carijós 
miscigenados com neg.ros fugido~. Os avá-canoeiros têm 
características culturais próprias e já estavam estabeleci
dos às margens do rio Maranhãolf ocantins ede alguns de 
seus afluentes antes da penetração colonizadora do século 
XVlli. Possivelmente, esses índios são provenientes de 
regiões do baixo rio Tocantins. Esta hipótese fundamenta
se nas suas semelhanças lingüísticas com grupos indíge
nas também estabelecidos nessas terras, tais como os 
assurinis do Tocantins, suruís do Tocantins, paracanãs, 

1 

guajajaras e tembés. Tudo indica que os avá-canoeiros 
subiram o Tocantins e instalaram-se nas margens e ilhas do 
altocursodesterioedealgunsdeseusafluentes principais. Os 
grupos jês dominavam toda a região goiana (incluindo o atual 
estado do Tocantins), mas não fixavam suas aldeias próxi
mo às margens dos gran.des cursos d'água, exceto os carajás, 
que são macro-jês e vivem ao longo do rio Araguaia 

Eduardo Viveiros de Castro faz interessantes con
siderações a respeito dos grupos indígenas da família tupi
guarani habitantes do norte do Brasil. Em seu trabalho 
Araweté: os deuses canibais, o autor informa que a região 
entre o baixo curso dos rios Xingue Tocantins foi habitada 
por vários grupos pertencentes à família tupi-guarani, 
desde pelo menos o século XVII. O autor enumera vários 
grupos extintos e atuais.ocupantes desta região. Dentre os 
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extintos, estão os antigos pacajás, os tapirauas, os cupe
rop, os anambés e os tacuniapés. Dos atuais, relaciona os .. 
arauetés, os assurinis do Tocantins, os suruís do Tocantins 
e os paracanãs. Os uaiãpis eram provenientes do médio 
curso do rio Xingu e posteriormente migraram mais para 
o norte, cruzando o rio Amazonas. O autor acredita na 
possibilidade de haver uma origem comum entre os tupi
guaranis do intertlúvio Xingu/f ocantins eos tupi-guaranis. 
da margem direita do Tocantins, representados pelos 
grupos amanaiés, turivaras, urubus-caapor, guajás e gua
jajaras. Os tupi-guaranis da margem direita seriam prove
nientes da região Xinguffocantins e que, por algum 
motivo, migraram para o outTo lado do rio. Além do mais, 
os grupos tupi-guaranis da região Norte não foram e riem 
são apenas os aqui mencionados. Esta é um·a discussão 
bastànte interessante; contudo, Viveiros de Castro alerta 
que '·'a origem histórica de todo esse conjunto de tribos 
tu pi-guaranis do Pará/Maranhão ( ... )é de difícil precisão", 
arriscando-se inclusive a especular sobre uma origem 
"protoparaense'! no interflúvio Xingu/focantins.33 

Daí surge-a questão: porqueequandosedeu a cisão 
deste grande grupo tu pi-guarani? O autor apresenta duas 
hipóteses para explicar este processo de segmentação. A 
primeira, citando Làraia, é a de que a cisão poderia ser 
resultante de violentos conflitos dentro da própria socie
dade. A outra pussibilidade seria responsabilizar os movi
mentos migratórios ligados à invasãoeuropéia, no sentido 
norte-sul, com profundas modificações no espaço dos 
tupi-guaranis da região Xingu/foc;mtins~ Estes movi
mentos, abordados por Viveiros de Castro, foram dois. O 
primeiro (o que nos interessa neste momento) deu-se nas 
décadas iniciais do século XVJI, com as reduções dos missi
onários jesuítas, seguidos pelas expedições militares, resul
tando nos aldeamentos mistos com imposiçãodalíngua geral. 
No século XIX, ocorreu o segundo movimento, com a fuga 
dos aldeamentos e a dispersão desses índios e daqueles que 
gennaneciam autônomos para longe dos rios. 

j 



Quanto aos avá-canoeiros, é difícil, dispondo das 
infonnações obtidas até o momento, supor se sua disper
são ocorreu antes ou durante o século XVII. Contudo, a 
hipótese que se tem é a de que a fixação desse grupo é 
anterior ao século XVII, tendo em vista que a ocupação do 
referido grupo num extenso território ao longo do rio 
Maranhão/focantins já se encontrara bem definida no 
século XVIII, quando se deu o início da colonização do 
Brasil Central. 

Entretanto, tais questões poderão ser melhor escla
recidas quando dispusennos de estudos mais aprofunda
dos da etnolingüística dos tupi-guaranis e da etnografia 
dos remanescente dos avá-canoeiros, assim como de 
pesquisas arqueológicas nas aldeias de avá-canoeiros dos 
séculos XVIII, XIX e XX, das quais se conhece a locali
zação. 
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Na história das relações interétnicas dos avá-cano
eiros e dos colonizadores, observa-se uma semelhança 
bastante significativa entre esta e a dos demais grupos , 
indígenas de Goiás e do Brasil. E a história da dominação 
marcada pela violência e pelo esbulho dos territórios 
tribais de várias sociedades indígenas. 

A violência e a terra são temas atuais na nossa 
' 

sociedade. No entanto, é uma realidade tão antiga quanto 
a chegada dos europeus na América há quinhentos anos. 
Os portugueses e seus descendentes no Brasil sustentaram 
ideologicamente essa usurpação, levando à destruição 
física e cultural dos povos autóctones, por se acreditarem 
superiores do ponto de vista sócio-econômico e tecnológico. 

Século XVIll: o confronto 

As primeiras notícias sobre os índios avá-canoeiros 
remontam ao final da década de cinqüenta do século 
xvm, quando frentes agropastoris instalaram-se em seus 
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tenitórios tribais. Nesse século, considerava-se como tenitó
rio a vá-canoeiro o sertão de Amaro Leite, 1 ilhas do Tocantins 
e terras da margem direita de rio Maranhãoff ocantins, perten
centes aos julgados de São Félix, Traíras e São João da Palma. 

O ouro explorado no norte da capitania não era 
muito abundante.; os veios logo se exauriram. Em 1754, 
por exemplo, sua produção não ultrapassava a metade da 
produção aurífera do sul. Desse modo, a população foi 
forçada a partir para novas alternativas económicas. As 
terras férteis que margeiam o rio Maranhãoffocantins 
foram, então, ocupadas pela modesta economiaagropastoril. 
Ao mesmo tempo, em locais mais afastados dos centros 
mineradores, fazendas de criação iam-se estabelecendo. 

Essas frentes pioneiras assentaram-se nos terrenos 
de exploração dos índios avá-canoeiros, que impuseram 
resistência à invasão por meio da guerra, atacando e 
destruindo os estabelecimentos rurais que se instalavam 
em seus territórios. Em 1760, já haviam destruído fazen
das de gado fixadas nas regiões dos rios Santa Tereza, 
Cana Brava e Almas, no sertão de Amar0 Leite. 

A expansão agropastoril em Goiás intensificou-se 
a partir da década de l 780, quando o ouro ~ornou-seu ma 
produção secundária. Segundo Gilka Salles, as fazendas 
de gado, no ano de 1796, somavam 40 l propriedades nos 
julgados do norte e 121 nosdosul. Aos poucos,aatividade 
agropastoril cresce em importância na economia goiana, 
e será nos territórios de várias sociedades indígenas que se 
veri fiGará sua expansão, desalojando, assim, seus hab i tan
tes milenares. A decadência das minas provocou o despo
voamento de vários núcleos populacionais que possuíam 
sustentação na atividade mineradora. Esses povoados 
'encontravam-se, gerahnente, isolados uns dos outros, e 
seus habitantes, dispersos na vida rural, tornavam-se 
frágeis e expostos às represálias indígenas. O arraial de 
Barra do Palma, por exemplo, foi completamente destruí
do por volta de l 780 pelos avá-canoeiros, sendo edificada 
anos mais tarde, no local, a vila de São João da Paln1a. 
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A política índigenista do Estado assumiu novas 
características nacapitaniadeGoiásno govemodeJoséde 
Ahneida Vasconcelos ( 1772-1778), quando houve um 
novo vigor na política pombalina. O governador e seus 
sucessores empenharam-se na redução dos indígenas em 
aldean1entos. A decadência da produção aurífera e a 
ausência de novas minas para explorar levaram os 
governantes a procurarem outras alte111ativa5 econômicas 
con10 a produção agropastoril e o c0n1ércio por meio da 
utilização das vias fluviais. A integração do indígena à 
soci,edade, como povoador, era, portanto, necessária den
tro dos novos planos governa1nentais - ao tirarem o índio 
de seu rnei0 natural, impediarn-no de viver segundo seus 
costumes e tradições, confinando-o em aldeias oficiais 
que o obrigavarn a seguir os moldes da cultura de seus 
conquistadores. Aldearos índios também significava o térmi
no das hostilidades entre eles eoscolonos, areduçãodas terras 
indígenas e sua liberação para a ocupação em fazendas. A 
ernpresa colonial visava ainda a atingir os rios Araguaia e 
Tocantins, por onde escoaria a produção em direção ao Pará 
Contudo, era preciso a integração dosíndios dessas regiões 
e1n aldeamentos oficiais, pois só a5sim seria possível a 
navegação por esses rios, além de se oferecer amparo às 
embarcações com alimentos, combustível e mão-de-obra. 

Nas duas últimas décadas do século XVIII, os 
conflitos entre os avá-canoeiros e os cot-onos fixados nas 
terras que 1nargeian1 o rio Maranhãoff ocantins, nos julga:. 
dos de São Félix e Pahna, intensificaram-se. O governador 
Luiz da Cunha Menezes, acreditando que estes índios só 
poderiarn ser aldeados con1 a efetivação da navegação 
pelo Tocantins, articulou gestões juntoaPortugal para que 
fosse cassada a proibição do uso das vias fluviais. 

Logo após a liberação dessas vias, o governo me
tropolitano solicitou das capitanias de Goiás e Pará provi
dências para se efetivar a navegação, visando a estabelecer 
o con1ércio entre as duas capitanias e viabilizando, desse 
modo, novas alternativaseconô1nicas. O governadorTris-
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tão da Cunha Menezes ( l 783-1799), preferindo a navega
ção pelo rio Tocantins, por supor ser mais curta e pela 
presença de povoações ao longo do rio, enviou, em 1798, 
uma expedição ao Pará, levando recrutas (Portugal ternia 
uma invasão francesa no norte) e mercadorias. Uma da<> 
intenções do governador era conquistar a paz com os avá
canoeiros. Para tanto, incorporou à expedição o sargento 
José Luiz cornandando vários soldados. A bandeira, 
chegando ao arraial do Pontal, encontrou-se ._com o 
tenente de dragões Miguel deArrudaeSáque,en1 nome 
do capitão-general Tristão da Cunha Menezes, determi
nou aos juízes dos povoados do norte que mandassen1 
os moradores aprontarem mantimentos para os recrutas 
que se dirigiam ao Pará, como também para os índios 
avá-canoeiros, unia vez que se pretendia estabelecer a 
paz. 2 Contudo, as tensões interétnicas geradas anterior
mente levaram os índios a não aceitarem as propostas de 
paz do colonizador. Como conseqüência, ocorreu um 
grande massacre na aldeia das ilhas do Tropeço. Tal era o 

, ímpeto que mesmoos queconseguiram evadir-sedo cerco 
foram perseguidos por ordem docomandanteda bandeira. 
Os autores clássicos da historiografia goiana atribuem a 
esse massacre a responsabilidade pelo desencadeamento 
de seguidas represálias dos índios ao colonizador. 

O Século XIX: a resistência 

Os conflitos iniciados a partir da segunda n1etade 
do século XVIII, entre os avá-canoeiros e a<; frentes 
pioneiras, intensificararn-sedurante a primeira metade do 
sécu lo XIX, em virtude da expansão da economia 
agropastoril. Tal expansão se deu em territórios indígenas 
ainda inexplorados, tomando novo impulso por meio dos 
incentivos fiscais concedidos com vistas ao incremento da 
navegação pelos rios Tocantins e Araguaia Nesse sentido, a 
Carta Régia de 07/O l/1806 concedeu vantagens àqueles que 
se dispusessem a povoar os sertões incultos da capitania. 

A empresa colonial dessaépoca,noquediz respeito 
à navegação, enfrentava várias dificuldades, entre elas a 
ausência de núcleos populacionais próximos às margens 
dos rios, principalmente do Araguaia, e o grande número 
de grupos indígenas hostis que habitavam suas margens. 
Visando solucionar esses entraves, a Carta Régia de 05/ 
09/18 11 recomendava a construção de presídios militares 
ao longo dos rios Araguaia e Tocantins, bem como fazer 
guerra ofensiva contra os indígenas que se opusessem à 
navegação e à fixação de estabelecimentos rurais, permi
tindo, ainda, escravizá-los. 

As conseqüências dessa Carta Régia sobre os índi
os resultaram na criação do presídio Paranatinga,3 situado 
na confluência dos rio Paranã e Tocantins - local estraté
gico dentro do território tribal dos avá-canoeiros-, com o 
objetivo de amparar a navegação e proteger os estabeleci
rnentos rurais fixados na região do rio Maranhão/f ocan
tins, no julgado de Vila da Palma. A força armada foi, 
assim, um recurso constantemente utilizado pela empresa 
colonial para subjugar e extinguir os povos indígenas. 

A guerra ofensiva perpetrada contra os avá-canoei
ros durou até por volta da década de 1860, quando a 
população indígena já se encontrava bastante reduzida. As 
bandeiras enviadas contra os índios foram constantes 
nesse periodo. Ern 1819, Pohl infonna que durante sua 
estadia no arraial de São Félix preparava-se uma bandeira 
de represália contra os índios. Essa expedição encontrou 
uma aldeia indígena habitada às margens do rio das 
Almas, reduzindo-a a cinzas. 

Na década de 1820, os índios desencadearam um 
movimento de desobstrução de seu território, atacando e 
destruindo fazendas e ameaçando povoações que já se 
encontravam nu1n estado de extrema pobreza. Os locais 
mais ameaçados foram o sertão de Amaro Leite e os 
distritos dos julgados de Palma, São Félix e Traíras, 
povoados e estabelecimentos rurais próximos das mar
gens do rio Maranhãoffocantins. 
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As bandeiras enviadas contra os índios, por sua vez, 
podem ser consideradas de dois tipos: uma menor, puni
tiva, que congregava até 40 pessoas retiradas das próprias 
milícias que por vezes existiam na região bem como por 
alguns recrutas e voluntários. Estas expedições recebiam 
munição do governo provincial e eram organizadas rapida
mente, partindo ao encalço dos índios logo após seus ataques. 

O outro tipo denominava-se bandeira de pacifica
ção, pois era esta a intenção do governo ao organizá-la. A 
em presa particular participava com voluntários e alimen
tação para a temporada de campanha eao governo provin
cial cabia o fornecimento de munição, armamentos, or
dens para o recrutamento de homens e a contratação de 
sertanistase milicianos, pessoas experientes, acostumad~ no 
trato com indígenas, para comandar as bandeiras. A força que 
compunha a expedição era retirada dos povoados mais 
atingidos pelas incursões dos índios, solicitando aos vb
luntários que se alistassem junto ao juiz de paz. Eram 
utilizados, também, soldados das milícias, índios prove
nientes de aldeias oficiais, algumas mulheres e, como 
intérpretes, reféns obtidos em guerras anteriores. O núme
ro de componentes que participavam dessas expedições 
variava segundo as intenções dos organizadores. Cunha 
Mattos, governador das armas em Goiás, numa das ban
deiras que preparava visando chamar à paz os avá
canoeiros, em 1823, e querendo demonstrar uma força 
superior a dos índios, pretendia levantar um contingente 
de 400 homens. Porém, ao organizar outras, referia-se a 
280, 200 e até mesmo 100 pessoas. Não era simples 
levantar, naquele tempo, um grande número de combatentes, 
com uma população tão reduzidacomoestavaada província 

A organização de uma bandeira desse porte deman
dava tempo. Havia troca de correspondências entre o 
presidente da província, o governador das armas, os juízes 
de paz dos locais atingidos, os sertanistas e comandantes, 
visando a realizar consultas e preparativos: os habitantes 
dos distritos hostilizados pelos índios forneciam víveres 
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aos expedicionários; ·os governantes recomendavam à 
população aumentarem a produção de alimentos, tendo 
em vista o abastecimento da bandeira; pediam-se víveres 
para dois meses de campanha - farinha de mandioca, 
milho, carne de sol, toucinho, feijão, fumo e outros. Deste 
modo, era necessário mais de um ano para organizar uma 
bandeira de tal monta A ocasião mais propícia para a 
partida dessas expedições era a época da seca, no período 
de abril a setembro, sendo que os comandantes preferiam 
o mês de junho. Os estrategistas recomendavam que os 
expedicionários saíssem de vários locais diferentes para 
explorar o tenitórioindígena, pois geralmentenãoseconhecia 
a localização das aldeias. O objetivo destas bandeiras era 
claro, segundo as orientações governamentais: convidar 
os índios a viverem em paz e amizade com a "gente civiliza
da", tratando-os amigavelmente e oferecendo-lhes presen
tes. A paz e a amizade propostas pelo colonizador conti
nham explícita a sujeição dos índios, que deveriam jurar 
fidelidade ao imperador e prometer que suas terras pode
riam ser ocupadas pelas frentes pioneiras e pelos colonos. 
Entretanto, se os índios não aceitassem as propostas, a 
ordem seria expulsá-los para locais mais ermos além do 
Araguaia e, se necessário fosse, extingui-los:' 

A conquista dos territórios indígenas foi realizada 
com violência e intolerância. Supunha o colonizador que 
os índios assemelhavam-se a animais e estariam benefici
ando-se ao deixar seus "bárbaros costumes", aceitando as 
benesses do convívio com a sociedade civilizada 

As bandeiras organizadas nos anos de 1823 e 1824 
(sempre para sair no ano seguinte) foram consideradas 
pelo governador das armas como campanhas de guerra. 
Os soldados milicianos que não comparecessem ao cha
mado ou se portassem com covardia seriam submetidos a 
julgamentos militares. A preocupação de Cunha Mattos 
com respeito à garantia do contingente da bandeira residia 
nas esperadas deserções dos soldados e dos voluntários. 
Os avá-canoeiros eram considerados ferozes, bárbaros e 



destemidos. A .população do norte tinha verdadeiro pavor 
dos índios. Em expedições anteriores à de Cunha Mattos, 
já existia esse medo. Após ter presenciado os preparativos 
de uma expedição em São Félix, Pohl, dirigindo-se a Porto 
Imperial, P.assou por fazendas entre São Félix e Palma 
transformadas em verdadeiros desertos, pois os homensf 
temerosos do enfrentamento com os índios, fugiam da 
convocação. A bandeira a que Pohl se refere, antes de 
atacar a àldeia do rio das Almas, passou por vários 
percalços em virtude desse temor. 

A poütica indigenista repressiva do peáodo de dom 
João VI, pennitindo guerras ofensivas e a escravização dos 
índios, continu0u até o final do governo de dom Pedro 1. O 
primeiro imperador brasileiro legislou sobre a questão indíge
na por avisos e recomendações aos governos provinciaís. 

As bandeiras punitivas, organizadas nas três pri
meiras décadas do século XIX, compartilhavam do espí
rito repressor da política indigenista de dom João VI, 
motivadas pelo interesse da expansão colonizadora e 
visando à ocupação das terras indígenas. Os avisos e 
recomendações imperiais, porém, eram ambíguos a res
peito dos índios hostis. Geralmente, os governadores das 
armas e os presidentes de província expunham em ofício 
ao imperador a situação de conflito .existente entre índios 
e colonos, solícitando orientações quanto a providências 
a tomar. Por exemplo, em ofício datado de ;20/10/1823,5 o 
imperadorpermiteaorganizaçãodebandeiras paraexpul
saros índiosderegiõesjácolonizadas; diasdepois,expede 
uma portaria datada de 25/l 0/1823 proibindo o governa
dor das annas de organizar um contingente contra os 
índios, considerados inimigos internos.6 Contudo, as ban
deiras eram organizadas, pois a legislação permitia a 
guerra defensiva. Assim, os governantes aguardavam as 
incursões dos índios para em seguida enviaras represálias. 

Na verdade, as expedições organizadas anualmen
te contra os avá-canoeiros entre 1823 e 1827 não foram 
efetivadas~ Os motivos foram os mais diversos: a bandeira 
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de 1823 não saiu por falta de munição; a de 1824, em 
virtude da portaria imperial proibindo a guerra contra os 
inimigos internos; a de 1825, devido às providências 
demoradas, à troca de chefias e à aproximação da él?QCa 
das chuvas; a de 1826 não relata os motivos do malogro. 
Sobre a bandeira organizada em 1827, não há notícias de 
sua efetivação. 

A guerra ofensiva contra os índios não se 
resumia apenas no envio de ba.ndeiras. Paralelamente, 
havia os destacamentos incumbidos de guarnecer presídi
os militares, arraiais e locais onde os índios costumavam 
aparecer. Os destacamentos faziam rondas periõdicas, 
buscando cobrir, na medida do possível, estas áreas. Na 
década de 1820, havia destacamentos nos presídios Para
natinga e São Félix, com a finalidade de proteger os 
estabelecimentos rurais e os povoados mais próximos. 
Apesar destàs medidas repressivas, os índios. não se inti
midaram nem recuaram. Ao contrário, suas represálias 
eram constantes, havendo um estado quase que perma
nente de guerra. 

Na década seguinte, surgem modificações legisla
tivas na política indigenista do estado. A lei imperiàl de 27 / 
1O/1831 revogou as Cartas Régias de 1808 e restituiu o , 
Estatuto dos Orfãos - os índios foram libertados da 
servidão, e os juízes de paz ficaram sendo seus tutores. 
Apesar de a lei de 1831 proibir: as guerras ofensivas, ela 
pennitiu, por outro lado, umajustadefesa, que basicamen
te significava a mesma coisa, pois bandeiras eram organi
zadas e enviadas em represália contra os índios. Até 
mesmo as recomendações e atitudes governamentais a 
respeito dos índios eram conflitantes e divergentes. A 
incoerência é observada, por exemplo, quando, em aviso 
da Secretaria d'Estado e Negócios do Império, datado de 
24/09/1832,7 recomendava-se prudência e boas maneiras 
para aliciar os índios ao convívio com o civilizado. Permi
tia-se umadefesajusta, pois ao governo interessava acabar 
com as hostilidades indígenas, as mortes e os prejuízos. O 
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conselho advertia ainda que se evitasse o ataque às aldeias. 
No mesmo ano, a Comissão para Assuntos Indígenas da 
provínciàdeliberaquesefaçaguerrareativaeofensivaaos 
avá-canoeiros, uma vez que nenhuma medida até o mo
mento fora eficaz para pôr fim às hostilidades indígenas. 8 

Alguns governantes observaram que o uso da violência 
contra os índios fazia com que eles revidassem os ataques, 
piorando a situação. Contudo, a tática utilizada era ainda 
a sujeição pela força armada, que muitos acreditavam ser 
o único meio de subjugar os índios. 

Na década de 1830, o governo provincial organi
zou apenas uma grande bandeira contra os avá-canoeiros. 
Porém, outras menores foram montadas. Os destacamen
tos volantes também foram utilizados com freqüência 
neste período, patrulhando os locais mais freqüentados 
pelos índios, como os distritos de São José do Tocantins, , 
Traíras, Cocai, Agua Quente, Amaro Leite, Descoberto da 
PierladeeSão Félix. Havia ainda os destacamentos colocados 
nos presídios militares de Paranatinga, São Félix9 e Xambá 

A lei imperial de 12/08/1834 (ato adicional}, deter
minando às assembléias legislativas provinciais e a seus 
governos o cuidado com a civilização e catequese indíge
na, teve repercussões na província de Goiás. Em conseqü
ência desse ato, a assembléia legislativa apresenta a reso
lução n. 25 de 31/07 /1835, determinando a realização de 
uma grande bandeira, com o objetivo de pacificar os 
índios do norte da província (avá-canoeiros, xavantes e 
xerentes) que ainda impunham resistência à colonização. 
O governo desejava resolver de uma vez por todas a 
questão indígena nesta região, que constituía obstáculo 
para a empresa colonizadora, já que os índios, além de 
impedirem a fixação de colonos em detenninadas regiões, 
causavam prejuízos, arrasando os estabelecimentos rurais 
existentes. Em 1836, o governo expediu uma bandeira 
paraexploraro território dos avá-canoeiros, visando chamá
los à paz ou mesmo expulsá-los das terras em que habita
vam para locais longínquos. Contudo, a expedição não 
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alcançou seus objetivos, lamenta o presidente da provín
cia Além de dispendiosa, os recrutas, por temor aos 
índios, dispersaram-se ao avistarem suas trilhas. 

A política indigenista repressora contra os avá
canoeiros continuou na década de 1840, apesar do decreto 
n. 426 de 24/06/1845. Este decreto,' também conhecido 
por Regimento das Missões, fora elaborado pelo governo 
imperial, e aprovava um conjunto de normas sobre a , 
política indigenista, criando as Diretorias Gerais dos Indi-
os em cada província, as quais, por sua vez, fundavam 
diretorias parciais para cada aldeia ou grupo de aldeias. O 
Regimento das Missões favorece a catequese, proíbe a 
servidão dos índios e os maus tratos, além de obrigá-los ao 
serviço militar, porém sem coação. Mas essa tolerância 
para com os indígenas era muito limitada no que diz 
respeito aos índios hostis. O governo provincial acreditava 
que,juntoàatuaçãodacatequese,deveriaestarafrnçaarmada 

· Assim, nunca houve um trabalho contínuo, visan
do ao convívio com os avá-canoeiros, em que o coloniza
dor procurasse o contato pacientemente. Um modo mais 
humano e tolerante de se tentar a aproximação pacífica 
com os indígenas resistentes foi limitado, e o colonizador 
partia logo para a violência, fazendo com que o contato 
pacífico se tornasse impossível. Acreditava o colonizador 
que a repressão violenta seria suficiente para dominar os 
índios; por isso, as bandeiras punitivas e os destacamentos 
volantes continuavam a ser amplamente utilizados contra 
os avá-canoeiros. 

Ainda com espírito repressor, porém desejoso de 
resolver o problema dos avá-canoeiros, o presidente José 
Rodrigues Jardim, em 1841, manda restabelecer o quartel 
do Xambá e, além de providenciar um destacamento 
miliciano, convida missionários a promoverem a atração 
e a catequese indígena Ao que parece, não vieram missioná
rios para o quartel, ficando a cargo dos soldados a tentativa 
de contato pelos meios usuais da época, isto é, com 
violência. 
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Também sob inspiração do Regimento das Mis
sões, o presidente da província Joaquim Ignácio Ramalho 
( 1845-1848) condenava as providências tomadas até en
tão contra os índios, como as bandeiras e os destacamen
tos, tão dispendiosos e sem resultados satisfatórios, agra
vando a situação. O presidente não atribuía a ferocidade 
dos índios à sua índole, acreditando ser conseqüência do 
tratàmento cruel usado pelas expedições para chamá-los 
à paz. Eledefendiaum sistemadecatequese mais conveniente 
e humano. A estratégia de ação de Ramalho recomendava a 
colocação de dois destacamentos noeentrodas habitações dos 
índios para "aliciá-los", oferecendo presentes com o obje
tivo de se alcançar uma convivência social e religiosa. 
Sugeria ainda que se criassem entre os indígenas algumas 
necessidades que só poderiam ser satisfeitas pelo conví
vio com a sociedade nacional. 

A presença de governantes mais esclarecidos, vis
lumbrando uma política indigenista mais humana e eficaz, 
não, contribuiu, infelizmente, para mudar a políticaagres
si va e violenta contra os avá-canoeiros. Em 1849, o 
presidente da provjncia ordenou que o destacamento do 
quartel do Xambá atacasse os índios que hostilizavam os 
distritos de São José e Traíras e os expulsassem para o 
centro das matas. Faralelamente a esta atitude, o impera
dor autorizou o aumento da força dos destacamentos 
estabelecidos na região dos rios Tocantins e Araguaia para 
resolver de uma vez por todas o problema dos índios 
hostis. Tal atitude decorria da presença dos avá-canoeiros, 
xavantes e xerentes, ainda autônomos, movimentando-se 
nas bacias-desses rios. Apesar de o Regimento das Mis
sões recomendar bom tratamento aos índios, a política 
indigenistà continuava violenta contra os grupos resisten
tes ao contato. 

Na década de 1840, principalmente a partir de 
1846, a ação indigenista governamental dirigiu-se para a 
região do rio Araguaia, em decorrência da expansão da 
colonização. Tomaram-se providências significativas, 

como a formação de aldeamentos oficiais e a construção 
de presídios militares, através do aviso de 29'/(Jl/1849 do 
Ministério da Guerra, Gomo objetivodeciviliz.aros índios 
e proporcionar meios para se realizar a navegação. Os 
esforços governamentais concentrados no incremento da 
navegação pelo Araguaia não foram suficientes para 
estabelecer continuamente o transporte fluvial. Já a nave ... 
gação pelo rio Tocantins, err1bora pequena, era contínua 
Tal fato motivou o governo provincial a estabelecer três 
presídios na região com a dupla finalidade de melhorar a 
navegação e promover a catequese e/ou defesa dos PQVO

ados e estabelecimentos rurais da região contra a resistên
cia dos avá-canoeiros. Desse mOdo, entre 1854 e 1855, 
fundaram-se os presídios de Santo Antônio, Santa Cruz'º 
e Santa Bárbara. 11 

Os presídios militares estabelecidos na região to
cantínea, juntamente com as bandeiras punitivas e os 
destacamentos volantes, foram responsáveis pela disper
são e quase extinção da sociedade dos avá-canoeiros a 
partir da déc~da de 1860. A investida violenta contra esses 
índios dispersou-os por áreas situadas a nordeste, sudeste 
e sudoeste de seus territórios tribais. Os avá-canoeiros 
apareciam nos distritos de Pontal, Porto Imperial e Almas, 
territórios até pouco tempo ocupados pelos xavantes e 
xerentes . A sudeste, os 'índios atingiram terras além do 
município de Cavalcante, na chapada dos Veadeiros e 
vertentes do rio Maranhão, ãlcançando regiões limítrofes 
ao município de Santa Luzia A oeste e a sudoeste, na bacia 
do Araguaia, movimentavam-se na região do rio Crixás-• • 

Açu, até sua foz, e em terras ao norte do presídio Leopol-
dina até o de. Monte Alegre. Eventualmente, atravessavam 
o rio Araguaia para terras do Mato Grosso. A sudoeste, 
alcançavam o sertão do Thesouras e imediações da fregue
sia de Santa Rita, onde ainda circulavam hordas xavantes 
autônomas. A dispersão dos avá-canoeiros em grupos 
menores, movimentando-se num vasto território, reflete a 
resistência desses índios para se manterem autônomos. A 
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ocupação colonizadora em seus territórios tribais estava 
praticamente consolidada, ape~ar do movimento de resis
tência contra a invasão desencadeada por eles por meio 
das incursões e destruições dos estabelecimentos rurais 
fixados em seus territórios. 

Todavia, a pacificação dos avá-canoeiros consti
tuía ponto de honra para alguns governantes. Estabelecer 
o contato pacífico não era uma questão simples nem fácil 
de se resolver. Uns eram favoráveis à adoção de medidas 
drásticas contra os índios, outros acreditavam que tais 
medidas só contribuiriam para agravar a situação, deixan
do-os mais irritados e avessos ao contato. Alguns propu
nham um bom tratamento e presentes para conquistá-los. 
O estado quase que pennanente de guerra em que viviam 
os índios, constantemente perseguidos e acuados, moti
vou o desenvolvimento de mecanismos de fuga, dificul
tando assim o contato, com o observam alguns presidentes 
de província. O presidente Gama Cerqueira reclamou, em 
1859, que os índios são velozes, desaparecendo como por 
encanto dentro das matas. Em 1852, o presidente Silva 
Gomes anunciou um prêmio para quem conseguisse 
apanhar um avá-canoeiro para brindá-lo e mostrar as 
intenções pacíficas a fim de chamá-lo à civilização. 

Nunca se conseguiu, nos séculos XVIII e XIX, 
efetivar o contato pacífico com nenhum grupo a vá-cano
eiro. A presença, porém, de duas índias é registrada no 
aldeamento São Joaquim de Jamimbu em 1858. Couto de 
Magalhães infonna, em 1863, a existência de dois casais 
avá-canoeiros, um na freguesia de Entre-Rios e outro na 

• 
aldeia Estiva. Com certeza, esses poucos representantes 
desta nação escaparam de algum massacre realizado em 
seus acampamentos, sendo levados para as missões mais 
próximas. Não era fácil pegar um avá-canoeiro despreve
nido. Couto de Magalhães relatou surpresa ao tomar 
conhecimento de que estes índios, quando presos, prefe
riam a morte do que pennanecerem prisioneiros. Esta 
atitude, incomum aos olhos dos colonizadores, deixava-
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os perplexos. O que residia na cultura indígena que os fazia 
agir desta maneira? Além das observações usuais dos 
colonos sobre os avá-canoeiros - taxavam-nos de 
indômitos, selvagens, ferozes, bárbaros e cruéis-, esses 
índios eram vistos também como detentores de grande 
inteligência e valentia 

Na década de 1860, Couto de Magalhães, então 
presidente de província, deu um novo impulso à nave
gação do Araguaia. Assim, a expansão colonizadora 
voltou-se novamente para esta região, com incentivo ao 
povoamento de suas margens e à criação de novas 
colônias militares. Neste período, a documentação his
tórica a respeito dos avá-canoeiros é reduzida. Entretan
to, evidencia-se a continuidade dos conflitos. Os índios 
atacavam viandantes e roceiros mais desavisados nos 
locais ainda ermos em Palma, São José do Tocantins, 
Cavalcante e Pilar, nos inexplorados sertões do Araguaia 
e nas circunjacências dos presídios do Tocantins. Nesta 
mesma década, o presidente da província manda reunir 
forças em represália às incursões desses índios. 

A resistência indígena à expansão colonizadora 
gerava ódio e temor nas frentes agropastoris, que recla
mavam do governo providências eficazes contra os 
índios que se opunham à colonização. As atitudes 
governamentais eram muitas vezes contraditórias, pois 
não seguiam as orientações da legislação indígena do 
estado, quando esta era favorável aos indígenas. O 
clamor das populações sempre tinha um peso maior. 
Havia presidentes de província, juízes de paz, entre 
outras autoridades governamentais, contrários à reali
zação de guerras ofensivas. Entretanto, faziam "vista 
grossa" em virtude das constantes solicitações das 
representações dos povoados do norte, atingidos pelas 
incursões dos índios. A falta de recursos financeiros e 
de pessoal capacitado era um obstáculo a mais no 
sentido de se tomar medidas eficazes e humanas. Agin
do dessa maneira, as próprias autoridades acabavam 
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sendo cúmplices da política repressiva dirigida aos 
índios, mesmo quando contrárias a ela. 

Nas décadas de 1820, 1830 e 1840, anos de con
tínuas repressões contra os avá-canoeiros, a literatura 
disponível apresentava um discurso violento e repressor 
contra os grupos indígenas que se mantinham resisten
tes ao contato. E isso sem contar os meios violentos de 
se tentar a pacificação, pois as autoridades claramente 
recomendavam, caso os índios não aceitassem as pro
postas de paz, afugentá-los para locais ainda 
inexplorados e, conforme a resistência, até mesmo 
exterminá-los. A sociedade nacional encontrava-se 
culturalmente vinculada à sociedade euro pé ia, com par
tilhando filosoficamente do Evolucionismo, cuja no
ção de progresso entre os estágios culturais é funda
mental. Nessa pirâmide, a sociedade européia encontra
va-se no ápice, e os grupos indígenas na fase mais 
inferior ou primitiva. Segundo ainda, este pensamento, 
os índios tinham uma trajetória a seguir rumo ao pro
gresso, representado pelos colonizadores descendentes 
da cultura européia Nessa perspectiva, a cultura indí
gena era destituída de qualquer significado, o sentimen
to etnocêntrico do colonizador era extremamente forte, 
acreditava-se que os índios deveriam integrar-se à soci
edade nacional para o seu próprio bem, já que só teriam 
a ganhar com a adoção de hábitos e costumes que os 
livrariam da "penúria" da vida errante que levavam. 
Subjacente a essa ideologia de superioridade, residia a 
necessidade de se transformar índios em povoadores 
para o país e mão-de-obra para o incremento da econo
mia agropastoril. Enfim, a "civilização" dos índios 
levaria à franquia de suas terras. 

A partir da década de 1870, observa-se que os 
embates haviam praticamente terminado. Os avá-canoei
ros encontravam-se em número bastante reduzido, conseqü
ência de aproximadamente um século de intensa guerra Os 
poucos indivíduos que restaram desses conflitos apareciam 

em seus locais de movimentação, assustando fazendeiros e 
viajantes. Pouquíssimas são as notícias de ataques a fazendas. 
Desse momento em diante, os índios mudaram de atitude. 
Como protesto pela ocupação de suas terras, já que não mais 
possuíam meios de sustentar uma guena, faziam travessuras 
nos locais por onde se movimentavam. 

O final do século XIX marca o término da tradição 
indigenista na província de Goiás. Praticamente todos os 
grupos indígenas haviam sido contatados ou dizimados, 
restando apenas grupos reduzidíssimos de caiapós, xa
vantes e avá-canoeiros aindaautônomos. Os aldeamentos 
oficiais foram extintos em 1879, por seus habitantes 
terem-se dispersado ou miscigenado com a população, 
passando a constituírem núcleos populacionais. A partir 
do ano em que foi oficializada a extinção dos aldeamentos, 
os relatórios de presidentes de província não se referem a 
aldeias, mas sim a catequese e a missões religiosas que se 
preocupavam principalmente com a educação de crianças 
indígenas. Estas missões estabeleceram-se às margens do 
Araguaia e do Tocantins. O Estado brasileiro não mais se 
ocupava com os indígenas. 

Para a população goiana do século XX, o passado 
indígena é apenas uma lembrança longínqua A conquista 
já há muito fora definitivamente consolidada, restando na 
memória do sertanejo histórias espetaculares sobre indí
genas e estereótipos cultivados ao longo de dois séculos de 
conflitos entre índios e pioneiros. Estas pessoas, porém, 
pouco sabem das diferenças existentes entre os grupos 
indígenas, denominando-os genericamente de tapuios.12 

Assim, a memória sobre os avá-canoeiros diluiu-se no 
decorrer do século XX. A existência desses misteri.osos 
índios foi ignorada pelo Estado brasileiro enquanto órgão 
tutor, 13 bem como por etnólogos da época, 14 até que um 
pequeno grupo foi contatado no início da década de 1970. 
Este contato abriu um leque de possibilidades de investi
gação, tendo em vista o resgate da história dos avá-

• canoe1ros. 
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Notas 
1 Os limites do território denominado sertão de Amaro Leite são apresentados 

no relatório que à Assembleia Legislativa provincial de Goyaz apresentou 
na sessão ordinária de 1855 o Exmo. presidente da província Antônio 
Cândido da Cruz Machado. Goyaz: typographia Goyazcnse , 1855. p. 35. 
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro: "o sertão de Amaro Leite tem, de sul 
a norte, a extensão de 80 léguas, e de leste a oeste em algumas partes metade 
eemoutras menos;é limitado ao sul pela serrado Passa Três; ao poente pelas 
serras dos Bois, Genipapo, Jacaré, Boa Vista. Gregório e pelo rio Cana 
Brava; e, ao nascente, pelo rio Maranhão desde o rio das Almas, e depois pelo 
Tocantins até o rio Santa Tereza, fechando ao norte, abaixo da povoação de 
Peixe". 

2 OFÍCIO do Tenente de Dragões Miguel de Arruda e Sá para os juízes dos 
povoados do norte da capitania de Goyaz em 07.11.1798, escrito em 
Porto Real do Pontal, n. 11 . ln: 1822: Registro de Documentos Milita
res. Arquivo Histórico Estadual de Goiânia. , 

OFICIO do Governador da capitania de Goyaz General Tristão da Cunha 
Menezes para Dr. Mota Santos em 27.07.1802. ln: 1822: Registros de 
Documentos Militares. Arquivo Histórico Estadual de Goiânia. 

3 O presídio Paranatinga tomou este nome por causa do rio Paranatinga, 
formado pela união dac; águas dos rios Paranã e Palma, correndo por uma 
extensão de 1 O léguas aproximadamente, até o seu encontro como Maranhão. 
Provavelmente. foram os bandeirantes que deram este nome ao rio, pois, em 
língua geral, significa Paraná - rio caudaloso e itinga - claro (até os dias 
atuais este rio é conhecido pela população do município de Paranã como 
Paranatinga). O presídio situava-se junto à foz do Paranatinga sob a sua 
margem direita. Nas fontes compulsadas não consta a data de sua criação, 
entretanto a existência do presídio é registrada em 1815. 

" OFfCIO do presidente da província Caetano Maria Lopes Gama ao gover
nador das armas interino em 05.05.1825, n. 11. ln: 1825-1827: corres
pondência da Presidência da província com autoridades militares. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiânia. , 

OFICIO do governador das armas, R. J. da Cunha Mattos, ao comandante 
geral do distrito de São Félix cm 12.01 .1824. ln: 1823-1829: correspon
dências do Governador das armas com o Comandante dos distritos. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiânia 

MATUTINA MEY APONTENSE, n. 415 em 25.09.1833. 
s 'Mn OFIY'" do governador das armas, R. J. da Cunha Mattos, ao comandante 

geral do distrito de São Félix em 12.01 .1824. op. cit. 
6 OFÍCIO do governador das armas, R. J. da Cunha Manos, ao limo. Sr. João 

Gomes da Silveira e Mendonça, em 23.03.1824. n. 48, Pacote IGl-217. 
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 

7 MATlITINA MEYAPONTENSE, n. 389 de 29.11.1832. 
' Ibidem. n. 375 de 10.10.1839 e n. 475 de 25.09.1833 e AMERICANO DO 

BRASIL. A. op. cil p. 104. 
9 Presídio São Félix, criado no governo dom Manuel lgnácio de Sampaio para 

obstar as incursões dos índios avá-canoeiros e amparar a navegação pelo 
Maranhão. Situava-se no julgado de São Félix, nas margens do Maranhão, 
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atrês léguasdoarraialdoCarmo.Opresídiofoidesativadoporalgumlempo, 
sendo reconstruído, por ordem do governador Miguel Uno de Moracs, em 
1828. Este presídio subsistiu, presumivelmente, até por volta de 1840, 
quando terminam as referências históricas acerca do mesmo. 
OFÍCIO do governador Miguel Lino de Moraes ao governador das armas J. 
J. de Bauman. n. 58, de 08.06.1 830. ln: Correspondência do Governo 
Provincial ao governador das armas. p. 83. Arquivo Histórico Estadual 
de Goiânia. 
MATIJTINAMEY APONTENSE.n. 32de 1206.1830,a.4S4de 13.06.1833 

e n. 475 de 25.09.1833. 
OFÍCIO do presidente da província J~ Rodrigues Jardim ao tenente 

Joaquim da Rocha Maia. ln: 1835-1839: Registro de oftdos e ordens 
expedidas pelo governo provincial a diversos. p. 33. Arquivo Histórico 
Estadual de Goiânia. , 

OFICIO do presidente da província, J~ d' Assis Mascarenhas, ministro e 
secretário dos negócios do Estado 14.01 .1840. ln: 1834-1840: Livro 4• 
para a guerra. p. 96. Arquivo Histórico Estadual de Goilnia. 

100 presídio Santa Cruz, criado em 1855, situava-se a 600 metros da margem 
direita do rio Cana-Brava (afluente do rio Santa Tereza), cortado pelo 
ribeirão da Cobra e a 1 O léguas do arraial do Descoberto. O local escolhido 
para seu assentamento possui terras de cultura e pastagens. Os estabeleci
mentos antigos, fundados nesta região, foram abandonados em virtude das 
hostilidades dos avá-canoeiros. A finalidade deste presídio era assegurar as 
comunicações dos povoados de São Félix, Chapada, Carmo e Cavalcante 
com os demais presídios e com a capital pela estrada geral do senão e 
também a navegação da vila de S. João da Palma a S. Félix pelo rio 
Maranhão. Este presídio não prosperou, sendo extinto em 1864 por decisão 
do presidente da província Couto de Magalhies. 

11 O presídio Santa Bárbara, edificado em 1854,situava-se numa vasta planície 
banhada pelo ribeirão do Macaco (afluente da margem esquerda do 
Maranhão). a duas léguas do município de Pilar e a quatro léguas da 
confluência dos rios das Almas e Maranhão. Tal presídio proeegia o arraial , 
de Agua Quente, o porto dos Macacos e alguns estabelecimentos de lavoura, 
ali fixados, das incursões dos avá-canoeiros. Anos depois, entrou em franca 
decadência, quando foi extinto por ato do presidente da província cm 
25.04.1881. O material que ainda havia neste local foi transferido para o 
presídio Santo Antônio. 

12 As pesquisas de campo, realizadas com habitantes de vários municípios 
goianos e tocantinenses, mostram que estas populações não se referem 
especificamente a um ou outro grupo indígena. Ao fator de índios, denomi
na-os genericamente tapuios. Mesmo nos municípios onde os avá-canoeiros 
ainda se movimentam, nenhum dos moradores entrevistados sabia que se 
tratava dos avá-canoeiros. Diziam apenas que eram índios. 

13 Denúncias de pessoas do interior de Goiás ao Serviço de Proteção ao Índio. 

Ver: 
RELATÓRJOdoServiçodeProteçãoaosfndiosdoestadodeGoyazrelativo 

ao ano de 1929. Brasília: Ministério da Agricultura, Indústria e comércio. 
V. J. 

I 



' 

Ver: 
Perseguição aos índios canoeiros, filme n. 341. Setor de Documeutação do 
Museu do fndio, Rio de Janeiro. Esta denúncia foi a respeito do massacre 
realizado pelos proprie~ios da fazenda Veríssimo e companheiros, na 
aldeia dos avá-canoeiros próxima à atual cidade de Formoso. Apesar das 
denúncias, as autoridades nada fizeram com os criminosos. O fazendeiro 
Geraldo Borges (73 anos, residente cm Uruaçu-GO; entrevista feita em fcv. 
1989) informa que no início da década de 1960 (não se recordava o ano) ele 
e outros fazendeiros do então município de Uruaçu estiveram com o 
governador Mauro Borges, solicitando providências a respeito de índios da 
região do nascente povoado de Campinaçu que viviam hostilizando os 
lavradores que estavam fixando suas posses no local conhecido por Mata do 
Café. Segundo o informante, o governador chamou um funcionário do 
Serviço de Proteção ao Índio, vindo uma mulher (cujo nome o sr. Geraldo 
não se recordava), garantindo que naquela região não havia índios. O sr. 
Geraldo, indignado com a atitude da representante do Serviço de Proteção 
ao fndio (ele mesmo, meses antes, vira un• índio nas proximidades do rio 
Carneiro), solicitou desta funcionária uma declaração dizendo não haver 
índios na região indicada. Tal pedido, porém, não foi atendido. O assunto 
encerrou-se por aí mesmo, sem nenhum interesse do órgão tutor em 
averiguar as informações obtidas através dos fazendeiros. Meses depois, um 
grupo de lavradores de Campinaçu se rewtiu e destruiu a aldeia dos avá
canoeiros situada às margens do rio Carneiro, na Mata do Café. Observa-se, 
no caso específico dos avá-canoeiros bem como em outros acontecimentos 
no B~il contemporâneo, que o próprio órgão tutor, seja ele Serviço de 
Proteção ao fndio ou Funai, tomou-se conivente com os crimes perpetrados 
contra os indígenasem virtude da inoperância, negligência e falta de preparo 
de muitos de seus servidores. Tais atitudes são reflexos da política indige
nista vigente no Estado brasileiro. 

1• "Recentemente alguns etnógrafos afirmam a não-existência dessa tribo 
fantasma em terras de Goiás". 
VIEIRA, V. O indígena brasileiro no século XIX em três províncias do 

Império: Goiás, Parte Maranhão. ln: MOTA. A. V. B. da. & GOMES, 
M. org. Aspectosdacultura goiana. Goiãnia: Dep. Estadual de Cultura/ 
Oriente, 1971. p. 83. 

"Contra os constantes ataques dos índios canociros (é discutível a existência 
dessa tribo) ao porto da travessia do Tocantins", ver: 
LEVANTAMENTO histórico e econômico dos munícipios goianos. Goiâ

nia: Governo do Estado de Goiás, 1971. p. 37. 
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Neste estudo, em busca da elaboração de parte da 
etno-história dos avá-canoeiros, deparamo-nos com vári
as questões a respeito deste grupo. Contudo, tais questões 
esbarram na possibilidade de serem ou não analisadas. 
Isto porque as fontes históricas nem sempre permitem 
investigações mais aprofundadas de determinadas questões. 
Talfatoocorreuquandodatentativadereconstituiçãodaetno
história desse povo. Na documentação disponível, não havia 
suficientes informações de cunho etnográfico. No entanto, 
procuramos, neste momento de reflexão sobre a sociedade 
dos avá-canoeiros, analisar duas questões principais. 

A primeira constitui uma indagação mais geral e 
implica conhecimentos que ultrapassam as fontes históri
cas. Roque de Barros Laraia, estudioso dos grupos tupi, 
indagacomoseexplicariaoestabelecimentodeumgrupo 
tupi, no caso específico os avá-canoeiros, numa região 
circundada por grupos indígenas filiados à língua jê. 

O segundo ponto a ser abordado centra-se princi
palmente na questão do território avá-canoeiro no decor-
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rer dQS dois primeiros séculos de colonização deGoiás, em 
que se analisa a adaptação e a exploração dos recursos para 
sobrevivência, a guerra entre eles e os colonizadores, as 
migra~ões advindas das perseguições e, por fim, a resis
tência indígena ao cantata. 

Um Grupo Tupi no Universo Jê 

Os avá-canoeiros estabeleceram-se em terras deno
minadas geopolíticamente de Goiás (incluindo o estado 
do Tocantins) antes da chegada do colonizador. Segundo. 
Laraia, os povos falantes da língua tu pi preferem locais 
cuja vegetação é de florestas, 1 onde podem exercer a 
agricultura, fonte maior de sua dieta alimentar. Os avá
canoeiros não fugiram a esta regra. Subindo o rio Tocan
tins, fixaram-se em ilhas e nas matas de galeria que 
margeiam esse rio e alguns de seus principais afluentes. 
Utilizavam canoas, pois os rios constituíam vias de acesso 
que ofereciam uma grande mobilidade espacial. 

Quando os avá-canoeiros radicaram-se, em época 
remota, na região tocantínea, possivelmente conquista
ram regiões dominad~s por povos indígenas jês. Essas 
regiões poderiam ser exploradas por um ou mais grupos, 
havendo, desse modo, sobreposição de tenitórios extensos. 

Sabe-seque os grupos indígenasjês,comoos tupis, 
têm preferência por determinados habitats. Quanto aos jês 
goianos, como os caiapós do sul e acuêns históricos, 
ocupavam áreas de cerrado, construíam grandes aldeias, 
utilizavam as matas ciliares para o cultivo e exploravam 
frutos sazonais da região, bem como a caça e a pesca nos 
pequenos cursos d'água Tais sociedadesjês construíam 
suas áldeias mais afastadas dos grandes cursos d1água; 
contudo, poderiam atingi-los em suas andanças pratican
do a caça e a pesca 

Assim, o fenômeno de haver a sobreposição de 
tenitórios entre dois ou mais grupos e,a preferência dos jês 
em se estabelecerem em interllúvios, frequentando eventu-
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almente os grandes cui:sos d'água, podem ser observados 
historicament~. A utilização do rio Araguaia por vários 
grupos indígenas vizinhos da região ilustra esse fato. 

As margens do rio Araguaia foram ocupadas e 
exploradas pelo grupo carajá (considere-se os carajás, 
javaés e xambioás) num extenso tenitório em compri
mento, desde acima do rio Crixás-Açu no médio Ara
guaia, até a região de Xambioá, além da ilha do Bananal. 
Servia-se, esse grupo, de canoas, e sua dieta alimentar 
voltava-se basicamente para os recursos provenientes do 
rio. A mitologia cara já é riquíssima, figurando nela abun
dantes elementos da fauna aquática do Araguaia. Eventu
almente, esse rio era freqüentado também por outros 
grupos indígenas. Cunha Mattos, em 1824, informa que os 
garaús-uassus, os guaná-ussus e os corités, entre outros 
habitantes das terras do Cuiabá e das cabeceiras do rio 
Xingu, freqüentavam o Araguaia em suas andanças e 
pescarias. Os índios gradaús, por exemplo, que possuíam suas 
aldeias, em te~do Pará, a três dias de distância do Araguaia, 
ex pioravam-no, atemorizando os carajás. A ilha do Bana
nal era visitada por outros grupos autônomos como os 
xavantes, os xerentes, os poxotis, os tapirapés e os avá
canoeiros, uma vez que as sociedades indígenas possuem 
grande mobilidade espacial. Essa mobilidade deve-se à 
busca de recursos alimentares - após a plantação da roça 
da comunidade, dispersam-se em grupos menores, reali
zando coletas sazonais de frutos e empreendendo caçadas 
e pescarias. Muitas vezes afastam-se bastante. de suas 
aldeias e, nestas andanças, podem atingir grandes cursos 
d'água. 

O que se pretende, ao fazer a explanação territorial de 
detenninados grupos jês e a sobreposição de seus territórios 
extensos, é compreender como os avá-canoeiros ftxaram-se 
em terras circundadas por povos culturalmente distintos. A 
reflexão que se faz é que os jês goianos, adaptados ao cerrado 
e tendo suas aldeias radicadas em intertlúvios, deixavam as 
áreas de mata de galeria que margeiam o rio Tocantins mais 



livres. Assim, os avá-canoeiros subiram o rio Tocantins, 
estabelecendo-se ao longo de seu curso, pois essas áreas eram 
menos densamente ocupadas. Possivelmente, os avá-canoei
ros lutaram pela conquista desse tenitório. 

Dessafonna, pode-seafinnarqueogrupoavá-canoeiro 
é intruso numa região eminentemente jê. Observa-se, arque
ologicamente, que os sítios de horticultores pré-históricos da 
tradição tu pi guarani p~em repetir este mesmo padrão- são 
relativamente poucos e dispersos em Goiás, levando-se em 
consideração que nem todo o estado foi pesquisado. Os sítios 
localizados nas bacias do Araguaia e do Paranaíba apresen
tam, em alguns casos, uma forte aculturação por parte de 
horticultores da tradição aratu e uru, o que parece indicar que 
a tu pi guarani era intrusa numa área densamente ocupada por 
grupos horticultores diferentes. Já os sítios estabelecidos na 
vertente do rio Paranã são dois: um deles é um cemitério, com 
vários sepultamentos, e o outro constituía uma aldeia típica, 
sem, no entanto, oferecer mai~ considerações, dado que 
esta região foi pouco estudada. 2 

A arqueóloga Innhild Wüst infonna que, nos sítios 
da tradição tu pi guarani, no Mato Grosso, especificamente 
na área bororo, onde pesquisou, oconia este padrão intru
so de ocupação em áreas e até mesmo em aldeias de grupos 
horticultores distintos. 

Aparentemente, ocorreu o mesmo padrão de assen
tamento intruso de horticultores pré-históricos da tradição 
cerâmica tupiguarani e de um grupo histórico tupi como 
os avá-canoeiros. No entanto, são evidências que mere
cem estudos mais aprofundados para que tais correlações 
possam ser feitas com maior segurança 

Em meados do século XVIII, o colonizador encon
trou os índios avá-canoeiros habitando regiões de mata 
nas margens e ilhas do rio Tocantins, bem como em alguns 
de seus afluentes. Canoeiros por excelência, poderiam 
deslocar-se facilmente pelo rio, fugindo de seus inimigos, 
que não dispunham de canoas. Além disso, buscavam 
refúgios naturais para habitarem - regiões acidentadas ao 

longo de rios, dificultando o acesso de seus inimigos. Para 
delimitar o tenitório avá-canoeiro, considere-se aquele 
território identificado anterionnente, onde ocorreram con
flitos pela posse. 

Os avá-canoeiros não aparecem na história do 
colonizador com o advento da exploração aurífera como, 
por exemplo, os grupos goiás, crixá, caiapó do sul, xavante, 
acroá, xacribá e gueguê. Eles surgem quando a decadência 
das minas de ouro levou a população a se dedicar grada
ti vamente à vida rural, estabelecendo-se, para isso, em 
tenitório indígena, f onnando fazendas de gado e lavouras 
de subsistência 

As primeiras notícias sobre os avá-canoeiros loca
lizam-nos em meados do século XVIIl nos rios Santa 
Tereza, Canabrava e, principalmente, no rio das Almas. 
Durante o governo de Luiz da Cunha Menezes (1778-
1783), havia notícias desse grupo em ilhas do rio Mara
nhãolf ocantins - conhecidas como ilhas do Tropeço e 
do Canoeiro - bem como em suas margens, mais preci
samente em terras que compreendiam os julgados de 
Ralma e São Félix. 

Os colonizadores depararam com os avá-canoeiros 
habitando as margens de grandes cursos d'água, ocupando 
as matas de galeria As referências históricas apontam a 
preferência dos avá-canoeiros pela floresta. Pohl infonna 
que tais índios "vivem nas matas próximas dos rios 
Maranhão, Paranã, Manuel Alves e da Barra do Palma "3 

Por outro lado, em relatórios de presidentes da província 
de Goiás, lê-se: "Os índios (canoeiros) demoram-se nas 
matas das margens do rio Maranhão ... "" e "Os vastos 
sertões de Amaro Leite, ricos em pastagens e em terrenos 
auríferos, fertilíssimos para todo o gênero de cultura. "5 E 
acrescenta que tais terras acham-se despovoadas em vir
tude das hostilidades desses índios. 

Os avá-canoeiros eram agricultores. No entanto, há 
apenas duas indicações sobre o tipo de planta cultivada 
por eles. Pohl informa que os expedicionários de uma 
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bandeira punitiva, enviada em 1819, encontraram numa 
aldeia uma grande roça de milho de quatro alqueires. Já 
Couto de Magalhães revela que, num dos confrontos entre 
a milícia e os índios, os soldados observaram que os índios 
traziam consigo bolsas de couro cheias de milho. 

Analisemos, aqui, os dados fornecidos por Pohl, 
em que os expedici0nários da bandeira observaram que a 
roça de milho dos índios tinha o tamanho de quatro 
alqueires. O alqueire português (certamente era esta me
dida usada na época) equívale a 13,5 litros; como um litro 
em área vale605 m2, 13,5 litros serão 13,5 x õ05 =33.396 
m2, ou seja, um quadrado de 182 x 182 metros. Portanto, 
umaáreade 182x 182metras,plantadademilho,erauma 
grande roça; talvez o milho constituísse o cultígeno mais 
importante para o grupo em sua dieta alimentar. 

Apesar de não terem sido encontradas indicações a 
respeito de outras plantas cultivadas por esses indígehas, 
acredita-se que possuíam outras culturas além do milho: 
Roque de Barros Laraia, em sua coletânea sintetizadora 
sobre os grupos tupis atuais, enumera várias plantas 
cultivadas por eles como variedades de mandioca, batata
doce, cará, amendoim, banana, milho, pimenta, fumo, 

? 

urucu, jeni papo, algodão, cabaça e outros. E bem possível 
que os avá-canoeiros conhecessem esses produtos e até 
outros mais, pois praticamente todos os grupos indígenas 
brasileiros pré-históricos, históricos e atuai~ eram agricul
tores, sendo as culturas variadas e difundidas amplamen
te. Acrescenta-se a este fato o de que os remanescentes 
avá-canoeiros têm nomes para estas plantas. 

As plantas não comestíveis citadas possuem usos 
diversos. O algodão é utilizado para confecção de redes, 
tipóias, cordinhas para adornos e para o arco, entre outros 
empregos. As cabaças servem como recipientes e para a 
fabricação de artefatos. O urucu e o jenipa1>0, por sua vez, 
são as bases das pinturas corporais e p0ssuem funções 
mágico-religiosas. Apesar da carência de fontes históricas 
a respeito, infere-se que utilizavam essas plantas. Em 
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relação ao jenipapo, porexem plo, pode-se considerar uma 
referência ao seu uso o fato de os avá-canoeiros serem 
·d~oominados "cara-preta" em algumas regiões dos esta
dos de Goiás e Tocantins no sécuto XX. Tudo indica que 
os índios pintavam-se com este fruto para obterem uma 
coloração negra, e os sertanejos identificavam-nos desse 
modo. 

Já o uso do fumo faz parte da vidam4gico-religiosa 
dos tupis e de outros indígenas não filiados lfngüistica
mente a este grupo. A indicação de que os avá<anoeiros 
cultivavam o fumo deve-se ao fato de seus remanescentes 
ainda o utilizarem nos rituais de pajelança. 

Segundo Roque de Barros Laraia, a época da lida 
com o plantio vai de maio a setembro, quande se dá a 
derrubada das grandes árvores, a queimada, o preparo do 
solo e o plantio propriamente dito, após o que os índios 
dispersam-se em pequenos grupos familiares, enquanto 
esperam pela maturação da roça, empreendendo em suas 
andanças a coleta, a pesca, a caça, a visita a outras aldeias 
e também, quando é o caso, as expedições guerreiras 
contra seus inimigos. Esta parece ter sido sempre uma 
regra geral para os grupos indígenas brasileiros que prati
cam a agricultura. O costume de haveradispetsãoem grupos 
menores após o plantio visava a suprir as necessidades 
alimentares, o que não era possível com a sedentari7.3Ção 
peIJ1lanente de todos na aldeia. No caso específico dos avá
canoeiros, tal procedimento pode ser comprovado, pois a 
bandeira punitiva enviada em 1819 contra esses índios 
encontrou na aldeia, no mês de setembro, uma roça de 
milho recém-plantada e, segundo Pohl, o massacre que a 
bandeira realizou não atingiu grande número de indígenas, 
uma vez que a maioria encontrava-se ausente em c.açadas. 

A região ao longo de grandes cursos d'água, onde 
os avá-canoeiros fixaram-se, oferecia grande diversidade 
de recursos para sua sobrevivência. Em primeiro lugar, 
poderiam retirar da pesca sua maior fonte de proteínas -
os rios Maranhãoffocantins, Santa Tereza, Canabrava, 
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Almas, Paranã, Palma, Tocantinzinho, entre outros, eram 
bastante piscosos. Por seu turno, a mata oferecia a caça, os 
frutos, a madeira para a confecção de canoas e casas, além 
de solos férteis para a prática da agricultura. Hipotetica
mente, os índios poderiam também utilizar os recursos 
alimentares provenientes do cerrado e dos campos que 
circundavam as matas de galeria O cerrado oferecia caça e 
frutos em abundância e o campo, aves de grande porte e 
cervídeos em quantidade. 

As referências sobre a cultura material dos avá
canoeiros são extremamente escassas. No entanto, as 
poucas indicações que existem permitem fazer algumas 
considerações acerca da constituição de suas aldeias, que 
parecem não fugir ao padrão tupi: eram casas grandes, 
feitas de paus e palhas de palmeira, onde habitava, em 
geral, uma família extensa. Recorramos às fontes que 
possuem tal indicação: "estendido as suas incursões (dos 
avá-canoeiros) em grandes malocas até lugares muito 
remotos dos seus acampamentos"6, "entre Amaro Leite e 
o presídio Santo Antônio foi vista uma numerosa mal oca''. 7 

Existem também depoimentos orais. Um dos participan
tes de um massacre realizado a uma aldeia avá-canoeiro 
por volta de 1927, no município de Amaro Leite, contou 
a um fazendeiro: "Organizou-se um grupo armado de 
carabinas e espingardas, e foram à aldeia, que consistia em 
uma só casa grande de palha "8 O termo mal oca, em prega
do nas fontes antigas, é usado para designar casa grande de 
índios ou simplesmente aldeia indígena. 

Quanto ao número de casas, não há referências a 
respeito. Contudo, há indicações da existência de mais de 
uma Pohl conta que, em um ataque a certa aldeia avá
canoeiro, em 1819, os colonos incendiaram as" cabanas de 
palmeiras". E' sobre outro ataque, nas cabeceiras do rio 
Thesouras, tem-se: "travando combate, ... as cabanas e 
objetos dos selvagens foram queimados. "9 Cabana é outro 
termo que significa habitação rustica ou precária, não 
tendo, desse modo, a conotação de ser pequena ou grande. 

Ao nos referirmos a aldeias, é pertinente falarmos 
em cerâmica, já que, segundo Laraia, é ela uma das 
características mais marcantes dos povos tupis. Tal autor 
informa que vários grupos filiados a essa família lingüís
tica ainda praticam ou praticavam antes do contato a 
confecção da cerâmica. Embora as fontes históricas dos 
séculos XVIII e XIX não façam referências à utilização da 
cerâmica pelos avá-canoeiros, pesquisas etno-históricas 
deste século apontam o fabrico deste utensílio por esses 
índios. O local de uma antiga aldeia massacrada em 1927 
foi visitado por uma equipe de pesquisadores da UCG, em 
1985, constatando-se a presença de abundantes fragmen
tos de cerâmica aflorando na superfície. 

A penetração colonizadora nos tenitórios de ocu
pação dos avá-canoeiros modificará gradativamente o 
modo de vida dos índios. Os conflitos entre eles e os 
colonos tomaram-se mais freqüentes a partir da década de 
1780. Os estabelecimentos rurais implantados nos distritos de 
Palma, São Félix, Canno e Chapada-pov~ões auríferas 
fundadas na margem direita do rio Maranhão - encontra
vam-se freqüentemente hostilizadas pelos índios, possi
velmente em virtude dos alongamentos dos colonos em 
busca de terrenos férteis para agricultura e pastagens para 
o gado. A navegação pelo rio Tocantins também ressentia
se da ameaça indígena neste período. Somente no século 
XIX o tenitório a vá-canoeiro delineia-se mais claramente 
em virtude do aumento do volume de informações acerca 
dos locais de movimentação dos índios. 

Reinventando o Próprio Espaço 
Os avá-canoeiros ocupavam ambas as margens do 

rio Tocantins/Maranhão antes do início da colonização de 
Goiás. Porém, com o advento da mineração, há indicações 
de que eles abandonaram algumas áreas da margem 
direita do referido rio~ possivelmente por não possuírem 
terrenos de boa qualidade. Entretanto, em relação às áreas 
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férteis deste lado do rio, as evidências históricas mostram 
que os índios lutaram ferrenhamente para conservá-las, 
como, por exemplo, a áreadoºrio Paranatinga. E quando 
os avá-canoeiros perceberam as ameaças de invasão da 
parte mais fértil de seu território (terrenos da margem 
esquerda do rio Maranhão}, não encontraram outra saída 
a não ser defendê-lo por meio da contenda. Durante toda 
primeira metade do século XIX as tentativas de coloniza
ção dessas terras, também denominadas de sertão de 
Amaro Leite, foram dificultadas pelos índios. 

Tal disputa encontra-se identificada em documen
to histórico, quando o presidente da província de Goiás, 
Cruz Machado, discorrendo sobre a criação de colônias 
militares no sertão de Amaro Leite, diz: 

A região escolhida para edificação dos presídios é de 
clima ameno, abundantes matas férteis, ecam pos para 
criação de gado. E pela uberoade é que as tribos 
indígenas, que facilmente abandonaram os terrenos 
situados na margem direita do Maranhão, não tão 
férteis, e em muitas partes estéreis, persistiram em 
ocupá-la e neste empenho foram crescendo em 
ferocidade, e por isso tem sido em todos os tempos 
e ainda é infestada pelos Canoeiros. 'º 
Passemos a identificar mais detalhadamente o ter

ritório de ocupação dos avá-canoeiros bem como luta pela 
manutenção desse território. 

No século XIX, o documento mais antigo 
compulsado, datado de 1807, 11 aponta a presença dos avá
canoeiros bem ao norte, impedindo a navegação pelo rio 
Tocantins, a partir do arraial do Pontal, na direção de quem 
sobe o rio. 

Silva e Souza informa, em 1812, que esses índios 
eram extremamente aguerridos e navegavam pelos rios 
Paranã, Barra do Palma, Tocantins e Manoel Alves come
tendo estragos nos estabelecimentos rurais edificados ao 
longo desses rios. 
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Pohl identifica, em 1819, o território a vá-canoeiro 
como compreendendo ambas as margens do rio Mara
nhão. Na margem esquerda, o território abrangia desde o 
rio, estendendo-se até a região dos distritos de Amaro 
Leite e Descoberto da Piedade. Este autor informa, repe
tindo Silva e Souza, que as aldeias dos índios localizavam
se nas matas próximas aos rios Maranhão, Paranã, Barra 
do Palma e Manoel Alves. Contudo, ele identifica preci
samente uma aldeia nas margens do rio das Almas, a qual 
foi destruída por uma bandeira que queria pôr fim à 
resistência indígena contra a conquista de suas terras. Segun
do informações de uma índia presa neste massacre12, conta
vam-se ainda mais três aldeias nessa região. O rio das Almas 
parece ter sido densamente povoado por esses índios. 

Em 1824, Cunha Mattos registra a presença dos 
avá-canoeiros numa vasta região de ambas as margens do 
rio Maranhãoffocantins. Segundo esse autor, os índios 
habitavam as fragosas montanhas à esquerda do Maranhão, 
as ilhas deste rio, as vizinhanças da fazenda Coniola, Amaro 
Leite e Descoberto da Piedade. Ele informa ainda que todo 
o território entre os rios Preto, Santa Tereza e margem 
esquerda do Tocantins estava povoado por esses índios. 
Quanto às aldeias, Cunha Mattos as localiza nos rios das 
Almas, Canabrava e nas proximidades da vila da Palma. 
Ele também relata que tais indígenas movimentavam-se 
na margem di1eita do Maranhão, na estrada que passa pelo 
rioPretoemdireçãoaoan·aialdeSãoFélix,desteseguindo 
pelo arraial da Chapada até a vila da Palma, perturbando 
os viajantes. 

Considerando as informações obtidas até o mo
mento, observamos que o território de movimentação dos 
avá-canoeiros se delineia numa grande extensão ao longo 
do rio Maranhãoff ocantins. Temos, então, ao norte, toda 
a região que vai da foz dos rios Santa Tereza, Almas e 
Paranatinga; a leste, na margem direita, os índios não 
adentraram muito para o interior, permanecendo em regiões 
não muito distantes do rio Maranhão; a oeste, dominavam 



toda a região a partir do rio Maranhãoff ocantins, esten
dendo-se até as terras banhadas pelos rios Santa Tereza e 
Canabrava, que possuem um longo percurso; ao sul, a 
movimentação dos índios foi registrada nas proximidades 
do rio Maranhão, nos distritos de Traíras e Amaro Leite. 
Percebe-se que os terrenos da margem esquerda do T ocan
ti ns/Maranhão estavam mais densamente ocupados pelos 
índios do que os da direita, principalmente a região entre 
os rios Maranhão/focantins e Santa Tereza~ 

Já na década de 1830, o território avá-canoeiro foi 
delimitado em documento do governo próvincial, que o 
situou na região que compreendia as povoações de Amaro 
Leite, Traíras, São José do Tocantins, S.ão Félix e Palma.13 

As aldeiac; localizavam-se 

ao nascentedeAmarol.eiteeDescoberto,ao poente de 
Traíras, São José e São Félix, sul de Palma e Porto 
Imperial e norte de Água Quente, compreendendo seu 
território aprox.imadamente vinte léguas de nas
cente a poente e trinta léguas de sul a norte. 14 

Contudo, no final desta década, aparecem a5 pri-
meiras evidências de indígenas em outras áreas. Conflitos 
entre índios e colonos foram registrados ao norte, nas 
imediações da vila da Palma e da povoação do Espírito 
Santo do Peixe; a leste, na margem direita do Maranhão, 
nos distritos de São Félix, Carmo e Chapada; a sudoeste, 
nos distritos de @avalcante,, São José do Tocantins e 
Traíras e, finalmente, a oeste, na margem esquerda, nos 
distritos de Descoberto da Piedade e Amaro Leite; à 

sudoeste, na região de Crixás, e, ao sul, nos distritos de ,, 
Pilar, Agua Quente e Cocai. 

. Ao se obterem informações sobre os locais de 
movimentação dos índios, observa-se que estes atacavam 
regiões periféricas a seus territórios tribais. A hipótese que 
se lança é que ou esses índios estiveram reprimindo os 
ai ongamentos dos colonos em seus territórios -e com isto 
atingiram outras áreas, como se estivessem protegendo as 

regiões mais centrais, onde localizavam-se as aldeias-ou 
estavam sendo empurrados para novos locais em virtude 
das perseguições do colonizador. Deve~seconsiderarque 

· a região de Crixás e Pilar constituíam antigos territórios de 
grupos acuêns, os quais foram em partealdeados no final 
do século XVIII, sendo que estas regiões encontravam-$e, 
possivelmente, menos povoadas na época Todavia, hor
das xavantes autônomas movimentavam-se nessas vastas 
terras, mas, à primeira vista, não parece ter sido evitado o 
ingresso gradativo dos avá-canoeiros. 

Os relatos sobre os ·avá-canoeiros, nas primeiras 
décadas do século XIX, também vincl)lam-se às disputas 
entre índios e não índios pela posse da terra. A edificação 
dos presídios militares de Paranatinga e São Félix, às 
margens do rio Maranhão , com vistas a proteger locais 
assolados pelos indígenas, não foi suficiente para detê-los 
na defesa de seus territórios tribais. Possivelmente, evita
vam os locais patrulhados, mas às vezes enfrentavam o 
pequeno, número de praças que compunha a força dos 
presídios, que, nessa época, era eomposta de um quartel 
com uma força, com o objetivo de amparar e promover a 
navegação e deter as incursões indígenas que impedissem 
a fixação dos colonos. Esses fortins não funcionavam 
continuamente; encontmvam-se ora abandonados ora em 
funcionamento. 

A força destinada a compor o presídio era de um 
cabo e de 8 a 16 praças. Em várias ocasiões, as autoridades 
governamentais reclamavam da insubordinação e da co
vardia dos praças. Certa vez, os avá-canoeiros apareceram 
defronte ao presídio de São Félix, porém do outro lado do 
rio. Os homens que compunham a força do presídio, 
temerosos, pois os índios encontravam-se em maior nú
mero, fugiram para o arraial do Canno. Noutra ocasião, o 
destacamento de seis praças que fazia ronda nas margens 
do rio Maranhão foi atacado de surpresa e morto pelos 
índios. Apenas uma índia avá-canoeir,0, de nome Maria, 
acompanhante da ronda como intérprete assalariada e 
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casada com um índio do Pará, que compunha a força do 
destacamento, salvou-se mergulhando no rio. 

Os conflitos entre esses índios e os colonos toma
ram grandes proporções durante toda a primeira metade 
do século XIX. Nessa guerra, os contendores lutavam 
como podiam, visando a alcançar vitórias nas disputas. 
Tudo indica que o objetivo dos indígenas era intimidar os 
colonos, com o fim de mantê-los fora de seus territórios 
tribais. Observa-se na documentação histórica que o nú
mero de mortes provocadas pelos avá-canoeiros era bem 
pequeno. Muitas vezes os ataques às fazendas não faziam 
vítimas, apenas feridos; porém, causavam sérios prejuízos. 

A seguir, são enumeradas algumas atitudes belieo
sas utílizadas pelos índios, tendo em vista afastar os 
inimigos de seu território: 

os índios atacavam com alaridos, mostrando-se furiosos 
e, a julgar pelas altas vozes e brados, davam a impressão 
de haver grande número de combatentes; 15 

. Alencastre e Silva e Souza infonnam que mulheres e 
cães participavam das batalhas,. e parece que tal fato 
causou horror entre os colonizadores. No entanto, é 
relativamente comum a participação de mulheres nos 
combates, colocando-se atrás dos homens para lhes 
passarem as flechas. A presença de cães, por sua vez, foi 
observada pelos expedicionários da bandeira enviada às 
ilhas do Tropeço para realizar a conquista dos índios. Os 
indígenas, em geral, gostam de cães, utilizando-os em 
caçadas e conservando-os sempre famintos, e assim 
mais bravos; 
os colonizadores observaram que os índios atacavam de 
surpresa e logo depois fugiam, embrenhando-se nos 
mat-0s. Essa foi uma tática freqüente, possivelmente 
porque os colonos eram em maiornúmero, sendo neces
sário observar com cuidado e executar os ataques com 
rapidez para que tivessem êxito; 

. algumas vezes os índios mutilavam os corpos de suas 
vítimas; essa atitude poderia fazer parte do terror que 
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desejavam causar em seus inimigos. O jornal Matutino 
Meyapontense infonna: "Os canooiros cometeram bar
baridades horrorosas nos corpos dos que assassina
ram, segundo os juízes de paz de São José e Amaro 
Leite." 16 

' A primeira vista, podem-se levantar dúvidas a 
respeito da veracidade dessas informações. O colonizador 
tinha medo dos indígenas e preconceito contra eles, po
dendo assim, exagerar e até mesmo inventar fatos. TOda
via, inf onnações da atualidade sobre frentes de atração, 
organizadas por órgãos tutores dos indígenas, vêm confir
mar os relatos contidos nas fontes históricas. 

Outros gruQOS indígenas contatados no século 
XX tiveram essa mesma atitude de mutilar seus inimi
gos servindo-se dos facões oferecidos pelas pr.óprias 
frentes de contato. Revelações pessoais do sertanista 
Sydney Possuelo, que participou de várias dessas fren
tes organizadas pelo Serviço de Proteção ao fndio-SPI 
- e pela Funai, informam que os índios uaimiri-atroaris, 
num .ataque à frente de atração instalada no estado do 
Amazonas, por volta de 1973, esquartejaram eom facão 
um dos funcionários do órgão. Esse mesmo sertanista 
ainda nos contou que tal fato também ocorreu na frente 
de atração dos índios araras do Pará no início da década 
de 1980. 

Convém mencionar aqui alguns aparatos de guerra 
utilizados pelGs índios. As armas usadas por eles eram o 
arco, a flecha e as lanças. As referências inf onnam ainda 
queaspontasdasflechasedaslançaseramdentadas.Silva 
e Souza escreve que tais índios "usam, além de arco e 
flecha, lanças de mais de vinte palmos, dentadas nas 
extremidades." 17 Já Pohl infonna que eles 

possuem grande destreza no uso de suas annas, 
usam lanças de mais de três metros de comprimen
to, providas de ponta muito aguda, com farpas. As 
suas flechas também possuem essas farpas, que 
têm o inconveniente de não poderem ser retiradas 
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das pessoas por elas atingidas sem alargar a ferida 
e tomá-la mais perigosa. 18 

A presença do colonizador nos territórios indíge
nas acabou por levar os avá-canoeiros a entrarem em 
contato com o ferro, passando a utilizá-lo nas pontas de 
algumas de suas flechas. Certamente os índios observa
ram os benefícios advindos da utilização desse metal, pois 
consistia num material mais duro e cortante do que aque
les encontrados na natureza. O ferro, entretanto, era rou
bado, como atestam as f entes históricas: 

a patrulha enviada pelo subdelegado da freguesia 
de Pilar apanhou algumas setas que os canoeiros 
lançaram na sua fuga ao aproximar-se do rio Ara
guaia. Algumas tinham aguçadas chopas de ferro, 
produto de seus latrocínios. 19 

E ainda: "roubam tudo quanto é ferro ... "20• Essas 
flechas com pontas de ferro mantiveram-se como herança 
a seus remanescentes. Os grupos contatados em 1973 e 
1983, o primeiro no Araguaia e o segundo no Tocantins, 
portavam armas com pontas de ferro. 

Couto de Magalhães diz que, além do arco e da 
flecha, os índios serviam-se de porretes: 

tiram-no do cerne de madeiras de lei, atam-no com 
uma corda e manejam-no de modo que sua pancada, 
senãoésempremortal,servepelomenosparaderrubar 
a vítima e dar-lhe ocasião de matá-la mais comoda
mente. O porrete é curto, de três palmos, e o cabo é do 
tamanho de quatro polegadas; a ponta é mais larga do 
que o resto e termina em fonna de azagaya 21 

Ainda segundo Couto de Magalhães, este porrete, sendo 
lançado, consegue derrubar o inimigo a 60 passos de 
distância. 

A buzina era outro aparato utilizado na guerra entre 
avá-canoeiros e colonizadores. Quando os colonos ouvi
am a buzina dos índios, ficavam alannados e preparavam-

se no caso de haver algum ataque. Todavia, não se sabe se 
a buzina tinha outras utilidades e nem de que material era 
confeccionada 

Essas estratégias de guerra utilizadas pelos avá
canoeiros provocavam grande pavor entre colonos e habi
tantes dos povoados mais hostilizados, impedindo, desse 
modo, o rápido avanço da colonização sobre suas terras. 
Contudo, observa-se um certo exagero nas fontes históri
cas, que atribuem aos índios a responsabilidade pordes
truições devastadoras. Cunha Mattos infonna que 

os enormes estragos feitos pelos canoeiros estão 
acometendo, nos distritos de Amaro Leite e Desco
berto e nos rios e estradas de Pilar para Porto Real, 
estragos tão fatais que os mesmos distritos e as ricas 
margens do Maranhão acham-se quase desertos e 
os moradores que têm escapado à morte abando
nam aceleradamente suas fazendas e habitações, de 
maneira que os lugares em que há poucos anos 
existiam acima de 400 propriedades e muitos milha
res de escravos, estão ocupados pelo bárbaro cano
eiro que em número de mil arcos infestam e asso
lam, queimam e matam terrenos, fazendas, casas e 
habitantes a quem reduziram e continuam a reduzir 
à última desgraça. 22 

Durante algumas décadas, os índios obstaram a 
ocupação de novas áreas dentro de seus territórios tribais, 
a1 ém de terem contribuído para o despovoamento de terras 
que estavam sob o domínio do branco. Entretanto, há um 
grande exagero nessas informações quando se referem ao 
estado de opulência da região. Na capitania de Goiás, nos 
momentos de maior exploração aurífera, o número de 
escravos não ultrapassou a cifra dos vinte mil,23 e Cunha 
Mattos refere-se a milhares de escravos. Por outro lado, o 
número de 400 propriedades na região destruída pelos índios 
é igualmente falso, pois, servindo-se de estatísticas de 1828 
(quatro anos após Cunha Mattos ter escrito este documento), 
os sítios de lavouras dos Julgados de São João da Palma e de 

75 



Traíras somam 330e 106 fazendas de gado. Dessafonna, não 
haveria po~ibilidade de os índios terem destruído quase o 
total de estabelecimentos rurais dessas localidades. 

Deixando-se de lado certos exageros contidos nas 
fontes históricas, os índios de fato causavam sérios preju
ízos às fazendas instaladas em seus territórios. E pode-se 
dizer que o medo que os colonos sentiam das hostilidades 
indígenas contribuiu para 0 qespovoamento de áreas 
ameaçadas pelos avá-canoeiros, sendo que os conflitos 
tomavam grandes proporções na medida que os núcleos 
populacionais eram pequenos e despovoados em virtude 
da decadência da produção aurífera e da dispersão da 
população na vida rural. Além do que, as fazenda.5 ~ os 
sítios de lavouras eram distantes uns dos outros, fieando 
estes locais, de certo modo, isolados. 

Os colonos tinham verdadeiro pavor dos índios, 
cultiV,ado através de décadas de lutas e enfrentamento 
entre ambos. O medo que a população branca nutria pelos 
avá-canoeiros pode ser ilustrado no ofício do comandante 
da milícia -de São José do Tocantins ao presidente da 
província, Luiz Gonzaga de Camargo Aeury, infonnan
do-o sobre o ataque que esses índios fizeram no sítio 
denominado Lavra, distante três léguas do rio Maranhão 
e a onze léguas de Traíras: 

onoe assaltando o maldito inimigo aos morado
res que se achavam trabalhando nas rocinhas que 
estão ao pé da vivencla flecharam dois e mataram 
outro, e com o ataque uma das mulheres que se 
achava doente de cama com os alaridos do gentio 
e gritos de gente que retiravam sempre pelejando 
espirou - tal foi o horror que concebeu a miserá
vel - oe repente. 24 

Pohl também observou o medo que a população do 
norte sentia dos avá-canoeiros. Segundo esse autor, os 
índios eram "muito temidos pela sua selvageria e cruelda
de. "25 Em São Félix, na ocasião em que se organizava uma 
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bandeira contra tais índios, foram solicitados quarenta 
recrutas desse arraial paracomporaexpedição; entretanto, 
por temor, apenas cinco homens se apresentaram. 

Outra evidência do receio ao enfrentamentocom os 
índios está no relatório apresentado pelo presidente da 
província, Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, escrevendo 
sobre o fracasso da bandeira enviada para-estabelecer a paz 
com os avá-canoeiros, em 1836: 

" E doloroso porém declarar-vos, Senhores, que uma 
força de 181 homens nenhum bem produzisse, e 
parece que a covardia de seus comandantes, ou 
talvez sua imperícia fez que nem ao menos se 
encontrassem com o canoeiro, de quem confessam 
terem visto a trilha; absolutamente ignorantes do 
que deviam fazer, se não são verdadeiramente patifes, 
eles empregaram todo o tempo em giros sempre 
vizinhos a Amaro Leite, Descoberto, ou São Félix, 
consumindo assim os mantimentos até ~ue a fome 
causasse as deserçõés, e por último tiveram melho
res desculpas com a entrada do inverno, é fama que 
a pesca e caça ocupou exclusivamente os cuidados 
dos comandantes, e que o de São Félix recolhera-se 
com grande courama, e charqueada do gado brabo, 
que abunda n'aquele fertilíssimo território, em cuja 
caçada empregava animais, e praça.26 

As atitudes indígenas, descritas nos documentos 
históricos como cruéis e selvagens, eram justificadas por 
Pohl, homem crítico e instruído. O naturalista austríaco 
observou que no centro da discórdia entre índios e colonos 
residia a questão da exploração da terra e da utilização de 
mão-de-obra nativa. Ele demonstrou com bastante propri
edade a visão que os colonos tinham dos índios: 

Com olhos cúpidos, encaram esses colonos as 
posses dos índios em geral, e de sua apropriação 
esperam abundantes riquezas. Ouvem-se constan
temente reclamações de que os índios, que já foram 
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empurrados da maior parte do Brasil, possuem as 
melhores terras e devem ser aniquilados e que o Rei 
deveria enviar auxílio para a exterminação desses 
bichos (é este o nome qoe dão aos pobres índios). 
Que eles eram uma praga para a humanidade e que 
só com seu extermínio total poderia o Rei satisfazer 
e enriquecer os seus súditos. Escutam-se tais opini
ões em todo o norte de Goiás mesmo entre sacerdo
tes ilustrados.:21 

Pohl ainda justifica a atitude belicosa dos índios 
contra os colonos: 

Não é de se admirar, portanto, que os pobres 
selvagens tomem igualmente providências para a 
sua segurança e que pretendam aniquilar os seus 
adversários ou, pelo menos, conservá-los ame
drontados e assustados. Esse é o caso especial men
te dos Canoeiros, limitado a leste e a oeste pelos 
colonosqueàsvezesdãovazãoaoseuódioeinvejados 
índios e até tentam escravizá-los. Não fossem tão 
cruéis em suas ações os Canoeiros, não perdoando 
qualquer cristão, há muito tempo estariam extenni
nados, desalojados ou escravizados. 28 

O objetivo dos avá-canoeiros, como o próprio Pohl 
reconhece, era manter o colonizador afastado de suas 
terras. E, para isso, lutaram obstinadamente, sem recua
rem, providenciando para que essa luta tivesse êxito tanto em 
nível de combate quanto de efeitos psicológicos no inimigo. 

Com os constantes ataques e assassínios feitos 
pelos Canoeiros, tem aterrado a população.do inte
rior e obrigado muitos lavradores a abandonarem 
as suas terras, procurando abrigo no centro das 
povoações, em grave perda da indústria do país e àa 
riqueza nacional. 29 

A questão do povoamento do sertão de Amaro 
Leite era tão grave que a lei n. 11, de 05109/1838, isentou 
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do imposto do dízimo todos aqueles que se estabeleces
sem no distrito de Amaro Leite. Mas esse incentivo fiscal 
em nada contribuiu para o povoamento da região. 

.. 

Esta lei objetivava o povoamento nestedistrito, que 
possui férteis terrenos bons para criar e minas de 
metais preciosos; mas em razãodacrueleconstante 
agressão que sofrem seus habitantes do índio Cano
eiro, e por isso tem decrescido em uma progressão 
espantosa tanto que se acha quase abandonado. 
A'.chava a Assembléia Provincial que a isenção do 
dízimo, por 10 anos seria um poderoso incentivo, 
porém não obteYe nenhum resultado e as coisas 
ficaram no mesmo estado. Por isto julgou-se por 
extinguir o privilégio. As razões de a Assembléia 
Legislativa Provincial extinguir a lei é que não 
consta que fosse residir e estabelecer-se no distrito 
de Amaro Le-ite um só indivíduo. Espera-se que 
cessem as causas que impedem o aumento da 
população devido ãs providências que deverão ser 
tomadas pelo governo lmperial.30 

Vejamos o que as fontes históricas infonnam a 
respeito da população a vá-canoeiro, no período de tempo 
até agora estudado. 

A população do grupo avá-:canoeiro é um dos 
aspectos mais difíceis de serem análisados em virtude da 
carência de dados históricos á respeito, principalmente pelo 
fatodequenenhumadesuas aldeias foi reduzidaaaldeamento 
oficial. As fontes históricos não indicam e número de 
indivíduos, ora se referindo a muitos índios, ora a poucos. 
Contudo, sabe-seque as aldeias dos povos tupis não são muito 
numerosas se comparadas com as populosas aldeias dos 
grupos jês. Essa ausência de informações numéricas e a 
escassez de notícias a esse respeito dificultam até mesmo 
sugerir hipoteticamente alguma estimativa populacional. 

No final do século XVIII, quando expedicionários 
atacaram uma aldeia estabelecida nas ilhas do Tropeço, as 
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fontes referem-se a um grande choque entre índios e 
brancos, e a expedição "fez grande mortandade. "31 Se 
foram muitos os mortos é porque certamente a aldeia era 
numerosa, pois há informes de que muitos fugiram e que 
o comandante da bandeira saiu em seu encalço. Pohl 
informa que "eles formam uma das tribos mais numero
sas. "32 Já na aldeia destruída em 1819 não houve muitas 
mortes, pois a maioria da população estava ausente. 

Cunha Mattos, em 1824, fala em números da popu
lação avá-canoeiro, porém é incoerente em suas estimati
vas. Num ataque dos índios ao julgado de Traíras, disse 
que havia 1.000 arcos, isto é, 1.000 guerreiros. Em outra 
referência, fala em 300 guerreiros, considerando tal tribo 
pequena. Relata ainda que os avá-canoeiros têm aumen
tado a população. Analisemos os números apresentados 
por este militar: se o grupo é composto de 1.000 guerrei
ros, multiplicando-se por 4 - considerando mulheres, 
crianças e homens velhos-daria uma população de 4.000 
pessoas. Se considerarmos 300 guerreiros, usando o mes
mo raciocínio, teríamos aproximadamente 1.200 indivíduos. 
&te contingente estaria distribuído em quantas aldeias? 

Os informes contidos no jornal Matutina Meya
pontense também apresentam dados populacionais diver
gentes. Segundo essa fonte, datada de 1832, concluiu-se, 
em reunião do conselho do governo, que tais índios eram 
em pequeno número, sem dizer a quantidade. No ano 
seguinte, esse mesmo conselho inf onna que os índios têm 
aumentado a população e que, num ataque a Amaro Leite, 
segundo informações que os conselheiros crêem verídi
cas, contaram 400 combatentes. Neste caso, é um exagero 
atribuir tamanho contingente de guerreiros, pois, nessa 
ocasião, Amaro Leite era um arraial bastante decadente e 
esse número de guerreiros seria mais que suficiente para 
destruí-lo por completo. 

As décadas de 1840 e 1850, por sua vez, foram o 
período de maior repressão contra a resistência dos avá
canoeiros. Na documentação histórica, observa-se uma 
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linguagem muito violenta e intolerante ao se falar sobre os 
grupos indígenas autônomos que evitavam o contato 
pacífico com o colonizador. Na década de 1840 particular
mente, a documentação histórica revela a existência de 
três presídios militares ao longo do rio Maranhão/f ocan
tins - Paranatinga, São Félix e Xambá Contam-se ainda 
os destacamentos volantes, colocados nos locais onde os 
índios apareciam com freqüência, além de inúmeras ban
deiras punitivas enviadas contra eles. Conflitos entre avá
canoeiros e colonos foram registrados nos distritos de Palma, 
Peixe, Amaro Leite, Crixás, Pilar, Água Quente, na estrada de 
Pilar para Traíras, em Traíras e em várias localidades do 
distritodeSãoJosédoTocantins- naestradaqueligaestavila 
a Cavalcante, na altura do cruzamento dos rios Bagagem e 
Tocantinzinho, bem como São Félix. 

Na década de 1850, delineia-se claramente o fenô
meno da grande dispersão dos avá-canoeiros, abrangendo 
um vasto território. Em 1850, os índios apareciam nas , 
imediações de Agua Quente, Thesouras, Amaro Leite, São 
Félix, Chapada, Peixe, Pontal e Almas. Observa-se, por
tanto, que os índios atingiram regiões meridionais de seu 
território, como Thesouras, e setentrionais, como Almas 
e Pontal. Segundo infonnações datadas de 1851, tais 
indígenas circulavam também, com freqüência, no distri
to de Cavalcante e na chapada dos V eadeiros - antigo 
nome de Alto Paraíso. Em 1852, aparecem importunando 
os xavantes aldeados em São Joaquim do Jamimbu e 
atemorizando os moradores do distrito de São Félix. 

No ano seguinte, a presença dos avá-canoeiros é 
registrada em várias localidades: nas terras entre os rios 
Araguaia e Tocantins; nas vertentes do rio Maranhão, nos 
limites entre Traíras e Santa Luzia (o rio Maranhão defme os 
limites), e em terras além da chapada dos Veadeiros. Os 
destacamentos implantados no rio Maranhão e na passagem 
do rio Tocantinzinho (na estrada que liga Cavalcante a São 
José do Tocantins) provavelmente empurraram os índios em 
direção às cabeceiras destes rios, de onde atingiram a chapada 



dos V eadeiros. Quanto ao aparecimento dos avá~anoeiros 
em te~ liniftrofes de Santa Luzia, é bem pro\'ável que eles 
tenham subido o rio Maranhão ou o rio Bagagem para 
alcançar tal região . .&tas dispersões ocorreram, pqssivelmen
te, em virtude das perseguições dos destacamentos dos quar
téis de Pilar e de Xambá, estabeleciôos nas margens do rio 
Bagagem, que patrulhavam a região do rio Maranhão. 

No ano de 1854, a presença dos índios é registrada 
nos distritos de Pilar, Água Quente, Traíras, Santa Euzia 
- na região tocantínea -, no aldeamento São Joaquim do 
Jamimbu e a dez léguas de Leopoldina - na bacia do rio 
Araguaia. Neste mesmo ano, o presidente da província de 
Goiás, Antônio da Cruz Machado, infonnou em relatório 
que os avá-canoeiros habitavam os terrenos despovoados 
entre Pilar e outros municípios mais ao norte e que tais 
índios tinham seus arranchamentos nas matas às margens 
do rio Maranhão, até a confluência com o rio das Almas. 
Os conflitos entre índios e colonizadores vinham até aqui 
impedindo o pc>voamento maciço das férteis terras da 
margem esquerda do rio Maranhão. 

Os relatos do ano de 1855 apontam os avá
canoeir:os como habitantes da margem direita do rio 
Crixá-Mirim. Os terrenos a oeste de Crixás, banhados 
pelos rios do Peixe, Thesouras, Crixá-Açu e Crixá
Mirim eram habitados pelos avá-canoeiros e xavantes. 
Ainda no mesmo ano, há notícias de três aldeias de avá
canoeiros na bacia do rio Tocantins. Uma delas locali
zava-se no córrego Alg0doeiros, entre o arraial de 
Amaro Leite e o presídio Santo Antônio; outra,. na 
localidade deneminada Barro Alto (terras situadas nas 
margens do rio Canabrava); e ainda outra na margem 
direita do rio Canabrava, a aproximadamente 12 a 14 
léguas acima de sua barra €om o rio Maranhão. Os 
antigos supunham que era desta aldeia que os índios 
partiam para hostilizar os moradores da região. 

Em 1857, há notícias de movimentação dos avá
canoeiros na freguesia de $anta Rita. No ano seguinte, 

apareceram nos distritos de Pilar e Eorto Imperial. Já em 
1859, movimentavam-se em Porto Imperial, na freguesia 
de Santa Rita, no distrito de Cavalcante (na região do rio 
Maranhão) e em várias localidades do município de São 
José ôo Tocantins. 

A divisão dos avá-canoeiros em grupos menores, 
de grande mobilidade esgacial, permitia que esses índios 
se movimentassem por uma imensa área que abrangia 
seus territórios tradicionais e também regiões fora deles. 
Essas regiões constituíam territórios de grupos acuéns, 
mas encontravain-se habitados apenas por hordas, pois a 
maioria dos índios já havia sido desalojada dali. Assim, 
toda essa área ficava de certo modo disponível para os 
diminutos grupos autônomos, como os xavantes e os avá .. 
canoeiros, b,em como para a colonização. A fuga dos 
índios para outras áreas e, conseqüentemente, o choqu.e 
com os colonos apontam para o fato de que a esta altura a 
província de Goiás já se encontrava colonizada 

V:erifica-se que as terras para onde os índios migra
ram eram regiões de mata que margeavam cursos d'água, 
ambiente ao qual estavam adaptados. Grupos de avá
canoeiros subiram os rios Santa Tereza e Canabrava e, 
possivelmente,apartirdaí,alcançaramregiõesdabaciado 
Araguaia. Há notícias de que os índios movimentavam-se 
na margem direita do rio Crixá-Mirim, no rio do Peixe e 
no Thesouras-todos reputados como piscosos-, além de 
percorrerem as margens do Araguaia e a ilha do Bananal. 
A fertilidade e a abundância de rocursos naturais da região 
são descritas por Pohl: 

As comarcas de Palma e de Porto Imperial compre
endem terrenos que ficam além do Tocantins, na 
margem ocidental, e terminam no rio Araguaia, 
porém todas estas terras cobertas dos mais nutriti
vos parados, de florestas muito espessas, de minas 
de fino ouro estão abandonadas por causado receio 
que há dos indígenas Canoeiros. 33 
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Grupos de avá-canoeiros ainda subiram os rios 
Maranhã0, Bagagem e Tocantinzinho, ocupando as regi
ões de mata de galeria aó longo de suas margens. No rio 
Bagagem, há notícias dos índios no local denominado 
Boca da Mata. E subindo mais ainda este rio, próximo às 
suas nascentes, instalaram-se na região denominada Aca
ba Vida. Os rios Maranhão, Bagagem e Tocantinzinho 
têm um longo percurso, mas nem todo ele constituía-sede 
terrenos férteis. No entanto, os índios buscavam as terras 
produtivas, onde podiam explorar a mata para a agricultu
ra, e, possivelmente, os recursos do cerrado, como a caça 
e frutos em abundância, além dos peixes. Os avá-canoei
ros, ao subirem estes rios, entraram em contato com terras 
que hoje compreendem o Distrito Federal e vizinhanças e, 
provavelmente, atingiram, no século XX, a região de 
Unaí, que se localiza ao norte do estado de Minas Gerais, 
próximo a Brasília. ... 

A popu laçãodeavá-canoeiros, a partir da década de 
18,40, foi-se reduzindo ano após ano, em virtude de 
massacres e perseguições perpetrados contra esse povo. O 
presidente da província, Joaquim Ignácio de Ramalho, 
informa, em 1847, que "a nação cano<1ira não é bem 
conhecida, apenas sabe-se que não é muito numerosa. "34 

Em relatório oficial, o presidente da província, Silva 
Gomes, estima, em 1851, que a população dos avá-

• 
canoeiros era pouco numerosa. Já o presidente da provín-
cia, Francisco Mariani, em 185 3, diz que de maneira geral 
os índios eram poucos e espalhavam o terror por onde 
passavam. Ainda em relatório, o presidente Antônio ,da 
Cruz Machado informa, em 1855, que foram vistas duas 
aldeias numerosas: uma no alto curso do rio Santa Tereza 
eoutranorioOmabravaEm 1857 ,hánotíeiasdeumcombate 
travado entre os índios e uma bandeira, nas cabeceiras do rio 
Thesouras, G}Uando "foram mortos grande número. "35 Desse 
modo, não havia dados quantitâtivos da população indígena, 
apenas notícias vagas que diziam serem os índios ora nume
rosos ora poucos. Possivelmentea populaçãodeavá-canoeiros 
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encontrava-se sensivelmente reduzida, principalmente devi
do aos massacres e às perseguições por ela sofrida 

A redução da população indígena provocou certa
mente modificações profundas na sociedade dos avá
canoeiros, com relação à organização do trabalho, regras 
de matrimônio, relações de parentesco e outros. Porém, 
são temas apenas para se especular, pois é impossível, no 
moment0, conhecer as reais transfonnações que ocorre
ram.Infere-se que as regras de matrimônio e as relações"de 
parentesco tenham-se transformado a partir do contato 
com um pequeno grupo na região do rio Araguaia, ·em 
1973. Nesse grupo, a índia chamada Tatia, com mais de40 
anos, informa que se casou com seu pai biológico, e dessa 
união nasceu uma filha, falecida antes do contato. O índio 
Tutau é pai biológico de dois filhos e uma filha, porém 
estes tinham mães diferentes; contou-nos que seu filho 
Putikao e sua filha Kawkâma não são irmãos. Esse 
exemplo ilustra a indicação' de que houve sensíveis 
transformações no relacionamento entre os indivíduos 
dessa sociedade para que sua sobrevivência física fosse 
garantida. 

As guerras entre os avá-canoeiros e os colonizado
res trouxeram como conseqiiências, além da redução da 
população indígena, sua dispersão num vasto território, 
sua fragmentação em pequenos grupos e e nomadismo 
advindo do aumento da capacidade de mobilidade espa
cial desses grupos menores. Tais transfonnações parecem , 
ter sido possíveis graças ao fato de a estrutura social dos 
grupos tupis ser mais flexível, permitindo mudanças 
radicais na vida social de seus indivíduos. Essa flexibili
dade social contribuiu para a sobrevivência do grupo, a 
despeito de outras sociedades indígenas extintas como, 
por exemplo, os goiás, crixás, acroás e outros. 

A divisão dos avá-canoeiros em grupos menores 
permitia uma movimentação mais segura e menos em
baraçosa do que se o grupo fosse mais numeroso. Além 
disso, os recursos alimentàres, como a caça, a coleta de 
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frutos e a pesca, poderiam suprir satisfatoriamente um 
número menor de pessoas. As raças seriam menores e 
passariam mais despercebjdas aos olhos dos fazendei
ros. E os índios, movimentando-se em pequenos gru
pos, tomariam mais difícil o encontro ocasional com os 
colonos, e estes, assim, não notariam seus vestígios. 
Afinal, eles estavam em fuga e, para sua própria segu
rança, não deveriam ser notados. 

A documentação histórica assim se refere à mobi· 
lidade espacial a que foram impostos: os avá--canoeiros 
são "errantes pelas margens do rio Tocantins. "36 "Há 
aldeias do indomável Canoeiro, que são nômades, disse
minados pelas margens cio Ataguaiae Tocantins. º37 "Sabeis 
que a tribo feroz dos Caneeiros é nômade e muito dividi
da "38 Dessa fonna, a mobilidade espacial mais intensa a 
que os índios foram levados também provocou profundas 
alterações em seu modo de vida. Eles teriam de reduzir os 
bens materiais que possuíam, pois teriam de transportá-los 
em suas constantes movimentações. Isso também influenciou 
na capacidade de reprodução física da própria sociedade -
fontes históricas e entrevistas com regionais referem-se a 
raptos de crianças não-índias pelos avá-canoeiros, talvez com 
vistas à recomposição de sua sociedade.39 A mobilidade 
contínua possivelmente im~diu, tâlnbém, em detennina
do momento, o plantio de roças e a construção de aldeias, 
levando-os a erguerem apenas acampamentos provisórios 
- "Não consta que tenham (os avá-canoeiros) aldeamento 
fixo. "40 Contudo, os índios voltaram a plantar e construir 
suas grandes casas, confonne indicam as pesquisas reáli
zadas na atualidade. 

A resistência da sociedade dos avá-canoeiros em se 
manter autônoma só foi possível graças às mudanças 
ocorridas no aparato sócio-cultural imposto pelas conse
qüências advindas dos conflitos entre índios e colonizado
res. Um traço cultural bem marcante entre os av,á-canoei
ros era sua belicosidade, nunca aceitando serem subjuga
dos pelo colonizador. Essa resistência indígena ao contato 

evidenciava-se no constante estado de guerra, que os 
mantinha pennanentemente mobilizados. A respeito das 
atitudes belícosas dos índios, temos: "Canoeiros -Nação 
crudelíssima, belicosa., e que não sabe fugir, resistindo nos 
seus combates até morrer. "41 Pohl infonna que os avá
canoeiros eram cruéis, belicosos, implacáveis, obstinados 
na realização de seus intentos, justificando esta atitude dos 
índios ao afinnar que, se eles não fossem assim, há muito 
teriam sido escravizados e suas terras confiscadas. 

Os avá-canoeiros eram considerados pelos coloni
zadores como detentores de caráter indômito e ferocidade 
congênita; eram impetuosos, selvagens, ferozes e consi
derados valentes, e os índios mais inteligentes e sagazes 
não admitiam diálogo nem por intérp,retes nem por meio 
de outros índios; combatiam sem recuar, não danêlo trégua 
ao inimigo;' eram, enfim, inimigos irreconciliáveis dos 
cristãos. Todos estes adjetivos retirados das fontes são 
indicativos para dizer que os índios não queriam nenhum 
tipo de contato com o nãcríndio e que o convívio pacífico 
era impossível, nos moldes pretendidos pelo colonizador. 

A que se deve uma resistência tão obstinada dos 
avá-canoeiros? Aparentemente, os índios pareciam estar 
conscientes quanto à negação da sujeição a uma outra socie
dade. Entretanto, tudo indica que os avá-canoeiros possuíam 
mecanismos de controle social com o objetivo de manter 
o COQJO social coeso, pois estavam em permanente estado 
de guerra, ou .de fuga, quando lutar não fosse mais possí
vel. Os mecanismos de controle social evidenciavam-se 
através da bravura, da valentia, da obstinação e do fato de 
não recuarem durante as lutas. Numa primeira análise 
pode ser que estes mecanismos estejam vinculados à 
perda da própria vida do indivíduo-vida física e espiritual 
-, dado que os grupos indígenas possuem uma religiosi
dade por demais acentuada Para tais sociedades, há uma 
íntimaligaçãoentreorealeosobrenatural,eaparticipação 
dos espíritos pode ser decisiva nes acontecimentos.42 De 
outro modo, como os _avá-canoeiros iriam explicar a si 
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mesmos o período tão difícil pelo qual estavam passando 
e que, seria preciso resistir com vistas a dias melhores? 

Um pequeno grupo contatado em 1983, nas mar
gens do rio Maranhão, possui uma vida religiosa inten
sa, utilizando o fumo e o maracá em seus rituais de 
pajelança. Eles necessitaram da religião para continuar 
vivendo. A perda da vida física relacionada a controle 
social baseia-se no relato de Couto de Magalhães, que 
informa que os guerreiros, quando feitos prisioneiros, 
preferiam a morte a serem levados. Segundo este autor, 
militares de conceito profissional reportaram-lhe que, 
num dos numerosos combates travados entre os avá
canoeiros eos soldados, alguns guerreiros saíram muito 
feridos e presos, e os militares quiseram levá-los consi
go. Porém, os índios negaram-se a acompanhá-los, 
pedindo para serem mortos, pois se o chefe os desco
brisse vi vos, logo os mataria. Assim, os militares aca
baram por satisfazer a vontade dos índios. Tal relato é 
verdadeiramente muito estranho, não pela comunica
ção havida entre pessoas de línguas diferentes, mas sim 
pela própria opção de morte dos índios. A este fato 
acrescenta-se que, no aldeamento oficial de São Joa
quim do Jamimbu, havia, em 1862, duas índias avá
canoeiro já adaptadas ao convívio com o colonizaàor. 
Essas índias vi viam em constantes sobressaltos, temen
do serem mortas por seus parentes, poisos avá-canoeiros 
eventualmente apareciam no aldeamento para roubar 
ferramentas e estragar as roças dos índios xavantes. Os 
informes de Couto de Magalhães devem ser encarados 
com muito rigor e cuidado, pois podem ser verdadeiros 
ou estarem alterados pela ideologia etnocêntrica da 
época. Contudo, há indícios~ na documentação históri
ca, que fazem suspeitar de rígidas sanções àqueles que 
infringissem as leis dos costumes e as tradições cultu
rais da sociedade dos avá-canoeiros. 

Nas quatro últimas décadas do século XIX, os 
relatos sobre os avá-canoeiros diminuem sensivelmente. 
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Na década de 1860, o sertão de Amaro Leite encontrava~ 
se receptivo ao poYoamento, pois os avá-canoeiros já 
eram em menor número e encontravam-se dispersos, não 
mais se constituindo um entrave ao colonizador. · 

Absolutamente impossibilitados de lutar, uma vez 
que o número de colonos crescem bastante e se espalhara 
por todo o território goiano, os índios passaram a fugir e 
a migrar para se manterem autônomos. Eles fugiam para 
locais mais desertos e até mesmo inóspitos, buscando 
áreas livres da ocupação do colonizador. 

Na mesma década, a presença dos avá-canoeiros é 
assinalada nos municípios de Pilar, São José do Tocantins 
e Cavalcante, em ambas margens do rio Tocantins, desde 
Palma até Porto Imperial, bem como nos.então desertos 
sertões do Araguaia, na região do ·rio Crixás-Açu e em 
terras entre Leopoldina e o presídio Monte Alegre. 

Os índios, em suas movimentações, quando se 
encontravam com fazendeiros, estabeleciam o conflito, 
como demonstra o relato a seguir. 

No ano passado, deram dois casos de acometi
mentos contra pessoas isoladas e em lugares 
ermos. Estas agressões são difíceis de evitar em 
diversas regiões desta província. Os municípios 
de Pilar, São José, Cavalcante, Palma e Porto 
lm perial são freqüentemente visitados pelos Canoei
ros e Xavantes que vagueiam pelos seus vastos e 
desertos sertões. 43 

Nesses raros casos de ataques, a tática de luta: era a mesma 
- não recuavam, atacavam depois de muita observação e 
espalhavam o medo entre os colonos, como mostra Couto 
de Magalhães: "Combatem sem recuar, não d'ão trégua ao 
inimigo. "44 "O Canoeiro é o mais valente, sagaz e previ
dente. Quando bate, a destruição é certa, ~lhem a ocasião 
O·portuna, custe isto muitos meses de espionagem. "45 

Noutras ocasiões, os índios simplesmente surgiam 
em detenninados locais, como no porto da passagem do 



rio Tocantinzinho e nas estradas, assustando os viajantes. 
Tais aparecimentos súbitos eram suficientes para os f a
zendeiros se sentirem apavorados, sem que nos documen
tos transparecessem verdadeiramente atitudes hostis por 
parte dos indígenas. 

Nas três últimas décadas do século XIX, os 
poucos documentos históricos que se teferem aos avá
canoeiros registram sua presença no sertão de Amaro 
Leite, nos municípios de Pilar, São José do Tocantins, 
Cavalcante e na região do rio Crixás-Açu. Esses docu
mentos infonnam também que os índios não mais 
atacavam fazendas; a guerra já estav.a perdida e eles 
apenas fugiam, evitando o contato. Entretanto, os avá
canoeiros pareciam supor que sua presença em dete,nni
nados locais gerava pânico entre fazendeiros e viajantes 
e, talvez para mantê-los receosos, deixavam-se serem 
vistos, sem, no entanto, hostilizá-los. Tal fato pode ser 
observado neste registro: "O município de Pilar expõe 
finalmente o pavor que os índios Canoeiros têm espa
lhado por todo município, se bem que não mostre um só 
fato positivo como prova disto."46 Outro documento, 
uma solicitação da Câmara Municipal de São José do 
Tocantins para a construção de dois presídios neste 
município, o que traria benefícios para o comércio, diz 
que estes presídios serão "como um poderoso obstáculo 
para os transeuntes que temem as fustigações dos selva
gens, os quais constantemente vi vem ameaçando atacar 
os viajantes ... •47 

. " - . . Como se pode notar, os combates Jª nao ex1st1am 
mais, persistindo porém, um medo terrível dos índios, 
cultivado durante décadas de conflitos. Esses índios, sem 
meios para sustentarem uma contenda, como último protes
to faziam travessu™ pelas fazendas por onde passavam: 

Em toda a circunvizinhança eles (os avá-canoeiro) 
têm aprontado. Se divertem em depenar galinhas e 
outras aves, durante a noite amarram porcos e 
bezerros. Amontoam trecos de pau e pedras de 

encontro as portas das casas de fonna que desabam 
h- b . 1 48 sobre as pessoas que de man a vem a n- as. 

Essa prática de fazer "travessuras" ou "malinezas", no 
dizer dos sertanejos goianos do século XX, foi e ainda é 
utilizada pelos avá-canoeiros autônomos. 

. -Assim, os índios acabaram por recuar, pois nao 
estavam mais aptos a continuarem os conflitos, encon
trando-se em número reduzidíssimo, como atesta, em 
1881, o presidente da província, Aristides Spíndola, 
informando "estar quase extinta a tribo (dos Canoeiros) 
pelos ataques que, em represália, sofreram dos cris
tão. "49 Dentro de seus territórios de movimentação e de 
outros para onde migraram, eles permaneceram autô
nomos e menos belicosos. Era necessário recompor a 
sociedade; não havia meios para lutarem contra o inva
sor que a essa altura já havia consolidado a ocupação. 
Contudo, o norte da província não fora completamente 
ocupado por fazendas. Ainda havia terras, principal
mente aquelas entre serras de difícil acesso e que, 
permanecendo inexplorad.as, constituíam locais de re
ftígio para os índios. 

Em tais locais, os avá-canoeiros puderam se 
reorganizar enquanto sociedade, reconstruindo suas 
aldeias, plantando suas roças e aumentando a popula
ção. Não ganharam a guerra, porém foram vitoriosos 
enquanto sociedade que não se submeteu ao domínio de 
outra. Entretanto, no século XX, o que vem ocorrendo 
é uma repetição dos séculos anteriores. Os índios en
frentam as últimas frentes colonizadoras; os conflitos 
ocorrem e novamente os índígenas são desalojados das 
melhores terras, migrando para locais inóspitos, serra
nos e alagados, onde a agricultura toma-se impraticá
vel. Mais uma vez os avá-canoeiros tiveram que se 
adaptar ao novo modo de vida para sobreviver de modo . ' ,... . autônomo. Dessa forma, observa-se que a res1stenc1a 
desses índios é uma característica que persiste até os 
dias atuais, em que se contam ainda grupos de famíl~3 



autônomas movimentando-se e evitando o contato com 
o branco. 
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Considerações Finais 
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O objetivo principal desta pesquisa foi colocar em 
evidência elementos pertinentes à reconstrução etno-his
tónca dos avá-canoeiros, tendo em vista uma periodização 
histórica contínua nos séculos XVIII e XIX. 

O conhecimento histórico e antropológico acerca 
dos avá-canoeiros encontra-se ainda no início, se compa
rarmos com o volume de pesquisas já realizadas sobre os 
demais grupos indígenas do Brasil Central. 

Assim, o preseAte estudo procurou compreender, 
numa perspectiva etno-histórica, questões ligadas à ori
gem do grupo, seu estabelecimento no alto curso do rio 
Tocantins, bem como o processo de ocupação coloniza
dora de seus territó1ios tribais e as conseqüências dessa 
ocupação para a sociedade dos avá-canoeiros. 

Os estados de Goiás e Tocantins e áreas limítrofes 
foram habitadas, nos séculos XVIII e XIX, por sociedades 
indígenas pertencentes a duas famílias lingüísticas distin
tas: a família jê (tronco macro-jê) e família tu pi-guarani 
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(tronco tupi). A exceção é do grupo cara já. que pertence ao 
tronco macro-jê, constituindo a família carajá. 

A família tu pi-guarani, nessa região, é represen
tada por dois grupos indígenas bastante semelhantes 
lingüisticamente: os avá-canoeiros eos tapirapés. Estas 
sociedades são aparentemente intrusas numa área emi
nentemente jê, e se estabeleceram em locais e ambien
tes não densamente ocupados. O enfoque ecológico
cultural aplicado nesta análise permite compreender a 
adaptação cultural dos grupos indígenas a detennina
dos ambientes, o que equivaleria a dizer, de forma bem 
generalizada, que tanto as sociedades jês quanto as 
tupis têm suas preferências (ou adaptações) a ambientes 
que de certa forma diferem. 

Conhecimentos etno-lingüísticos sobre a família 
lingüística tupi-guarani permitem afirmar que o grupo 
avá-canoeiro é proveniente do norte e que, num passado 
remoto, subiu o rio Tocantins, estabelecendo-se em seu 
alto curso. Essa afirmação sustenta-se nos argumentos 
lingüísticos que indicam a proximidade da língua dos avá
canoeiros com línguas de outras sociedades tupi-guaranis 
da bacia do rio Tocantins, porém ·de seu l)aixo curso. 
Assim, descarta-se completamente a hipótese da origem 
mestiça desse grupo, para a qual não há nenhuma susten
tação hist6rica, e muito menos lingüística, que permita 
dizer que os avá-canoeiros são descendentes dos índios 
carijós que compunham a bandeira de Bartolomeu Bueno 
da Silva Filho. 

Os colonizadores encontraram os avá-canoeiros 
habitando em ilhas do rio Tocantins, nas mata de galeria 
ao longo deste rio e de algu.ns de seus afluentes principais. 
A região onde esses índios estabeleceram-se constituía, 
aparentemente, local de refúgio em que se combinavam 
três elementos: a mata, o rio e as regiões acidentadas. 
Viviam da agricultura, da caça, da coleta de frutos e, 
principalmente, da pesca. Eram hábeis canoeiros, sendo 
conhecidos e distinguidos pelo uso da canoa 
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A penetração colonizad0·ra no Brasil Central colo
cou os colonizadores em confronto com várias sociedades 
indígenas. Os conflitos entre os avá-canoeiros e os con
quistadores começaram com a instalação das frentes pio
neiras agropastoris em seus territórios tribais, bem como 
sua navegação pelo rio Tocantins. O objetivo da coloniza
ção era empreender a conquista e a exploração das terras 
indígenas, além de transformar seus habitantes em ele
mento povoador. Os índios àvá-canoeiros reagir;am a esta 
dominação, crianào dificuldades à ocupação colonizado
ra de suas terras. Por outro lado, essa reação à conquista 
provocou uma ação violenta contra os índios, levando à 
quase extinção do grupo no final do século XIX. 

O resgate cultural da sociedade dos avá
canoeiros, permitido pela documentação histórica, levou 
à conclusão de que o traço mais marcante desse povo é a 
resistência em se manterem autônomos enquanto socieda
de. Tal resistência pode ser observada primeiramente 
através da guerra, quando a preservação de seus territórios 
tribais tomou-se necessária 

A repressão desencadeada pelo colonizador provo
cou a dispersão dos índios em várias direções. Contudo, as 
margens do rio Maranhãoff ocantins parecem ter perma
necido como referência para a maioria dos grupos locais, 
que se mantinham em constante deslocamento dentro de 
uma vasta região. Observa-se, ainda, que os avá-canoeiros 
sofreram transformações sociais influenciadas diretamente 
pelas repercussões advindas do conflito entre eles e os 
colonizadores. As modificações da sociedade dos avá
canoeiros indicam que tais· índios buscavam novas alter
nativas, visando à manutenção de sua sobrevivência física 
e culturàl e não aceitando o jugo de outras sociedades. 

A tentativa de reduzir os avá-canoeiros em aldea
mentos oficiais foi uma constante no período estudado; 
entretanto, os índios sempre o evitaram. Quando a conten
da tomou-se impossível, em virtude da sensível diminui
ção da população indígena, os índios passaram a fugir e a 
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se esconder. Insistiam, ainda, em permanecer autônomos. 
A questão que se levanta é qual a visão de mundo desse 
povo, cristalizada pela resistência ao contato, que lhe deu 
sustentação social durante três séculos (XVIll, XIX e 
também o XX) de enfrentamento com o colonizador? 
Infelizmente, essa questão não pôde ser aprofundada, pois 
faltam depoimentos dos remanescentes avá-canoeiros. 
Contudo, é bem provável que eles tenham estas respostas, 
pois também resistiram, enquanto grupo autônomo, ao 
contato com a sociedade atual e pode-se afirmar que os 
atuais remanescentes, contatados nas décadas de 1970 e 
1980, foram praticamente obrigados a aceitar tal contato. 

I 
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Agadmi - grupo do Araguaia. 
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, 
Indios avá-canoeiros do Tocantins, tradicionais habitantes da serra da Mesa, às margens do rio Maranhão. 
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Tuia, a única mulher do grupo do 
Tocantins em condições de procriar. 
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Thrumak, primeira criança nascida após o contato - grupo do Tocantins. 
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Putdjawa, segunda criança nascida após o contato - grupo do Tocantins. 
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Cachimbo de argila e taboc~ com nítida influência neobrasileira, usado pelos avá-canoeiros, principalmente nos 
rituais de pajelança 
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Iawí, único homem do grupo do Tocantins. 
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Putxkau - grupo do Araguaia 
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Nakwatxa, índia do grupo do Tocan
tins. No passado, só aos homens era 
pennitida a utilização da flauta. 
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Lança e flecha com pontas de metal 

1{k11~ e flecha de ponta ijbuda para o 
abate de aves - grupo do Araguaia. 
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Tatia - grupo do Araguaia que vive na aldeiajavaé de Canoan~ ilha do Bananal. 
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Tutau, sua filha Kawkâma e seus netos, mestiços comjavaé. 
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Cesta de palha de buriti usada para o transporte de alimentos e utensílios - grupo do Tocantins. 
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Maracá, instrumento utilizado pelos avá-canoeiros em rituais mágico-religiosos. 
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Nakwatxa - grupo do Tocantins. 
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Tu ia e sua filha Putdjawa - grupo do Tocantins. 
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Tatia - grupo do Araguaia. 
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Thrumak e Putdjawa - grupo do Tocantins. 
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Relação de Povoações Mencionadas neste Livro e sua 
Co1·1 espondência Atual 

. Curralinho - Itaberaí 

. Anicuns -Anicuns 

. Barra - Buenolândia (vila pertencente ao município de Ooiú) 

. Santa Rita - extinto 

. Ouro Fino - extinto 

. Ferreiro - extinto 

. Vila Boa - cidade de Goiás 

. Rio Claro ou Pilões - lporá 

. Meia Ponte - Pirenópolis 

. Córrego de Jaraguá - Jaraguá 

. Corumbá - Corumbá 

. Santa Cruz - Santa Cruz 

. Bonfim - Silvânia 

. Catalão - Catalão 

. Santa Luzia - Luziânia 

. Pilar - Pilar 

. Crixás - Crixás 

. São Miguel de Tesouras - extinto 

. Traíras -Tupiraçabaou Traíras (vila pertencente ao município de Niquelân
dia) 
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. São Jcm do Tocantins - Niqucllndia 

. Água Quente - Água Quente (povoado pertencente ao município de Nique-

lândia) 
. Cocai - Cocai (povoado pertencente ao município de Niquelândia) 
. Chapada dos Veadeiros - Veadeiros - Alto Paraíso de Goiás 
. Amaro Leite - Amaro Leite (povoado pertencente ao município de Mara 

Rosa) 
. Descoberto da Piedade - Porangatu 
. Santa Rita - extinto 
. Cachoeira - extinto 
. Moquém - Muquém (povoado pertencente ao município de Niquellndia) 

. Cavalcante - Cavalcante 

. São Félix - extinto 

. Carmo - extinto 

. Chapada - extinto 

. Barra do Palma - São João da Palma - Paranã 

. Flores - Flores 

. Arraias - Arraias 

. São Domingos - São Domingos 

. Morro do Chapéu - Monte Alegre 

. Conceição - Conceição 

. Natividade - Natividade 

. Príncipe - Príncipe (vila pertencente ao município de Natividade) 

. Chapada - Chapada (vila pertencente ao município de Natividade) 

. Espírito Santo do Peixe - Peixe 

. São Miguel e Almas - Almas 

. Porto Real - Porto Imperial - Porto Nacional 

. Carmo - Monte do Carmo 

. Pontal - extinto 

. Santa Maria da Taguatinga - Taguatinga 

. Entre-Rios - lpameri 

Aldeamentos Oficiais que Deram Origem às Povoa
ções 

. São José do Duro - Duro - Dianópolis 

. Pedro Ili do Carretão - Rubiataba 

. São José de Mossãmedes - Mossâmedes 

. Boa Vista - Tocantinópolis 

. Pedro Afonso - Pedro Afonso 

. Tereza Cristina ou Piabanhas - Tocantínea 

. São José do Araguaia - Bandeirantes 

Presídios/Colônias Militares que Deram Origem a 
Povoados 

. Santa Maria - Santa Maria do Araguaia - Araguacema 

. Santa Leopoldina - Leopoldina - Aruanã 
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"Relatório apresentado àAssembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Antero Cícero de Assis -01Wl873." 

"Relatório apresentado à AssembléiaLcgislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Antero Cícero de Assis - O lWl 874." 

"Relatório apresentado à AssembléiaLcgislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Antero Cícero de Assis - O l Wl 875." 

"Relatório apresentado à AssembléiaLcgislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Antero Cícero de Assis-01Wl876." 

"Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Antero Cícero de Assis -01~1877." 

"Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Theodoro Rodrigues de Moracs - 2~7 /1878." 

"Relatório apresentadoàAssembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Luiz Augusto Crespo - O 1/09/1878." 

"Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Goiás Luiz 
Augusto Crei;po ao 1° Vice-Presidente Theodoro Rodrigues de Moraes por 
oca~ião de passar-lhe a administração da Província - 14~1/1849." 

"Relatório apresentadoàAssembléiaLcgislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Aristides de Souza Spínola - 1880." 

"Relatórioapresentado à Assembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Aristides de Souza Spínola - 1880." 
' "Relatório apresentado pelo 1° Vice-Presidente da Província de 

Goiás Theodoro Rodrigues de Moraes ao Presidente Joaquim de Almeida 
Leite Moraes - 1002/1881." 

"Relatório apresentado pelo Ex-Presidente da Província de Goiás 
Aristides de Souza Spínola no acto de passar a administração ao Vice
Presidente Theodoro Rodrigues de Moraes - 2711211881." 

"Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Goiás Joa
quim de Almeida Leite Moraes ao 1 ºVice-Presidente Theodoro Rodrigues de 
Moraes na ocasião de passar a administração da Província - 1882." 

"Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Goiás 
Cornélio Pereira de Magalhães ao 1° Vice-Presidente Theodoro Rodri
gues de Moraes na ocasião de passar a administração da Província - 20/ 
06/1882." 

"Goiás (Província) Presidente (Comélio Pereira de Magalhães) 
Exposição ... 20/09/1883." 

"Goiás (Província) Vice-Presidente (Theodoro Rodrigues de Mo
raes) Relatório ... 2W2/1883." 

"Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Guilherme Francisco Cruz - 08/04/1886." 

"Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Goiás 
Fulgêncio Firmino Simões quando entregou a administração ao r Vice-
Presidente Felicíssimo do Espírito Santo - 20/10/1887." 
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"Relatório apresentado à Assembl6ia Legislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Fulg&ncio Firmino Simões -OS/09/1887" 

"Relatório apresentàdo P,Clo Presidente da Província de Goiás 
Fulg&ncio Firmino Simões quando entregou a administraÇão da Província ao 
'Z' Vice-Presidente Felicíssimo do Espírito santo - 20/0211888." 

"Relatório apresent:ado à Assembl6iaLegislativa Provincial de Goiás 
pelo Presidente Felicíssimo do Espírito Santo - 07 /07 /1888." 

2.4 - Museu do Índio, FUNAI, Setor de Documentação 
- Rio de Janeiro 

"Carta do encarregado da atração dos índios canoeiros Epiflnio 
Bezerra ao Diretor do S.P.I. em Goiás-João Lopes Velloso-29/06/1946." 
Filme: 170. 

"Carta do Encarregado da turma de atração dos índios canoeiros 
Epiflnio Jos6 Bezem - 31/12/1846." FUme: 170. 

"Instruções do Diretor do S.P.I. em Goiás para o Serviço de 
atração dos índios canoeiros a cargo do servidor Epiflnio J. Bezerra - 021 
04/1946." Filme: 380. 

"Carta (nome ilegível) - Encarregado da atração dos índios 
Canoeiros p.ara o Diretor do S.P.I. em Goiás - 20/0S/1946." Filme: 380. 

"Relatório do Serviço de Proteção aos fndios do Estado de Goyaz, 
relativo ao.anno de 1929 - v. 1 - Minist6rio da Agricultura, lndl.lstria e 
Com6rcio." Filme: 341. 

"lnf ormações gerais sobre os a vá-canoeiro a respeito de conflitos 
entre eles e fazendeiros, e os trabalhos de atração do ano de 1971." Filme: 
295, fotogramas: l 518, 1528, 1532 e 1534. 

"Relatório do chefe da expedição de atração dos avá-canoeiro -
Israel Praxedes em 30/06/1973." Filme: 296, fotogramas: 73 e 74. 

2.S - Setor de Documentação da Funai - Brasília - DF 

Foram pesquisadOI os seauintes processos: 

-FUNAl/BSB/ 1241nl 
- FUNAI. 7/423n2 
- FUNAllBSB/439/73 
-FUNAl/BSB/1166173 
- FUNAI/ 71329n6 
- MBM0/379/AESPl83. 
Todos eles vernndo sobre a localização dos Avá-Canoeiros e tentativas de 
realizar a atração. 

2.6- Centro Cultural Antônio Ermírio de Moraes - Niquelân
dia - GO 

"Pasta da Irmandade Santa Efig~nia. "Contendo uma síntese sobre a 
história da Congada de Niquelãndia. 

"Pasta do Presídio Militar Nova-Bel~m". Contendo uma síntese 
sobre a história desse Presídio. 
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"Livro 17: 1945 à 1954 - Registros de Decretos e Leis." 
"Doeumentos da Prefeitura Municipal: de 19<»-1930, 1941, 1942, 

19S<hl974." 
"Livro 19: Livro de atas das sessões do Conselho Municipal de São 

Joé do Tocantins -1901a1918." 

3-JORNAIS 

3.1 - Arquivo Histórico de Goiânia 

"Correio Offlcial de Goyaz. 07/0211838." 
"Correio Official de Goyaz. 14/02/1838." 
"Correio Official de Goyaz.04/0711838." 
••correio Official de Goyaz. 21/07/1838." 
"Correio Official de Goyaz. 31110/1849." 
"Gazeta Official de Goyaz. 16/10/18S8." 
"Gazeta Official de Goyaz. 30/07/1859." 
"Correio Official de Ooyaz. 11110/1871." 

3.2 - Gabinete Literário - Cidade de Goiás 

"Jornal-O Goyaz, 22/01/1887." 
"Jornal- O Goyaz, 10/01/1887." 

• 

3.3 - Biblioteca Setorial Prof. Acary de Passos Oliveira -
IGPA/UCG. 

"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 32 - 12/06/1830." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 269- 27/1011831." 
"Jornal-A Matutina Meyapontense nº 275-17/1211831." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 292- 09/0211832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 307 - 14/03/1832." 
"Jornal -A Matutina Meyapontense n• 309- 20/03/1832." 
"Jornal- A Matutina Meyapontense n• 312- :Í7/03/1832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense n• 336 - 25/05/1832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense n• 340 - 09/06/1832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense riº 375 - 10/10/1832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 389- 29/11/1832." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 391 - 29/11/1832." 
"Jornal -A Matutina Meyapontense nº 394- 1S/l211832." 
"Sornai - A. Matutina Meyapontense nº 41 l - 03/0211833." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 415 - 27/0211833." 
"Jornal -A Matutina Meyapontense nº 422 -04/05/1833." 
"Jornal -A Matutina Meyapontense nº 427 - 10/04/1833." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 454- 13/07/1833." 
"Jornal - A Matutina Meyapontensc nº 458 - 27/07/1833." 
"Jornal - A Matuti·na Meyapontense nº 463 - 14/0811833." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 466 - 21/0811833." 
"Jornal - A Matutina Meyapontense nº 475 - 25/09/1833." 
"Jornal -A Matutina Mcyapontense nº 476- 28/09/1833." 



l 

l 

"Jornal - O Popular-04/07/1973." 
"JomaJ - O Popular- 10/07/1973." 
"JornaJ - O Popular- 10/09/L973." 
"JomaJ -O Popular- 10/11/1973." 
"Jornal - O Popular- 14/11/1973." 
"Jornal - O Popular - 23/l l /1990." 
"Jornal-O Popular-30/11/1973." 
"Jornal-O Popular-02/080973." 
·~Jornal - O Popular - 20/l 0/1973." 
"Jornal - O Popular- 07/12/1973." 
"Jornal - O Popular- 09/07/1973." 
"Jornal -Correio Brasiliense - 29/11/1973." 
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e XXVIII. São Paulo: FFLCH/USP_. 1984/1985. 

SALLES,Gilka Vasconcelos F.de. O Povoamento de Goiás (1736-1970). ln: 
Revista do ICHL. Goiânia: UFG, 1981. v. 1, n. l,jul./dez. 

SEGURADO, Rufino T. Viagem de Goiás ao Para. ln: Revista Trimestral do 
Instituto Histórico e Geográfico e Ethnográfico do Brasil. Rio de 
Janeiro: 1870. ,,, 
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Revista &tudos Leopoldenses. São Leopoldo- RS: UNISlNOS, 1986. A 
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TORAL. André do Amaral de. Os Índios Negros ou Carijó de Goiás: A 
História dos A vá-Canoeiro. ln: Revista de . Antropologia. XXVII/ 
XXVIII. São Paulo: FFLCH/USP, 1984/1985. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Centro de Cultura Goiana. 
Relatório de Governos da Província de Goiás de 1835-1843 (relatórios 
políticos, administrativos, econômicos. sociais etc.) ln: ReVista Memó
rias Goianas 3. Goiânia: UCG. 1986. 

VIEIRA, Vivaldo. O Indígena Brasileiro no Século XIX em Três Províncias 
do Império: Goiás, Pará e Maranhão. ln: Aspectos da Cultura Goiana 1. , 
Antologia e artigos organizados por Atico Vilas Boas da Mota e Modesto 
Gomes. Goiânia: Departamento Estadual de Cultura. Orien,te. 1971. 

ZARUR, George de Cerqueira Leite. Breve notícia sobre os índios Avá
Canoeiro. ln: Boletim Informativo FUNAI. a. I. n. 1, Brasília: 1971. 
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Goiânia: IGPA/UCG. 1988. (Mimeo) 
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Há oito anos, a professora Dulce 
pesquisa sobre os avá-canoeiros. Mente 
aberta a outras culturas, ampla formação . 
intelectual e muito amor aos índios (com 
freqüência passa várias semanas e mes
mo mesesconvivendocom eles, seja com 

, . . 
os ava-canoe1ros. seJa com os uru-eu-
uau-uau - estes em fase de contato ), sem 
esquecer sua atividade militante (é uma 
das coordenadoras do Comi tê A vá
Canoeiro),a profesoora Dulce é goianiense 
e tem tradicionais raízes em Jaraguá. 
Formada em História. tem mestrado pela 
UFG e atua na área de antropologia (Ins
tituto Goiano de Pré-História e Antropo
logia da UCG) desde seus estudos de 
graduação. 

Este livro. de leitura fácil para 
todos os interessados, é fruto de inteli
gente pesquisa científica, de seu perma
nente respeito à cultura indígena e de sua 
dedicada militância em defesa dos direi
tos dos índios. 
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