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CATEQUESE E CATIVEIRO

Política indigenista em Goiás: 1780-1889

Manj Karasch

Tradução: Beatriz Perrone-Moisés

Tendo o nosso Excelentíssimo Gene-

ral a satisfação de ter libertado os po-

vos desta Capitania de outras tantas

feras, que lhe devoravam as entranhas;

e ao mesmo tempo a incomparável glória de

ter granjeado à Igreja igual número de filhos,

com outros tantos vassalos ao Império Portu-

guês." Assim termina a Relação da conquista

do gentio Xavante, atribuída a José Rodrigues

Freire em 1790.' Numa única frase, Freire

resume o ideal da política indigenista em
Goiás no final do século X\'III, que era livrar

a capitania dos índios não assimilados e ao

mesmo tempo trazê-los para debaixo da au-

toridade da Igreja e do Estado como "filhos"

e leais vassalos dos monarcas portugueses.

Essa imagem dos Xavante como ao mesmo
tempo "feras" e "filhos" resume as contradi-

ções da política indigenista em Goiás no fi-

nal do período colonial e no século XIX. En-

quanto as autoridades paternalistas de Lis-

boa ou os governadores de Vila Boa de Goiás

decretavam a cristianização e "civilização" pa-

ra convencer os índios a se aldearem como
filhos e vassalos, as milícias locais, bandeiras

e colonos armados procuravam "desinfestar"

a capitania daqueles que chamavam de "fe-

ras" e escravizar suas mulheres e filhos. Quais-

quer que fossem as diretrizes de Lisboa, a

busca de riquezas minerais, fazendas e escra-

vos índios orientava a política indigenista em
Goiás, levando a uma violenta resistência ou

fuga dos atacados e escravizados.

Com a Independência, pode-se perceber

continuidades na política indigenista, mas as

autoridades do século XIX trocaram a conver-

são por uma maior ênfase nas questões eco-

nómicas: a transformação do índio num tra-

balhador agrícola, simbolizada pela colocação

dos índios sob a jurisdição do Ministério da

Agricultura. Embora o governo imperial man-

dasse vir missionários firanceses e italianos nu-

ma tentativa de continuar a tradição missio-

nária em Goiás, alguns índios do século .XIX

ingressam no registro histórico como autores

de pedidos de envio de missionários a suas al-

deias, dirigidos a um governo já não tão inte-

ressado em financiar a conversão. Os motivos

contraditórios do governo do final do período

colonial tinham dado lugar a preocupações ca-

pitalistas com os índios enquanto mão-de-obra.

Em Goiás, novos colonos e criadores de gado

continuavam a "desinfestar" a província de

seus índios não assimilados, escravizando a

quantos podiam, isto é, mulheres e crianças,

e destruindo as florestas que os abrigavam. Os
índios ficavam sujeitos aos novos invasores, fu-

giam pelo Araguaia para refugiar-se a oeste do

rio, ou então morriam nas violentas guerras do

período. O fato de tantos terem sobrevi\ ido aos

longos anos de domínio luso-brasileiro em
Goiás é prova da força das estruturas socio-

políticas indígenas, que permitiram a iilguns

resistir a guerras, conquista e escravização.

A descrição da política indigenista em
Goiás é unilateral na documentação histórica.

\ perspectiva indígena raramente aparece nos

registros oficiais. Uma exceção é um relatório

provincial de 1856, citado por Rita Heloísa de

-Almeida Lazarin, de uma tentativa de conta-
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tiir uma iildeia \a\ante do rio das Mortes, diri-

gida pelo missionário Segismiindo de laggia.

Quando a expedição entrou na aldeia, foi re-

cebida por um ancião que, com gestos hostis,

demonstrou sua aversão a um novo relaciona-

mento com os brancos. Explicou que "os cris-

tãos são muito maus" e que quando estavam

em Carretão, ha\iam sofrido "judiações com
palmatória, tronco, corrente, chicote e co-

lar".^

Outros estudos abordaram a resistência de

Xa\-ante e outros aos goianos e sua sobrevivên-

cia en(iuanto nação ou povo. Nossa preocupa-

ção aqui é traçar a e\olução da política indi-

genista do final do período colonial até o oca-

so do Império, em 1889. Na Goiás do final do

período coloniiil, a política indigenista era uma
questão secundária para os ministros do Con-

selho Ultramarino e funcionários da Fazenda;

a julgar pela documentação existente em Lis-

boa, sua maior preocupação era a riqueza mi-

neral da capitania de Goiás, ou seja, o ouro.

Os índios aparecem nos registros portugueses

quando ameaçavam minas de ouro ou cidades

mineiras; e quando as minas começaram a de-

cair, por volta de 1780, a atenção voltou-se para

a exploração e conquista de novas terras ain-

da ocupadas por índios, para enriquecer o Im-

pério com novas riquezas minerais. Quando os

exploradores do período 1780-1822 não encon-

traram minas de ouro e a economia de Goiás

entrou em "decadência", a política oficial

concentrou-se em novos esforços de desenvol-

vimento destinados a povoar Goiás com tra-

balhadores agrícolas indígenas. Como poucos

imigrantes europeus chegaram a Goiás no sé-

culo XIX e a escravidão negra entrava em fran-

ca decadência, a falta de mão-de-obra para as

fazendas de criação de gado, açúcar, café e ou-

tros géneros alimentícios, em expansão, levou

autoridades e colonos goianos a procurar ob-

ter novos trabalhadores e escravos índios.

A primeira política indigenista em Goiás era

extra-oficial. As bandeiras de São Paulo pene-

traram pelo sul e escravizaram Goiases e Cri-

xá, enquanto jesuítas vindos de Belém explo-

ravam a área do rio Tocantins e estabeleciam

missões no norte. A violência dos primeiros

contatos com os paulistas destruiu muitas tri-

bos no sul de Goiás e levou a um estado de

guerra contínua com outras, como os Ka>apó

meridionais, enquanto garimpeiros entra\am

em Goiás e fundavam cidades mineiras nas dé-

cadas de 1720 e 1730. Para proteger os garim-

peiros, os governadores organizaram \ árias ex-

pedições locais para conquistar os Kaxapó, mas

falharam. A corrida do ouro afeta\a as ati\ ida-

des missionárias, já que os padres participa-

vam do garimpo por intermédio de seus es-

cravos negros, conseguiam fortunas em ouro

e retornavam a Lisboa para requerer mercês

e postos mais confortáveis em Portugal. A
maior parte dos padtes que permaneciam em
Goiás servia comunidades luso-brasileiras e os

índios seus escravos e agregados. Nesse perío-

do, os missionários tinham um papel peque-

no na conversão de grupos não assimilados, li-

mitado ao batismo e catequese de escravos de

guerra, geralmente mulheres e crianças. Quan-

do íilguns deles partiam para o interior, era co-

mo capelães ou participantes de bandeiras que

auxiliavam na conquista de uma nação guer-

reira. A única atividade missionária significa-

tiva era a dos jesuítas, no norte, até 1759. quan-

do foram expulsos de Goiás à força. Uma re-

belião indígena em Duro protestou contra a

expulsão dos padres, mas uma expedição con-

teve os índios e trouxe os padres acorrentados

para Vila Boa de Goiás, de onde seriam de-

portados para o Rio de Janeiro.' A partir de

então, grupos de índios assimilados do norte

requereram missionários para os serviços re-

ligiosos em suas comunidades e proteção con-

tra a escravização por parte dos colonos e fa-

zendeiros da região. Em 1880, o próprio go-

vernador de Goiás admitia que houvera "raros

períodos" na história de Goiás em que "hou-

ve empenho sério de cateqinzá-los pelos meios

aconselhados pela humanidade e civilizií-

ção".^

Na década de 1750, reformadores pomba-

linos e autoridades portuguesas enviíuimi di-

retores leigos para às aldeias e encorajaram os

índios a praticar a agricultura, a coleta de fru-

tos silvestres e o comércio nas cidades, mas

o sistema não alcançou seus objetivos em
Goiás: os índios resistiram ao trabalho força-

do do sistema do Diretório (^1757-98).' tugi-

riun piu-a o mata recomeç;mun a atac;ir o gada

as fiizendas na fronteira e as cidades mineinis.

Como resposta, os governadores autorizaram

a organização de expedições para mov er guer-

ras de conquista em regiões "infestadas com
índios hostis". Mas a guerra não tvsoKia lun

dos principais objetivos do Diretoria que era

transformar os mdios em ;igrioultores setlen-



De sua viagem à Amazónia, de 1783 a 1792, o naturalista

Alexandre Rodrigues Ferreira levou para Portugal

uma grande coleção etnográfica. Todos os objetos reproduzidos neste

caderno, com exceção do último, fizeram parte dessa coleção.

Acima, dois índios Jurupixuna com máscaras de entrecasca,

numa aquarela de José J. Codina.

Abaixo, a máscara usada pela personagem da direita.
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Máscara de entrecasca Jurupixuna. Em forma

de peixe, ela esconde toda a cabeça de seu portador.
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Máscara de entrecasca Jurupixuna.
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Tuchaua Munduruku em costume de festa,

aquarela de Hercules Florence,

Santarém, 1828.

Coifa Munduruku.

Ok



Mawé com coifa.

Munduruku com coifa emplumada.



Da boca desta máscara de entrecasca Jurupixuna
emerge a cabeça de um jacaré.

.^.

?l^^

Recipiente de cuia decorado com pinturas policrômicas,

antiga tradição indígena da Amazónia. Sobre estes

objetos dizia o naturalista: "as cuias são os pratos, os
copos e todas as baixelas dos índios".

Recipiente de cabaça decorado.
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Tanga de miçangas, provavelmente Wapixana.

Clava, provavelmente dos índios do rio Branco, e

tábua de paricá. Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-92)

recolheu além desta tábua de paricá. de origem Mawé. outros artefatos usados

para o consumo da droga, como o inalador utilizado pelos Mura.
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Manto Tupinambá de penas de guará (Ibis rubra),

século XVI.
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tários, e tampouco protegia colonos e garim-

peiros de repetidos ataques dos Kayapó e Xa-

vante. A situação não resolvida da fronteira

goiana levou Martinho de Mello e Castro a en-

viar instruções ao novo governador da capita-

nia de Goiás, José de Almeida Vasconcelos So-

veral de Carvalho, mais tarde barão de Mos-

sâmedes. A 1? de outubro de 1771, escreveu:

"[...] sem população não se podia esperar uti-

lidade alguma da capitania de Goiás. [Consi-

derava] a impraticabilidade de se povoar a di-

ta capitania [...] senão com os nacionais da

mesma América; e que, achando-se todo o ser-

tão daquele vasto continente coberto de ín-

dios, estes deviam ser principalmente os que

povoassem os lugares, as vilas e as cidades [...]

na segurança de que, sem eles, nem poderia

haver cultura, nem comércio, nem opulência,

nem segurança que não fosse precária no Bra-

sil". Insistia na "civilidade dos índios" como
um objetivo mais importante do (jue todas as

outras riquezas e aconselhava as autoridades

a ganhar a confiança dos índios por meios de

"suavidade e de brandura, fazendo-lhes pre-

sentes para os atrair, dando-lhes os géneros

que mais os agradavam em troca dos que tra-

ziam do sertão e deixando-os voltar para as

suas habitações sossegados, seguros e conten-

tes, até virem por suas livres vontades e

estabelecer-se nas margens dos rios".^'

O governador respondeu a essas instruções

como um típico homem da fronteira, ordenan-

do a conquista dos índios. O objetivo das ban-

deiras oficiais desse período era "pacificar os

índios silvestres, e descobrir novas minas"."

Depois disso, os índios deveriam ser coloca-

dos em aldeias sob direção leiga, geralmente

de militares, visitadas por párocos das vizi-

nhanças. Tecidos, objetos de metal e alimen-

tos presenteados eram pagos pela Fazenda

Real. Os primeiros índios a serem contatados

pelas expedições do barão de Mossâmedes fo-

ram os .\kroá, (jue viviam nas vizinhanças de

Natividade, na região de Tocantins e na aldeia

de São Francisco Xavier do Duro. Em 1775 fo-

ram trazidos para o sul, jíara a nova ald(Ma-mo-

" Plano Projectivo

de hú novo

estabelecimento

de índios da nação

Cayapó cituado

na margem do Rio

Fartura, 1782".



4(H) msTOKU IXvs i\nu)s no brvmi

delo de São José de Mossâmedes, perto de \'ila

Boa de Goiás."* Como escreveu o governador,

d. José de Nasconcelos, o objetivo era fa/er ali

"um estabelecimento regular e permanente,

que se fizesse invejar de todos os índios sil-

\estres que de \ ista saíssem ao po\oado, ser-

vindo como de unixersidade aos que quises-

sem aldear; escolhendo a este fim uma para-

gem agradiÍN el de campo, boas águas e muitos

matos, delineai um edificio regular, cuja plan-

ta pretender ter a honra de fa/.er presente a

s. m. fidelíssima, passando a estabelecer gran-

des roças, inna boa fazenda de gado \acum,

e as manutaturas que o número de habitantes

podia animar, e que se faziam compatíveis com
a abundância dos géneros comestíveis".*^

.\lém dos .\kroá, os Xiikriabá, Karajá e Ja-

vaé juraram "fidelidade" e aliança, declaran-

do sua sujeição a sua majestade, que nessa

conquista ganhou 8 mil vassalos. Os Xakriabá

foram instalados na aldeia de Santa Anna do

rio das Nelhas, enquanto os Karajá e Javaé fo-

ram situados em Nova Beira na ilha de

Sant'Anna (Bananal) em 1774. Mais de 8 mil

\i\iam ali, em nove aldeias, em 1777.'^

.\lém dos Akroá e Xakriabá, os Xavante cos-

tumavam atacar estabelecimentos no norte,

tais como Natividade, Crixás, Pilar e Tesouras.

Como as bandeiras não conseguiram parar as

guerras no norte, o governador recebeu auto-

rização real para mover guerra contra esses po-

\os. O resultado foi a "festejada" conquista dos

Xa\ante pela expedição do governador Tristão

da Cunha que, em 1788, retornou com 3 mil

a 4 mil Xavante para estabelecer-se na aldeia

de Carretão, a vinte léguas de \'ila Boa. Os Xa-

vante permaneceriam ali até o início do sécu-

lo XL\, quando fugiram de Carretão e retoma-

ram seu modo independente de vida. Em seu

relatório de 1788 para Lisboa, o governador

Tristão da Cunha Menezes considerava a en-

trada dos Xa\ante em Carretão como uma oca-

sião de "grande júbilo" na qual todos os vas-

salos de sua majestade que vivem neste con-

tinente viam entrar na mesma "vassalagem"

3 mil pessoas. Depois de levá-los à igreja, o

governador ofereceu-lhes hospitalidade e ga-

rantias de "nossa boa-fé, com todos os sinais

da verdadeira, e recíproca amizade". Prome-

teu-lhes a proteção de sua majestade e a se-

gurança de "nossa amizade", que faria com que

recebessem auxílio enquanto não fossem ca-

pazes de se sustentar sozinhos. Mandou um

destacamento à aldeia e pediu ao pároco de

Pilar que lhes administrasse o sacramento do

batismo. Como conclusão, resumia as vanta-

gens da conquista dos Xaxante para os portu-

gueses: traz segurança aos vassalos de sua ma-

jestade, desinfesta \ astos sertões— os mais fér-

teis e ricos em ouro —, afasta o temor de

ataques inimigos repentinos, abre novas vias

para novos descobrimentos e aumenta o nú-

mero dos "filhos da igreja". Do ponto de \ista

do governador, apenas vantagens advinham

dessa conquista. O único problema que pre-

via seriam as despesas envolvidas no sustento

de 3 mil Xavante e do resto de sua nação que

pretendia vir para a aldeia na estação seca se-

guinte."

O aparente sucesso do aldeamento dos Xa-

vante em Carretão levou a uma nova tentativa

de conquista, desta vez dos Canoeiros, na re-

gião de Tocantins, onde atacavam os colonos,

muitas vezes ameaçando Porto Imperial (ho-

je Porto Nacional). Embora uma expedição

tenha conseguido destruir muitas de suas

aldeias em 1796, eles não foram subjugados

nem aldeados. Ao longo de todo o século XIX,

recusaram-se a receber missionários ou se con-

verterem e resistiram a todas as tentativas de

conquista, continuando a atacar e matar colo-

nos. Em 1880, o governador de Goiás os con-

siderava a gente "mais feroz da província". '-

Outra região que preocupava as autorida-

des era a da ilha de Bananal, no rio Araguaia.

Os Javaé e Karajá tinham retardado a ocupa-

ção da área até 1775, quando foram pacifica-

dos por uma expedição. Foram aldeados em
Nova Beira. Um destacamento no presídio de

São Pedro do Sul ajudava a manter a paz mas

não sobreviveu por nnnto tempo. Em 1780 os

Javaé e Karajá foram transferidos piu~a a aldeia

de São José de Mossâmedes, onde seus des-

cendentes permanecenmi até o século XIX.''

Em suma, embora a política oficiiil de Lis-

boa proibisse a guerra ofensiva contra os ín-

dios e recomendasse tratamento pacífica os

governadores de Goiás e os goiiuios resisti.un

aos ataques dos índios com a força e org;uú-

zavam expedições agressiv^is piva "desinfeshu-"

as regiões por eles ameaçadas, .\lgims eram

aldeados e sustentados pela F.iy.enda IV.il. niiis

a maioria não era atingida pela politica ofici;il.

Em 1801, escrevendo da Contadoria Cíeral do

Hio lie Janeiriv, um tuncionario critico chamou

a atenção pimi os 245 mil cniziídos g;istos ovmii
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a "civilização dos índios" ao longo de trinta

anos, e "sem fruto". Afirmava que a razão da

decadência de Goiás era a falta de população,

isto é, de colonos e mineiros luso-brasileiros.

Como solução, sugeria que o então governa-

dor de Goiás seguisse a política do barão de

Mossâmedes. Considerando a grande utilida-

de de tais procedimentos para a Religião e para

o Estado, deveria tentar ganhar "por meios

suaves a confiança dos habitantes daqueles ser-

tões fazendo-lhes conhecer o uso das nossas

ferramentas" e adotar nossos costumes, de mo-

do que em vez de "homens selvagens" sua ma-

jestade tivesse "vassalos" que pudessem ser

úteis no futuro. Após considerar a questão do

financiamento dessas propostas, aconselhava

que toda a moderação fosse utilizada para per-

suadir os índios a realizar vários tipos de tra-

balhos e mostrar-lhes a utilidade desses tra-

balhos. Pessoas cuidadosamente escolhidas se-

riam necessárias para ensiná-los a trabalhar e

a comerciar com os tropeiros, recebendo de-

les o que precisavam em troca dos alimentos

ou drogas que lhes vendessem. Associando-se

aos colonos, abandonariam gradativamente

suas terras, esquecendo seus "costumes bár-

baros e domesticando aos usos e exercícios eu-

ropeus" de modo a adotar "com gosto" esse

modo de vida e atrair outras nações a virem

voluntariamente unir-se a eles sob o domínio

português.'^

No início do século XIX, tais políticas assi-

milacionistas enfrentaram uma grande dificul-

dade: a assimilação supõe a mudança cultural

de um povo supostamente inferior no sentido

de adotar a cultura alegadamente superior de

um poder colonial. Mas Goiás sofria de falta

de colonos após o êxodo dos portugueses das

cidades mineiras do século XVIII. Em outras

palavras, já não existiam em Goiás números

significativos de portugueses cuja cultura os

índios pudessem assimilar. Pessoas de cor, is-

to é, escravos africanos, mestiços e mulatos

descendentes de mineiros portugueses com
escravas indígenas ou africanas e índios assi-

milados, formavam a maioria da população

goiana. Sem o ouro para alimentar sonhos de

grandes fortunas, funcionários, soldados e co-

merciantes portugueses ambiciosos tinham

voltado suas atenções para outras direções.

Diante da falta de portugueses leais de "boa

(jualidade", as autoridades voltaram-se para os

habitantes de Cioiás para resolver o (nie cha-

mavam de "problema índio". Em vez de en-

carregarem autoridades portuguesas das expe-

dições para contatar e/ou conquistar popula-

ções indígenas hostis, contrataram sertanistas

para assumir responsabilidades que antes ca-

biam aos leais filhos de Portugal, muitos dos

quais tinham voltado para Portugal para reque-

rer mercês por seus sucessos nas guerras com
os índios.

A mais famosa sertanista do início do sécu-

lo XIX foi a mulher Kayapó Damiana da

Cunha, que vivia com seu marido soldado na

aldeia de São José de Mossâmedes. Encarre-

gada pelo governador de Goiás, liderou expe-

dições ao sertão para "persuadir" seu povo a

vir morar com ela em São José. Ela chegou

até ao alto Araguaia, e conseguiu atrair peque-

nos grupos que ficaram por algum tempo em
São José antes de voltarem para o mato e re-

tomarem a guerra contra os colonos na estra-

da para Cuiabá. Durante mais de cinquenta

anos, a política oficial de aldear todos os Ka-

yapó tinha falhado. Com a progressiva retira-

da dos portugueses de Goiás, e do apoio finan-

ceiro às aldeias para os tipos de bens que os

tinham atraído inicialmente, os índios abando-

naram as aldeias. ^^ Enquanto isso, os Kayapó

e outras nações indígenas se fortaleciam nas

fronteiras — força medida em número e seve-

ridade dos ataques a colonos e fazendeiros —
e por algum tempo parecia que os índios, e

não os goianos, iriam reivindicar Goiás aos por-

tugueses, especialmente no norte.

No início do século XIX, a política mudou
em Goiás. A legislação protecionista desapa-

receu e os paternalistas governadores portu-

gueses perderam sua influência sobre a polí-

tica indigenista, que foi sendo assumida pelos

goianos. No período colonial, os índios podiam

enviar petições a Lisboa e ser ouvidos por fun-

cionários da Coroa que não tinham interesse

pessoal em manter a espoliação de terras e a

escravização. Em 1821, por exemplo, cinco na-

ções indígenas que viviam às margens do To-

cantins protestaram por serem tratadas "como

escravos da Etiópia; roubando-lhes suas ter-

ras, que por Deus foram concedidas a seus le-

gítimos avós". Pediam também a construção

de um "majestoso templo dedicado a são João

Batista, santo da sua devoção" e o i)atismo."'

A chegada da fannlia real ao Rio não trouxe,

porém, proteção para os índios de Goiás. Car-

tas régias autorizaram, ao contrário, a guerra
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Página seguinte:
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otensh a contra eles, que atacavani os colonos.

Km compensaçãa os colonos poderiam utili-

/iir os ser\ iços dos índios e ficariam isentos do

patíamento do dízimo.'" Pela primeira vez

desde 1755, (juando as reformas pombalinas

aboliram a escrd\ idão indígena — na lei, se

não na prática —, o goxerno deu pennissão ofi-

cial para tíuerrear contra índios hostis (jue te-

riam de trabiilhar para seus captores. Uma das

razões para o interesse na mão-de-obra indí-

gena toi o repentino declínio do número de

escravos iifricanos em Goiás. Sem ouro para

comprar no\os africanos, os senhores tinham

de encontrar novos "escravos '. A política in-

digenista refletia cada vez mais os interesses

locais: a irrefreada apropriação da terra, espe-

ciiilmente após a Lei das Terras de 1850, e a

escravidão indígena. Os índios, em represália,

atacavam nas fronteiras, retiravam-se para oes-

te do rio .\ragiuiia, ou morriam de doenças tra-

zidas pelos novos colonizadores que se apos-

sa\am de suas terras no século XIX. Como a

política indigenista era geralmente estabele-

cida por governadores nascidos em Goiás e po-

derosos fazendeiros, é mais difícil caracterizar

as políticas indigenistas do século XI.X, tão de-

terminadas por eventos locais.

Um dado importante na definição dessa po-

lítica era o fato de os colonizadores serem agri-

cultores ou criadores de gado. Segundo Júlio

César Melatti, os agricultores precisavam de

muita mão-de-obra e, assim, desejavam políti-

cas de trabalho forçado; já os criadores preci-

savam de pouca gente para cuidar do gado

e dos cavalos, e viam os índios apenas como
predadores de seus rebanhos. Como os cria-

dores da América do Norte matavam os lo-

bos e os da América do Sul as onças, em Goiás

eram igualmente exterminados ou expulsos

aqueles que se consideravam como "feras". A
capacidade de absorver mão-de-obra, nota Me-

latti, determinava o modo de ação dos colo-

nos em relação aos índios: preservação ao lon-

go do Araguaia, região agrícola, e extermínio

ao longo dos rios Claro e Tocantins, frentes

pastoris.'*'

As políticas também variavam segundo as

regiões, sendo o norte mais independente da

província sulista e sujeito a contínuos ataques

dos Xavante e Canoeiros. No sul da província,

os luso-brasileiros tinham conquistado, escra-

V izado, civilizado ou exterminado os índios, as-

similando os sobreviventes "pacificados", en-

quanto no norte a maior parte dos índios não

tinha sido subjugada. Como o governo local

era "impotente para dominá-los", a Carta Ré-

gia de 5 de setembro de 1811 afirmava a "ne-

cessidade de pacificar os Karajá, Apina\ é, Xa-

vante, Xerente e Canoeiros"; se a pacificação

fosse impossível, a guerra seria legítima, pois

"não resta presentemente outro partido a se-

guir senão intimidá-los, e até destruí-los, se ne-

cessário for, para evitar os danos que cau-

sam".'^

Novamente com autorização para uma
guerra ofensiva, o governo e os colonos cons-

truíram presídios, organizaram expedições,

mataram e escravizaram índios. Um comércio

de prisioneiros índios fluía do norte para Be-

lém, enquanto outros, especialmente crianças,

ingressavam nos registros de batismo e de óbi-

to como agregados em aldeamentos tais como
Natividade. Seguiu-se rapidamente uma reta-

liação por parte dos Xavante, Xerente e Ca-

noeiros, e o norte permaneceu em estado de

guerra. Nesse sentido, mostraram-se especial-

mente competentes, em 1813, os Xa\ante que

tinham fugido de Carretão, onde tinham

aprendido o português, o uso de armas euro-

peias e os costumes dos moradores, dos quais

se valeram para atacar nos momentos mais

vantajosos para suas "intenções criminosas".

Além deles, atacaram muitas vezes os Xeren-

te, que causaram "tantos males" aos habitan-

tes de Pontal, Carmo e Almas. Por isso, essa

nação foi declarada "nossa inimiga", a ser de-

sinfestada daquele território.-" Em 1819. o ou-

vidor Joaquim Theotonio Segurado organizou

"uma cruzada" contra os Canoeiros, mas o To-

cantins continuou sendo uma rota fluvial pe-

rigosa por causa dos ataques dos índios.-' O
objetivo oficial era limpar as margens do To-

cantins de índios, uma política incompatível

com outros objetivos oficiais de civili/.;ir os ín-

dios em aldeias para que constituíssem uma
reserva de mão-de-obra estável piu^i os colo-

nos. Quando o viajante Pohl explorou a regiãa

viu poucos colonos na região, e apenas Porto

Imperial prospera\a. Repetidos ataques de ín-

dios e de malária tinham impedido uma ci>-

lonização significativa e o transporte tluvial.

Outra tentati\a de resolver o problema popu-

lacional ao longo do Tocantins foi o estal>ele-

cimento da aldeia Graciosa para os Xerente

por R. J. da C"unha Mattos, em IS24. Locali-

zada ao norte de Porto Nacion;il. toi atacada
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em 1824 pelos Xavante, que continuaram lu-

tando contra os colonos até 1836, quando foi

organizada outra bandeira contra eles.-^

O território entre os rios Araguaia e Tocan-

tins no norte era habitado, no início do século

XIX, pelos Boxeti (ou Poxeti), Norocoagé, Api-

nayé, Corti e Karajá. Em 1813, essas cinco na-

ções eram descritas como "bárbaras, e decla-

radamente nossas inimigas, e infestam ambos

os ditos rios entre os quais habitam". No en-

tanto, José Pinto de Magalhães acreditava que

conseguiria atrair os Norocoagé a se aldearem.

Após uma expedição, manteve três moças ín-

dias em sua casa, duas das quais mandou de

volta à sua aldeia, para convencerem seus com-

patriotas a aceitar a paz; a outra, Victoria, fi-

cou com ele. As outras quatro nações, no en-

tanto, só poderiam, segundo ele, ser conquis-

tadas pela força das armas. Os Karajá e Corti

foram auxiliados por cristãos e tinham armas

de fogo e pólvora.-^

No início do século XIX o rio Araguaia tam-

bém era pouco habitado. Num esforço para ga-

rantir a ocupação do rio e o comércio com Be-

lém, as autoridades ergueram em 1812 um pre-

sídio. Santa Maria do Araguaia. A reação

indígena a essa invasão do Araguaia foi violen-

ta: uma coalizão de Karajá, Xavante e Xerente

atacou e destruiu o presídio um ano depois.

Só havia doze soldados nele. Os governadores

de Goiás, contudo, não desistiram de construir

presídios, e mais um foi construído em São Pe-

dro de Alcântara (atualmente Carolina), no

norte, em 1820. Dois outros presídios foram

construídos na região do Araguaia: Leopoldi-

na e Santa Isabel do Araguaia. O objetivo des-

ses presídios era proteger a navegação do rio

Araguaia e atrair colonos a suas margens. Dez
anos mais tarde, o presídio de MontAlegre re-

forçou a segurança na região. Em 1856, os pre-

sídios de Santa Bárbara, Santo António e San-

ta Cruz guardavam a margem esquerda do rio

Tocantins. No conjunto, os presídios eram pou-

cos para o vasto sertão, e a fronteira nunca fi-

cou bem protegida. Na maior parte dos casos,

uns poucos soldados mal equipados conse-

guiam apenas defender uma estrada ou uma
rota fluvial essencial; raramente tinham um
número de homens suficiente para constituir

expedições ofensivas contra índios hostis, que

desapareciam no mato sempre que se sentiam

perseguidos.-'

Como o governo mantinha, na época, umas

poucas tropas c nussionários na arca, a con-

quista estava nas mãos de aventureiros apoia-

dos por colonos da região, que recompensa-

vam conquistadores bem-sucedidos com gado.

Em 1813, José Pinto de Magalhães se vanglo-

riava pela conquista dos Macamecran, pela

qual tinha sido presenteado com gado pelos

fazendeiros locais. Ele também tinha ficado

com os presentes destinados aos índios, ou pe-

lo menos era acusado disso.^' Assim, a guer-

ra contra os índios podia trazer grandes lucros

e escravos índios. Como resumia um tenente,

"não é o interesse de cultivar novas terras, ou

o de defender as cultivadas, que os faz armar

contra os desgraçados índios; porém sim a am-

bição de lhes escravizar os filhos, nunca para

os educar, nem para os empregar utilmente em
seus serviços durante o tempo pela lei pres-

crito, e deles formar outros homens; mas sim

para os vender em público mercado, na (juali-

dade de uma escraxidão perpétua".-*'

'Prospectiva da
Aldeia de S. José
de Mossamedes
pertencente a V.

Boa de Gouas(...)

em qual se mostra
seu prospecto com
mta. falta de
Quartéis por estes
se acharem
arrruinados como
mostra nesta
segunda Estampa.
Tirada por Joaquim
Cardozo Xavier...

Goyas, 24 de
Janeiro de 1801."
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Em outras piila\ nis, a política indigenista no

norte não era a de assimilar índios à religião

oii à cultura, mas apenas ao trabalho. O mer-

cado para os índios do norte de Goiás e do Ma-

ranhão era Belém do Pará, e envios regulares

de escravos índios, especialmente mulheres e

crianças, iam para o norte. Segundo o major

Francisco de Paula Ribeiro, escravos índios

eram vendidos por cinquenta a sessenta mil

réis cada na capitania do Pará.-"

Outra utilização para a mão-de-obra indí-

gena na década de 1820 era a recém-consti-

tuída indústria têxtil na cidade de Goiás. Em
1820, foi fundada uma fábrica para a fiação e

tecelagem de algodão e fabricação de meias,

que empregava muitos trabalhadores, inclusi-

ve escravos. Em 1838, uma lista de seus em-

pregados revela que um homem Kayapó tra-

balhava na cardagem e fiação, e três mulheres

índias eram cardadoras.-^

A política do início do século XIX de per-

mitir guerra ofensiva e escravidão dos índios

na fronteira foi revogada pela Lei de 27 de

outubro de 1831, a que se seguiu uma outra

lei, que colocava os índios sob a proteção

dos juízes de órfãos de seus respectivos mu-

nicípios.-*^ As guerras não cessaram, contu-

do, como revelam os Relatórios do perío-

do 1837-42.^" Expedições contra os Canoei-

ros, Xerente e Xavante insuflaram-nos ainda

mais contra o povo de Carolina, Porto Impe-

rial, Natividade e Amaro Leite, que não tinha

segurança. Em 1838, o governador recomen-

dava que se continuasse a financiar bandeiras

contra eles, e ao mesmo tempo se dessem pre-

sentes aos Tapirapé, Karajá e Karajaú. A vio-

lência tinha atingido um tal ponto em 1839

que o governador descrevia a guerra como
"uma negra página" de "horrores" e "atroci-

dades" praticadas pelo "índio selvagem", que

tinha feito a população abandonar suas terras

no norte. A solução que propunha era pedir

ao ministro da Guerra uma força militar da pri-

meira linha. Também recomendava fazer o

"selvagem feroz amigo útil", atraindo-o com
presentes e enviando-lhe dois missionários. A
violência continuou, e em 1842 o governador

escrevia:

"Devo falar claro, é necessário, senhores,

bater fortemente todos os índios, que nos aco-

metem, e prestar todos os socorros não só aos

que vivem em paz conosco, como também a

aqueles com quem, suposto não tenhamos ain-

da relações, contudo não nos hostilizam: só as-

sim poderá a província levantar-se."^'

A guinada na política imperial de incenti-

vo à guerra e à escravização para uma prote-

ção e conversão mais paternalista pode tam-

bém ser vista nos decretos de 1843 e 1845, que

novamente modificaram a política indigenis-

ta.^- O Decreto de 24 de julho de 1845 en-

tregava os índios a diretores, geralmente fun-

cionários públicos e militares, ou seus repre-

sentantes, que, segundo o ministro da Agri-

cultura, em 1865-6, abusavam deles "escanda-

losamente". Tais homens viam as aldeias co-

mo "centros coloniais" onde nacionais, inclu-

sive militares, viviam junto com os índios, que

cultivavam alguns bens agrícolas necessários

para o comércio. O resultado foi o endivida-

mento dos índios que, retidos à força por enor-

mes dívidas, fugiam do trabalho forçado na al-

deia. Para remediar tais abusos, o ministério

advogava que as aldeias fossem entregues a re-

ligiosos. O Decreto de 25 de abril de 1857 pas-

sou, efetivamente, a administração das aldeias

para os religiosos, mas a falta de padres levou

o governo imperial a procurar missionários es-

trangeiros para o Brasil — e para Goiás. ^'

Teoricamente, a nova política de aldeamen-

to deveria centrar-se nos missionários e tinha

os seguintes objetivos. Primeiramente, fazer

com que os índios abandonassem sua v ida nó-

made e se sedentarizassem em aldeias. Em se-

guida os missionários deveriam ensinar-lhes a

doutrina cristã. Na década de 1859, outra

preocupação oficial era o estabelecimento de

escolas nas aldeias. Como recém-convertidos

"civilizados", os índios trabiilhiu^iiun na derru-

bada de florestas e no cultivo de géneros co-

mo o café e o açúciu^. Outros aprenderiam ofí-

cios, cuidariam do gada trab;ilhiuiiun no trans-

porte fluvial ou forneceriam madeira piu~a os

novos navios a v apor. Os missiouiírios continua-

vam tendo um papel central naquilo que se

considerava uma política indigenista "l^em-

sucedida", mas ainda submetidos a diretores

leigos, tais como Joaquim Bueno Pit;ilug;t

Caiapcx nomeado em 1860. e José \ieira Couto

de Magalhães e, em última instancia, ao mi-

nistro da .\gricultura.''^

Ihn renovado esforço missionário e a clu^

gada de capuchinhos italianos levou à fimda-

ção de novas aldeias em meados do stvulo

\1\. Entre IS41 e 1S72. foram estabelecidas

as seginntes mis.sões para mdios convertidos:
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São Vicente de Boa Vista (1841), São Joaquim

(ou São José) do Jamimbu (1845), Santa Ma-

ria de Araguaia (1845), São Pedro Afonso

(1849), Teresa Cristina (Piabanhas, 1851) e a

missão dos Xambioá (1872). O governo conti-

nuou mantendo as antigas aldeias de Gracio-

sa (1824), Carolina e Pedro III em Carretão

(1764), então decadente devido à fuga dos Xa-

vante. Já não se encontrava sob proteção go-

vernamental a famosa aldeia de São José de

Mossâmedes, que se tinha transformado num
vilarejo de umas duzentas pessoas agrupadas

em torno da antiga igreja onde os Kayapó ha-

viam rezado. Em 1832, os últimos Kayapó ti-

nham sido transferidos para a "povoação" in-

dígena de Arinos (Mato Grosso). Em 1862, "a

maioria" dos Kayapó que estavam envolvidos

nas "correrias" nos municípios de Rio Claro

e Rio Bonito "parecem ter pertencido ao al-

deamento de São José de Mossâmedes, haven-

do sido expelidos dali em 1833 e 1834 sem
motivo justo ou pretexto plausível". A aldeia

Maria, que também havia abrigado Kayapó, es-

tava extinta em 1856, quando as aldeias de

Graciosa e Carolina já não mais apareciam nos

Relatórios oficiais, assim como a de São José

do Douro (1755), embora alguns Xerente e Xa-

vante continuassem vivendo nela em 1851 e

até o final do século.^'

A partir de 1850, a política indigenista co-

meçou a centrar-se nas regiões dos rios Ara-

guaia e Tocantins. A área Rio Claro-Rio Boni-

to ao sul, onde surgiram na década de 1880

conflitos entre os colonos e os Kayapó, que

ameaçaram a estrada para Cuiabá, recebia me-

nos atenção. Embora a maior parte dos rela-

tórios se referisse ao esforço de catequese ao

longo do Araguaia e Tocantins, quando os Ka-

yapó atacaram, na década de 1880, as autori-

dades voltaram-se para os missionários.^^ A
política indigenista era vista como insepará-

vel da empresa missionária mas, como sem-

pre, os governos imperial e provincial desti-

navam-lhe apenas recursos financeiros limi-

tados.

Na imensa região do Araguaia, a cateque-

se estava sob a direção do brigadeiro José Viei-

ra Couto de Magalhães, sediada em Leopol-

dina. As questões financeiras ficavam a cargo

de um tesoureiro nomeado pelo governo im-

perial, (|ue também sustentava o colégio Isa-

bel, fundado em 1871. Os aldeamentos de São

José de Jamimbu e Santa Maria do Araguaia

e a missão dos Xambioá estavam sob esta ad-

ministração, encarregada, entre outras coisas,

de distribuir ferramentas aos índios das mis-

sões e pagar os salários dos missionários.^^

Na década de 1870, retomou-se a velha

ideia jesuítica de catequizar os índios em suas

próprias línguas. Como dizia o Relatório de

1874, a catequese dos índios não seria tão rá-

pida ou eficaz se aqueles que traziam as luzes

da civilização a "tribos selvagens" não fossem

compreendidos em suas próprias línguas. As

pessoas mais indicadas para levar o cristianis-

mo ao mato eram, portanto, "os filhos das fa-

mílias aborígines, educados desde a infância

nas ideias, costumes e instituições de nossa so-

ciedade".^^ As crianças no colégio, em 1874,

eram em sua maioria Kayapó e Karajá. Além
de aprenderem a ser intérpretes, eram alfabe-

tizadas, aprendiam ofícios mecânicos e nieta-

Indio Xerente,

capitão Francisco

Suaté.
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lurj^a. Em 1S77. haxia no colégio apenas 36

meninos e noNe meninas dos Karajá, Ka>apó,

Ciorotire, lapirapé, Guajajara, Xa\ante e Pi\o-

ca. Tiiis números reduzidos le\iiram o ministro

tia Agricultura a se queixar de que o colégio

'ainda não tinha dado um resultado notáNel".

Ha\ ia outras quatro escolas nos aldeamentos

de São José do Araguaia. Xambioás, Santa Ma-

ria e Piabanhas.^^ O esforço educacional atin-

gia comparati\amente poucos índios na déca-

da de 1870, embora constituísse parte inte-

grante da política indigenista, como explicava

o ministro da Agricultura, em 1877:

**Ela deixa ao seKagem a liberdade de seus

costumes e até a economia interna das nume-

rosas aldeias, limitada a inter\enção oficial à

educação dos menores, ao fornecimento dos

instrumentos de trabalho, e aos socorros espi-

rituais e conselhos de um capelão e dois mis-

sionários."^^'

Em conseqiiéncia disso, informava que o

número de índios "conquistados pela religião

à sociedade cixil" passa\a dos 4 mil, enquan-

to a população ci\ ilizada, habitante das mar-

gens do Araguaia em 92 fazendas, chegava a

3170. Tudo isso tinha acontecido porque os

conflitos causados pelos índios ha\ iam cessa-

do. Os "desertos do Araguaia começam a ser

po\ oados por nacionais, e aumenta de dia pa-

ra dia o número de índios mansos". Devido ao

crescimento das fazendas naquela área, ele

também autorizava o estabelecimento de uma
fazenda ao norte de Leopoldina para ser\ ir de

escola prática de criação de gado para os alu-

nos do colégio Isabel.^'

Uma explicação para a ênfase no papel dos

índios na economia regional de Goiás era a ne-

cessidade sentida pelos colonos goianos e pe-

lo go\emo de transformar a população indí-

gena numa fonte de mão-de-obra para desen-

NoKer a pro\íncia. Os Relatórios do ministro

da Agricultura entre 1862 e 1892 revelam a

negligência do go\emo imperial em relação ao

desenvolvimento económico da província. Ao

contrário do Sudeste, onde havia vários pro-

jetos, eram feitos uns poucos esforços para o

desemoKimento de Goiás, tais como transpor-

te por na\ io a vapor nos rios Tocantins e .Ara-

guaia, a construção de estradas e pontes e a

concessão de licenças para mineração. De mo-

do geral, os ministros da Agricultura se \olta-

vam para o passado — para os programas do

século XVIII de aldeamento e pacificaçãa pa-

ra converter "feras" em "filhos da igreja" e,

atrax és da catequese, pacificá-los e transformá-

los em trabalhadores úteis, que pudessem sus-

tentar a si mesmos e à "sociedade cixilizada"

atra\ és da agricultura e do comércio flu\ial —
em vez de inox ar políticas de terras ou de tra-

balho que poderiam ter fortalecido as popu-

lações indígenas.

Os goxernadores de Goiás ecoaxam as po-

líticas imperiais. Em 1880, o goxernador .Aris-

tides de Souza Spínola fez um brexe histórico

das relações entre portugueses e índios e des-

crexeu a mentalidade "morte ou catixeiro" da

época colonial. Haxia, concluía, "dois sistemas

de terror e de brandura, de extermínio e de

catequese, de civilização e de barbárie". Con-

trastava tal política com a do barão de Mossà-

medes, quando a conversão dos índios tinha

entrado num período de "crescimento e es-

plendor, jamais xisto nos anais da capitania"

e afirmaxa que "a colonização indígena é um
dos mais importantes assuntos que estão a de-

safiar a atenção do goxernador". .\lém disso,

trataxa-se de um "dexer sagrado" já que, ad-

mitia, "estamos nas terras tomadas de seus

pais".^-

Xo final do século XIX, as autoridades de-

senvolveram em Goiás uma política indigenista

baseada em "religião e trabalho". Como escre-

xeu o goxernador Spínola: "A religião e o tra-

balho são dois poderosos agentes para a ci\i-

lização indígena. Por se limitar a catequese ao

ensino da doutrina cristã simplesmente, ou por

se forçar o índio ao trabalho antes de acostu-

mado aos hábitos da x ida cixil, tem-se descri-

do muitas xezes dos resultados da cateque-

se"."

Além de adxogar a mudança cultural dos

índios, o goxernador Spínola era original ao re-

comendar que os brancos aprendessem a fa-

lar as línguas indígenas, mas a política oticial

do final do século .\IX não enfatizax;i a mudiui-

ça cultural dos "nacionais". Os métodos pn.v

postos pelos burocratas para resolxer o "pav

blema índio" eram a giu~antia da segunmça das

fronteiras atrax és da construção de presídios

ao longo do Araguaia e Tociuitins: a ixnipiíção

das margens desses rios por colonos p;ua que

os índios não mais pudessem impeilir o lix re

comércio na região; a cixiliziíção dos mditw em
iildeias onde se lhes ensinaria a religiâa a Im-

gua portuguesa e a agricultura; e a tMuxer^io

por missioniirios estrangeiros.
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Em 1880, o ministro da Agricultura tam-

bém insistia na relação entre a religião e a pa-

cificação. Projetava aldeamentos dirigidos por

"missionários zelosos" como "intermediários

da sociedade com o selvagem, patenteando

praticamente que o homem civilizado não é

seu inimigo, e facilitando-lhe o meio de se

aproximar desta a pouco e pouco. O fato é que

onde existem aldeamentos regulares, têm di-

minuído ou cessado as correrias dos in-

dígenas".

Esta é a expressão oficial do ponto de vista

do governo de que os aldeamentos adminis-

trados por missionários eram o melhor meio

de pacificar índios hostis. O mais interessan-

te nesse relatório, contudo, é o fato de Manuel

Buarque Macedo informar que o número de

indígenas assimilados é maior do que se su-

põe, e que os que se transformaram comple-

tamente estão ocupados em trabalhos úteis pa-

ra si mesmos e para a sociedade. Como exem-

plo, cita o vale do Araguaia, onde "despontam

ensaios de cultura de que o indígena é o prin-

cipal colaborador". Também notava que os Ka-

rajá e Kayapó forneciam madeira para os bar-

cos a vapor na rota para o Pará em troca de

"brindes".^^

Um resultado notável dos aldeamentos no

norte e no vale do Araguaia foi o fornecimen-

to de mão-de-obra para produzir lenha para

os navios a vapor dos rios Araguaia e Tocan-

tins. Em troca de ferramentas, machados, ar-

mas e outras mercadorias, os índios forneciam

a madeira que permitia o comércio fluvial. Os
índios já não impediam tal comércio: haviam

se tornado parte essencial dele. O relatório de

1884-5 orgulhava-se de que a mudança nas re-

lações tinha sido tão amigável que as tripula-

ções e passageiros dos barcos podiam viajar

tranquilamente em toda a extensão dos dois

rios."*^

O autor apontava, contudo, para o fracasso

do colégio Isabel em atingir os objetivos de

sua criação. Em 1880, tinha apenas 26 alunos,

empregados em "trabalhos úteis" e tendo ad-

quirido "os hábitos dos civilizados", inclusive

o casamento. Apesar de a escola primária ser

vista positivamente como um instrumento de

assimilação, poucos índios a frequentavam. Em
1886, o número de alunos tinha baixado ain-

da mais, para dezessete, atendidos por dez fun-

cionários, levando o ministro da Agricultura a

criticar o "pouco ou nenhum aproveitamen-

to"^'' apresentado por seus alunos.

'/ ' Li ^
; * Ritual de iniciação

entre os Tapirapé,

1939.
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As autoridades não se limitavam a questio-

nar o sentido de fundar um colégio com um
número de alunos cada vez menor, também
mantinhcUii registros diis aldeias que funda\am

e, nessa década, mediram seu progresso ou fal-

ta de progresso ao longo de um século. Nesse

período, seis aldeias recebiam acompanha-

mento nos registros: Pedro III em Carretão,

Teresa Cristina (Piabanhas), Pedro Afonso, Boa

\'ista. São Joaquim (também São José) do Ja-

mimbu e a missão de Xambioás. De acordo

com os relatórios oficiais, a política de aldea-

mentos tinha dado resultados bastante va-

riá\eis.

Uma das aldeias mais antigas, fundada em
1764 perto de Pilar, estava quase extinta em
1880. Os Xerente e Xavante, que constituíam

a população de Pedro III do Carretão, tinham,

em sua grande maioria, fugido do trabalho for-

çado e da escravidão com "palmatória, tron-

co, corrente, chicote e colar". Em 1849, os se-

tenta ou oitenta Xerente e Xavante restantes

eram obrigados a plantar alimentos para seu

próprio consumo e para manter os viajantes

na estrada entre a cidade de Goiás e Pilar.

Também tinham de servir de remeiros na ro-

ta flu\1al para o Pará. Em 1880, a aldeia tinha

apenas dezoito habitantes (dez adultos e oito

crianças) que viviam da lavoura. Segundo Es-

tevão Gallais, que a visitou, a aldeia já tinha

chegado a abrigar 10 mil índios de várias tri-

bos e tinha uma igreja e uma casa de diretor

com um grande quintal. Ele descreveu tam-

bém um grande carro ou "carretão", que era

utilizado para transportar índios e que consti-

tuía "o terror dos pobres índios, tanto que,

falando-se da aldeia onde eram forçados a vi-

ver, a imagem do terrível veículo logo se lhes

apresentava ao espírito, e era esse o nome que

logo aflorava aos seus lábios. Eis por que foi

a aldeia logo conhecida pelo nome de

(Carretão".

Apenas uma ponte de madeira sobre o rio

e casas em ruínas restavam em 1888. Um ho-

mem e duas mulheres "de raça índia" povoa-

vam a aldeia, mas em torno dela viviam "ca-

boclos", descendentes de índios e negros. A
floresta tinha retomado os campos antes cul-

tivados pelos índios. Outros Xavante (uns du-

zentos) viviam na aldeia de Estiva com Karajá

e dois Canoeiros.^"

As três outras aldeias (Piabanhas, Pedro

Afonso e Boa Vista) ficavam na região do To-

cantins. No início da década de 1880, eram ad-

ministradas por António Fleurv' Curado.^^

Piabanhas (ou Teresa Cristina), fundada para

3800 Xerente e Xavante em 1851, no municí-

pio de Porto Imperial, ainda era uma aldeia

relativamente bem-sucedida em 1880. Em
1852, frei Rafael de Taggia registrou 2139 Xa-

vante e Xerente na aldeia, que em 1874 abri-

gava 3 mil Xerente e Krahò. Seis anos depois,

apenas 2 mil Xavante e Xerente eram conta-

dos em Piabanhas, habitando 220 casas cober-

tas de palha, e vivendo da pesca, agricultura

e navegação fluvial. A aldeia tinha uma escola

primária com 31 crianças, uma capela e um
missionário residente, frei António de Gange.

Em 1886 apenas cem lares restavam, com
1500 "almas", das quais quase a metade (se-

tecentas) tinha sido batizada em 1882. No fi-

nal do século, restavam algumas centenas de

Xerente; todos os Xavante estavam "extin-

tos".-*»

Outra aldeia nova era Pedro .\fonso, funda-

da em 1849 por frei Rafael de Taggia na fi-egue-

sia de Porto Imperial para abrigar trezentos

Krahò das margens do rio Farinha, de modo
a tirá-los das fazendas de gado das proximida-

des de Carolina, de onde os fazendeiros os

acusavam de roubar gado. A remoção também
pretendia facilitar a comunicação e o comér-

cio ao longo do Tocantins, com Porto Impe-

rial. Logo após o aldeamenta em 1849-50,

grassou uma epidemia. Em 1852 restaxam ape-

nas 620 índios. Faziam também parte da po-

pulação da aldeia de Pedro Afonso trezentos

sertanejos da Bahia e do Piauí que ali se esta-

beleceram em 1857. Em 1880, mil K.rahò \i-

viam em Pedro Afonso, da pesca, agricultura

e pastoreio — levavam gado para o Maranhãa

Frei Rafael de Taggia ainda era seu missioná-

rio, e assim seria até morrer, aos oitenta anos

de idade. Em 1886 resta\am apeuiis duzentos

Krahò na aldeia, que tinha se tnmsfomiado

num vilarejo de sertanejos iifiistado.'^^

Outros Krahò \ iviam na ;iJdeia de Boa \'is-

ta do Tocantins, fundada pelo frei Fnmcisco

do Monte S. \'ito em 1S41, no município do

mesmo nome. Dez anos mais tiuxle, ha\ia nessii

iildeia 2822 Apinayé e Knihò; em 1S70. seis-

centos Apina>é traballuiMun na ;igricultura.

criação de gado e na nasegação fluxial para o

Pará. Outros Apinaxé e Gradaii \i\iam em .U-

deias em torno da cidade. Na oontvigem se-

guinte, por volta de ISSO. ha\ ia 1362 Apina-
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yé, 92 Guajajara e duzentos Krahô, ou seja,

mais de 1600 pessoas, sob a administração de

João Francisco Batista, nomeado diretor em
1868. Além de cultivarem algodão, mandioca,

milho, amendoim, batata, batata-doce, bana-

na, feijão, açúcar e arroz, trabalhavam por dia

para "particulares" que os remuneravam em
dinheiro ou em mercadorias. Uma epidemia

de sarampo que durou três anos diminuiu mui-

to a população, e o Relatório de 1881 registra-

va apenas 1564 índios em Boa Vista.^'

Diferentemente dessas grandes aldeias, São

Joaquim (ou São José) de Jamimbu, inicial-

mente em Salinas, parece não ter abrigado

mais do que quinhentos índios (1856). Funda-

da pelo frei Taggia em 1845 para os Karajá, ti-

nha apenas cem Karajá (trezentos em 1877) e

Xavante em 1880 — um grupo Xavante tinha

chegado em 1846. Pouco após sua fundação,

alguns Xerente também tinham vivido nela.

Em 1863, Couto de Magalhães transferiu os

índios de Jamimbu para São José do Araguaia

para facilitar o comércio fluvial. Em 1880, eles

cultivavam cereais, criavam gado, pescavam e

também vendiam suas mercadorias para os

que viajavam pelo rio. Tinham uma capela e

uma escola primária com dezessete alunos de

ambos os sexos sob a direção de um leigo, Ca-

simiro Caetano Linhares. O Relatório de 1884

informava que a aldeia tinha 220 habitantes

— Xavante e Caracutá —, dos quais 119 eram

batizados, mas pouco depois, em 1886, resta-

vam na aldeia apenas 136 Xavante, todos ba-

tizados. ^-

A última aldeia listada em 1880 era a mis-

são dos Xambioá (Xambioá Karajá), fundada

em 1872 e dirigida pelo capuchinho frei Savi-

no de Rimini, mas seu diretor e escola esta-

vam em São Vicente. Em 1877, era descrita co-

mo "a mais afastada da população civilizada",

"no centro de tribos ainda bravias". Por isso,

uma força militar de dez soldados foi manda-

da para guardar a missão. Em 1886, seiscen-

tos índios viviam na aldeia; também forneciam

madeira para os barcos a vapor."

Revendo os resultados de mais de cem anos

de política indigenista concentrada em aldeias,

membros do governo apontaram as razões do

abandono das aldeias e do fracasso da cateque-

se em Goiás. Um Relatório de 1882 do Minis-

tério da Agricultura esclarece as razões desse

fracasso: a falta de verbas para a política indi-

genista, a má administração dos aldeamentos,

a falta de missionários e os próprios índios, já

que o índio adulto "raro se sujeita a ensino e

trabalho". O ministro sugere que se deve

"inspirar-lhe confiança e persuadi-lo mais pelo

exemplo, do que por qualquer obrigação que

se lhe imponha; aproveitar as suas aptidões pa-

ra as indústrias que exercem ou lhes são co-

nexas, quais as extrativas, a agricultura rudi-

mentar e ainda algumas artes fabris; e pela tro-

ca de produtos e serviços afeiçoá-lo à popu-

lação civilizada até que se resolva a confiar os

filhos para serem educados, e a cultivar a ter-

ra e exercitar qualquer profissão.

"Para este fim a catequese deve socorrer-

se da fundação de núcleos de gente civiliza-

da, que se ponha em comunicação com os sel-

vagens, oferecendo-lhes incentivo para o tra-

balho e comércio, e constituindo-se assento,

não de aldeamentos, mas de povoações, que

possam recolher o índio pacífico, aproveitar os

serviços e modificar os hábitos dos que prefe-

rem a vida errante, e sobretudo educar-lhes

os filhos."''^

Posto Nacional,

Goiás, dezembro
de 1911. Expedição
Carlos Chagas.
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Um Relatório do ano anterior admitia que

a catequese tinha sido dirigida ao índio adul-

ta tentando submetê-lo a regras e práticas

"avessas à índole da vida selvagem, ligá-lo ao

solo e transformá-lo em operário agrícola",

O i (uando todos os esforços deveriam concentrar-

se nas crianças indígenas, intermediários e in-

térpretes naturais que poderiam ser mais úteis

à catequese.

Seria contudo um erro, notava o Relatório,

considerar estéreis todos os esforços de aldea-

mento, pois "no seio da sociedade" havia mui-

tos índios trazidos pela catequese, que não

permaneciam muito tempo no asilo da aldeia

(realidade evidente no contínuo decréscimo

registrado pelas autoridades). Os índios civi-

lizados e cristãos não eram mais contados por-

que tinham se misturado ao resto da popula-

ção, e só uma contagem desses índios permi-

tiria ao governo ter uma ideia real do sucesso

ou fracasso da política de catequese. Critican-

do o emprego de missionários estrangeiros, o

relatório finalmente resumia os esforços cate-

quéticos em Goiás ao longo dos rios Araguaia

e Tocantins.^^

O relatório de 1884 mostra um retrato me-

nos otimista do programa de aldeamento e ca-

tequese, no qual as aldeias não prosperam e

os índios ainda fazem "correrias". Segundo o

ministro da Agricultura, a catequese devia ser

profundamente modificada, mas já que tantos

outros projetos eram, como ele mesmo admi-

tia, prioritários, as finanças não permitiam um
aumento de verbas. O pouco que o governo

imperial investiu na catequese em Goiás nos

anos 1880 se reflete nas propriedades do go-

verno na província: uma delas era uma ofici-

na de carpintaria e fundição a serviço da ca-

tequese, avaliada em 1:300$000, e a outra era

o colégio Isabel, avaliado em 4:200$000. Ou-

tra medida do quão pouco era investido na "ca-

tequese e civilização de índios" na década de

1870 é a comparação entre o seu custo global

de 100:000$000 e a verba destinada ao Corpo

de Bombeiros: 180:000$000.^'^

Uma outra indicação de por que a política

indigenista fracassava em Goiás está nas ati-

tudes dos colonos em relação aos índios. O via-

jante Pohl escutou, no norte da província, as

seguintes opiniões acerca dos índios: de que

deviam ser "aniquilados", de que "o rei deve-

ria mandar auxílio para a exterminação des-

ses bichos" e de que "eles eram uma praga

para a humanidade". Quando os missionários

estrangeiros começaram a trabalhar entre os

colonos que estavam invadindo as terras indí-

genas em Rio Bonito, no final dos anos 1880,

registraram esta atitude em relação aos Ka>a-

pó: "o índio é um bicho mau". Os "civilizados"

achavam, na verdade, que era uma "obra de

caridade desembaraçar deles a terra [...] co-

mo é prestar serviço à humanidade matar uma
cobra ou uma onça".'' Os colonos da região

de Rio Claro, cansados de serem atacados pe-

los Kayapó, resolveram organizar uma expedi-

ção ao Araguaia para exterminá-los. Como to-

dos os Kayapó capazes de fugir dei.xaram as al-

deias, os colonos massacraram os velhos, as

crianças, os doentes e os que não consegui-

ram fugir. Pouparam apenas uma moça, que

acabara de dar à luz gémeos. Quando ela, mais

tarde, escapou para contar aos Ka\apó sobre-

viventes sobre o massacre, eles se \ingaram

mergulhando a região numa guerra sangrenta

durante dois anos. Em 1888, quando um mis-

sionário visitou a área, os índios e os colonos

ainda estavam em guerra.^''

A solução do governo para as guerras ka>:a-

pó em Rio Bonito e Rio Claro foi mandar mis-

sionários "para acalmar a turbulência destes

perigosos selvagens", mas os missionários co-

meçaram seu trabalho pelos colonos de Rio

Bonito. ^^ Como havia poucos padres nas áreas

mais remotas de Goiás no século XIX, estran-

geiros frequentemente pregavam para nacio-

nais e tinham, consequentemente, pouco su-

cesso na conversão e pacificação de tribos hos-

tis que sofriam a invasão de suas terras por

esses colonos.

Uma segunda tentativa oficial foi a funda-

ção de um vilarejo em Macedina com o obje-

tivo de impedir ataques indígenas, mas o pos-

to militar ali baseado piu-a giuu-diír a estrada

para Cuiabá tinha apenas quinze soldados em
1888. Não podia fiizer muito além de defen-

der a população de Macedina. já que não dis-

punha de armas para iniciar uma guerra ofen-

siva contra os Ka\-apó. Quando atacav;un, os

soldados geralmente tratavam os mdios, tx^mo

concluiu o presidente Leite de Moniis, "ct^mo

feras ".'^"

Concluindo este resumo da política indige-

nista, deve-se também notar que hmto iis au-

toridades cjuanto os coKnios às w/es rt\soKi.un

o "problema índio" pelo "extennmio" ou "de-

sinfestação '. O primeiro grupo encontrada
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que deu seu nome à província, os Goiases, foi

exterminado ou escravizado quando as primei-

ras bandeiras paulistas penetraram em Goiás.

Em 1929, estavam extintas as seguintes tribos

do sertão goiano: os Gradua, que viviam en-

tre os rios Araguaia e Tocantins, os Acroá da

serra Geral, os Puxeté, Patuché ou Tremem-

bó do vale do rio do Sono, os Naraguagê do

vale do Tocantins na altura de Boa Vista, e os

Afoligé. Esses não sobreviveram para se tor-

narem úteis trabalhadores cristãos submetidos

à Igreja, ao Estado ou aos colonos.^'

Em conclusão, este breve resumo da polí-

tica indigenista em Goiás tenta documentar as

atitudes e programas oficiais dirigidos aos ín-

dios que viveram no que agora são os estados

de Goiás e Tocantins. Embora o foco seja a po-

lítica indigenista, o que impressiona o histo-

riador é a continuidade da resistência indíge-

na a tais políticas durante mais de um século.

Como e por que algumas nações sobreviveram

apesar da guerra, das epidemias e das invasões

dos colonos é uma questão que merece inves-

tigações etno-históricas no futuro.
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