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Resumo: A proposta deste projeto de pesquisa é analisar diferentes aspectos da
violência ao longo do rio Tocantins, utilizando como fontes processos criminais. A
partir dos autos crimes pretendemos distinguir os aspectos dos conflitos que resultaram
em morte; das motivações que levaram homens e mulheres de diferentes condições
sociais a cometer crimes, que resultaram em denúncia e julgamento entre os anos de
1870 e 1930. O recorte temporal advém do interesse histórico e da experiência de
pesquisa adquirida ao longo da minha formação e, do fato de a documentação
encontrada, se referir exatamente ao mesmo período. A historiografia sobre a região
norte de Goyas construiu uma cronologia histórica a partir da qual se estabeleceu
marcos: o início e o fim do período aurífero. O apogeu aurífero se dá entre os anos de
1725-1753 quando a província alcançou importância econômica para a metrópole, e a
exploração do ouro fez crescer a população, caracterizada por “aventureiros” vindos de
vários lugares do país. O período em que houve a diminuição repentina das jazidas é
interpretado como de “decadência”, pois a província e seus arraiais prósperos
mergulharam num longo período de isolamento e retrocesso econômico e cultural. A
decadência - os anos de 1753 a 1777 – teria provocado “uma defasagem sócio-cultual"
que pesou sobre a província por mais de século e ainda hoje justifica o descompasso
entre o norte de Goiás e as demais regiões do país. Esta mesma historiografia nos
remete para a idéia de “transição”, de um período de “ouro” e de “alto teor comercial”
para “uma economia agrária, fechada, de subsistência, produzindo apenas algum
excedente para aquisição de gêneros essenciais, como sal ferramentas”. Assim, o
esforço que temos despendido é no sentido de reunir documentos espalhados pelo
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estado para constituir arquivos históricos, que possibilitem construir e reconstituir a
história do norte de Goiás.
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