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TRIBOS DA BACIA DO ARAGUAIA E O SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO AOS fNDIOS 

por 

HERBERT BALDUS 

Tendo sido convidado pelo sr. dr. Modesta Donatini Dias da Cruz, di- . 
retor do Serviço de Proteção aos lndios, para representar o Museu Paulista e a 
Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo na equipe por êle orga
nizada para a insp~ção de· Postos Indígenas e penetração de certas regiões 
do Brasil Central, expuz-lhe em relatório datado em 31 de outubro de 1947, 
minhas observações feitas durante a viagem realizada nos meses de junho, 
julho e agosto do mesmo ano, bem como algumas sugestões a respeito. As 

· páginas seguintes reproduzem êsse relatório , com algumas modificações e 
' . acresc1mos. 

' 
I 

OS TAPIRAP:t;; 
• 

Em 19 de julho de 1947 contamos na aldeia tapirapé de Tampütáua 62 
habitantes, sendo 59 submetidos a exame médico pelo meu companheiro de 
viagem, dr. Haroldo Cândido de Oliveira. O quadro seguinte mostra as re
lações de idade e sexo: 

' -
até 5 ános • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

de 6 a 15 anós . . . . ... ·. . . . . ........... . 
de 16 a 30 anos ..................... . 
de mais de 30 anos . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Total : ..................... . 

Homens Mulheres 

5 3 
7 3 

14 17 
6 4 

32 27 

Total 

8 
10 
31 
10 
59 

~ de supor serem meninos os 3 que. escaparam ao exame. Além disso encon
tramos em Pôrto Velho uma .Tapirapé de mais de 30 anos, vivendo entre. os ser-
tanejos. · 

Em 1935, Tampiitáua tinha 130 ~abitantes, sendo 69 do sexo masculino 
e 61 do sexo feminino. 

· Convém mencionar · que, desde então, certos indivíduos emigraram para 
Txitxutáua, outra aldeia tapirapé muito distante. Mas seu número parece 
ser inferior ao daqueles que vieram de lá para Tampiitáua. Segundo diver-
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sas informações, Txitxutáua é muito menor do que essa aldeia, de modo . que 
hoje, provàvelmente, tôda a tribo tapirapé não terá mais de cem componentes. 

O que impressiona no quadro acima apresentado é, por um lado, o nú
mero reauzido de crianças em relação ao dos adultos (18 indivíduos de O a 
15 anos e 41 de mais de 15 anos) e, por outro, a pouca duração de vida (10 
indivíduos de mais de 30 anos). Algo mais de 40 anos tinham só um homem 
e u' a mulher. 

Segundo notícias que, em outubro de 1947, recebi do sr. Valentim Gomes, 
encarregado do Posto Indígena Heloisa Alberto Torres, e de Frei ·M. H. 
Lelong, de Conceição do Araguaia, as relações numéricas acima referidas 

· sofreram modificações causadas pelo ataque dos Kaiapó a Tampütáua~ reali
zado em fins de agosto, no qual foram mortas 3 mulheres e roubadas 2 e 1 me
nino. Restaram, portanto, àós 59 indivíduos examinados, 31 do sexo masculi
no e 22 do sexo feminino. 

Para exterminar a tribo contribui ainda, além de doenças, o costume de 
matar, em determinadas circunstâncias, os recé?t-nascidos. 

" ' . 
Das alterações na cultura tapirapé sucedidas desde a minha primeira 

visita, feita há doze anos, quero mencionar, principalmente, o desapareci
mento da fartura ~e alimentos vegetais. Na literatura sôbre êsses pacíficos 
e laboriosos Tupi, há muitas referências a suas grandes . roças. Posso .acres
centar que, pela quantid~de e variedade de sua produção agrícola, êles su
peravam não só as tribos vizinhas, mas também os sertanejos. Em 1935, nos 
meses de junho a agosto, vi a aldeia cheia das mais saborosas bananas, de 

1 cinco variedades de mandioca e numerosos outros tubérculos, de favas, amen· 
doim e milho. Em 1947, na mesma época do ano, percorrendo tôdas as casas, 
quase não achei nada disso. Tinha se tornado difícil obter umas bananas, 
um pouco d.e cará e beiju. A diminuição de tudo mostrava-se até no tamanho 
do amendoim, sendo o comprimento de seus legumes e sementes reduzido 
quase à metade, devido, aparentemente, à qualidade da terra das novas roças. 
Naturalmente, tal mudança na situação alimentar influi sôbre o padrão de 
comportamento tribal, reprimindo, por exemplo, a hospitalidade tapirapé, 
-Outrora ilimitada. 

~ verdade que, para isto talvez tenha contribuído também o contacto com 
os vizinhos brancos que, nos últimos anos, se estabeleceram no rio Tapirapé. 
Geralmente, êstes sertanejos, ou não têm nada para oferecer, ou vendem as 
sobras d~ seus produtos pru·a poderem comprar sal ~ roupas. Seu corpo é sub
nutrido, mas a cultura os obriga vestí-lo. Assim, não lhes resta outra coisa do 
que, em vez de satisfazer as necessidades do estômago das visitas índias, criar 
mais uma necessidade para elas: a necessid~de puramente cultural, e não física, 
de cobrir-se . Em 1935, tôdas as mulheres de Tampütáua andavam completa
mente nuas. Agora, muitas usam, em presença dos brancos, trapos amarrados 
na cintura e algumas, vestidos inteiros. 

~ difícil afirmar se os Tapirapé já sentem realmente uma redução dos 
víveres animais causada por aqueles novos vizinhos. O que deve ser conside
rado a respeito, é o fato da diminuição do número. de habitantes de sua. taba 
ter sido mais rápida que o aumento dos moradores do rio. Não faltavam,, 
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f>Orém, queixas do seguinte teor: "Tapirapé s6 come peixe pequeno; não pode 
mais comer tucunaré e tartaruga e ovos dela." 

Estas palavras aludem à ocupação do rio inteiro pelos sertanejos que, com 
isso, se apoderaram da fonte principal de proteína animal e gorduras. Convém 
lembrar, ainda, que anualmente, no tempo da sêca, em que desaparecem c6r
regos e lagos, a fauna e com ela também os sêres humanos da região têm de 
concentrar-se naquele curso d' água para poderem matar sêde e fome. Não 
resta dúvida que os sertanejos, fixando-se para s empre em todos os lugares 
nabitáveis do rio e tornando-se cada vez mais numerosos, diminuirão cons
tantemente a caça e a pesca que os índios s6 em ,~eter~nada época do ano 
oostumavam aproveitar. Em todo caso, o fato de Tampiitáua, nos últimos 
tempos, ter sido transferida para mais longe do rio f! mais para o norte, pa
rece evidenciar que os Tapirapé se sentiam ameaçados pela proximidade dos 
povoadores brancos . 

Quando, em 1935, subi numa ubá todo o Tapirapé, as margens estavam . 
des}:iabitadas, havendo um único morador na foz, que, por assim dizer, lá 
ocupava o pôsto mais avançado da nossa civilização. Em julho de 1947 exis
tiam em Pôrto Velho, que fica mais oµ ·menos no meio do trecho navegá- + 

vel, isto é, numa distância de 15 a 18 léguas da boca, oito casas cujos habi
tantes eram quase todos paraenses e viveram antes em diversos lugares do 
Araguaia. 

O povoamento e, com isso, a ocupação das terras dos índios por essa 
gente começou há cêrca de cinco anos e representa aspectos característicos 
de processos repetidos, com certas variantes, durante a colonização do Brasil. 
O lider é um fazendeiro de nome Lucio Penna da Luz, que mora em Mato 
Verde, vilarejo formado em 1934 na margem m,ato-grossense do Araguaia 
e a cêrca de quinze léguas acima da foz do Tapirapé. No decorrer do tempo, 
tornou-se conhecido o fato de ser relativamente fácil levar gado dêste rio a 
Mato Verde, fazendo-se a viagem por terra de Pôrto Velho até lá, em um dia 
e meio. Assim, moradores de F~o de Pedra e da barra do Tapirapé subi
ran1 êste rio para estabelecer-se na margem esquerda. 

Quando, há alguns anos, tôda a navegação regular do meio Araguaia 
cessou devido à dissolução da empresa que fazia êsses transportes com barcos. 
a motor, a vida nos mencionados dois lugares piorou até o desespêro, P?is 
não havia mais saida para os seus produtos. Ficava em tôda a zona um único 
homem que os comprava: o sr. Lúcio. • :E:le era e é também o principal for
necedor das principais mercadorias das quais os sertanejos necessitam: sal e 
algum pano para se vestir. E dá fiad·o. ~les vendem a êsse dono de um 
motor, de uma casa de telhas e de milhares de cabeças de gado, o pouco de 
arroz e farinha de ma~dioca que lhes sobra, e alguma rez da meia dúzia que 
constitue a sua fortuna. E falam bem do homem, considerando-o o seu maior 
benfeitor. 

A atração mútua levou o sr. Lucio e a clientela a encontrarem-se no mei() 
do caminho. l!;le instalou uma fazenda no alto Tapirapé e a gente da barra 
dêste rio e de Furo de Pedra estabeleceu-se mais ou menos pegado, isto é,. 
em Pôrto Velho e de lá terra a dentro e rio acima. Mas como sucede com a · 
maioria dos povoados do Araguaia, as inundações anuais cercam igualment& 
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as moradas novas do rio Tapirapé, de modo que também aqtrl, durante longos 
meses, a canoa substitui o cavalo nas visitas ao vizinho. Naturalmente, em 
tal ambiente o amanho do solo continua muito restrito, õ que, aliás, correspon
de à índole nômade dêsses pequenos criadores de gado com sua tendência 
para o aproveitamento extensivo e não intensivo da terra. Assim, êsse tipo de 
sertanejo nascido à margem da nossa sociedade e formando, há séculos, a van
guarda da nossa civilização na penetração do Brasil, vai para a frente, sempre 
para a frente, deixando atrás de si os ·enormes espaços vazios tão caracterfsti
cos dêste país. :Ele chama de "sertão bruto" a terra ainda rião bem conhecida 
por êle e pelos seus semelhantes, e ao estabelecer-se, nela, não tem esocrúpulos 
de considerá-la sua. ~ o etnocentrismo que o impede de compreender o fato 
de todo o sertão não percorrido pelo branco ter dono. E êste dono, isto é, o 
índio, não costuma passar, em geral, os limites de seu território, respeitando 
escrupulosamente os confinantes, · s~ não pretende guerrear ou comerciar . 
'Sendo o etnocentrismo a tendência muito humana de. se encarar tôdas as 
cousas exclusivamente sob o ponto de vista do próprio povo como se êste, com 
os seuu conceitos, tosse o centro do mundo, não é de extranhar que, amiúde 
aquilo que se afigura como "bruto" para nós, não o é para homens de outra 
cultura. Semelhante atitude leva pessoas com horizonte intelectual tão limi
tado '~orno o dos sertanejos a ver as diferenças entre si e os índios de tal modo 
avultadas que êstes não lhes parecem ser "gente". Tomando isso como pre
missa, agem com lógica impecável se conchtem ser devoluta a terra dos abo
rígenes. E as autoridades que ratificam esta conclusão, não se mostram menos 
etnocêntricas. · 

Longe de mim seja pintar os ocupantes do Tapirapé como invasores furi
bundos. São pessoas humildes e de ingenuidade comovente, representando o 
que se convencionou desi~nar como "gente ~boa". Parece que não é só pela 
própria inferioridade numerica que procuram ter paz com os índios tratando-os 
com benignidade. Apesar disso, naturalmente, os choques são inevitáveis. 
Há os encontros em que não corre sangue. Interêsses econômicos encontram
se na zona de caça e pesca dos Tapirapé e êstes ficam privados de, proteína. 
São de outra espécie os interêsses qu~ propagam a gonorréa entre os Karajá. 
Mas em ambos os casos trata-se de índios tão amáveis que êsses encontros, 
apesar de suas consequências funestas para as tribos, .apresentam,..se aos serta
nejos quando muito, como "choques moles" em comparação com os que sofre
ram de índios de têmpera bem diversa, a saber, dos Kaiapó e Chavante. 

:Estes Chavante e Kaiapó são Gê, isto é, pertencem ao grande grupo de 
tribos que mais resistência ofereceu e mais medo deu aos intrusos brancos, do 
que a maior parte dos outros selvícolas do Brasil. Acham, geralmente, o em
bate de sólidos cacetes preferível à conversa:-fiada. q território tapirapé está 
encravado entre êles. Mais temidos. do que os Chavante são os Kaiapó do 
norte, sendo, de fato, o número de suas vítimas maior do que o dos estranhos 
que perderam a vida penetrando em terra chavante. Acresce que · os Kaiapó 
.não somente avançam em direção ao Araguaia para acabar com os sertane
jos e suas casas. Marcham para o sul atacando Tampütáua ,como · exporei 
mais adiante. 

.. 
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. : O çomplexo de ·superioridade, . produto característico do etnQcentrismo·, não 
falta támbém aós novos habitantes do T~pirapé. Esta gente; à qual o povo 
das .. cidades do Río e S. Paulo dá o nome de caboclos, chama, assim, por sua 
vez, aos índios, seguindo com isso o costume dos nortistas. O que nós tratamos 
de caboclo, .anda com o pé no chão. Para aqueles sertanejos sem sapatos, 
por~n::i, caboclo é aquele que . nem segue~ faz questã.o de usar calça. . Mas 
ai~da que calça e sapato marquem as . distâncias culturais que os separam, por 
um lado, do índio, e,_por.outro de nós, há um fato que os faz membros da nossa 
sociedade e de nenhuma outra. ' l!:stes pobres conquistadores do desconheci
do não estão isentos de impostos. Têm de pagá-lo Bºr cabeççi de gado. 

A êsse respeito convém mencionar a_ histórica povoação de S. José, aglo
meração de cêrca de trinta casas, cheia de doença e íniséria, situada num dos 
mai~ ~lindos . lugares do Ara"guaiá ; _?s bãbitante.s . p~gam impostos de diversas 
espécies e dizem qu~ o governo nao faz nada por eles. Pagam, por exemplo, _ 
imposto escolar sem ter escola. O nosso companheiro dr. Haroldo Cândido 

· de Oliveira era o primeiro médico a visitá-los nos últimos vinte anos. Quan
do a lancha do Serviço de Proteção aos 'tndios passa, êsses goianos abandona-
dos recebem algum remédio. - . 

Mas o .que poderia contripuír, além da calça e dó imposto, para fazer 
o sertanejo sentir"'.se ~.up~rior ao í~dio?. Aq~ele imposto que ~,habilita a P?r
tencer ao mundo capitalista? O rifle Já existe entre os Kara1a. E os índios 
do Araguaia são melhor -alimentados, tomam mais ba~ó e, como revelou o exa--. 
me médico, têm menos maleita e mais sande geral do que os chamados "civili
zados" ao se~ redor, que, aliás, em grande parte, são negros e mulatos . 
·como homem etnocêntrico, porém, o sertanejo considera tudo que difere de 
sua próprià -cultúr~, como inferioridade. · E as diferenças culturais entre êle 
e o índio ábrangem· a vida tôda tão profundamente que quase ocultam as se._ 
melhanÇas produzid~s · pela iguáldade do ·ambiente geográfico e pelõ fato de 
serem, ambos, membros do mesmo gênero humano. Pratos gostosos do índio, 
como, · por exemplo, as sopas de amendoim, . milho ou mandioca, mastigadas 
pelas ;mulheres para serem. sacarificatlas co~ auxílio da saliva, são, para o 
sertanejo, "porcaria", da q'4-al se afasta com nojo. As casas tapirapé, .. cobertas 
de folhas de palmeira e -"banana brava", sólidas defesas contra o calor, o_ 
frio e a chuva, .não valem nada aos olhos daquele que tem paredes de barro. 

' ~ ~ língua que êle não entende, é tão feia para êle eomo lhe parecem ridículos ou 
horripilantes todos os costumes estranh.o-s·, . sejam êles pintura do rosto, uma 
dansa de máscaras ou as práticas dos médico-feiticeiros. · Isso não impede 
ser ele mesmo em certos áspectos da cultura material, não menos "primiti
vo" dó que º· índio. Em Pôrto Ve1!1o, ·por exemplo, uma família de Conceição 
usava como ·escada um tronco de arvore com degraus escavados, assemelhan
do-se a -ês~e respeito, aos índios Oiampi da Guiana; que por tal escada sobem 
às ~as . casas palafíticas. _ · 

. Re~uando :perante ·os intrusos h;ancos pela O:ª?sladação de Tampütáua, 
os Taprrapé"' carram de novo nas maos daquele vizinho que, · provàvelniente, 
desde séculos, é o inimigo númeró l de sua tribo·. Já em 1935, mostraram, " 
na~ horas ~a noite, aoertamente, o seQ pavor, pedi1!dó-me para. não ~argar ao 
deitar-me na rede, o revolver, pronto para defende-los dos Ka1apó que, três 
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anos ·antes, tinham assaltado e destruído outra aldeia sua, matando a maior 
parte dos habitantes. Quando che~ei a Pôrto Velho, em julho último, a mesma 
preocupação se tinha apoderado dos sertanejos . Falavam da -aproximação 
aos Kaiapó, como dela se tinha falado, há doze anos, em Tampiitáua. Os 
boatos a respeito foram corroborados pela presença de três famílias prove
nientes dos Campos de Conceição do Araguaia. DiZiam que tinham saido 
de lá somente por medo dêsses índios que, no ano passado, mataram sete 
pessoas. 

Infelizmente, o perigo esperado não era imaginário. Poucas semanas 
depois da nossa última visita, os Kaiapó atacaram Tampiitáua. Pormenores 
dêste trágico ·acontecimento estão relatados na carta que recebi de Frei 
M.-H. Lelong (*). Nela se lê . que a aldeia foi saqueada e queimada, estando 
os sobreviventes refugiados em Pôrto Velho, onde lhes faltam víveres para 
alimentar-se, redes para dormir, algodão para fabricar novas redes, instru
mentos de lavoura e utensílios de cozinha(**). 

Medida urgente a se tqmar é a fundação de um Pôsto na parte superior 
do rio Tapirapé. Destinado a proteger os índios homônimos era, até agora, 

.. 

( * ) Cooceiçãqit do Araguay a, 11 octobre 194 7 
, . 

Moosietir. '1' Professeur. 
"' 

Je aUis le F rançais que vous avez reocootré sur 1' Araguaya lonque vous remootiez du 
Tapirapé vers Léopoldioa . 

Je sais combieo vous vous ioteressez à ce petit groupe d'Iodiena sympathique1; aUIÀ 
arriV.é· "depuis avanthier à Conceição je m'empressc de vous adresser des nouvelles que eont 
bieb triate". 

E>..llil'!J les dernier1 jours du mois d'aoO.t des gueniers Cayapos -- Gototiré. ~demment 
- ~•ttaqué le village tapirapé alors que tous les hommes étaieot au lac dei Tucunaréa. 
li n a_tait que lei femmes, les enfants et le vieux Camaraé. Ils ont tué dewc femme1 et 
une e fille, Eir8a femme de Tampiri, Amoou femme de Perera, et Tamamitcboa .t 
enievé une femme, une jeune filie et UD petit garçon: lparénahí, femme de Camaraé, Amarai 
fille de Pereira, et Uãcuré, fila d'Eirôa (excusez la transcriQtiOn de ces vocables tupY1) . Le 
vieux a- décocbé sei fleches, les "braves" Cayapos se sont eníuí1, non s&Dt brO.ler deux cale9. 
Avec le P . Palha, oous avons trouvé cette population apeurée refugiée à Porto Velho, l'l&D• 
quant de tout, ayant faim, démoralisée . Bref un spectacle navrant analogue à ce que j'm 
vu en Europe. Nous avons décidé les Tapirapés à aller jusqu'à leur village . Lei femmes. 
avaient peur et détoumaient les hommes. Sept sont partis avec nou1 et quatre ant été 
jusqu'au bout. Nous avons trouvé ce charmant petit village dont, avec te Docteur Haroldo, 
vous avez été les demiers visiteun, pillé sauvagement . Nous avon1 rapporté lei c:aue-t'te 
qui avaient servi au massacre. Je vous les décrirai et vou1 donnerai beaucoup d'a?Jtrea 
détails sur cette affaire . Les Cayapos étaient revenus le matio même pour cootiouer 1e pillap:. 
N ous oe les avons malheureusement pas aurpris. Nous sommes re1tés un jour et une tiuit. 
Les trais Tapirapé1 ont pris une cbarge de coton et de farioe (ili n'oot plus de hama::1 et 
aouffrent beaucoup) et ils ont mia le feu à leur village p«?ur empêcher les eooemia de 
cootinuer à s'en silrvir . C'était assez tragique. Nou1 aommes' rentril à Porto Velho. n.· 
ont l'intention de s'installer à quelques lieues de São João. J'ai vu les grandes plantatiOftll' 
de ces braves geos travailteurs et pacifiques, c'est une pitié. li suffirait de diz hommee 
arméa pour nettoyer le pays de ce1 assaasins, mai1 persoone ne fait rieo. Je para, d'ici trois 
ou quatre joun vers Maraba d'ou je prendrai l'avion . J'espêre aller directement à Saint 
Paul ou je m'empre1serai de vous reocontrer pour voir li l'on ne pourrait pas obtenir un 
1ecours urgent pour lei pauvrés Tapirapés . 

Je vous dis à bientôt et vous prie de croire, 
les plu1 distiogués 

Moosieur le Profes1eur, à mes 11eotiments; 

(a) M. H. Lelonl, O. P. 

(**) Suprimo as frase• de meu relatório nas quais frisei a necessidade de 1e envjar aocarro aOll, 
1abreviventes. Quem os salvou foi o sr . Lucio Peona da Luz dando-lhe1 abrigo e comida. 
Em 1etembro de 1948, o sr . Harald Scbultz, assi1tente de Etnologia do Museu Paulilbl, 
encontrou a maior parte deles morando em galpõe1 da fazenda São Pedro, propriedade do> 
ar . Lucio, situada na marKetn direita do T•pirapé . 
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o Pôsto Indígena Heloisa Alberto Torres, situado, atualmente, na foz dêsse 
rio. Revelou-se inadequado para êste fim por estar afastado demais do habitat 
da tribo. Por outro lado, já em 1942, comentando as tentativas de aldear 
os Tapirapé nesse ponto do Araguaia, chamei a atenção para o . fato de que 
"o contacto imediato e contínuo dêsses índios com os mais variados . Jepresen-

. tantes da nossa civilização, contacto êsse inevitável ao realizar-se o mencio
nado projeto, trará o extermínio certo daquela pacífica tribo tupi." (SOCIO
LOGIA, vol. IV, pág. 407). Pois os Tapirapé não estão, como os verdadeiros 
donos do Araguaia, a saber, os Karajá, em relações seculares com os brancos, 
as quais parecem tê-los habilitado física e psiquicamente, pelo menos ~m certa 
medida, para alguma resistência. 

A inconveniência de localizar os Tapirapé na foz do rio homônimo não· 
implica no abandono do Pôsto Heloisa Alberto Torres. _~ste é indispensável 
não só para a proteção do grupo dos Karajá do Norte, nele aldeado, e dos 
demais grupos que moram Araguaia abaixo, mas também para o controle da 
entrada no rio Tapirapé. · 

Como local do futuro Pôsto de Proteção aos índios Tapirapé parece-me 
·recomendável o ponto da margem esquerda chamado de Pôrto Frederico pelos 
sertanejos em ·lembrança de meu companheiro de viagem de' 1935, um missio
nário inglês que ai tinha construido um rancho. Fica num barranco distante 

• meia légua de São Domingos, lugar até onde_ costumam çhegar os dominicanos 
de Conceição do Araguaia, nas suas viagens apostólicas. É o último ponto para 
atracar, no trecho navegável, pois pouco acima há uma cachoeira. Dai parte 
o atalho talvez secular que liga o rio com a grande mata habitada, desde 
tempos remotos, pelos Tapirapé, permitindo alcançar a sua orla, na época da 
seca, num dia de marcha a pé ou a cavalo. · Uma canoa com motor de popa 
desce em dois dias, viajando de manhã até o anoitecer, de PôrtO' Frederico 
até a foz do rio, não gastando, geralmente, mais tempo na subida, pois a cor
renteza é fraca. Num dia está em Pôrto Velho. 

Aparentemente, também o sr. Lucio Penna da Luz percebeu. as vantagens 
de Pôrto Frederico. Chegando lá em 17 de julho de 1947, encontramos duas 
famílias de vaqueiros que tinham chegado no dia anterior. Por ordem desse 
fazendeiro, já tinham erigido o vigamento de sua futura morada e estavam 
preparando as folhas de palmeira para cobrí-la. Explicaram que tinham vindo 
para estabelecer uma fazenda nestas terras e que seu patrão .pretendia instalar 
ainda outra, rio acima, de modo que ficaria ocupada tôda a margem do Tapi
rapé. até agora pertencente aos índios homônimos. 

O Pôsto Indígena a ser instalado em Pôrto Frederico ou nos arredores ser
viria não só para vigiar o território reservado aos Tapirapé e oferecer a êstes 
um refúgio em caso de avanços e ataques dos Kaiapó do norte. Poderia im· 
pedir, também, a invasão de aventureiros nas terras situadas ao sul e oeste que 

· se supôs serem povoadas pelos Akué-Chavante e pela tribo tupi dos Ampaneá 
(cf. a ·respeito os meus trabalhos "Uma ponte etnográfica entre o Xingu e o 
Araguaia'', Revista do Arquivo Municipal, vol. XLIII, S. Paulo, 1938 e "Os 
Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central", ibidem, vol. C, S. Paulo, 1945). 
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Sendo os Tapirapé tradicionalmente índios da mata:;· ê pi:ecjsq" ventilar . a ., 

possibilidade de estabelece~ o novo Pôst~ nas prçximidades . da taba fecem-· 
queimada, jsto é, na -boca _da ~ande_ mata . Considero reduzidíssima .. essa possi
bilidaqe pela§ difiçuldades de · comunicação durante as. anuais-· endhentes que 
cobr~m os campos· e o solo das· selvas. · · · . · : ,_ ' , 

Outra po$sibilidade de pr~teger os Tapirapé seria reuni-los num P.ôsto .. ag 
ser fundado na· ilha do Ba1U1nal . As vantagens· disto consistiriam em loca:I&a- · 
los num · T,errit6rio Federal destinado a ser .exelusjvàmente reserva . p~a ,. os 
índios -da região e acessível com maior facilidade do .que o alto rio Tapirapé. 
Por outro lado, _porém, justamente essa facilidade poderia dificultar a .. conser
vação da tribo como unidade étnica. Além disso deve ser considerado o s~ 
guinte: Ai.nda que _certos grupos tapirapé, segqndo algumas fontes, tivessem ~ 
estado passageiramente. na ilha do Bananal, há mais de cem anos, tudo indicá 
que o grosso -da tribo mora no seu atual habitat desde o século XVIII (cf. meu 
estudo a respeito na Revista do Arquivo Municipal, vol XCV.III,_ S. Paulo, 
1944), 'Sendo ós Tapirapé, port~nto, física e culti:tralmente adaptados a este 
alllbi~nte e em. condições de preservar . nele a sua eultura. Acre~ce que aí, 
também, as relações entre os habitantes de Tampiitáua e..:: Txitxutáua podem 
continuar · of~recendo po~sibilidades de casar fora .da ·aldeia ·ou mudar de 
aldeia poi: desgostos,: ràzões de _política, etc.(*). · / : º • 

Seja como for: há três necessidades fundamentais a considerar em q-ual
quer localização dos Tapirapé: - 1) A existênci~. de ·uma grande mata pró
pria para as extensas roças dessa mbo essericiahnente agrícola; 2) . O ~asta
mento de todos os representantes da n~ssa ciVilização que não sejam funcio- .. 

. nários do Serviço de Proteção aos lndios, etnólogos ou médicos ligados à ,êste 
Serviço; 3) O afastàJnento ·de indivíduos de outras tribos indígenas. 

Acho que o padre Lelong tem razão quando, na sua carta, escreve com 
referência .aos Kaiapó que invadiram o território tapirapé: "II suffirait de dix ~ 
hommes armés, pour nettoyer le pays· de ces ass_assins." Mas tais dez homens 
armados deveriam estar sob .as ordens do Serviço de Proteção aos . índios, 
para aprisionar sem derrame de sangue os culpados pelo morticínio e ·éondu-· 
zi-l~s para a idílica penetenciária instalada nó Pôsto Indígena de Iéatu, Esta~ 
do . de S. Paulo. ·Uma das tarefas mais · uFgentes é, sem dúvida, a pacificação > 

definitiva dos Kaiapó do J;lOrte que, em oposição aos Akué-Chavante, costu
mam ~air fora dos limites tradicionais de seu território ,para . atacar os vizinhos 
inofensivos ( cf. o que es~revi a . respeito na Re'Vista do Arq~vó Muniéipàl, vol. 
CII, S . Paulo 1945., pp. 123"'.130). . · .. . . . 

"' 1 

(*) Em relatório sôbre sua visita aos Tapirapé feita em setembro de , -1948, o sr . . Ha.rald Scbultz 
me comunica que "nenhum dos Tapjrapé simpatizava com a · idéia · de ser transferido para um 
lugar perto d.e Conceição do Araguai'a, conforme era plano de 'Frei Luiz Palha."' Observa 
que êsses ~ndios desejam construir aldeia pe.rto das casas àa. mencionada fazenda S. Ped1'o, 
na margem direita do Tapirapê, e acrescenta: "Se o S . P . · I . n ão estiver em condições 
de criar um pôsto junto dos índios Tapirapé; seria digna de ·estudo a po·ssibilidade de incumbir o . 
sr . Lucio da Luz de pr-otege-los. O sr . Lud o · da Luz é um ·homem de grandes posses, e não 
teria interesse em apenas ganhar os parcos_ vencimentos como e~carregado ou seja que for 
daqueles índios, antes o faria pelos sentimentos humanitários que, 'COmo me parece; possui. !' 
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OS KARAJA 

Além de visitar novamente os Tapirapé, tive ensejo de rever os Karajá 
do Sul e o grupo dos Karajá do Norte localizado na foz do rio Tapirapé. 

De 24 de· junho a 5 de julho e de 14 a 15 de agosto de 1947 passei em 
Leopoldina (hoje Aruan~). Quando F~itz Krause ·(ln den Wildnissen Bra
siliens, Leipzig 1911, p. 35) esteve, em 1908, nesse lugarejo situado na m.argem 
direita do Araguaia, um pouco a jusante da foz do rio Vermelho, acampara 
uma família karajá na barra dêste afluente. Em outra praia vizinha, isto é, 
numa formada à margem ocidental do Araguaia e em frente a Leopoldina, 
encontrei, em 1935, alguns Karajá com seus abrigos movediços de esteiras. 
Tudo indica que, até então, uma ou poucas famílias dessa tribo viveram 
às vezes, nos arredores daquela vila, durante os meses de sêca, sem, porém, 
fixar-se definitivamente, pela construçã<? de casas .para a época pluvial. 

Na atual aldeia karajá pegada a Leopoldina e~ste· um único indiví~uo 
adulto natural do lugar: Iracema Renake. Todos os _demais,. adultos provie
ram de outras aldeias dos Karajá do Sul: Tohobári, por exemplo, marido 
de Iracema, nasceu na aldeia de Santa Isabel, havendo, / também, famílias 
procedentes da aldeia de São José. 

Em junho de 1947 a aldeia pegada a Leopoldina estava habitada por 
31 Karajá e 6 Javahé. 

Com a instalação do Pôsto Indígena "Carajá do Sul" em Leopoldina, 
modificou-se · a vida dos Karajá_ a êle agregados, no sentido de êles não pas
sarem mais o tempo sêco nas praias, mas como · se fossem "~ristãos?', nas 
casas p_ara êles construidas pelo Serviço de Proteção ao lndios. Dizem 
fazer ' calor demais" nas praias. Apesar de tal mudança cultural não dei
xaram o antigo costume de passar a noite ao ar livre, enrolados em suas 
grandes esteiras. ~ verdade que também êste modo de dormir tem um 
acréscimo moderno: o mosquiteiro. 

Considerand9 a intensidàde do contacto com os brancos, por estatem as 
casas de Leopoldina separadas das dos ín4ios somente por pequeno córrego 
e êstes andarem continuamente pelas ruas dessa vila de cêrca de . setecentos · 
habitantes, é notável os Karajá terem conservado não só os chamados "ador
nos fixos", isto é, a tatuagem tribal e a perfuração do lábio, mas também os 
·"adornos móveis'', como a pintura do ros~o nos adultos e crianças de ambos os 
-sexos ~ os enfeites de algodão uos antebraços e pernas das meninas. Embora 
a associação dêstes elementos culturais com a nossa roupa, represente um as
pecto característico de aculturação, é preciso chamar a atenção para o fato 
-de tal roupa ser limpa só enquanto aca~am de adquirí-la, pois, em geral, não 
.costumam lavá-la convenientemente. Isto significa ser a nossa· roupa · um 
1e'lemento cultural ainda tão pouco integrado na cultura karajá como, por 
exemplo, a nossa cama na cultura dos japoneses do vale da Ribeira de Iguape, 
acostumados na sua pátria a dormir na esteira, deixando, por isso, desarruma· 
·do todo o dia êsse móvel do mundo ocidental. Aliás, os Karajá tiram a roupa, 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

.. 



• 

• 

i . 

.. . 

• 

• 

• 

• 

•' 

• 

• 

• 

146 REVISTA DO MUSEU PAUL1STA, N. 's., V:,,OL. H 
• 

ou pelo menos parte dela, ~og9 que, chegando em casa, se sentem exc!usiva .. 
. mente entre si e :fora do contacto , com os brancos. · . . 

A mais completa combinação. de adornos dos Karajá e. dos brancos apre-" 
sentava uma menina que não somente usàva junt.<> coni um vesti<}o os ~nfei
tes de algodão de sua tribo, como também tinlia _a tradicional pintura _preta 
de genipapo ao lac;lo da nossa pintura, isto é,_ da bôca pintada · de vermelho, 
à moda das nossas mulheres. , · 

Além dos objetos de metal tomàdos da nossa cultura e incorporados ... sem 
modificação na atual cultura karajá, como machados' e anzóis de diversos ta
manhos, são fenômenos especialment~ interessantes ae . ~c~lturação ,certos . pro
dut?s genuinamente. karajá e · sem similares na nossa cultura~ rep~esentap.do, 
porem, transformação de produtos nossos ou aproveitamento~ de seus fta:gmen
tos. Um enfeite muito estimado pelas moças karajá, .·o q~al em 1985 não vi, 
consiste :numa met-ade de-um ·prato de louça, br~nco ou multieôr é quebr~do 
de modo a formar um segmento que penduram no peito com ·o arço para 
baixo e com a corda para cima. Um menino tinha um pequeno cacete, como 
desde tempos rem.otos os meninos da tribo usam para ter· o equipamento .cor
respondente ao do pai e dele dif er~nâo qu~se só pelo tamanho; · màs a . orna
mentação. daquele exemplar não po·dia ·oculta:r à extremicfade do bastão, que 
~~ardava os ca! acteres ~dum cabo· de vassoura de fabricação neo .. brasileira. 
Aliás, os cacetes dos Karajá, em Leopoldina, parecem encolher-se quase. todos · 
até o tamanho de curtos bastões de brinquedo, pois vi só um único do com- . 
primento e da grossµra daqueles que os 'homens adultos usavam antig~mente 
e possuem ainda em outras ald·eias da bibo. . 

Embora a perfuração· do beiço inferior, distfuµvo do sexo masculino, 
fosse conservada, a maioria não càrre.ga mais nada no orifício. ltste é fecha
do entre os' mais velhos, por pequeno disco de m~deira, por ser maior do que 
o dos jovens. Homens de menos de trinta anos têm só· minósculo b~aco e 
não pretendem alar. gá-lo. Um menino javahé usava ainda o tradicional enfei-
te labial de concha. · 

Certos homens, principalmente os mais velhos, continuam dei~ando cres
cer o cabelo até os ombros. Outros o usam cortado à nossa moda. 

As mulheres fiam e trançam como antigamente. Fabric~~ panelas e 
pintam-nas com desenhos vermelhos diferéntes, segundo o seu gôsto indivi• 
dual. Influência nossa é denunciada elf:l certas panelas, ou pela forma, ou . 
pela. existência de ~sas. ~ão , pos~~ deixar ~e mencionar que Uma das. ce: 
ranustas, da qual eu queria adqmnr determinada panela, aconselhou-me a 
escolher outra, mostranao que a desejada já começava ·a rachar quase mvi
sivelmente. Apesar do prolongado convívio com os brancos, a mulher ainda 
não se tinha equipado com o seu espírito ganancioso. ·· 

Os homens adquirem o sustento pesca~do, amanhando a terra e alug~
do-se no tempo sêco aos turistas como remadores. . Pescam com anzóis, .ati
rando com arco e flecha o pintado e ou~os peixes grandes. O pescado, · alé:tn. · 
de ser o principal alimento animal para os Karajá, serve para s~~ vendido 

· aos brancos. 
· As casas dos índios estão rodeadas ·de plantaçõés miseráveis de mandioca, 
algodão,. batata doce, milho karajá escuro · e milho neo-brasileiro -amarélQ. . A 
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mandioca é plaritada nos pe.quenos canteiros, baixos e redondos, já 0bserva
dos por K:taus.e (~. e., p. 243 e fig. 12) e que formam fila ao lado daquelas 
casas. · . 

A caça tem, como jâ anteriormente, menos importância do que a pesca. 
A aldeia oferece muitos aspectos que não precisariam de arranjo especial 

se um _pintor qUizesse fazer uma "na~eza morta"· da aculturação. Um golpe 
de Vista nos mostra reunidos uma _panela de _ferro, outra de barro e um sapato 
de couro, ao · lado da tradicional itacuruba -constituída · de três cones truncados, . 
comidos de um cupim e colocados ao redor do fogo, co_mo sustentáculo da 
panela. ·No fund9 do· qua~o está um móvel sui-generis, o cabide do velho 
Karajá A:ntonio. Consiste simplesmente numa longa vara fincada obliqua
mente · no chão e ·apoiada núma pêquena . forqueta fincada em sentido oposto, 
de ;modo a formar · ãngulo reto com a vara e impedí-la de cair sob o pêso ~a 
roupa estendida sôb:re sua parte superior, abaixada por êle até quase ficar 
paralela· ao solo ;. ~ss~ cabide, do qual não. conheço similares, parece ter sido 
inventado recentemente, pois não está ·mencionado na obra de Krause e em 
outras -descrições da cultura karajá. 

Entre os Karajá era em geral, a mulher quem mandava e os homens 
achava.m natural obedecer-lhe. Ta.ntQ na aldeia pegada a. Leopoldina com() 
em outros grupos locais ·dêsses índios . pude ob~ervar que is.so não foi essen
.cialmente modificado pelo · contacto com a nossa cultura. . 

~ . 
Influênci~s desta tampouco se manifestaram por o,casião duma festinha 

que _realizamos naquela alqeia, na noite de $0 de junho. Qs homens e me
ninos ataram na testa un:ia tira· de folha de babaçu e executaram alegremen
te muitas danças comi canto, marcanqo o fim de cada um com ~m grito em 
fàlsete. Com pra~r · especial parodiaram certas canções tapirapé. Havia 
danças em fila e , em círculos·. A alegria chegou ao auge quando nós, o dr ~ 
Donatini, ,dfretór do Serviço de Prote.ção aos fndios, e seus companheiros, nos 
incorporamos_ ao . grupo dos bailarjnos. Depois de termos dançado, parti· 
·cipamos de vários jogos de eompetiç~o, provas de fôrça e agilidade, saltos, etc. 
Todo~, ad1,1ltos, e crianças., ficaram igualados e unidos núm grande e ingênuo 
contentamento, e também as mulheres e meninas que assistiram sentadas no 
chão~ deleitaraip-se, rindo a bandeiras despregadas. Comparando tudo. isso 
,éQm 'uma ·das "reuniões dançantes" dos chamados civilizados, seja. dos da vila 
a<!jacent~ ou do Rio e ·são Paulo, não _ era difícil de perceber onde estava 
:a . felicidade mais pur.a. . 

. Esta feliéidade,. pprém, é cada dia mais ameaçada. Numerosos são os 
indícios de desambientação cultural, provocada não só pelo~ vizinhos ne<r 
brasileiros, màs também pelo próprio Serviço de Proteção ·aos lndios. Antes 
de 'tudo foi êste Serviço quem fixou os Karajá tão perto dos habitantes de 
Leopoldina~ que- uma promiscuidade crescente ·parece inevitável.. Devido à~ 
·prestitutas da vila propagam-se na tribo as doenças venéreas. Acostumando- · 
:se a ser tutelados pela Inspetoria, que lhes dá casa, roupa e outras facilidades 
econômic~s, . os índios enfraquecem ;na luta pela vida e desaprendem a produ
zir i,mportarites elementos da cultura dos seus pais. -De açôrdo com êsse em
_pobrecjmento está o aumento . da ociosidade-. 
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Apesar de ter sido, no tempo da minha visita, o iiúmero dos servidores dG 
Serviço de Proteção aos lndios em Leopoldina, desproporcionadamente gran
de em relação ao dos índios agregados ao Pôsto, fa1tava qualquer orientação 
médica e etnológica. Havia ~ência de remédios indispensáveis ~ abundân
cia de· inadequados. Por razões pedagógicas, o en~rregado do :e,ôsto pre- . 
tendia reunir os alunos índios. num internato, separando-os dos pais-. Decla
rou também querer obrigar os moços a trabalhar durante certas· festas na 
aldeia e não toleraria mais que, nestas ocasiões, só' os pais carregassem a co· 
mida e executassem os outros serviços necessários. :Esses propósitos mos
tram como um funcionário desejoso de fazer bem aos índios poderá produ..; 
zir, pelo ·seu etnocentrismo e ausência de qualquer preparo etnológico, as .. 
maiores perturbações culturais, contribtlindo para que os seus protegjd'os ·per
cam por completo o sentido de sua vi<!a. Tais intenções· de intervenção não 
desejada, talvez ter.ham gerado a aversão manifesta por 'alguns Karajá contra . 
o bom âo encarregado que, segundo fui informado pelo sr. Henrique Himmel
reich, morador de Leopoldina, compra .. do próprio bolso medicamentos
para êles. 

Acho que o acima exp~sto será suficiente para demonstrar a necessidade: 
urgente de tr~nsferir a aldeia karajá pegada a Leopoldina para tão longe que 
o contacto contínuo com os habitantes da vila cesse para 'Sempre. Esta, pela 
sua situação geográfica e também pelo fato de não ter Il)alária,, é o lugar apró
priado para um pôsto de distribuição de material, mercadorias e medicamentos: 
destinados aos Postos Indígenas da bacia do Araguaia. Ao mesmo tempo pode , 
servir de base·· para um médico ambulante que visitará periodicamente os 
índios dessa região, e para um inspetor viajante, ~ncarregado do policiamen
to. Convém entregar a chefia do posto de distribuição a um farmacêutico· 
que também possa substituir o médico ambulante em certos ·casos de urgência .. 

XXX 

De 10 a 12 de julho e de 26 de julho a 6 de agosto de 1947 passei em Santa 
· Isabel, aldeia karajá situada na margem ocidental da ilha do Bananàl. Algu

mas léguas a montante e ao lado oposto do Araguaia, desemboca o rio das 
Mortes. Pegadas à aldeia e separadas dela por ara.me farpado, estão as casas: 
dos servidores do Pôsto "Getúlio Vargas". · 

Quando, no dia 16 de maio de 1935, visitei êsse lugar, havia lá as n1inas. 
de um Pôsto abandonado do Serviço de Proteção aos lndios e oito grandes ca
banas de palha, cujos habitantes correram ao meu encontro: os homens na 
maioria nus e a~guns pintados no corpo i~t~iro; as mulheres cobertas comple
tamente ou, pelo menos, da cintura para bàixo, com peças da indumentária fe-· 
minina karajá cqmbinadas, às vezes, com roupas ou trapos procedentes da nossa. . 
indústria. Traziam mandioca e batata doce para vender, perguntavam.-me
pelo nome e pechinchavam fumo. Eram os mais lindos dos numerosos índios. 
qu,e, até então, eu tinha visto em diversas partes da América do Sul. ~ão só, 
muitos homens, mas também. várias mulheres eram relativamente altas, unin-, · 
do isso a uma esbelteza rara entre tribos dêste contine_nte. As nobres feições. 
do rosto foram animadas por um olhar cativante. Infelizmente, porém, nu-
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merosos jovens já tinham perdido os dentes. Quando Krause (o. e., p. 181) 
visjtou os Karajá,_ achou tais frestas apenas entre os velhos. 

Um home!D ·que, então, me vendera um cachimbo, mostrara sua cortesia 
convidando-me logo para entrar na sua casa. Qs Karajá já conheceram o 
nosso dinheiro. Os cachimbos fabricados da fruta do jequitibá ou de madeira 
tiveram o preço fixo de um cruzeiro. 

Fui informado de que, segundo um recenseamento feito em abr~ de-1935, 
Santa .Isabel tinha 156 nabitantes .. Vi poucas crianças quando estive lá, no 
mês seguinte. . 

Por ocasião da minha visita, em 1947, o sr. Dico, 'servidor do P~sto "Getú
lio Vargas", me disse ter a aldeia 140 habitantes, sendo a proporção dos sexos 
"quase" igual. Notei 2 homens com 2 mulheres cada um e, além disso, 2 
mulheres sem marido. . 

Os Karajá de Santa Isabel eram ainda tão lindos e simpáticos como em 1935. 
Vi narizes aquilinos e finos, mas havia grandes difere~ças entre as fisionomias. 
Também aqui tinha pegado a moda dos meios pratos. Todos estavam mais 
c>u menos vestidos a nossa maneira, usando as mulheres, embaixo .desta roupa, 
o tradicional traje feminino karajá. Elas e a maioria dos homens continuam 
deixando crescer o cabelo até os ombros. Certas moças ainda têm o pequeno 
topete de cabelos erigidos no occipício, costume já mostrado por Krause 
(o. e., prancha 42, figuras 1 e 3). As crianças andam ainda. com os enfeites 
karajá correspondentes a sua idade, e homens e mulheres jovens pintam-se 
como . antigamente. . 

Também a respeito da indumentária, a ação. do Serviço de Proteção aos 
lndios só corrompe a cultura tradicional, sem substitui-la. Favorecendo o 
uso de roupa, leva os ~dios a depender de nós, .sem lhes garantir à possibili
dade . de satisfazer .;as novas necessidades assim criadas. Presentear as mulhe
res~ em certas ocasiões, com vestidos, sem as capacitar para adquirir outros 
depois dêsses estarem esfarrapados, é produzir mal-estar e miséria. Para. 
renovar constantemente a roupa à nossa moda, precisa-se de dinheiro. Os 
Karajá de Santa Isabel queixam-se de que o Serviço de Proteção aos lndios 
·não lhes dá bastante oportunidade para ganhar êste dinheiro. Se bem que 
recebam dele 10 cruzeiros por dia de trabalho, isto é, o mesmo salário pago, 
na região, a qualquer camarada branco ou preto, tais dias não lhes são of e
recidos em número suficiente. Dizem ser, além disso, o armazém do Pôsto 
tão pouco abastecido que ficam forçados a comprar a preços exorbitantes dos 
mascates ou da venda de São Felix, povoação recem-fundada na margem 
oposta e cêrca de uma légua distante de Santa Isabel, a montante do 
Araguaia. . 

As cabanas da aldeia destes Karajá enfilerram-se, ainda, como antigamen· 
te, ao longo do rio, estando a casa-de-máscaras a certa distância delaS, terra 
adentro. Diferem entre si não s6 pelo tamanho, mas também devido a i~ 
fluências vindas da nossa cultura, no feitio. , 

9 sr. Dico me disse que os Karajá de Santa Isabel não passam mais ~s 
praias o te~po sêco, a modo de seus ancestrais, pois o Serviço de Proteção aos 
lndios os se~a para que não fiquem perturbados os trabalhos escolares das 
crianças e os de roça dos adultos. Isto quer dizer que, em vez de terem, du-
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rante alguns meses de cada ano, uma vida higiênica, em abrigos arejados e 
areia limpa, precisam permanecer ininterruptamente na velha imundície de 

. casas mais ou menos fechadas. Fui informado, aliás, de ter começado a inter
venção do Serviço a êsse respeito, já na fase anterior de sua atuação em Santa 
Isabel, sob as ordens do sr. Manuel Silvino Bandeira de Mello, entre 
1928 e 1930. 

As máscaras de dança, guardadas na pequena choça separada da aldeia, 
simbolizam lamentàvelmente a aculturação. Há poucos anos, ainda, as más

. caras dos Karajá eram magníficas obras de arte, mosaicos de penas dispostas 
·com muito bom gôsto e tão estimadas pelos seus produtores que dificilmente 

· podiam ser adquiridas por forasteiros. Hoje, grande parte das penas é subs- · 
tituida por trapos procedentes da nossa indústria e a peça inteira é feita com 
tanto desleixo que deixou de atrair os colecionadores do belo. 

• 

Isso, p~rém, não impede que as danç~s ligadas a tais más~aras continuem . . 
sendo cultivadas com fervor. Além desse, conservam-se ainda numerosos 
outros traços da cultura não-material: elementos da mitologia, como as lendas 
de herói-civilizador, ou aspectos da organização social, como a ordem matri
monial de casar com Karajá da aldeia de Mato Verde e não com os de Fon
toura, taba vizinha situada entre aquela e Santa Isabel. 

Se o Serviço de Proteção aos índios, por um lado, com a% influências acima 
apontadas, contribuía para a desintegração da cultura ti;adicional dos Karajá 
afim de atrai-los para a nossa cultura, faz sentir aos habitantes de Santa 
Isabel, por outro lado, haver, além do arame farpado, mais algumas coisas 
que os separam da gente branca e preta do Pôsto. ~sses índios se queixam, 
ser a criação de gado, estabelecida nas suas terras pelos funcionários do Ser
viço, somente em proveito dos próprios funcionários, ao passo que mesmo 
aqueles habitantes da aldeia que, abandonando os preceitos de seus maiores, 
gostariam de tomar leite e comer carne de vaca, por já terem feito boas ex
periências a respeito, não conseguem nada disso. O que recebem do gado 
são s6 os prejuizos que lhes causa entrando nas suas roças. Aliás, provàvel
:tnente não daria resultado a tentativa de ligar a criação de gado à cultura 
karajá, isto é, de transformar pescadores em pastores . 

X X X 

De 5 a 6 de julho de 1947 estive em~ contacto com um grupo karajá ins~ 
talado na praia situada em frente a Cocalinho . Em três lares pouco distantes 
um do outro, acamparam quinze pessoas: um velho, dois rapazes casados e o . 
resto consistindo em mulheres e crianças. Quase todos têm malária crônica, 
evidenciada pelo tipo 4 de hiper~ofia do baço. Há cêrca de uma semana 
tinha morrido um homem que sustentava os velhos pais, duas irmãzinhas e 
um irmãozinho. Durante a noite, horas a fio, o velho pranteava o filho per
dido, pronunciando monotonamente frases cujo último som prolongava com 
voz chorosa. Os senhores cinematografistas que acompanharam a nóssa ex
pedição, não deixaram de parodiar a lamentação, mostrando-se dignos repre-

. sentantes de uma cultura que destrói a dêsses pobres índios. · 
Aliás, no tocante às suas produções materiais, ela já parecia quase des

truída. Objetos etnográficos dignos de nota, entre essa gente triste e esfar-
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rapada, eram somente a cinta preta de algodão, duma menina, e os enfeites 
de dente de capivara nas orelhas de outra criança. Um homem preparava 
penugem para qualquer adôrno. A maior riqueza era uma arara-canga que, 
romo fornecedora daquela matéria-prima, talvez fosse, entre os seres vivos 
presentes, a contribuinte mais esforçada para a conservação da antiga cultura. 

i;: verdade que esta também se manifestava, ainda, no costume de passar 
a noite ao ar livre, que já. mencionei dos índios de Leopoldina e que pude 
observar entre todos os outros Karajá por mim visitados. Um homem decla
rava como razão disso, haver muitas · muriçocas dentro da choça. Poderia
mas objetar que os seus mosquiteiros ·de algodãozinho grosseiro protegem 
bem contra essa praga, ao passo que não defendem tão perfeitamente do se
reno, ao qual, os que dormem assim fora do teto se expõem mesmo em estado 
de febre. O verdadeiro motivo é que seguem um costume proveniente do 
-tempo em que ainda não havia mosquiteiros. 

Em 1935 encontrei em Cocalinho maleitosos e nenhum remédio para 
êles. Em 1947 havia, nesse lugarejo que ainda não passa de oito casas, preços 
fixos para as duas espécies de medicamentos negociados na "praça": 1 "com
piimido amarelo", isto é, de Atebrina, custa 5 cruzeiros, e 1 "branco", isto é, 
de Veramon, 2 cruzeiros. 

XXX 

Continuando a descer o Araguaia, passamos no dia 6 de julho por três 
pequenos acampamentos karajá, todos estabelecidos como o de Cocalinho, 
em praias formadas ao lado direito do rio, isto é, ao lado oposto à terra cha
vante. Ao anoitecer 

1 
chegamos a São José, povoação fundada em 1863 por 

Couto de Magalhães. Como em 1935 tinha ainda cêrca de trinta casas, mas a 
grande aldeia karajá que então havia aí pegado, não existia mais. Habitan
do um morro que se levanta ao lado da povoação encontramos somente nove 
mulheres e crianças da tribo, sendo cinco delas maleitosas. 

Em Piedade, onde aportamos no dia seguinte, não há mais Karajá. Em 
1935 encontrei alguns dêles trabalhando nessa então missão adventista. 

No dia 8 visitamos os nove Karajá estabelecidos numa praia ao lado di-' 
reito do rio, perto da fazenda Luiz Alves. 

Em 12 de julho passei pela missão adventista de Fontoura. Quando eu 
a visitei em 1935, acabava de ser fundada. Agora está quase abandonada, 
restando só o sr. Antonio Gomes com sua família, para tomar conta. 
. Já naquele tempo muitos Karajá da aldeia pegada morreram de malária, 

especiahnente as crianças. Havia, em abpl de 1935, 123 índios nesse lugar. 
Segundo me informou· o sr. Antonio Gomes, êste número diminuiu para 80 
em 1939 e par~ cêrca de 45 em 1947. Dos 9 alunos da escola da missão que, 
em 1939 tinham 10 a 12 anos, só um está vivo ainda. Em julho de 1947 os 
Karajá se tinham estabelecido numa ilha de areia em frente da missão situada 
à margem d.ü:eita. Na época das águas vão morar à margem oposta. 

· As boneeas .de barro que adquiri aqui, na minha volta em 26 de julho, 
não 'eram tão lindas como as de Santa Isabel e Leopoldina, mas melhor feitas 
do que as dos Karaj~ da foz:- do Tapirapé . 
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No dia 12 de julho vÍsitei ·também · á ,aldeÍa · kára)~ CÍe M~t9 · Yerd~, ·situa-. · 
<la na praia da margem esql,le1da. Contei ~ela ·40 índios, ]íaven[o · inais c.rían
·ças do que. aqultos. T.odqs estayàm são.s, · com exceÇãó d~~ moça · de ~rca ~ 
de quinze anos que não podia" se l~vantar e .sofre~ · h'orrlvelmente · e111: conse~ 

. ~ quência duma gonorréia pegada de um Kar.ajá que- por aí passara n~ âêseida 
de LeoJ?oldina à alde~a .de Jatob~. ~ ~o~_nte, que .ainda us~va nos torno~elos· 
os enfeites de algodao vermelho~ d1st1ntivo· das ~ pessoas. ·nao casadas, tinha ... 
ficado sem. qualquer trata~ento, pois nin~ém ·sabia o que , fazer · com fenô-
rpeno nunca antes conhecido. Foi esta tragica ignorância do mal que nós.· 
impressionou também ao encontrarmos entre os . índios de Santa lsab~I " crian· · 
ça recem-nascic;la. qu~ não abri.ra os olhos. Os pais sofreram .da gonorréia ., 
cultivada no prostíbulo de Leopoldina. Quando · o dr. Haroldo conseguiu · 
separar-lhe as pálp~b:rªs, viu que a criança estav~ cega. 

.. 

• 

~ enfermidade de importação mais antiga,. isto é, a malária., é , tratada· 
pelos Karajá de Mato Verde -·~om uma raiz· dó m~to, · que chamam .,'()Cmn~ 
pilando-a e mistúrando-a com água. Dizem que isto cura âentro de · cinco 
dias. Preferem, porem,, os remédios ·dos brancos. · ~ " 

Outro aspecto de àculturação digno -'de not.a ofereceu a lareira, onde os 
três cilindros cortados d:e cupim, que servem de s~~ntáculo da panela, era.m , 
stibstituidos _por três meios tijolos . encontrados em ·~qualquer . construção de 
neo-brasileiros. - · 

. Não ·vi nem enfeites de penas, nem ·b.onecas .· As criaJ ças tinham os adofnbs 
de sua idade e os ~dultos · de. ambos os sexos usavam pintutas e . tatuagem '7 

Como em tôdas as aldeias karajá . por .imm visitadas, as mulheres,, ·quando usa~ 
vam ve~tido de nôssa inqústria, ce;n~ervavam emb:aixo. dele 'ª .s a~duras dtt· 
entrecasca de gameleira. Os homens usam o ·pequeno disco labial. -~ 

Em abril · de 1935 havia 80 índios na aldei:i de Mato Verde.~. Quando> 
nesse ano, passei por lá·, a população neo-b.rasil~ira · do lug_arejo recem-fundã ... 
do con.sistia em mais ou menos setenta ,pessoas provenientes, na maioria, ·~e 
Barreirinha, isto é, da parte paraense do Aragu.aia, .prpcedendo alguns tam-
bém de Goiás. Moravam em l~ casas. A 'vindá de Barreirinha era motivada 
pelas inunda~es des·ta região, que · t9mávam ao gado o. pasto: · .' Segundo fui 
informado em julho de 1947, o núrnero dos necrbr~sileiré>s .de M~to Verde 
não aumentou, havendo, porém~ agora 15.em vez de 14 casas. · · 

Já há doze anos os Karajá de lá ~ram bons c9merciantes, sabendo dis
tinguir até papel moeda. Como todos. de sua tribo, apreciavam mais do gue 
qualquer outro artig?· de perm~ta as pequenas. con~as brancas : . das quais·,. 
fazem colares de mwto bom gosto ., · Quando .eu qws comprar dum. rapaz 
um dêsses enfeites, êle, para não vender, .pediu um preço que ''achou . o cúmu
lo do exagêro: 25 mil réis. Nacit1ela ép~e.a o~ índios d~ Mato Verde vendiam 
aos passageiros das embarcaçoes a ·motor, sua.s flechas ao preço fixo ·de 
200 réis. · 

Nos dias 13 e 25 de j~lho de 1947 passei pelas alaeias 4e ·crisóstomo e 
J atobá, ambas estabelecidas em praias do-lado ·· cllieito do rio. Crisóstomo tem 
mais ou menos .o tamanho da aldeia de Mato Verde, ~onde contei 40 habitan
tes. Mas o sr. Dico, funcionário do Posto ''Gettílio Vargas", me afirmou ter 
Crisóstomo cêrca do dôbro. Em todo caso, distingue-se de ~ato Verde por 
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ter uma casa-de-máscaras. As aldeias de Crisóstomo, Fontoura e Santa Isabel 
são as única~ nas quais vi em 1947, ainda, tais casas separadas da fila das outras 
cabanas. 

Jatobá consistia, no mês de julho, só em duas construções em forma 
de abóbada comprida e aberta nos lados estreitos. Tinha, talvez, dez a quinze · · · 
habitantes. 

• 

XXJ 

Resumindo pode-se dizer que os Karajá das aldeias recenseadas em 1935 
diminuíram consideràvelmente. Não recenseei as àldeias da foz do Tapira
pé a jusante do Araguaia, mas, segundo informações a respeito, não creio 
que, somando o número de seus habitantes com o dos . habitantes das aldeias: 
situadas a montante do referido local, o total atual dos Karajá se aproxime 
do total contado por Krause (o. e., p. 189) em 1908, que era de 815 indlvíduos, 
dos quais 402 do sexo masculino e 413 do feminino(*). 

• 
X X X 

· · De 13 a 14, e de 23 a 25 de julho demorei-me no Pôsto Indígena "Heloisa. 
Alberto Torres", estabelecido ao pé do morro que se levanta ao lado esquer
do da foz do Tapirapé, afluente ocid~ntal do Araguaia. Agregado a êsse· 
Pôsto vive o grup<? dos Karajá do Norte já mencionado como habitante desta 
desembocadura por autores do século passado. Seus abrigos movediços de 
esteiras estão colocados ao longo da água e a pouca distância da grande casa. 
de adôbe do Serviço de Proteção aos fndios. Ao entardecer, porém, todos 
costumam ir em suas ubás para a praia situada ao pé .de outro morro que fica 
à margem di1 eita do Araguaia e quase em frente à confluência. Lá passam· 
a noite deitados na areia limpa e Iina, deixando s6 alguns cães de guarda no
acampamento diurno. 

:E:stes Karajá se casam exclusivamente com os que moram daqui a jusante
do Araguaia, sendo, de acôrdo com a instituição matrilocal, todos os homens. 
casados, naturais das aldeias do norte. 

Quase todos são maleitosos. · 

Distinguem-se dos Karajá das aldeias situadas a montante e, principal-· 
mente,· dos de Santa Isabel, não s6 pela aparência física menos fina, mas: 
também pelo comportamento menos polido e pela cultura material mais. 
pobre. As crianças eram menos enfeitadas do que as das aldeias do sul e elas; 
e os adult?s anda~am ou em farrapos sujos _.ou riús,: comoJ'á os tinha visto em
I935. Ate as tr.es pedras que, na lareira, servem e sustentáculo da 
panela, têin tamanho e forma diferentes, não sendo lavradas, mas usadas no, 
mesmo estado em que foram achadas no morro pegado. 

<•) Sepndo o cealO feito por William Lipkind ("Tbe Carajá», Handbook ol South Americ.tl" 
Indiana, vol. 3, Waahin·((ton 1948, p. 180), bavia, em 1939, 795 Karaj,, 650 Jav.W e< 
65 Xambiq6. 
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• , . - . 
Os Karajá da foz do Tapirapé não são tão alegres como os de Santa 

IsabeL mas mais do que outros índios, por exemplo, os Kaingang do 1 vai, 
Esta diferença é mais pronunciada entre as mullieres. Com os donos do 
mísero acampamento conviveram em bela paz duas araras vermelhas, uma 
coruja, uma pomba do mato com filhotes, os filhotes de várias aves praia1:1-as, 
um gato e muitos cães. -

Enquanto os Karajá de Mato Verde só queriam fumo, os da foz do Ta
pirapé não cessaram de pedir dinheiro para comprar rapadura e roupa. E:les, 
como provàvelmente todos os da sua tribo, poderiam ganhar ~inheiro se fos
sem bons lavradores o que, infelizmente, não acontece. O fato de serem 
ótimos pescadores nada adianta, pois, em geral, não há ninguém para lhes 
comprar o peixe. Qualquer tentativa do s·erviço de Proteção aos Indios de 
incentivá-los e mesmo obrigá-los a afastar-se, mais ou menos, da pesca para 
trabalhar na roça ou na criação de gado, revelaria, porém, completa ignorân
cia dos conhecimentos etnológicos mais rudimentares. Desprezaria o fato 
dos índios não poderem mudar o meio principal de adquirir o sustento com a 
mesma facilidade com que muita gente em nossas cidades, muda de profis
são. Entre os povos-naturais, com sua vida económica muito menos comple
xa do que a nossa, tais meios estão tão entrelaçados e em interdependência 
rom a totalidade da cultura, que não se pode substitui-los s~rrvabalar, ao mesmo 

· tempo, a religião, a organização social e uma série de aspectos da cultura ma
terial, isto é, sem produzir uma desintegração cultural que, certamente, le-
varia à miséria psíquica e física. · 

Para ligar todos os Karajá à nossa ordem econômica, evitando o mais 
pos~ível tais consequência nocivas, recomenda-se a industrialização da pesca . 
Os Postos Getúlio Vargas e Heloisa Alberto Torres, tanto pela sua situação 
geográfica como pelas suas instalações já em funcionamento, poderiam de
sempenhar .importante papel a respeito, como centros de orientação, produ~ 
ção, fiscalização, depósito e .intercâmbio. Atividade feminina industrializável 
.é o fabrico das bonecas tão peculiares à cultura karajá. 

III 
os AKui;:.cHA V ANTE 

Quando, à tarde do dia 11 de junho de 1947, no Palácio do Govêmo em 
Goiânia, fui recebido, em companhia do diretor do Serviço de Proteção aos 
lndios, pelo engenheiro J eronimo Coimbra Bueno, dirigiu êste benemérito 
governador de Goiaz, espontaneamente, um · ~pêlo ao dr. Modesto Donatini 
Dias da Cruz pedindo desistisse da chamada pacificação dos Chavante do 
rio das Mortes. Era o inteligente sertanista que falava, o profundo conhe
~or do assunto, o homem generoso e patriota. Sugeriu respeitar o desejo 
dêsses índios de permanecerem isolados dos brancos, desejo que os levou, no 
século passado, a retirar-se, vindo de leste para o seu atual território e a de
fendê-lo contra todos os intrusos. Aconselhou deixá-los tão guerreiros .como · 
são, para que os mascates não ousem aproximar-se deles, envenenando com 
doenças as mulheres ~' em consequência disso, a tribo tôda, roubando e es-
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cravizando. Considerou ser o caboclo tão "improdutivo" para a economia 
· nacional como o são os Chavante, não havendo, portanto, razões econômicas 

para transformá-los em caboclos. Também as suas terras não fazem falta à 
economia nacional, porquanto há imensos espaços deshabitados nas partes 
do .Brasil Central das quais o branco, já há muito tempo, se tinha apoderado, 
desalojando os índios. 

1 

Um etnólogo não teria podido defender melhor a causa chavante do que 
êsse distinto engenheiro e homem de estado. Mas o etnólogo que acompa
J$ou a expedição à bacia do Araguaia, chefiada pelo diretor do Serviço de 
Proteção aos tndios, nem por isso cessou, nos dias seguintes, de demonstrar 
a êsse a necessidade do isolamento. Fiquei por isso satisfeitíssimo quando o 
di. Donatini, em 5 de julho, me disse ter declarado numa entretjsta para 
"A Noite" do Rio, cedida ao sr. Antonio Buono J unior ·que conoscó viajava 
como reporter dêsse jornal, que suspenderia as atividades do Serviço para 
atrair os índios não pacificados, enquanto existissem ainda povoações neces
sitadas, de índios "semi-civilizados". Era noite e pousamos em frente de 
Cocalinho ao lado dos quinze míseros Karajá, quando o diretor me comuni .. 
cou a sua magnífica resolução. Os fatos que vira, o tinham convencido de 
ser mais urgente salvar os índios já arruinados pela nossa civilização do que 
preparar a mesma sorte àqueles que, ainda felizes e sadios, mantinham sua 
independência. Oxála que se conserve para sempre êsse grande resultado 
moral da nossa viagem! . 

Chegando a Santa Isabel encontramos como prova da atual atitude dos 
Chavante, um cabo~lo que acabava de ser ferido com várias bordoadas na 
cabeça e no braço. Tinha caçado no outro lado do rio quando foi surpreen .. 
dido pelos índios t Disse ter sido sua salvação cair com a cabeça sob a raiz 
de uma árvore ao perder os sentidos. Acrescentou que os assaltantes leva
ram-lhe a camisa, o facão e o saco, deixando três cacetes perto dêle. O nosso 
companheiro de viagem, sr. Francisco Meireles, baseado nas suas experiên
cias como chefe dos trabalhos= de atração dos Chavante, estava convencido, 
porém, de que o caboclo escapou dando tiros. 

Seja como for: o caso mostra que os ~éa-brasileiros continuam invadindo 
o território chavante, sendo devidamente rechaçados. Só um severo policia
mento dos limites formados pelos rios das Mortes, Araguaia e Tapirapé pode 
impedir tais abusos por parte dos forasteiros e as hostilidades assim provoca
das. Acho conveniente encarregar o sr. Meireles desta fiscalização em vez 
de deixá-lo prosseguir na procura de encontros pacíficos com uma parce
la da tribo. 

Seja-me permitido transcrever, no seguinte, um artigo a respeito que 
publiquei n'" O Estado de S. Paulo" de 1 e 4 de janeiro de 1947. . Adiciono
lhe as indicações bibliográficas: 

Talvez não haja tribo de índios ultimamente mais falada nos jornais 
do Brasil, do que os habitantes dos campos cerrados que se estendem à mar
gem esquerda · do rio das Mortes. T ôda a sua a.utarguia e todo o seu retrai .. 
mento foram .baldados. Foi justamente tal atitude reservada que provo
cou a celei1ma. . 

• ' • 
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Isto não seria mau se afugentasse os representantes do nosso chamado 
~'progresso", que, por meio de papelada estampilbada e armas ainda mais 
.covardes, costumam apoderar-se das terras dos índios. Seria, porém, lam.en
tável se aumentasse o número dos bem-intencionados que, oom uma visita 
à famigerada tribo, querem saciar a sede de aventuras, escrever relatórios 
sensacionais ou obter um lugar privilegiado no céu. 

Para que a recente pacificação de uma parte dos Chavante não seja o 
começo do fim de todos êles, é preciso isola-los o mais possível das influên
~ias dos brancos . Não são somente as nossas doenças que acabam com os 
povos-naturais. Os produtos da nossa ·cultura material e espiritual, tanto fer--
ramentas como conceitos morais, transmitidos sem orientação competente, podem 
provocar desorganização social com efeitos catastróficos. 

Enquanto agora líderes temerários da grande tribo indômita, virando as 
pontas das flechas para o próprio corpo, se aproximam dos abnegados funcio
nários do Serviço de Proteção aos 1ndios, convein tratar um pouco de histó
ria. A dos Chavante, até meados do século passado, está inseparàvelmente 
ligada à dos Cherente que, como êles, pertencem ao · ramo Akué da · família 
linguística Gê. A etimologia dos nomes de ambas as tribos é desconhecida. 
No sudeste mato-grossense e no oeste paulista, havia duas t0utras tribos cha
madas Chavante, mas linguisticamente d!ferentes dos Ak~é: eram os Chavan~ 
te-Opaié do Ivinhema e rio Verde, dos quais algumas famílias vivem ainda 
espalhadas entre os vaqueiros das fazendas dessa região, e os extintos Cha
vante-Otí de Campos Novos da bacia do Paranapanema. 

Os primeiros encontros históricos das duas tribos· akué com os branc~s; 
tiveram por causa o ouro . No sul de seu território, isto, é, na parte superior 
da bacia do Tocantins, surgiram entre 1732 e 1737 várias povoações de ga
rimpeiros (cf. Curt Nimuendajú: The Sherente, Los Angeles 1942, p. 6). Já 
no século anterior, essa região fora visitada por bandeiras paulistas, sendo pro
vàvelmente a primeira delas a de Pero Domingues, saida em 1613 de São Paulo 
para "correr mundo" e ir "à caça do gentio». O relatório dessa expe.dição, 
publicado nas "Páginas de .História do Brasil" do padre Serafim Leite (S. 
Paulo 1937, pp. 103-110), diz que os "30 aventureiros . . . com outros tantos 
índios" desceram o Tocantins até a conflu~ncia do Ar~guaia, subindo, depois, 
êste rio para voltar ao ponto de partida. Mas não contem palavra que possa 
ser interpretada como referência aos Cherente e Chavante. 

Na segunda metade do século XVIII houve, entre êstes índios e os in
trusos, choques hostis que acabaram passageiramente com a pacificação e o 
aldeamento (cf. José Martins Pe'reira de Alencastre: "Annaes da Provincia de , 
Goiaz'', Rev. Trim. do Inst. Hist., Geogr. e Ethn. do Brasil, vol. 27, parte II,. 
Rio de Janeiro 1864, pp. 320 e 328-337). Os contatos resultantes acarretaram, 
porém, para os Chavante epidemias e outras desgraças, que os levaram a 
afastar-se do convívio com os brancos e, aos meados do século passado, a 
abandonar definitivamente seu habitat situado entre o Tocantins e o Araguaia. 
Estabeleceram-se a oeste dêste rio, esforçando-se por conservar o mais : ri
goroso isolamento. Isso implicava a sua separação completa dos Cherente. 

Fizeram bem os Chavante. Os. Cherente permaneceram no Tocantins e 
mostraram-se tão acessíveis que Nimuendajú (o. e.,_ p. 8) podia escrever a seu 
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~ respeito: "Em 1937 achei tl cultura aborígene em estado de cola.E>_so." - A 
cultura chavante, porém, funciona há cêrca de cem anos tão . independente 
da nossa que o etnólogo pode esperar ainda muitas surpresas agradáveis. 

Com exceção dos recentes encontros p~cíficos, foram hostis os · contatos 
que, em nosso século, os habitantes da região compreendida entre o rio das 
Mortes, o Araguaia, o Tapirapé e a chamada "Serra do Roncador" tiveram 
com os brancos, com os Karajá que habitam a margem direita do Araguaia, 
e com os Boróro que vivem ao sul do rio das Mortes . . S6 os índios Tapirapé, 
habitantes do rio homônimo, não se lembravam de nenhum encontro com os 
vizinhos no sudeste, nem puderam mostrar-me em 1935, colunas de ·fn:maça 
produzidas por êstes. · 

Tratei daquelas hostilidades no volume CI da Revista do Arquivo Muni
cipal de São Paulo. Parece que os "isolacionistas" atravessaram frequente
mente o rio das Mortes, mas não o Araguaia, isto é, mataram Karajá e brancos 
só na margem esJ~rerda dêste rio, mas Bor6ro e brancos também no hinter
land da margem · eita do rio das Mortes. · Por outro lado, houve invasões 

. dos brancos na margem oposta do mesmo rio, invasões das quais as que não 
.eram de represalia ou de "profilaxia", devem ter tido, pelo menos, aparên
cias pouco tranquilizadoras. 
· É claro que tudo isso dificultou imensamente a obra de pacificaçiio em· 
·preendida pefo Serviço de Proteção aos lndios e contribui'U para o massacre 
dos seus seis funcionários ocorrido em 1941. Depois desta violenta reação, 
chamada de "traição" nos comentários da imprensa, pouca gente restava que 
ainda acreditasse na possibilidade de apaziguar os assassinos . Sup11nha-se 
que êstes, sentindo-se culpados nã<;> só da matança, como também do roubo 
de todo o material da expedição, se mostrariam mais intratáveis do que nunca. 

Mas o grande homem que cuida infatigàvelmente da sorte dos índios do 
Brasil, não desanimou. Sob a orientação do general Rondon, preparou-se 
nova tentativa de reconciliação. 

· Os trabalhos de aproximação duraram mêses. Depois do paciente reco· 
nhecimento da região foram postos, nas madrugadas de lua, presentes no 
mesmo local onde a primei!'a turma pacificadora sucúmbíu. Os índios, po
Tém, não aceitaram as dádivas, que se perderam. Os homens do Serviço de 
'Proteção aos 1ndios, dirigidos pe1o sr. Francisco Furtado Soares de Meireles, 
colocaram outros brindes e verificaram, depois de muitos dias, que haviam 
sido retirados. Deixaram, então no local, algumas das flâmulas brancas, com 
as letras vermelhas S . P. 1. que costumavam levar bordadas nas costas . 
·Esperavam que assim poderiam ser identificados pelos índios que, dois meses 
-depois de estarem tomando os presentes, começavam a retribui·los, deixando 
flechas e adornos. 

No dia 6 de agosto de 1946, deu-se o primeiro contato direto . Os ex
pedicionários se encontravam a doze léguas do próprio acampamento e perto 
da serra do Roncador. As carabinas estavam ·escondidas e só um ou outro 

• 

• 

trazia revolver. Preparavam-se para o almo~ quando, espontâneamente, alguns , 
índios · apareceram, atirando presentes. Iniciou-se a troca. Os visitantes 
vinham sem arcos, trazendo apenas as flechas destinadas ao intercâmbio. Um 
deles espalhava pela frente uma substância desconhecida . Foi "para nos 
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amansar", açha o sr. Meireles, ''Ji0is 'êles~ nos consideram selvagens·' ' -~~Quiro:-~ 
. índio ~alou bem próxim? ·dele - . ("pro~àve~~e?te fei um .. discurso ~. nQs sau- . · . 
dando,, pensa o ~r. Merreles) - e· depois drrigiu ~uas palavras para Q matQ,. 
surgindo, então, dezenas e dezenas de companheiros que lá estavam qcultos. 

Os expedicionários deram .. aulas de cortar com tesoura e de ·riscar fóSfo-
ros. A: :reunião durou ·quarenta minutos. "Quando. ·nos retiravamo~", - · . 
conta o sr. Meireles (Folha da Noite, 21-11-1946) - "após as despedidas, )á · ~ 
a . um quilómetro de distância, fomos encontrando diversos piquetes ·de -índios { 
rigorosament·e armados, em pos.ição ae eombate. Estava·m escondidos, à es--. ,, - ..:
pera. de qualquer acontecimento. .Mas prosseguimos a marcha, fingindo não~ 
dar . nenhuma importância ao fato, até que enconuamos um novo grupo; de 
um outro aldeamento. Vinham à.o nosso encontro, para um ·c.ontato cordial. ~ " 
Mas, sucedeu que já não tinhamus mais presentes, ·e era um.a. situação diJicil 
a nossa. Percepemos que os índios começavam a erguer a yoz, ·a se exaltar, 
pois· estavamos demorando em oferecer presentes .. · E quando ·os indígenas 
iniciam essa espécie de exorcismo, num crescendo de exaltação, é. sinal de 
que estão prestes a se tornar agressivos. Percebi a situação e· ordenei aos 
meus companheiros que fugissem, evitando o caminho natural, pois era ce~cr 
que. mais adiante encontraríamos uma ou muitas tõcaias. Por outrq lado, a 
fuga era absolutamente necessária, pois · não permitimos que se cómbat~.m os 
ín4ios. O lema do Serviço de Proteção aos lndios, como se saoe, é': · "Morrer· 
se preciso for; matar nunca". - Por isso fagimos, a cavalo, e fomos persegui-
~os a p~ por êsse aldeame~to de C?havante~. . Tivemos oportunidade de assis-
tir, entao, um espetáculo unpress1onante: viamos os Chavantes con:er com 
incrível velocidade, atirando flechas, saltando mortos, varando matas, quase_ 
que voando. Durante dois quilómetros correram a-- pé, ·nos acompanhando, 
enquanto que nós levavamos a vantagem do cavalo ... Felizmente apenas um 
rapaz da nossa turma foi flechado no, pescoço e um cavalo. Após <fois quiló
metros de corrida tivemos que deixar um cargueiro que rios dificµltava a 
.mar~a. . . No dia seguinte volta~os até metade do caminho e deixamos 
presentes . " 

A respeito do segundo conta to diz · o pacificador: "Finalmente, a 25 de 
outubro êles espontaneamente nos visitaram no acampamento, trazendo me
ninos de diversas idades. Era essa a primeira ·vez que traziam crianças, mas. 
não trouxeram as mulheres, que provàvelmente nos espmvam escondidas .. 
Vinham s·eis Jiomens adultos. . . que durante algum tempo parlamentaram 
cónosco. Tôda a vez que fazíamos menção de nos aproximar da mata, e~amos 
impedidos. . . É que centenas âe Chavantes estavam escondidos. . . Trocamos · 
presentes. Uma nota curiosa é o fato · dêles nos presentearem sempre com 
flechas de ponta quebra.da e vol~ada para si, nunca para quem as reeehe. . 
Quando acabaram as flechas, se despediram. ·Então, quando t~mamos a barca 
para atravess~ o rio, um espetáculo emocionante ainâa tivemos ºEortun!dade 
de ver: a praia coalhou-se de Chavantes. Todo o aldeamento s~ concentrou 
na praia, para nos ver. Eram cêrea de 6QO homens e mullieres". 

Até aqui o relato do sr,. M~eireles. Os B9róro chamam esses índios de 
'' Kaiamo", e há quem considere esta palavra como variante do nome da tribo 
Kaiapó. A diferença da acentuação não importa, _pois no idioma boróro ás~ 
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. 
. . palayras ~ão geralmente paroxítonas. Sll:fgiiàm dúvidas acêrca da , identida· · 

de dos habitantes daquela região ( éf. Cólbactjiini e Albisetti: . Os Bôróros 
Orientais, S . Paulo 1942, p ~ ~~) ., . . . .. , . ~ 

Quem os considerava Chavante, podia basear-se .em· Couto · de MagalhãeS 
· (Vi~gem ao Araguaia, 3. ª edição, S. Paulo· 1934, . ·p. l~) e outras fontes do · 
.século passado. Quem supunha que fos~em Ka~ap6, tinha: como apoio . ca,s •. 
telnau (Expédition·· dans •es parties centrales de J' Amérique ·du Sud., II, Paris 
1850, p. 114) e a tradição de que restos de Kaiapó meridionáis atacados po1 · 
António Pires de Campos e João de Godois. Pinto da Silveira se retiràram para 
o rio das Mortes. Provàvelrnente, descendentes de ambás as · tribos vivem lá, , 

· .e é possível ·que formem . hoje u.nidad.e ·cult}lial, tendo a fusão sido facilitada . · 
pelo parentesco lingüístico, pois 'também ns KaiaJ>Ó são Gê. . 

Se bem que ainda não possa ser resolvido êsse _problema, será interessan
te passar em revista aJguns dos. mais-recent€S dados· a rep.eito, comparando-o!. 
com aqueles que pqdên:i contribuir para â ·solução . . ()s antigos Chavante 
foram descritos por Martins (Beitrãge zur Ethnographie und Sprachenkunde 
Amerika's zumal Brasiliens, I, Leipzig 1867, pp. 269-275) .qué se 1>aseia, ptjn· 
cipalmente, em Pohl (Reise im . llinern von . Brasilien, II, Wien. . 1837). 
Por falta de material aproveitável . s~l?re os ~aiap§ do sul é preciso con~iderar 
o que Krause (ln den Wildnissen Brasiliens, Leipzig 1911) p-q.l;>licou sôbre os. 
Kaiapó <lo norte. Os Karajá, Boróro e Tapirapé Ibram estudados por .mim· 
(cf. Herbert Baldus:. Ensaios de Etnol6gi,a Brasi1e1ra, S. Paulo 1937). Mate-
. rial acêrca dos primeiros há também eµi -Krause (9. e~) e, no tocante aos BO·· 
ró:r:o, em Colb~cchini e Albisetti (o. e.). 

No dizer do sr. Francisco Meireles, os índios que viu nos me~cionados dois 
encontros, são "altos", tendo "extraordinária compleixão' atlética~'. Martius 
(o. e., p. 271) escreve. que os Chavante-Akué são "b:istante altos" e "mu,ito 
fortes". O sr. Pedro Ferreira, fazendeiro de Cocalinho, me disse ter visto. 
várias vêzes "Chavante" e que êstes têm á estatura dos Karajá a qual, s~gundo 
Krause (o. e., p. 180), é, no grupo meridional desta tribo, em .média 166 cm. 
O mesmo autor (ibidem, p. 370) observ~ que os Kaiapó são mais baixos do que 
os Karajá. 

,. ..... 

, 

' 

Os índios do rio das Mortes fotografados pelo sr. Meireles - todos do 
sexo masculino - têm o cabelo da parte anterior da cabeça penteado para . ' 
.frente e aparado numa reta horizontar cobrindo a µietade da testa e deixandq · . , .. 
descobertas as orelhas. O cabelo do occipício cai solto sôbre os ombros. 
gste penteado os distingue de todos os vizinhos. Esci:eve Martins (o. e., p. 27i) ~ 
que os Chavante éostumavam conservar curto o cabelo em cima da testa, _ 
havendo indivíduos de ambos ·os sexos que o rapavam no vértice para P.i_ntar · 
esta parte com urucu. Krause (<). e., p. 385) observa dos Kaiapo do '.norte~ 
que hq_mens e mulheres, moços e vellios têm, na parte: ~nterior da cabeça, " 
todo o cabelo rapado de uma orelha -à outra, deixando comprido o cabelo dó 
occipício e penteando-o para trás. . "" · · ... 

Os índios ~as fotogràfias do sr. ;Meireles têm os Iébui os ,, dàs orétlias < 

perfurados, vendo·se um que usa introdúzidas nos orifícios, vai~t~ qrancas ,de
tão notável comprimento· como encontramos-entre· os jovens '"K:~rajá .' . Martius 
. . ~ 
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1, 

' • • 

"· 

, 

' . 

• 



, 

• 

• 
1:160 ' . 

' 

. . .. 
• 

• 

• 

• 

REVISTA ,DO MUSEU PAULISTA, N-., S., VOL. U . . 

<.(~>.." e., p. 272) relata dos_ antigos Chavante: "Alguns têm nas orelhas perfura
: 4as cilindros de madeira ou pedaços de taquara de três liDhas de diâmetro. 
Mas não dilatam as orellia~ tanto como é ~ostume ~ntre ôs se~ . parent~s gê 
do norte_." _. Entre os. Kafapo visitados por Krause. (o. e., p. 378), s6 as crianças 

· de ~hás. os. sexos usavam adornos nos lóbulos perfurados das ·orelhas, ador
···nos êsses qu~ consistiam em anéis de madeira de 3 cm de diâmetro, em cilin
dros d~ madeira de 1,9 a 3,7 cm de espessura, e em Eed~ços de taqµara~ de 

' 5 á 7 ·cm' de comprimento, providos. de discos, de madrepérola e envolvidos 
com cordel. · . 

. . . Martins .(o. e., p. 272) menciona qu_e o uso do tembetá não foi observado 

. entre os Chavante, e também as fotografias do sr. Meireles não mostram · 
ninguém com lábio perfurado. · Os Kaiap6 do norte, porém, perfur~yam o 
beiço inferior (Krause o. e., p. 376)_, e o mesmo yi entre QS Karajá,, Bor6ro 

. e Tapirapé. 

. •. . 
Tatuagem do rosto não aparece nas fotografias do sr. Meireles, nei:n é 

· -mencionaáa dos antigos Chavante (cf. Martius: o. e., ·p. 272), nem dos Kaiap6 
(cf. Krause o., e.,. p. 386), distinguindo-se todos êsses índios a respeito .. · 
disso dos Karajá (Krause: o. e., pp. 21&.219). "' 

. . . 

· Os homens retratados pelo sr. Meireles usam o e~tojo peniano em fqr• 
· ma de funil que se encontra també.m entre os Boróro (Bald:us: o. e., p. 289), , 
Taprrapé (ibidem, estampa 27) e Kaiapó (Krause! o. e., p. ~76), ao passo que 

· 'OS Karajá. protegem a glande fechando o prepúcio com cordel de algodão 
· (ibidem, .p. 204). Martius (o. e., pp. 271-272) não menciona dos Chavante 
n~nhuma espécie de proteção peniana. 

O cordel de cintur·a visível nas fotografi3s d~ s~. Meireles é conhecido 
.. também dos Kaiap6 (Krause: o. e:, p. ·384), Karajâ (ibidem, p. 205), Tapirapé 
' (Baldus: o. e., estampa 27), Bor6ro (Colbacchíni e Albisetti: o. e., p. 142) e dos 
antigos Chavante (Martius: o. e., p. 272). 

. Entre os homens fotografados pelo sr. Meireles há quem use pulseiras 
e ligas em cima dos tornozelos, distinguindo-se essas duas epépies de adôrnos 
daquilo que os Kaiapó (Krause: o. e., pp. 383-385), Karajá (ibidem, P·· 226) 

_ e Tapirapé põem nos antebraços e nas pernas. Não é bem visfvel em que • 
· medida diferem também dos enfeites· de um moço Bor6ro retratado em Col
µacchini e Albisetti (o. e., p. 142). Martius (o. e., p. 272) escreve acerca dos 
Chavante: "Em ambos os sexos, a munheca :ê -os artelh0.s são· enyc;>lvidos seis 
a . sete vezes com uma corda preta da grossw:a do "canh-ão de uma pena". " . 

. · Segundo fotografias tiradas de avião, a aldeia dos índios com qu~ o si:. 
Meireles entrou em contato, consiste em casas hemisféricas dispostas em. fQrma 
de ferradura com uma casa do mesmo· tipo no meio. Igual era a disposição na 
antiga aldeia cherente (cf. Nimuendajú: o. e., p.· 16 e fig 1). No -dizer de 
Martius (o. e., p. 272), "os Chavante constroem grandes cabanas redondas, 
colocando-as ora e:qi círculo, ora em forma de meia-lua." Os Kaiapó do 
norte ) (Krause: o. e., [ · 372 e fig. 209), Boróro (Çolbaoo~ni e Albisetti: 

._o.: c~, : P· 35), e Tapir~p têm ald~ia circular com casa~dos-h~mens no centro. · 

.. ps , s~~s edif1cios, potem, não são redondos, mas oblongos- (Krause: o. e., p. 3~2 
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. e fig. 210; Colbacchini e Albisetti: o. e., p. 36) como, aliás, também as casas 
.dispostas em fila da aldeia karajá (Krause: o.· e., pp. 202-203 e figs. 18-21 e 28) . 

. ..., .. . 

Nà coleção etnográfica recolhida, em 1937, pela "Bandeira Anhangu~ra" 
no hinterland da margem esquerda do rio das Mortes e doada ao Museu Pau
.lista~ há cerâmica extremamente tosca que se distingue pela forma, da dos Bo
r6ro (Colbacchini e Albisetti: o. e., p. 66), Karajá (Krause: o. e., pp. 283-284 
e-figs. 131-183) e Tapirapé. A fabricação (le panelas de barro era desconheci .. 
da entre os Kaiapó visitados por Krause (ibidem, p. 895), e Pohl e· Martius não . 
a. mencionam na descrição dos Chavante do século XIX. · · 

Nâ mesma coleção existem balaios que apresen~~m o mesmo processo de 
fabricação e a mesma espécie de matéria~prima que os trançados cherente 
;conservados no Museu Paulista. · 

A . coleção reunida pela "Bandeira Anhanguera" contém também alguns 
,cacetes. que pelo aspecto rudimentar e pela forma diferem das maças bem 
.trabalhadas dos Kaiap6 do norte (Krause: o. e~, pp. 390, 392 e figs. 245-246), 
Karajá (ibidem, pp. 271-272 ·e figs. 123-125), Tapirapé e Bor6ro (Colbacchini 
~ Albisettj: o. e., p. 76). Pohl (o. e., p. 169) e Martius (o. e., p. 274) dizem 
acêrca do cacete dos antigos Chavante apenas que tinha três pés de compri
!nento, não indicando outros pormenores. . 

Frequentemente foi verificado que .os índios da margem esquerda do rio 
das Mortes deixam, depois de terem realizado um ass1;t.lto, as próprias clavas no 
lugar onde. •roubaram e mataram. .Bss·e costume foi observado, igualmente, 
entre os Kaiap6 do norte, mas não· entre os Karajá, Tapitapé e Bor6ro. Tam
bém' Pohl e Martiu§ não o mencionam dos antigos Chavante. Nimuendajú 
{o. e., p. 78) declara expressamente a ,sua inexistência entre os Cherente. 

. Como os Chavante descritos por Pohl (o. e., p. 171) e Martius (o. e.~ p. 278), 
também os índios da margem esquerda do rio das Mortes constroem balsas" 
(cf. Tihamér Szaffka; "Sôbre construções navais duma tribu de índios des
·corihecidos do rio d~s .Mortes", Revista do Arquivo Municipal, LXXXVII, S . 
. Paulo 1942, pp. 171-174), distinguindo-se a êsse respeit~ não só dos Kaiap6 
do norte (Krause: o. e., p. 393), mas também dos Karajá e Bor6ro. 

· · Resumindo êsses PfJucôs dados podemos dizer que a cultura dos índios 
êncontrados pelo sr. Meireles difere profundamente da dos seus vizinhos, 
·apresentándo-se muito menos ·semelhante à dos Kaiapó visitados por 
.Krause do que à dos Chavante descrita por Pohl e Martius. 

• 
Em ·conversa comigo, o sr. Meireles calculou o número dos membros da 

.tribo cuja .. pacificação está começando, em vários milhares, apoiando o cál
<Culo no tamanho das aldei~s vistas de avião, tamallbo êsse que caracterizou 
,Com expressão pitoresca como "cidades de palha". Já o. padre Fuchs, morto 
por êssés índios em i934, fala na sua últiina carta de uma aldeia com 120 
,(!àsas é d~ outra com 147 . . Parece, portanto, que no · hinterland da margem 
esguerd~ do rio das Mort~s vive a maior daquelas tribos indígenas do Brasi1 
que. ainda não se submeteram ao. :homem branco. 
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• 
ToêlQs os esforços 'do Serviço de }Toteção a.os tndios estavam _dirigidos, 

'+ • 

até agora, unilateral e exclusivamente para aproximar da . nossa culttu'a · a5 
tribos do Brasil, pacificando· as hostís e acaooclando as outras. Tentava-se 
aplicar a chamada "administraç~o , direta", da qual os portu~eses e "Háncese$ 
se servem nas suas possessões afri~as, procurando ·substituir ã ~tura i:a-. 
dígena pelas nossas instituições, c()nceitos e Iµlgua (cf. Herbert_ Baldus: "Ptq~ · 
blemas indigenistas no Brasil", América Indígena, IV, México 1944, p. 16), · , 
A "administração indireta"~ usada em colônias inglesas, eonserya a cultu-· ' 
ra indígena o mais possível, · tomando-a como panto-êle-partida _de um de
senvolvimento orientado para evitar choques que poderiant desotganizá-Ia . 
A orientação é dada por etnólo.gos. Sem dúvida,. o método de não d·esairai
gar culturalmente, contribuiu para o· reéente· aumento do número de índios · 
nos Estados Unidos da América do Norte. · 

• 

No Brasil, as origens da "administraç~o direta". não estão apenas em 
conceito_s transmitidos pelos colonizadore~ portugueses · que,. ·escravizando o:q 
aldeiando os ínP.ios, lhes suprimiram ou, pelo .menos, paralizaram a indivi-:
dualidade cult~al. Papel es~ecial desempenhou a respeito, o p~sitivísmo 
de Auguste Comte, do qu.al ~ao adeptos o_ general Rondon e a maior par.t~ 
de seu~ mais irn~ortantes colabor~dores ha criação e expansão do Serviço d~ 
Proteçao aos lndios. Essa doutrina faz aparecerem os selvícolas como "f.eti-. 
chistas"' têrmo com que designa povos por· ela considerados como represen
tantes de um grau inferior ao nosso, na evoluçãà. da humanidade. A ·pro-) · 
pensão caritativa do culto fundaâo pelo. :filósofo francê's ·tornou obrigatória . 
a intervenção na vida dos índios 'ª fim de levantá-los· ao nf".:el dos ·ptoteto!-"es(*) .. 

' . 

A atitude dêsses beneméritos lutadores em prol dos aborígenes_ enbQn:- ~ 
tra sua justificação, aliás, na história da própria Etnologia. É sabi~o . que no . 
século passado a teoria predominante nesta disciplina, como na. Sociologia e 
Biologia, era o evolucionismo, manifestando-se a sua. poderosa influência ~nda · 
no século presente. Até a criação. do Serviço· de Prot~ç~o aos · tn~ios em _1910, 

. o maior etnólogo que se ti~a ocupado com . os indígenas d·o Brasil ·era Karl 
von den Steinen, representante típico das idéias de Darwin e Spencer. E o 
brasileiro que até hoje, deu a mais valiosa contribuição para o conhecimento 

• 

. . 

( •) Por· razões . de justiça e a titulo de Cllrlosidade convem citar a. seguinte referin~ ' ct. 
Sérgio Buarque de Holanda (Raíze• do Brasil,. ·2 .~ édiçio, Rio de Janeiro 1948, PJ>. 235-:336) 
a Miguel Lemos e R . Teixeira :Mendes (Bazea de uma Constituição Politica DitatoriàI 
Federativa para a República Brasileira): 1':&· certo que, em suas construções _políticas; • . 

· positiyistas imaginavam cândidamente re~itar noHO . •!estado pre.existen'te", · no-.sa. 'feirio 
própria, nossos. antecedentes especiais.. ~ àssim, pc>r exemplo, em um docwnen~ ~atado d• 
Homero de 102, isto é, quando contávamos dois . meses de vida republicana, propunham que 
se subdividisse o país em duas sortes de E.atados: "os· Estados Ocidentais ~ Brasileiros. aiste~ -
ticamente confederados e que pro.vêm da fusão do element9 europeu com o elem~to · africanQ e 
o elemento americano aborígene" e os "Estados Americanos Brasileiros, . empiricamente conf• 
derados, constituídos por bordas fetichi11uas esparsas pelo território de tôda a República; ,. ª' 
federação dêles lintitar-se-ia à manutenção das relações amistosas. hoje recoàhecida11 . êomo um . 
dever entre nações distintas e simpáticas, por um lado; e por .outto lado , em ~tú-u.- • 
proteção do Govêmo Federal contra qualquer violência, etc! . " · 

• • • 
.; . , . . 
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. das· .haoitantes primitivos de sua pátria, João Capistrano de Abreu, com sua 
~onogi:afia sêbre os ~ Kaxinauá, era evolucionista por ~xGelência, COIQO revelam, 

. .especialmente, algu.ns dos seus ensaios historiográficos. Não é de estranhar, 
portanto, o fato de Rondon e os seus, não terem estado _ mais adiantados em 
E~olog!a do que, naquele tempo, os principais' expoentes dêste ramo do 
S{lber; âedicados ao estudo da.s tribos do· país. 

Para poder distribuir os povos do ·mundo nos diversos degraus da escada 
.pela-·q uaJ o ~volucionis~o viu suoir. tôda a. humanidade, era .. preciso subme~ê
los . a determinada medida. Bem etnocentricamente, o padrao para a avalia

, ção d.as outras culturas era a própria cul~a dos evolucionist~s. Calculavam 
·o degrau de cada cultura segundo a distância que julgavam separá-la da sua 
eultura, colocada no ponto mais alto _da escada. Com tudo isso estavam em 
aBsoluta contradição cQm a Etnologia moderna, q'1e não estabelece juízos de 
valor a respéito da cultura dêste ou daquele povo; não rec<;>nh~cendo culturas 
súperiores e inferiores, mas somente culturas diferentes (cf. a explicação 

• 

ínàis pormenorizada em Baldus: o. e.,- p. 13). · 
Encarando, os índios sob êste ponto de vista dos etnólogos hodiemos, de

saparece qualquer necessidade ética de aproximá-los da nossa cultura, mais 
do que exi,ge a paz entre os grupos étnico~ que constituem o Brasil. Tam
pouco .há necessidade eçonômicà de apagar o- ,quadro multicor representado 
.pela varieda:dé das tribos ·ainda existentes, unitormizando, ass~m, mais uma 
parte da humanidade nas manifestações de sua alma. 

Acho qµe_ as exper~ências feitas pelo Serviço de Pr?teção aos 1_ndios bas
·tam para demonStrar as vai;ita_gens de conservar, o· mais possível, intactas as 
unidades étn~c~ .. sabem~s· ·que outrora poder?sas tribos _por êle pacifi~ada:s, 
como os Parintintin e diversos -grupos de Kaingang, estao agora, dep~1s de 
pouc<»s decênios de contacto, com os brancos, reduzidas a restos insignificantes 
e-prest~s a extinguir-.se. Quem já teve a f~licidade de participar da intensa 
'vida cultural de uma trino ainda não ~lcançada -pela " .administração dire-

. ta", não pode deixar de ficar com p,ena d.os índios degraaados e degenerados 
pelo convívio com a nossa gente. _ :- , 
-~ ' __ o~" Serviço" f r~c~~ma, ~ntre "os p~~cípjos bâsic?s de prote9ã~, ao índio 
brasilerro" ,, o .de nao inter\111'. para ~odif1car o seu sistema âe Vida (Separa-

. ta da Revista< do .Serviço Público, setembro· de 1943, p. 29). Suas atividades, 
poré~, contrariam estas· palavr~. ·· 

A3, escolas instalaaas _ nos Postos· Indíg~nas, pela su~ ~r6pria natureza _ 
µão ppdem deixar de ser instrumentos para .desintegrar a Ianulia, afastando os 
~ilhos culturalmente dos pais. Ou elas consegµem sua finalidade, completan
do-se talvez;· ajnda, a ação 'de~agregante nu_!ll internato, ou elas se tornam ine
ficient~ pela . oposição dos pais, sucedendo, ~este ·caso, 9 mesmo que Lucio 
Men~eta ~ Nfiiíez (~os Tarasci>s,_ Mé~co 1940, p. LXVIII) descreveu, acêrca 

. de índios centro-am.ericanos, com as seguintes palavras: "La família y la C<r 

, munid(ld . destníyen la accióri de Ja escuela sobre aquellos nüíos indígenas 
que asisten ~a_. ella; porqµe la esruela corresponde a -una cultura diversa, a la 
Çultura m~em~, j, ~r ello entre Ia escuela y la família y la comunidad no 
'hay esa especie de . coQ°tfuuidad, de lazQ. de unión que existe entre família, ce>-
munidad y escuela . ~n las sociedades de una misma cultura. La escuela oficial 
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en la región de los tarascos ensefia, con palabras, la cultura moderna a los 
nüíos indígenas, pero éstes al volver a sus liogares olvidan las pala'Qras· ante la 
presión concluyente de los he~hos, ante el ejemplo de quienes les merecen 
respeto y carifio . " 

Vencendo, porém, a escola, tal luta contra os pais e a cultura tradicional,. 
sua vitória costuma ser, ou passageira, ou restrita a poucos indivíduos. Pas:. 
sageira como no caso dos Arapaho setentrionais do Estado norte-americano 
de Wyoming, a cujo respeito Henry Elkin, citado por Emílio Willems (O pro.. 
blema rural brasileiro do ponto de vista antropol6gico, São Paulo 1944, 
pp. 24-25), observa o seguinte: "A escola dificilmente consegue ampliar.:. 

· lhes os interêsses. A maior parte do que lhes é ensinado não combina com· 
a sua experiência social e escapa à sua compreensão desde o começo, ou é· 
decorado e logo esquecido. No fim chegam a aprender pouco mais ·do que 
a ler, escrever e falar o inglês mais simples que depois usam somente em con .. 
tactos diretos com brancos. Quando deixam a escola, também deixam de 
ler. A única matéria escrita que aparece no território são d~gumas revistas 
ilustradas, folhetos cômicos, catálogos e tratados religiosos · undidos pelos 
missionários. Quando vão à cidaae, nunca entram na biblioteca pública". 

Willems (o. e., pp. 26-27) acrescenta ainda outros ,argumentos para de.:. 
monstrar que a alfabetização por si só não pode implantar o hábito da leitu- · 
ra, hábito êsse que "depende de necessidades criadas 'pela cultma e não pela 
escola" . 

Tendo, porém, a escola, efeitos mais duradouros e mais incisivos na vida 
de determinados indivíduos excepcionais, êstes, em geral ou se afastam com
pletamente do convívio com a sua tribo, indo morar com os neo-brasileiros,. 
ou ficam num certo isolamento dentr~ da própria aldeia e família. Em am'Qos. 
?s c~sos resulta o que sociólogos americanos chamam de "homem marginal"7 
isto e, o homem colocado entre duas culturas, sem pertencer a nenhuma delasi .. 
Tentei dar um exemplo disso · descrevendo aspectos _da crise de personalidade 
demonstrados em taf situação pelo Boróro Tiago Aipoburéu (cf. Baldus: En~ 
saios de Etnologia Brasileira, pp. 163-186). ~ste ínilio, que chegou a seguir 
com brilho o curso superior do colég!o de Cuiabá e a visitar Romã e Paris; 
ficou, por ·fim, talvez o mais infeliz de sua tribo, não conseguindo ajustar-se 
nem aos seus nem aos brancos. A escola era um fator somente destrutivo 
na sua vida e os conhecimentos nela adquiridos davam vántagens não a êle 
e aos outros Boróro, mas quando muito a certos brancos que dêle se servia~ 
como intérprete e informante, bem como aos missionários para fazer "farol"' 
como vencedores no campo da pedagogia. Muito bem êle sabe ler e escreverr 
e não lê e não escreve. Muito mal êle sabe caçar; e a caça é a vida do Boróror 

O caso de Tiago Aipoburéu mostra as tristes consequências psíquicas 
produzidas num indivíduo pelo afastamento prolongado da sua tribo. Ten .. 
tativas de influenciar dêste modo sôbre uma cultura índia foram feitas por 
diversas espécies de catequistas e, pelo. menos no Brasil, nunca deram cert<;'i 
Mas além dos perigos para a alpla devem ser considerados os perigos para· o 
corpo quando se separam índios de seu ambiente nativo par!i educá-los nÕ 
meio dos brancos. ~les não têm a nossa imunidade ou resistência contra de~ 
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terminadas doenças, morrendo fàcilmente nas cidades ou levando o vírus 
contagioso para contaminar os seus em c~a. · 

Mas com tudo isso não quero negar a ~onveniência de haver, em certas 
tribos, alguns indivíduos alfabetizados para servirem de intermediários 11os 
contactos com QS brancos. Seriam, porém, especialistas profissionais que 
além de aprender a ler e escrever, deveriam ser instruídos acêrca dos direitos 
e deveres da tribo em relação aos vizinhos. Tal preparo para a "carreira de 
diplomata" nunca implicaria, não obstante, na alfabetização geral da tribo. 
óbvio é que a seleção dos candidatos exige conhecer o seu status para evitar 
que se tornem de qualquer maneira perturbadores da ordem social. O tra
quejo etnológico é necessário, também, na escolha do grupo local em condi
ções para tal espécie de contacto conosco. 

Além do problema da escola convém discutir o do vestuário. Ninguém 
pode negar o valor da roupa como defesa contra o frio e os insetos. Mas 
já vivi entre índios que costumavam andar nas horas mais quentes do dia 
com os trajes recebidos dos brancos e passâr as horas mais frescas da noite 
completamente nus na rede, sustentando pequeno fogo ao lado dela. É isso 
um belo exemplo da preponderância da cultura herdada sôbre inovações ca
pazes de aumentar o bem-estar físico. Para aqueles índios as nossas vestes 
desempenhavam apenas papel de enfeites, sendo, portanto; usadas somente 
nas horas em que podiam ser vistas por outros. 

Mas ainda qué um cobertor de lã ou algodão seja, em geral, como prote
ção contra o frio e os mosquitos das noites do Brasil Central, preferf vel à 
brasa e fumaça de um foguinho, não podemos afirmar que o uso da nossa 
roupa durante o dia seja melhor para a saúde do índio do que andar nu. Para 
demonstrar devidamente as desvantagens da nossa indumentária, convém re
produzir o que Josué de Castro (Geografia da fome, Rio de Janeiro 1946~ 
pp. 86-88) escreve a resJ?eito. São estas as palvras do ilustre catedrático d~ 
Universidade do Brasil: 'Qual a razão pela qual o branco se fadiga mais de
pressa do que o negro ou o índio? Pode haver várias razões explicativas, mas 
o que não resta dúvida é que um dos fatores desta diferença fundamental 
reside no fato de que o índio e principalmente o negro perdem muito menor 
quantidade de cloreto de sódio através da sudação do que o branco. E 
perdendo menos sódio as populações nativas se fadigam muito menos com 
a realização de um mesmo tipo de esfôrço muscular. Qual o mecanismo 
que explica esta diferençar Trata-se realmente de uma superioridade bio-7 
lógica? Não. Primeiro, que não existem superioridades ou inferioridades ra
ciais à luz dos modernos conhecimentos antropológicos. O que existem são 
diferenciações biológicas, condicionadas por dJ.ferenças do meio . O que é 
superioridade nas regiões polares pode constituir uma inferioridade nos tró
picos e vice-versa. Segundo que no caso em apreço não se trata nem mesmQ 
de diferenciações mas de simples processos técnicos de aclimatação, de dife
rentes hábitos de vida destes grupos humanos. Os negros e os índios perdem 
menor quantidade de sal pela sudaÇão por conservarem a sua pele nua nãó 
recoberta pelo vestuário. Talberg mostrou que o suor produzido por ação 
do trabalho muscular é muito mais rico em sódio do que o suor resultante da 
ação exclusiva do calor ambiente e mostrou também que o suor secretado pela 
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pele vestida é quase duas yêzes mais ~iço eiíl sa.l do que a da ·pel~ nua. _ ~, · ·:. 
êste, ·um argumento decisivo_ c?ntrá o ~o do ve~tuárí<? nos tr?piC?s,. afirmou . · 

. .. , ... Graham Lusk. Estas. observaçoes de. Talberg· nos ~~zem a explicaçao· clara ·. d~ 
interessantes fenômenos ligado~ à á.climátação e . a côlol'.}i.zaçãó das regiõe~~ tro- , 

• picais. O primeiro ponto esclar~ciêlo é· o da· :maior ,résistência do ~egro · ao : 
trabalho nos trópicos. É: que o negro -sempre traba~ou qu~~- despid~. S~ja ~ " 
nas plantações de cana das Antilhas, seja ~os algodoais norte-americanos, :;;seja 
na área . do açúcar do nordeste brasileiro, sempre o· encontramos .com o menos . : . ; , 
de roupa possível, às vêzes. com uma sirhples ·t3;nga, evitándo _ dêste mo.do . a , · '.: 
desmineralização pela sudação. excessiva e . concentrada em.- sais minerais. 
E por que os brancos não tentaram esta mesma ·técnic!J;~ Primeiro, a~r igno-
1·arem suas vantagens, segundo, porque seria pepgos~ a eq>osição · · · eta de 
suas ·peles ao sol. Peles pouco pigmentadas, se~ nenhum aefe.sa,, ,se deixan:. 
do portanto penetrar fàcilinente por todos os tipos de ·raios solares, · tanto_c;>s-

. · benéficos como os nociyos, os ultra-violetas. e ·os caloríf~ros. J~ o pegro, com 
. ~ ~Qa pigmentação acentuada se ·s~ritia bem- defendido. Na · vercfade, m~smQ 
despiclo de qti,alquer espécie de· vestuário, o negro . n:unca se ·e:x;punhá direta
mente aos perigos da insolação, porque ficava sempre abrigado, Êrotegid9 à · 
so,n:ibra, de sua própria pele. Os -índios usando pouco vestuário levavam tam
bém sôbre o branco Qma ~~ande vantag~m. Os Úni('.Os colonos europeus ·que. 
se aclimata~am re~lmente nos trópicos. podendo concorrer nos traballlos ... mus- · ~ 
culares com os nativos foram os ·portuguêses.. E a prinieira coisa -qu~ ~fiZe-·· 
ram, foi se desvencilhar das roupas ficando nus .da· cintura Rara êima, como 
ós negros dos engenhos com os quais se misturaram. Os colonos de 9utras 
raças, franceses, inglêses ou holandeses, querendo .não só manter nos trópicos- · 
os seus vestuários, mas impôr s~u uso ,aos nativos, procedia~ de m~neir~ "ª 
mais errada possível. E com ·êste ·lamentáyeL êrro, ri_ão só dificultavam_ a sua . 
aclimatação .nestas terras, mas tambérn próvocavám, ou apressavam a deca,. - "' 
dência e em certps casos; o extermíQ.icr do$ nativos, ~taeados de inúrneros 

,,,. . males, logo que . tiveram suas peles recobertas à manejta e~cip'éia. 1\:ssirn .. 
·. desapareceram grupos inteiros de. polinesianos, habitantes das · ilhas · 
· Mai;ianas~ Taiti, Guam e. ·o\ltras, .os quais antes d~ chegad~ dos .,euro! 
peus · ~e apresentavam fort~s .e. Vigorosós; ~ · começai:ain · ~ - d~finh~ , 
logo . que os rnissionario~ recobriram pu~camente com · roupas. exó- , 
ticas, seus magníficos corpos nµs ~ Interessantes , sôbre êste, assunto são . as 
obser~a~es de Alain Gerbault apresentalias nos seus livros: . 'A la poursuite . 
du s~leir _--:: 1929·. 'Sür la )"Oute du retour' ::;_. · 1932_, e 'Lévangile du ·soleil' 

· - 1932. Consulte-se, também,· o livro de André Missenard .. - 'L'Ho~me ·et 
le Climat' - 1937, no qual '. êle ~emonstia que . a pr~teção éxcessiva da pele 
dos nativos pelo vestuário ·faz . gerar 'um erifraquecimento d.e . todos os ·siste.: · 
mas orgânicos, preparando a cama para .a mortífera tuberculose~. de~tfuidora · 
de populaÇôes . inteiras'~" . ~ .· . · ~ ~ 

Tratando dos Katajá de Santa· Isabel, já apontei as p&simas cons~quências, 
~ que surgem se derJ.'I).os aos índios roupas sem os . éapacitar para . obter outras 

quando gastas as primeir~s. · · · · 

Inconvenientes, em geral, são."também as intervenções no modo de adqui-
rir o sustento e de morar. A especialidade dos. Tapirapé é o amanho da terra " 

' . ; .. 
• 

• ' • .. 
• .. 
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e a dos Karajá é a pesca. Seria absurdo esperar que os últimos se dediquem 
com o mesmo entus~asmo à lavoura como os primeiros ou que êstes se aper
feiçõem tanto na pesca. como os índios remeiros do Araguaia. Supor tais 
possibilidades é não reconhecer o entrelaçamento das atividades econômicas 
com as outras esferas da cultura. S~, porém, a alteração dessas atividades se 
torna inevitável pela transformação das condições de vida devido ao avanço 
da nossa civilização ou a outras influências convém conser':"ar, pelo menos, 

. !iro certo nexo com o passado. Assim, como mostram os Boróro ·e os Kaduveo, 
tribos de caçadores, que vivem observando e seguindo os animais, prestam
se melhor para vaqueiros do que para: lavradores. 

Outro aspecto âo problemá é a intervenção na própria lavoura. Como 
é sabido, esta, em certas tribos, é não somente mais variada do que a da 
maioria dos sertanejos, mas .também mais lucrativa nó sentido do proveito 
para a alimentação direta dos produtores e não de acumulação capitalista. 
Assim sendo, a introdução da monocultura, seja qual for sua espécie, só 
pode ser nociva, pois esta forma de lavoura desequilibraria o regime alimen
tar do índio e não lhe ofereceria nenhum atrativo pelo mercantilismo que a 
caracteriza. . . . 

Tampouco é recomendável o Serviço de Proteção ao~ lndios intrometer
se em assuntos de habitação, obrigando, por exemplo, os Kar~já a deixar o 
costume.- de passar os meses secos na praia e construindo casas para êstes 
índios gue durante milhares de anos viveram bem nas cabanas feitas por êles 
mesmos. Servem tais construções apenas para provar que o encarregado do 
Põsto aplica a verba ºrealizando alguma coisa", enquanto os tutelaaos tor
nam-se ainda mais dependentes da nossa cultura por tal perturbação e em
pobrecimento da sua: 

Se o acima· exposto demonstra a inconveniência da maioria das nossas 
.intervenções nas culturas tribais dó Brasil, não quero com isso negar que · tam
bém haja intervenções aconselháveis. Assim, por exemplo, acho bom salvar 
aqueles recém-nascidos de boa saúde que, em certas tribos, estão destinados 
a. serem mortos por razões· mágicas ou. outras imposições do padrão de com
portamento . Naturalmente, em tais casos será quase sempre necessário afas
tai: o indivíduo do convívio da comunidade, pois onde o infanticídio adquiriu 
caráter institucional, o sobrevivente raras vezes deixará de ser considerado 
ameaça para o grupo. 

A finalidade principal do Serviço de Proteção aos lndios deve ser, porém, 
a defesa contra tOdos os agress~res que vêm de fora, sejam êles brancos ou 
tribos vizinhas. Entre· os brancos cuja aproximação tem de ser impedida 
figuram não só os ladrões de terras, mascates, turistas e caçadores, mas tam
bém os joma~stas e cinematografistas do tipo daqueles que retratam as mu
lheres completamente despidas numa 1ribo cuja cultura exige que elas cubram 

. certas partes do corpo. 
" Resta, por fim, tratar da escolha e do preparo dos funcionários do Servi

ço de Proteção ·aos lndios. Quase todos êles parecem-se com cirurgiões que 
nunca ouviram falar em anatomia e nunca tiveram bisturi na mão. Ignoram 
.corpo e alma de seus "protegidos" por: não serem nem médicos nem etn6lo-

. gos. Não tendo aprendido vencer os próprios preconceitos etnocêntricos, 

• 
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fecham-se num complexo de superioridade que, no melhor dos casos, os deixa 
considérar os índios, a moda aos missionários, como "crianças". ~Assim, o , 
encarregado de um Pôsto não consegue ambientar-se e ·se nãd é levado e ele
vado por algum ideal religioso ou científico fàcilmente chega a cobiçar di
nheiro ou entregar-se à bebida. 

Considero indispensável os candidatos a encarregado de, Pôsto, depois 
de terem sido aprovados num exame de aptidões mentais feito à base de testes 
psico-diagnósticos, seguirem um curso especial de medicina e outro de etno
logia. Ambos êsses cursos têm de ser instalados e funcionar permanente-
mente dentro do próprio Serviço de Proteção aos lndios que devia dispor dos 
respectivos professore~ e além disso, do maior número possível de médicos -e 
etnólogos profissionais. Enquanto ainda não houver nessa repartição curs~ 
de etnologia, recomendo os cursos a respeito dados na Escola Livre de Socio
logia e Política, Instituição Complementar da Universidade de São Paulo . 

... 

• I 

• 

• • 
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Fig. 1. i\foça tapirapé con1 a pintura do cori::;o 
característica das mulheres. 

-

Fig. 2. Rapaz tapirapé con1 cabelo c;·cspo, cnfc>itcs 
de antebraço e pmtura do corpo. 

\ 



Fig. 3. Rapaz tapirapé conl oatra pintu ra do 
corpo, 

F ig. 4. 11oça tapirapé c:o1n a pintura do corpo 
c~racterística elas 111ulhcres. 



• Fig. 5. Hol'nem tapirapé de no1nc Irãvuy, coro pin
tura do corpo. 

Fig. 6. Rapaz tapirapé com pinlura do corpo e 
enfeites nos antebraços 



Fig. 7. .l\fenina tapirapé co1n os cnfcilcs 

ticos das impúberes. 

, 
cara e tens- Fig. 8. H.apaz lapirapé. 



Fig. 9. Tanupantxóa-Kamanané, com cêrca de qua
ren ta e cinco anos e, em 1947, o mais velho Tapirapé. 

Defendeu sozinho a sua aldeia contra os Kaiapó. 

Fig. 10. Rapaz tapirapé fabricando boneca de cera. 



HERBERT BALDUS Prancha VI 

' 

\ 

F ig. 11. Crianças tapirapé brincando na praia de Porto Velho. 

Fig. 12. Cabana javahé em construção (Leopoldina). 
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Fig. 13. "Natureza morta" da aculturação (Leopoldina). 

Fig. 14. Panela de ferro ao lado da tradicional tacuruba karajá, constituida de 
três cones truncados, cortados de un1 cupim (L eopoldina). 

/ 



F ig. 15. ~fenina karajá usando junlo com o vestido 
"civilizado" os enfeites de algodão de sua tribo. 

A,trás está a mãe. (Leopoldina). 

F ig. 16. A menina 
cando alegre. 

acanhada da figura 15 está fi
Atrás dela está un1a Javahé. 



Fig, 17 Os Karajá de Leopoldina planlan1 a man
dioca em pequenos canteiros, baixos e redondos, que 

formam fila ao lado de suas casas, 

Fig. 18. .i\lfãe e filho em Sa;lta Isabel. 
o costume karal·á de conservar pequeno 

çabe os erigidos no occipício. 

É antigo 
topete de 



HERBERT BALDUS Prancha X 

Fig. 19. "Cabide " karajá formado por vara fincada obliquamente no chão e 
apoiada em pequena forqueta fincada em sentido oposto (Leopoldina) . 

• 

j • • , . 

Fig. 20. Velha karajá ralando mandioca (Santa Isabel) . 



HERBERT BALDUS Prancha XI 

Fig. 21. Parte da aldeia karajá de Santa Isabel. 

, 

Fig. 22. Ubás karajá no porto da aldeia de Santa Isabel. 



Fig. 23. Rapaz enfeitado, pertencente aos Karajá 
da foz do Tapirapé. 

Fig. 24. O rapaz da figma 23, vjsto de frente. 
Também as mãos são pintadas e uma delas enfei

tada. de aneis. 



HERBERT BALDUS Prancha XIll 

Fig. 25. Acampamento karajá na foz do Tapirapé. 

Fig. 26. Parte do acampamento, vendo-se o Araguaia com o morro situado 
quase em frente à foz do Tapirapé. Na praia que fica ao pé do 1norro, os donos 

dêsse acampamento costuma1n passar a noite. 



HERBERT BALDUS Prancha XIV 

Fig. 27. O Posto Indígena " II e loisa Alberto Torres" na foz do Ta pi rapé. 

F ig. 28. Akué-Chavante em contacto com o Serviço de Proteção aos índios, em 
1946. (Cortesia do S. P. I.) 



, 

Fig. 29. Akué-Chavante. (CorLsia do S. P, 1.) 

Fig. 30. Akué-Chavanle. (Cortesia do S. P. I.) 



F ig. 31. . ' . c1onar1os 
Troca de presentes entre AXué-Chavante e f un
do Serviço de Proteção aos índios, em 1946. 

(Cortesia do S. P. I.) 
Fig. 32. Akué-Cha"antc depois da troca de presen tes . 

(Cortesia do S. P. I. ) 
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