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Encanto ou Terror? 

Notas sôbre costumes, cre11ças, dados etnográficos, lendas 
e ling·uagem das tribos, como subsídio para a história dos 
índios do Xingu. 
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" As Missões Católicas procura111 rzúo só evangelizar e conduz ir 
povos à verdadeira Fé, e àquela vida sobrenatural que é a n1ais alta 
elevação à qual se possa c/1egar, 111as tanzbé1n procuran1 difundir a 
civilização, a ciência, a cultura, na n1ais ampla expressão da 
palavra". . . . 

(P IO XI) 

• 

7 





Eis a melancólica beleza do Alto Xingu 
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EVEMOS aos a111igt,.·· e [;enfc itures da 11'/issiio do Xinga 
uma palavra de expli. (,ÇÜi, e soúrc.'rdo l!c? si;zc ... ,·a ;_; . .. z!i
dtio. Algué111 podcrâ ii?(fa[;ar qual o sentido da o!Jru 
da Missão junto ao elenzenll> indígena, f se ela f a= u1.! 

ato de presença dentro da !{tande tragédia de inco111-
preensão do índio a que os civilizados estâo assistindo descnrolar-s.? 
,zas selras do Xingu. 

A obra n1issionâria nâo apresenta u111 asprc to concreto, dcf i
nifivo, co1no nun1 edifício que se consf rói. do qual se possa relatc.r 
quanto se gastou e de quanto, aproxi;nadarncnte, se necessita pnr~1 
lernziná-lo. Ela se distingue Pssencialrnente dos e111prí.!endin1e11!0; 
111ateriais. A catequese dos índios é Lnna en1presa bastan.~e delicada, 
que requer ten1po1 experiência; ela significa nada 111enos que elevar 
o I fome1n da I dade da Pedra, por todos os degraus in!crrnediârios 
para a ci11ilização hodierr:a. Nâo cntenrlcrnos êste tcrrno rio scntid J 

de un1a técnica avançada, mcs n0 rcsunlo das conquistas espirituais, 
cu lturais e nzateriais que resultan1 pai (l o hc1n. tanto do indivídu·J 
con10 de un1 rtrupo etnológico. 

Durante 17 anos de labor 111issionârio c1n ferros do rio )(inf-u, 
Piajando en1 lanchas-nzotores ou en1 cascos prin1itivos; l'enccnd.J 
cachoeiras e in1petuosas corrcntezas: penetrando nas suas floresta:; 
soberbas, as mais densas do 111undo; irnzanados na con11ivência rudi! 
ro111 os índios natil•os e o S!'rinf{ueiro (ldl'eníício; às i'ezes den10-
rando-11os nas choças Pscuras e imundas do indíí~ena ou f nftiCl a1·i~
tando-o, surpreendendo-o, nas extensas 11rnias do Alio ,,Yinr:u ou fi lJ 

/;oca so1nbreada de illn ((lara1Ji, co.1hei71os rc111inir;céncias /Jrlas e as 
n;ais estrrrn/Jas. \1it• e111os fn1 íntin1n crintart J r•J1n o nzundo 111arc
l'iihoso das plantas e ani111ais. i' s i·c.~cs no c; cr:.clteu lÍ<! O(Í11!iraçii1l 
e de asso111hro o colorido dos colares dos índios. sua 11aricdadr, sul· 
nzisteriosa si,f?nif icaçâo na con11Josição das côrcs dif ercn! cs; rrcordl, -
1110-110S do indescrifÍl'ff espefâculo das danças. Cl.l redor de CTl'J'·
ta11fes foRueiras. 

Mos, o que nzais profundan1e11te nos íoco11 o coraçiJo e s(' nu·· 
;111primi11 indelcve!n1ente no csph·;to foi o ifldic-lunnenz. inf ortnaçt/( :: 
súbre sua origenz, aspfcfos de sua viJu 1.·1!1lfissec11/nr no rncs11t1 
anzbientc da natureza bruta e bastantes 1·ezes lloslil. 

Aproxi111a1110-11os do índio nfín tanto co1n o espírito perscr11!ad<'r 
de u111 etnó!ORO, 1110:1 conz os o!!tos saudosos de 11111 irnuío c111 /)l/SlL! 
de outro irnuío. 

Eis aqui u'a 111odcsta a111oslra das canli;.;u,, 't. · /'º ' ,; .. ;:·l· lii ! lll<i • 



rs!rallho ([a i'icla ínclígcna. .Ao f aéo c{e alguns cfcnre!l!os ef nnló
f.:lClJ:; vereis que o proble11La du índio é t11n problenza purlunen .• .: 
11L1111anv, que deve se( zratadv corn carinho e, ani<!s de LL!(fo, corn 
,·e speito e lzcnestidadi. 

Não são uzuiras as inf or111ações que aqui apresenla111os. QuLlll 
poderá apresentar un1 quadro {Jerf eito de u1n nzundo que chegou ao 
ocaso lle sua lXislência aniLS lJlle aprLndlissen1os a falar co1n êle ? 

O nosso principal intuito e111 escrever estas curtas narrativas 
é dar unz suzal de vida aos que outrora nos sabianz enzbrenlzados na 
1aina incerta da pacificação do indígena. 

D urante todos êstes anos nos tortura1•a a incerteza se o índio 
(:oiapó - dê/e se trata aqui c1n prin1eiro lugar - um dia fôsse 
capaz de se /ornar nosso vizinho l lacífico, nosso colaborador na 
conquista e cultiJJo de vastas zonas brai•ias - se nós o poderian1os 
clu11nar con1 extrenia alegria nosso ir111ão no Sangue Redentor, igual 
a nós corno cidadão dêste planeta e do Brasil, nos direitos e deveres. 
Ou, então, se êle estaria - con10 rnuitos vpinarn - condenado ao 
cxterrnínio total, provocado pelo seu pronunciado instinto de beli-

1 
cvsidade enz choque conz os interesses econôn1icos da zona. 

Nas e11lrelin/1as podereis sentir - ao 111enos de leve, espera
n;o-lo - o qucnto nós querenzos ajudar 1u1111a soluçüo cristã111e11tc! 
justa e relativan1ente urgente do proble111a " Indio no ~'<ingu", para 
t/Ue a palavra COL01V/ZAÇÃO niio se torne sinô11ir11a de barbari
dade e que, de outro lado, o Xingu, rico e belo, néo se transforme 
1111111 desolado deserto verde, marcado nos 111apas como terra inex-
11/orada onde "habitam as onças". A f'n1presa civilizadora dos 
índios é antes unia ação pacífica e espiritual, ernbora não desco
nheça, de forma alguma, as exigências materiais, corno en1 certos 
casos, /JOr exen1plo, a necessidade da aplicaçüo do poder judiciário. 

1~iven1os, repelidas i•ezes, oj;ortunidade de fazer benz aos índios 
nativos, de agradá-los conz 11resenfes de tôda espéci2, 111es1no de 
.~,a/vá-los quando atacados por funestas epidenlias pela renzessa ou 
11ela aplicação de n1edican1cntos eíica::es. E111hora tudo isto possa 
par<'cer 11zuito pouco, representa pera nós, dadas as circunstâncias 
ex!re1nr:1111211te desfavoráveis, unz r;rande esf ôrço. 

O que fizemos somente foi possíi1el Rraças às ~enerosas co11tri
h11ições ú 1'1issão do )<ingu e a alguns au.'·ífios enl'iados por anzigos 
de outros países. 

E 110 futuro ? 
De onde rirâo os nzcios para C'Jntinuar C' a1npliar as obras da 

1\liss{ío ? 11ora remediar tantas C):istrncias sofredoras pela incle-
111(11ria do clinza ou pela inco11117reensüo lzunzana ? 

Está, por certo. o destino dêstes brasileiros das scll'as nas nzãos 
dos hrasileiros das cidnr!es. ~)e l-stes lo111aren1 consciência de suas 
responsahiUdades de con1preensão e ojuda ao infortúnio das trihos 
indí.!{enas, hâ de reinar a luz da salvação para 11111 ,l!,rande e ohscuro 
f'edn(o do Brasil! 
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; ·' j .NDIOS Caiapó? Catequef.:c? Ql:~ é tt1do isto? Tudo 
is to são coisas pecu liares a t~ma imensa região elo 

~ imenso Brasil. Consultai llm atlas qualqueI, e d::
c~brircis que êste rio X ingu, tão poucJ conhecido, é un1 
dos principais afluentes da n1argem direita do rio Ama
zonas, e dese11volve os seus m eandros nt1m colnprimento 
de quase 2 mil quilômetros. Não é preciso saber o número 
exato de quilôn1et ros do seu curso, porque isso não dá 
idéia alguma da realidade. Basta imaginar-se que o 
enorme rio pode ser subido, de lai1cha-motor, du rante 
dez, quinze ou vinte dias e ainda fica1n longe as suas ca
beceiras ... 

Na verdade, ninguém se atre·.rc a subi-io até às su'.l::: 
I1ascentes, pela boa razão que, en tre aquelas e o inédio 
Xingu, se estende uma zona que não é só co1npletamen te 
inabitada por civilizados, mas (o que é pior) é domil1ada 
por numerosos bandos de guerreiros das diversas tribos 
da raça Caiapó. Esta raça representa atualmente o 
ramo n1a is importante da gra11de família etnológica dos 
Gê, que são considerados con10 os mais antigos 11abita11-
t es do Brasil, sendo que os Tupi , Caribc, Aruaqu~ não são 
s~não invasores. Os Caia1J6 serian1 mais especialme11ic 
os dcsce11dentes dos Ai111oré e elos 1a111osos Botocudo,5 
cujo i10111e rele1n bra a rodela ou botoqu e eng·astada i10 

1ibio in ferior ... " 

1 
• 

François Beghin 

-

• 



Ligeiros esclarec imentos etno;;ráficos 
v 

Denominações de algumas tribos 

Pri11cipais grupos lil1guísticos indígenas do Brasil : Tupi, 
Caraíba (ou Cariba), Aruaque e Gê. 

Os Caiapó são os ramos Iais fortes da família dos Gê : :.i 

esta, pertence, també~, a afamada tribo do3 Cravante. 
Os Caiapó, por su2 ·1ez, !'an1ifican1-se em vários sub

grupos. 
Nestas investigações, deve-se levar em conta que os selva

~·ens g·ostan1 de co11tar inverdades ou enganam-se ou fornecem 
il1formações vag·as e contraditórias. 

Sub-g·rupo Gorotíre (assim se chamam os índios ma11sos 
~10 Pôsto Novo Horizonte, Rio Fresco.) 

Os brabos que ficaram nas malocas chamam-se Kuben
cron-lcei11 : tribo ele cabeça pelada. Os n1ansos não fazen1 
J11ais a rasura da cabeca. 

~ 

Outras tribos que, com maior ou menor certeza, perten
cem ao Grupo dos Caiapó : Kuben : tribo. 

(Os Caiapó chamam-se entre si : "Meg-beno-cré", como 
"'IS cristãos dizem "caboclos''.) 

1 - Kuben Me-crã-g·no-ti 
2 - I<:uben Chi-cri 

12 

3 - Kuben Djôre 
4 - Kuben Kuk:oi-ti (macacos) 
5 - Kube11 Ropre (cachorro) 
6 - I{ube11 Diu-die-tuc-ti (de arcos l)rctos) 
7 - Kuben Pari-ka111-nó (con1 um 61110 110 pé) 
íl - I~:t1ben Kin-abié-re (de cabelo con1prido) 

"" .. 

,., 
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9 - Kuben Acopo-re 
10 - Kuben Acati 
11 - Kuben Mru-i-a-mu-dje 
12- Kuben Kiê-ko-kunã-ti 
13 - Kuben Cruatire - Suiás - vivem acima do Salto 

Martius, já em Mato Grosso. Vive no Rio Fresco 
uma índia Suiá raptada pelos Gorotire, de nome 
Kamri-tó. 

Outras t ribos conhecidas dos Caiapó : 
1 - Kuben l\1o-i-re-ne (Juruna) 
2-Kuben Chipaya 
3 - Kuben Kuru-aya 

( 
4 - Kuben karara-u (Arara) 
5 - Kuben-karara-u (Arara) -6 - Kuben Kamrik-ti (Assurini, Vermelhos) 
7 - Kuben niacré-kam-crua-pu (com uma flechinha 

nos buracos do nariz, deve-se t ratar dos Nambi
quaras). 

Ainda fazem mencão de: 
"' 

1-Kuben Ko-cre 
2 - Kuben Mbri-re (sapo) 
3 - Kuben Tucre (preto) 
4 - Kuben Puru-karod 
5 - Kuben Be-i-kore 
6 - Kuben Camayurã. 

. ' 

Tribos da família Tupi que vivem no Xingu do Pa1·á: 
1 -Juruna 
2-Curuaia 
3-Chipaia 
4-Arara. • 

. . 

. . ·.• 

São tribos extintas como g'l·upos, estando os seus rema-
11escentes dispersos e, com exceção de alg·umas famílias, n1is
turados com os cristãos do Iriri e da Grande Volta do Xingu. 

Outra t ribo, que possui seu habitat na margem direita 
do Xing·u entre o Bacajá e o Bom Jardim, e que pertence com 
muita probabilidade à família Tupi, é a dos 4i\.sst11ini, até hoje 
de todo arredia a qualquer aproxin1ação com os cristãos. 

13 



XINGU 

Nún1ero esiilnativo dos ínóios n o Xi11gu 

() i1í!:nero de índios existentes i10 Xingu, ninguém o pode 
r. i . . l::t!. cor.:i segurança. Quando se fala dos índios no Xingu, 
t:cve1:1cs subentender mais exatan1ente os índios da parte do 
Xing u pertencente ao Estado do Pará, pois o curso superio:!: 
tl~ rio se cncon tra no Estado de l\!Iato Grosso. Temos para 
J;. ]s que muitos at1tores, que escreve111 sôbre o Xi11gu, super
estimam a quantidade de índios que r1ahito.n1 as selvas dêste 
g· '8.D.dc rio. O fato de os índios C::tiap6 percorrerem grande 
J)Ut te do território dêste rio, em grupos menores ou maiores, 
ele 5 c.té 30 a 40 e o simultâneo ataque cn1 pontos 111uito dista11-
1 es faz acreditar que o exército dos Caiapó é inuito poderoso . 
. l\ssi1n, ulgu11s crêem que o seu nú1nero é de 10 até 15 mil. Jul-
3·rmos que o seu número não passa de 5 mil, porque as il1for
P1a"Õ3s tiradas da bêca dos próprios índios i1v11ca dão n1c.r6em 
ps.;a um i1úmero tão elevado. 

Diz-se, por exen1plo, qu.e a aldei~ do famigerado Oket, qu~ 
é sc1n dúvida uma das mais fortes, conta n1ilhares de pessoas, 
qua11do, de fato, conforme as indicações de um índio cristão 
que i10 ano passado visitou a aldeia dêsse chefe, não lJassa de 
200 guerreiros. 

Os í11dios Assurini, da família dos Tupi, pcr1naneciam até 
11oje arredios. Pelas escassas infor1nações que pudemos obter . 
de mateiros que viram de perto suas aldeias e roças, e de al-
gt1ns Caiapó, qt1e tomaram parte no ataque que êstes fizeran1 
aos Assurini, em 1936, se pode concluir que esta tribo não 
1)assa de dois mil ín dios. 

Somando os restantes grupos de Arara, Chipaia, Curuaia, 
êstes no Triri, con1 algumas famílias J uruna e Arara na Grande 
Volta do Xingu, não atingimos o n \1mero de 500 índios. 

Pelo que se vê deve-se usar de muita reserva no cálculo 
ele tribos indígenas que ning·uém poderá jamais recensear. 

Culto dos defuntos 

À segui11te cena não assistimos pessoaln1ente. Um a1nigo 
i.10-la co11tou. 

O capitão, "kun-abdió", me chamou, dizendo : "Vai ver 
o "111c-tu-tun" (r>essoa n1orta, podre). De fato, re1Jarei num 
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ENCANTO O U TE RROR ? 
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peque110 grupo de pessoas no cemitério. Uma cova estava 
aberta e, sôbre um pedaço de pano, viam-se os ossos de uma 
criança no meio de uma podridao de vermes. A mãe, cujos 
cabel;s da testa, cortados curtos, estavam ting·idos pelo sangue 
de g·olpes de facão, mexia com u1na varinha na decomposição , 
extraindo os ossos. O pai pegava os ossos, limpava-os com um 
})ano e depositava-os numa cuia. A mãe tinha uma expressão 
triste e o silêncio era completo. Os ossos limpos foran1 sus
pendidos na cuia em cima do fogo para secar. Em seguida, 
foram de novo depositados na cova, junto com os pertences 
dos mortos. A cabeleira do defunto ficou em cima do túmulo. 
Uma espécie de coroa da palha foi colocada num galho de 
árvore. Esta coroa serve para certas danças. 

Guerra 

O motivo inais comum de gt1erra, entre as tribos Caiapó, 
é o roubo de mulheres, ao passo que na guerra contra os bran
cos predomina o instinto de vingança, acompanhado do roub~ 
de mercadorias. 

Govêrno 

I1á famílias mais ou menos tradicionais de capitães. .A.. 
autoridade dêles é reconhecida, mas só a exercem nos casos 
muito g·raves. (Vida, morte, g·uerra). O policiamento é 
perpétuo, através da pergunta "aonde vai você?" à qual 
nenhum estrangeiro (estranho) , pelo inenos, jamais escapa. 
O g·ovêrno reune-se na casa dos 11omens. Certos anciãos têm 
autoridade como oradores, conselheiros. 

Nomadismo 

As aldeias são abandonadas por diversas causas. Exem
plos : in orte do capitão, epidemia, afastamento da caça, esgo
tamento da terra cultivável, ameaças por inimigos superiores 
(ataques de civilizados ou de tribos inimigas) , amontoação 
de imundícies, fraccionamento de uma tribo e1n partidos hos
tis. A imensidade das terras, as facilidades de caça e pesca, 
a fragilidade das construções, a impersonalidade greg·ária do 
índio, tudo isto concorre para o nomadisn10. 
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Liberdade 

A "liberdade dos filhos da selva" é igualme11te uma pura 
C!:'iação elo nosso espírito rico de mil a11os de civilização. Onde 
não há lilnites não há liberdade. Só um hornem culto, satu
rado da vida e11ervantc das capitais, ao adotar a vida das 
selvas, acl1ará uma ce~·ta liberdade em comparação cnu.1 a Yid2.. 
civilizada. Mas, o verdadeiro silvícola é um escravo : escravo 
de suas superstições grosseiras, escravo das doenças, escravo 
tl~ seus costumes sociais, muitas vezes cruéis, escravo de suas 
paixões, de sua raiva, ódio, vingança, escravo da i1atureza 
h0stil, escravo da ignorância. A vida primitiva não te1~1 

fa11tasia ot1 variedade. Tudo é determinado. O índio não 
co11l1cce a liberdade dum passeio ou de férias. Cada passo 
tcn1 u1n motivo determinado : seguir a pista de um porco, 
l>u:;car lenha ou água. .l-\s n1ulheres, fora de casa, usa1n 
invariàvelme11te de três caminl1os: o da mata, o do rio ou o 
da roça. O índio não possui dinheiro no banco para asse
r;ur a~~ llma parte da existência; vive no presente e, acabando 
de comer, já pensa em conseg·uir outra refeição. A caça, 
considerada por i1ós um agradável esp::>rte, torna-se t1ma 
penosa obrigação quan do a existência depende dela. 

Uma só flecha precisa de sete elemen tos : t aquara, ponta 
ele madeira, osso de macaco ou de arraia, cola vegetal, case~ , 

Ji.nha, penas. O í11dio, que possui a111 rifle ou espir1garda para 
caçar, está n1ais à Yontade ou inais "livre". Mas na sua roti
na é incapaz de pensar ern iiberdade. 

Suas palestras tratan1 geralmente de episódios de caç?. 
de trabalho na roça, notícias de outr[;.s ti:ibos, 1~!1.ces l:c::::ic~1:1 
na guerra (nisto são incansáveis em detalhes), de un.1 sonl10 
onde se mostravam os "n1e-c3.ro11" (as almas de !)arentcs 
n1ortos), rnoças para casar. . . etc. 

Cantos dos hon1ens Go1·otire 

O canto é elemento inseparável da dança. Sendo assiri1, 
o ín dio não canta sem , ao mesmo t empo, se movimentar em 
passos rí tn1icos. 

Em g·eral são palavras incompreensíYeis, e1n líng·ua arca~
ca, cu jo sentido n inguém en te11cle, nem os i)róprios Í11clios. De 
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alguns, entende-se o sentido geral, e só rarâs vézes o sentido 
literal. Repetem muitas vêzes as i11cs111as palavras; com certo 
orgulho, dizem que êste ou aquêlc canto é dessa ou o.aquela 
tribo inimiga. Apre11dcram dos i)risionciros ou prisio11eiras 
que fizeram. 

I . AN, AN, E , DJO, BE-RO PO, CATCI-IÉ DJOBà, Oôôôôôô 
õ RINAMON, MRO-TI, Rf:--0!A-DIA, 1'rIUM-KO; ~TO

MO KO 

II . IMAN CU-PI, PIAR:E 
POTO-TI-RÉ, IMAN CU-PI, PIARÉ Ii11al : ME1'1"-U 

III . KEN NEN TANGAU, NGAU, RAN RAN CAN, 
DJEUNÉ GANÉ, A-MIM A-PRIN, BA A MONO, TIRE 
A-COCA CU 
TAN CU-MAN EN-U 

IV. MONIA CUKEIN:E (bis) 
BAI ATE CAMAN-ÃN 
KAMRI-TÉ IG-NAURE .. 

Cantos das mulheres 

I. KAO KAO, PITA-RE (bis) 
I-A-KA-WA-NA PITA-RE 

II . KENADE, KE-NAUWA, KOYANON 
KOYANON (muitas vêzes) 
ANA-YATA, YA-TA NON 

• 
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. . . e um índio co11tou cerno ê1es 
sua vida humuna ... 

Orig·em 

• vivem 

H
AVIA Papai do céu : Quaiqua-kankuben. f:le tinl1a dei

xado na terra um home1n e u1na IJ.1ull1er, Kuben-mu e 
Kuben-ni, para principiar o mundo. E êstes t iveram, 

en tão, muitos filhos. 
Um dia, Deus desceu do céu para batizar os filhos dos pri

meiros pais (Kra-greremét e) . A cada um que batizou, deu 
roupa. Deus batizou fora da choupana, no terreiro. A mu
lher mandou que um por um saíssen1 da choupana. Eram mui
tos. A mulher ficou com vergonl1a de t er tantos fill1os. Não 
deixou que alguns saíssem. Trancou-os dentro de casa. Deus 
foi-se embora. Os que ficaram se1n batisn10 e sem roupa, sain
do de casa, por vergonha dos outros ganharam a mata. São 
êstes os índjos, e os que Deus batizou são os cristãos. 

(Nota : Aqui se vê a hist ória n1csclada com fort~s clcn1cn
tos cristãos) . 

Parto 

Quando a mulher descansa, a mãe da parturien te to1n a 
a criança . O marido e também os irmãos, qua11do os tem, 
se deitan1 para observar o resguardo. O marido não se pin ta. 
Conversa pot1co e não sai; toma só co1n ida leve, feita pelas 
mães. Passados 5 dias levanta-se e pinta-se todo de vermell10. 
E1n seguida, toma banho. Depois pinta-se de preto de g e11i

papo; raspa a parte superior da cabeça e l)i11ta o n1e~o cí:·culo 
raspado, con10 também a testa, das :;ob:;:a1:celhas para cima, 
com urucu para poder acabar o resguardo. 

Depois, vai caçar e durante 5 ou 6 mêses i1ão tem vida 

' 



• 

Be - Koingroti, 
curiosamente 

pintado, atento 
ao dedo do mis

sionário, que 
aponta o Céu 

• 

Um delicioso banho no rio de águas 
esverdeadas ... 
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comum com a espôsa; leva-lhe o susten to da mata e volta de 
novo para dentro da selva. 

Se acontece, entretanto, estar de viagem. ig·norando o dia 
certo do parto de sua espôsa, calcula a época e faz, entáo, o 
jejum. Con1e apenas coisas leves, pássaros, pequenos jabotis 
etc., e assim observa tambén1, cn1bora longe, a lei do res
guardo. 

Têm gra11de "cisma" de certos animais : anta, macaco, 
tatu, jaboti. 

Por que ? 
Dizem que êste bichos têm parte com t1m peixe, espécie 

de poraquê, "murê-kaul<", que os n1ata dentro de poucas horas 
pela pancada elétrica que dá. O n1urê-kauk tem uma estrêla 
na cabeça. Quando a criança morre, teria sido então um dês
tes bichos que a carreg·ou. Fora do tempo de resguardo, co
mem êste animais com grande g·ôsio, 111as no tempo do Tes
guardo têm dêles uma tremenda cisma. 

Incorporação 11a tribo : "Batismo" • 

Quando a crianca co1n mais ou me11os u111 ano con1eca a 
- J 

caminhar, faz-se o "batismo". Um mês antes, os 11omens da 
família fazem uma grande caçada. Trazem então 1n uita caça 
da mata. No dia dos prcpari::.ti ;roi::; , c!:;c · ~am-se, e as avós pre
param jaboti e beiju assados. As 4 horas da tarde começa a 
dança fes tiva, 11a qual tomam parte l'.1omens e mulheres. l':ITo 
cordão dos g·ru1Jos dançantes, vai ta1nbém a avó, co::.n a cria~~ç~ 
deitada nos braços, ambas pintadas de preto. 

Do lado de fora do terreiro, está })Ostado o avô da criança. 
Te1n um cipó na mã~. Quando a avó com a cr iança, no meio 
do cordão, cheg·a aonde está o avô, todos param. O avô deixa 
cair do cipó três gotas de água na testa da criança. A dança 
continua e passa uma segunda e uma terceira vez pelo lugar 
onde está o avô, que, de cada vez, derrama três gotas na testa 
da criança, dizendo uma palavra n1isteriosa (que até agora 
nttnca pude saber o que significa). 

A única espécie de cipó que usam para esta cerimônia 
cl1ama-se: "kangore-kaneia", e, entre n ós, "ct1rimbó". Dêste 
cipó sai uma água travosa. Serve tambén1 para tôda espécie 
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cl"' clo~rças. Se alguém sofre de dor de cabeça, raspam a casca 
e cheiram os fiapos dos quais emana um cheiro muito ativo. 
Fazc1n também banho contra febre, para suar. 

~ste cipó mata também os peixes. Fazem bolinhas e 
jogam-nas i1a água e o peixe fica tonto. Por ser êste cipó 
inais raro, matan1 con1 êle só o peixe chamado "jejum", que 
mais se esconde, ao lJasso que os peixes comuns inatam com 
timbó con1um, entre êles chamado "a-krore". 

O batisn10 se realiza antes de anoitecer. A dança conti-
J 

i1ua até o dia amanhecer. Pela madrugada, chamam o mes-
mo avô para êle dar o nome, escolhido entre os dos antepas
sados. A criança ainda está com a avó. Junto dela estão 
G jabotis e u1n grande beiju que o avô recebe em pagamento. 

Casamento 

1'1asce uma menina. Um rapaz pretende casar-se com esta 
1n e11ina recén1-nascida. Passados 30 dias, o rapaz preten
dente n1anda sua irmã falar com a mãe da menina. 

A mãe aceita o pedido. O rapaz, agora já noivo da meni
na, vai, à noite, até à choupana da criança e lá se deita na 
esteira que a avó da inenina já preparou. Quando o noivo 
está deitado, a avó tira a criança do colo da mãe e deita-a nos 
braços do noivo. :Ele, de sua parte, ajeita a criança bem junto 
do coração e assim dorn1e. Quando a criança quer mamar) 
é ele novo a avó que a tira do 11oivo e a entrega à r.aãe. 

Alguém poderia extranhar que seja sempre a avó e não 
a mãe ela criança a tratar dela. E' devido ao costume do 
genro (e Incsmo o ft1turo genro) não falar nunca nem com o 
sogro nem com a sogra. 

O noivo, daí em diante, pertence à família da rnen1na-
11oiva. Tudo o que êle faz e o que mata nas caçadas entrega, 
por intermédio de sua irmã, à mãe da menina-noiva. Embora 
o sogro se ausente por mêses inteiros, jamais se dá o fato de 
uma aproximação ilícita entre o futuro genro e a futura sogra, 
o que se explica bastante pelo preventivo dêsse silêncio. 

Os anos correm. A menina fica moça. Quando o noivo 
faz, pela primeira vez, vida comum co1n a noiva, esta comunica 
o acontecímento à mãe, logo no dia seguinte. 
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A noite, quando o noivo volta da mata e se deita, a m ãe 
cobre ambos com uma grande esteira de buriti. Ficam dois 
dias e duas noites debaixo da esteira. De noite, vem a mãe 
dêle i'.)ara dar-lhes comida. 

Na terceira i1oite, à uma hora da madrug·acla, se u11e1n 
tôdas as mtllheres da aldeia e ju11tas vão para o rio ou iga rapé 
buscar água. Todos os vasos que possuem na aldeia, cabaças 
e cuias, enchem com água e carregam-na para o terreiro, em 
fre11te à casa dos noivos. :ftste trabalho dura umas duas horas. 

En1 seguida, vem a avó da noiva e tira a esteira debaLxo 
da qual est iveram 48 horas sepultados. Os noivos se levart
tam e vão para fora. Lá se deitam numa nova esteira - ao 
ár livrê. togo depois, as mulherês pegam dos vasos, que 
tinham carteg·àdo, e jogam a água sôbre êles. Deve ser agra .. 
dável um banho no frescor matinal. 

O banho, que começa por volta das 4 horas, vai prosse .. 
g·uindo uma hora e mais, as cunhãs sempre jogando água e 
mais água em cima dos noivos. Desponta no horizonte, atrás 
das serras, a aurora, e não muito depois o sol matinal enxuga 
os noivos tiritantes de frio. Agora, êles pintam o corpo todo 
com urucu. A noiva entra na casa da mãe e êle, o noivo, pre
cedido por uma prima, anda 3 vêzes por tôda a aldeia. A 
prima leva como enfeite só uma linha nas pernas e nos braços. 
Ele leva na tnão um talo comprido de buriti. Depois entra na 
casa da noíva é findou o ritual próprio do casamento. E' êste 
que êles considéram o verdadeiro casamento, e é indissolúvel. 

Família 

Nunca um índio Caiapó possui simultâneam e11te duas 
mulheres, nem mesmo o chefe da tribo. São portanto monó
gamos. Também não conhecem o celibato, mas sabem e reco
nhecem que o padre cristão, "Uaiangare", não tem mull1er. 
Na. tribo. dos Tapirapé, o pagé não pode ter relações sexuais 
quando está invocando os espíritos, pois essas relações "atra
palham" o bom entendimento com os seres superiores. 

Quem manda nos filhos não é nem pai nem mãe, 1nas a 
avó, "tuiuá". O marido é fiel à mulher. Mas o ciúme é gra11de . 
. se o mEt-r)cto nao volta a horas, de i1oite, para c~s~, logo a sogra, 

( . . ' 
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s:.i~.pcitanclo 2.lgur!: a infidelidade da parte do genro, n1and.a 
espiar ond~ ê!c está. Pode ser qt1e tenha tardado a chegar 
da mata, rnas ai dêle se estiver conversando com uma das 
h1t1lh eres livtes ! Neste caso, a sogra peg·a um tição em brasa. 

• 
e, devag·ar~11ho, sem ser notada, aproxima-se elo local do delito. 
Qt1cbrá o tição na cabe~a do ge11ro é da 1nulher com quem êle 
estava conversan do. Como genro e sogra i1ão conversam, 
também esta cena dramática se desen rola mudamente, mas 
as faiscas falam mais alto que as palavras. E' raro, porém, 
dar-se um caso dêstes. 

Nunca se vêem moças "oferecendo-se" a um estranho, 
nem índio presentear um a moça ou t rocá-la (como se ouve 
dizer muitas vêzes. ) A família Caiapó é pouco prolífera , tendo 
cada mãe, em geral, três ou quatro crianças. Conhecem cer
tos remédios anti-concepcionais. 

O :r_~arido mantém a muLYier sob a lei do t rabalho obrig·a
tó:.·~0. ! l. mulher prep3.ra a comida, trata das crjanças, vai 
p8.ra a ro~a, para as plantações e as colheitas, carrega pêso 
eno::-tne d~ lênha, de ma11d1oca, de castanha. Não tem direito 
de queixJ.r-~e . _!\ mate:cn idade talvez seja prejudicada pela 
1tt1reza do tra~Jn.!110 . As vêzes, acompanha o marido na caça 
ou na pesca; horas ih teiras ela passa catahdo piolhos (e co .. 
mendo-os), pintando o corpo e o das meninas e crianças. E ' 
respeitada no sentido sociàl da palavra, m~s Eode ser espan .. 
cada à vontade. A mull1er tem, às vêzes, in fluência sôbre =o 
marido, mas só em coisas domésticas. 

Quando um homem novo, já casado, volta da caçada com 
os animais mortos, não en t ra com êles na casa da mulher -
seria vergo11ha para êle entrar assim na aldeia, carregado -
mas, deixa a caça a certa distância e manda a mulher ou 
índios já idosos buscá-la . 

Um costume cruel : u1n casal tem, suponhamos, dois fi
ll1os. Morre o marido. Se a mulher não tiver um parentesco 
forte, mas est iver quase sem paren tes, os out ros - muitas 
vêzes rapazes novos - matam-lhe os filhos. _.i\contece até que 
os próprios irn1ãos matam os filhos da irmã. 

Por que ? Para ela ir traball1ar na roça. 
As vêzes acontece qt1e o cl1efe da tribo - o "boiadioro" ~ 

• 
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P.1 lni te \'iajando l>J ra a r~.u::z 
co1n ~1 fnn'l·lia. 
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A família de Patoite, na ca
pela de Pôrto Seguro. rezand() 

Patoite ("bra<;o quebrado"r 
com un1 belo especilnen de· 
pirarara. Pertencia à trib.> 
dos Ku-bcn-kran-kein ("c:i
be~a pelada"), hoje n1orando 

co1n os cristã.os 
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toma os filhos tlo índio morto, especialn1ente sendo meninos, 
e se encarr~ga de criá-los. 

Um costume curioso: como já dissemos, não conversam 
nunca o genro com o sogro e a sogra; mas também falar un1 
primo com a prin1a seria a maior vergonl1a. Não 11á casa .. 
mentas entre parentes próximos. Esta lei do silêncio vigora 
igualmente entre cunhadó e cunhada ... vira1n a cabeça para 
o lado oposto. 

Prop1·iedadc 

Cada família tem sua roça. E' verdade que os homens 
apenas brocam e derrt1bam as árvores. O resto do trabalho 
é feito pelas mulheres. 

Possuem grandes plantações de tabaco. Mas, no prepa
ro, não tiram o talo das folhas. 

Existe uma certa propriedade comum a todos, nos se
guintes casos: quando os homens vão para un1a grande 
caçada em preparação de festa (esta caça é entregue a um 
veiho índio que a divide com imparcialidade) ; e quando são 
rapazes novos, que possuem uma roça em comum. Já c0m 9 
ôu 10 anos os meninos entram na casa dos jovens, dirig·idn por 
tlm capitão, que os ensina a fazer flechas e arcos de pau d'arco. 
Esfregam a flecha com pedra de amolar até ficar em forma -
isto é, polida nas 4 (e só quatro) faces; ensina-os a fazer estei
ras, cestas, bacutus (cestos pequenos de mão), lanças, bordu
nas, capacetes. Um outro índio, estimado na tribo, os ensina 
a cantar e a mostrar bravura contra os inimigos. 

Como crime, entre êles, só figura o roubo e a mentira. Ao 
criminoso, como castig·o, rapa1n-lhe a cabeça tôda, o que cons
titu·i uma gTande vergo11ha. 

~stes jovens vivem numa comunidade. Quando se l ~11ern 

em casamento, como acin1a o descrevemos, ela sendo criança, 
tôda propriedade é dos dois. Mas quando a união é só tem
porária, como sói ser entre viuvos e viuvas, e11tão cada un1 
guarda para si as coisas que recebe. 

Nota : Só os índios, que já tiveram contacto com os cris
tãos, como os do SPI, conhecem o dinheiro, "pio-caprin", mas 
_nat~r!llmente não conhecem o valor respectivo das notas. 
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, .. :2s em1)~·c~~r~1 a palav1·~ "pein" para designar a ação de tro
car. Não existe entre êles coisa scrr.ell1ante ao dinheiro. O 
si~te111a d~ troca é l)Ouco n ecessário à sua vida selvagem. O 
cn.so é difcre11te quando se trata de un1 objeto dos civilizados. 

o co11ceito ele "comt1nidade" e "comunis1no" pertence uni
camen te à nossa cultura muito desenvolvida, e nós costuma
mos sempre julgar os selvag·ens co1n as nossas normas de 
civilizados. A propriedade é perfeitamente garantida para 
todos. Basta dizer "esta faca é m inha" para acabar con1 qual· 
quel' inveja ou vorttade de tomâ·la . 

1\ilurte, 1utô, ehtêrrô 

Quan do o marido morre, a i:1ulher raspa tôda a cabeÇâ . 
Enquanto n ã o crescerem de n ovo os cabelos até à nuca, fica 
de luto de11tro da casa, sem fazer nada a não ser estar assen
t ada no chão, a chorar. 

Se depois do tempo de luto, se conservar sem vadiar, sem 
e.lan çar, en tão po<le de n ovo casar com um viúvo, mas nunca 
com u1n solteiro. Se i1ão se conservar retraída, fica com as 
mull1eres livres, nas cl1oupanas on de moram, e1n um canto, 
sepa ra das. Nas danças formam um cordão distinto do grupo 
das casadas e do grupo das moéinhas. 

Mttlher casada : Mé-miê 
H moça : :Mé-prirttite 
' ' iivre : Mê-kupr6 
" rapariga: Mé-kurérére 

Se o hon1em perder a mulher, e não puder mais casar-se 
com outra que pertença à família da finada espôsa, deve 
contudo casar-se com uma de outra família. 

Todos os parentes do sexo masculino devem trazer enfei
tes para ornar o cadáver: a cabeça é enfeitada com plumas 
de urubu-rei, o corpo com peninhas de periquito. No rosto 
do homem pintam um meio círculo, que parte do queixo, atra
vessa a t esta e desce para o outro la do. Primeiro, passam na 
pele o leite de uma árvore, "ba-rocu" , para firr.1a~· o r;5 q:i J 6 
tirado da casca do ôvo da azulona. Um aztil muito bonito. 
Assi1n fica pintado o rosto do finado, toclo de a~µl, 
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EnvolYem o c~dáver nt1ma esi :.. ira 1 amarrando-o con1 três 
embir!'.ls, e assi1n o carregam para o cen1itério. 

Aí, abrem uma cova redonda e bem funda. 
E11quanto uns fazem os preparativos para o entêrro, um 

grupo dança em redor . 
Pronta a cova, um dos í11dios desce e assenta o cadáver 

no chão. As paredes da cova estão forradas com esteiras para 
não cair terra no cadáver. Junto a êste, colocam tudo qqe 
êle possuía de enfeites e outras miudezas. Depois, cobrem o 
túmulo con1 lJaus, e e1n cima jogam a t erra. Quando o túmu
lo está fechado colocam e1n cima o que não coube dentro, con10 
arco e flecl1as, bordunas etc. 

O ~rttpo que dançou, terminada a cerimônia, lança sôbrc 
o tt'u11t1ià todos os ên feit es que usara no entêrro. 

A mUll1er, quafido morre, é enfeitada da mesn1a maneira, 
só com a difetertçá de que o rosto não é pintado de azul. O 
tnodo de carregar o corpo é o mesmo. 

Durante tôdas as cerimónias do entêrro, as mulheres 
uivam, cortando-se com objetos diversos, até que o sangue 
corre pelas faces. Depois, todos toman1 banho para não deixar 
nos pés n em o pó do cemitério, tão grande é o receio supers
ticioso que têm dos mortos. Até o rifle e o facão, que o defunto 
usou , qt1ebram e jogam no túmulo. 

Enfeitam os cadáveres das crianças, das mulheres, dos 
homens, cor11 penas, para êles poderem voar. 

Mas para onde ? Aí está o mistério. 

. ""' . 
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um diário. 
' · Jt!f ecaro1?e · -· 11/?LI - t1uquá '' 

E
) êste o curioso n o111c quç os índios Gorotire costu1nam 

dar à capela de S. Féli:{. Char.'.'!a1n -na, também, "Kr i-kré
cuá-ca ncube11". 

I-!á no Pôsto do Serviço de P1 oteção aos í ndios, SPI, no 
Rio Fresco, um gri1po de ce11to e 1.a11tos índios. Mas, a. i11fiJ 
nita ~olidão das florE:sta~ do ltlto ~{ilt6U é l)ôvoacta de 
muitas outras t ribos e r an1ificações da grande nação dos 
Caia pó. 

No véu do sacrário da capela de S. Félix, pin tado artistica
mente por uma· religiosa do Asilo do Bom Pa::' -:~ en1 Belém, 
brilha em letras douradas a segt1iJ1te i11scriçfi '.) : A LUZ QUE 
JLUlVIINARÃ OS GENTIOS. Foi proposital1nen te qu: man
dámos pôr esta inscrição. :r-.lfl1itas e n1uitas vezes fitá::.".03 ê.ste 
ct1rt o texto do evangelho : Luz que iluminará e::; gt:ntios. 
Estas palavras tomavam sem1)re mais e n.1ais vulto em i1osso 
i11tcrior, e seu sentido crescia com a vista das i1nen sus mata~ . 

E afinal se travou uma luta profu11da e1n nosso ín t imo, e ot1vi
mos êste grito : serão estas palavras menos verdade para os 
nossos índios do qt1e o foram para 03 gregos e bárbaros, para 
os romanos e gerinn11os, para os a n glo-3axões e sla vos ? Mil 
vêzes n ão. Seria negar a universalidade do c :L·istiani"mo. 

"Oh, Cristo, viestes também para ilumin~ }.· os !.:.ssurL11i 
n as n1argens do Bacajá; os Ch icrin , os Diore i1as cabeceira§ 
do Rio Branco; os nt~1nerosos Mé-cran-gnot i e Diu-die-tucti, 
vadeando as ág·uas do Alto Xil1c;u e Iriri; os K ruatire,. 
Senhor, são t a n tos os vossos filh~s n as florestas x i11guaras q t1@ 
n ão Vos conhecem ... " 

Daqui, da capela de 8. F élix, t emos o vulto da in ata 
an te os olhos, a solidão sem lin1itcs, as imensas d ist â 11cias qL1e 
prcctuzrr11 Ul!l ~cntin1entc :, ~ T:t1luptuosa an.sieçlaQ.e de }Jen~~ 

-----
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trar i10 império enig111ático das selvas, de desvendar os se11s 
n1istérios se1n tempo. I\~ais : urL1 ::inseio ardente de procurar, 
a i:)é descalço, o inàígcna, e trazt-lo, con1 teclo o carinl10, para 
a Luz do Evangelho. 

Sabemos que aquêle que ca1ninl1u i)elo labiri11to elas selvas 
do Xing·t1 padece n1uito. Sempre por tôda a parte, as nuvens 
de piu11s são t1ma praga infer11al. For1nigas de tôdas as espé
cies torturam o corpo. Carrapatos e mucuins são ot1tros su
plícios insuportáveis ... Ancl1ieta ia a pé descalço ... nós va
n1os com i1ossas botas altas. Mas iremos. 

S. Félix, única povoação do Alto Xingu, é o ponto estraté
g·ico por excelência, onde deve iniciar-se a conquista do reino 
selvagerrt. 

lVIas como ? Algu~n1 dirá que isto é louc11ra de ID11 so .. 
l1hador. Que o seja. 

f).11tes de tudo poàer-se .. ia objetar que êste lugar não se 
presta para un1a finalidade tão estranha, devido à profunda 
aversão que os seus habitantes votam ao indígena. 

Isto é verdade. Talvez não seja tanto contra o índio, mas 
antes contra a maneira "cJmo se atrai e catequiza" o índio. 
Mas que seja mesmo inata sua aversão. Esta circunstância 
não iln pede qt1e aqui se organizem as expedições; qt1e aqui 
se provide11cie a aqt1isição das necessária.s reservas; que aqui 
se meditem, se projetem, se estudem os planos multiforrnes de 
u1na conquista pacífica. Que panorama magnífico se abre 
para u1n coração ge11eroso e deste1!1ido ! Em parte alguma do 
Xingu o missioi1ário sente n1ais ardentemente palpitar o seu 
coração de amor ao pobre silvícola e a vontade de ir ao seu 
encontro, mesmo com o sacrifício da própria vida. 

Cremos, pois, que o no~so trabalho aqui, seja na capela, 
sej:i na casa residencial (onde funciona ao mesmo tempo a 
eE;cola pública), é um indispensável degrau entre o piedoso 
desejo çla catequese e sua realização. 

. ,. 
J 
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A 
l'.Jersonalidade inclígena, no conjunto de seus sentimentos 
e idéias, oferec3 ao civilizado uma i)aisagem inédita, sel
vuge1n e por vêzes r:ni3ter iosa. O fa to que se segue mos

t ra um dê3ses aspectos f:l1rpreendentes da alma silvícola, em 
que a natureza imprimiu a sensibilidade mais estranha. 

Fazia algumas semanas que o velho Índió Beb .. cofii troú"' 
xera de un1a caçada pelos inatos do igarapé Vermelho um 
curioso t roféu : o filho de uma onça pintada. ~le não expli· 
cou como s~ apoderara da oncinha; se surpreendeu a onça· 
mãe nu1na furna das fraldas de un1 morro, matando-a numa 
luta corpo a corpo, ou se tirou da toca o filhote na ausência 
dela. ·só muita 11abilidade e coragem do índio podiam pegar 
vivo o filho de uma fera t ão pérfida sem que esta lhe rasgasse 
as carnes com suas garras t emíveis. 

Dias depois, com ot1tra caça nas costas, o í11dio voltou 
para sua c11oupa11a. Era de supôi.' que a índia, st1a compa
nheira de rnuitos anos, se assl1stasse con1 a oncinha pintada, 
pois 11unca o espôso lhe tinh a trazido um presente tão peri
gcso. Tal não sucedeu : ao contrário, o filho da fera da 
n1ata foi adotado como filho do casal. A índia alimentava-o 
com o próprio leite, e111 substituição ao da onça-mãe. 

O bicl'1inho era de pouca idade ; podia ter quando muito 
quarei1ta e cinco cen tímet ros da cabeça à cauda. Seus olhos 
grandes e muito abertos pareciam vidraças embaciadas. 

l'~o pril1cípio do r11ês corrente subimos co1n a lancha
motor "Tuchaua" as águas do Rio Fresco ein demanda do 
Pôsto de Proteção aos índios que se encontra no lugar "Sobrei
ro", i1a margem esquerda do mesmo rio, t1n1as duas horas de 
viagem a .:ima da i1equena po-1oação de Nova Olinda. Viajavam 
e1n nossa compa11l1ia u1n tenen te da Policia Militar e alguns 
soldados, que tinhan1 vindo ao Xingu na incumbência çle 
preYlder 9s crimipqsos go Rio Pardo. 
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Ao visitarmos as diversas casas dos índios no "Sobre~iv" 

deparou-se-nos o quadro exótico da índia com a oncinhr~ ao 
peito, amamentando-a. 

Um dos soldados, tipo ele a.-~.:::11turc · lo, c.u.0 t.:~::: ~ 1. ter J.)'~r

tencido algum t empo ao bando dJ f~1n:~:--:-.:lo Lar.1peão, t.!1-

graçou-se com o animalzinho. !'Teste inte .. it0, c::.1:3tu:ou con 
versa com a fill1a dos Gorotire. Deu-ll1e a c.n.i .. c11c~~ .. : por ges
tos - pois a língua lhe era com1)lcta1ne11te e~t:·anl:a - a sua 
vontade de comprar o anin1al. A í11dia compreen deu a li11-
guagem muda , mas as co11trações de su.1 iis:o:o.:)mia.. "bem 
demonstraram que n ão t inl1a gostad') ela 11·:opost .:- . F·êz co;n 
a mão um movimento pa ra q_ue o soldado se re~i:iras e. 

Um idílio da vida primitiva nas selvas : o filho te da onça 
roncava, abraçando com as patinhas dianteiras o cJlo (l8 s1Ja 
mãe-índia. e ela, com muita a feição, passava ~ 1112.o sôbi·e a 
pele macia do animalzinl10, con10 se fêsse rea~r11ente o filho 
de seu coração do qual jaI:nais se separaria por l)l'PÇO algum. 

O rapaz insistiu. E' curioso notar que, e1n t empos pas
sados, co11tas brilhantes era1n o objeto de n.1aior a:Jrêço para 
o i11àígena. Os tempos mucla1n, també!l1 i10 reino selvagem 
do Alto Xi11gu . Hoje, é por balas de rifJes 'vvincl.1e3ter 4-!, que 
o s ilvícola se desfaz das cois2s de sua maioi· estin1Dção. Sa
bendo desta circun st ância, o soldado tiro:i do bolso um2. ~não 
cheia de balas. Coitada da índia ! como ficot1 in.decisa , l'1esi

tante ... ora oll1a11do o metal inortífero co1n grande ga11-l11cia 
de possuí-lo, ora deixando pousar se11s oll1os escuros. com t~·iste 

ternura na oncinha . Que lt1ta veemente n ão se travc1.1 n o 
coração selvagen1 desta in ãe G :<.·r- ~ ::·c : 

Prevulcceu o chur11l:;~. Rápida foi a t roca. A índia co1n 
u 'a m ão pegou as balas e co1n a ou tra arrancou a onca do 

~ 

colo. 

E' preciso ter assistido a esta cena pa ra poder com1,reen
der o efeito trágico que causou esta t ransação n a indígena e 
nas suas irmãs da tribo. Levantou-se um clamor rnedonh.o. 
Não era de chôro, nem de lágrimas; assemelhava -se a uiv0s 
de animais. 

O rapaz, muito contente, agarrou o fill1ote do felino. :ti:~te 

protestou, debatendo-se furiosamente e arranhando-o com as 
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g·arri11l1as que já ti11ham t 11n centímet ro ele co1nprimento. 
Rosnava, deixando à mostra dentinl1os afiados e mt1ito 
bra 11cos. 

Esta resistência fazia penar ai11da mais a índia. Cobri tl 
o rosto com as mãos para não ver partir seu amor selva geni. 
O rapaz se divertia extraordi11ària1~ente à cust a dos gr itos 
cada vez mais viole11tos. 

Que chôl·o esquisito, o dessas fill1as das selvas ! Quen-1 
os ou ve pela vez prin1eira, n ão pode cleixar de sentir un1 cala
frio qt1e lhe faz arrepia r os cabelos. :t-Tão cremos qu e a veemê11-
cia dos berros estivesse em proporção con1 o gra u de sua dor 
in t erna. Sen tia-se aue n ão tanto da alma ou do coracão 

~ J 

n1aterno se despreI1diart1 as lágrin1as co11vulsio11adas, mas do 
instinto n a tural da carne ferida. 

J11con solável ... in(!Ol180lável ... pobre da índia ! 
Que vácuo deixou êste anin1alzinho i1a sua vida, vazia cl~ 

todo verdadeiro a1nor maternal ! Que parentesco terá nossa 
índia co111 a raça. do amor heróico de uma I racema ? 

E11quanto n a choupana da índia r~inava o luto prin1itivo, 
o soldado fo i a bordo da J a11cl1a para fech ar o animrJ numa 
caixa. Continuamos a percorrer casa por casa con versando 
com um e outro selvagem, admirando o feitio de suas armas. 
Chamou-nos a aten ção u m n1aracá, i11strume11to de n1í1sica 
que usa1n n as suas dan ças festivas. 

Graciosos eram os desenhos que enfeitavam êstes in stru-
men tos rnus icais. Não n1e11os lindos era1n certos brin cos par a 
as crianças índias. Vimos pot1cas cria11ças. Perguntando a 
razão dis to, responderam qt1e n o ano passado quase t ôdas as 
crianças t inl10.n1 morrido de febre e catar ro. Observámos 
tam bém o caso doloroso de un1a índ:i.a atacada pela doen ça da 
pele. Qt1c perig·o para o restante da tribo que i1ão obedece 
às mais elementares regras de higiene ! 

De volta, espiando furt ivamen te pela porta da casa enlu
tada - o cl1ôro tinl1a cessado - vimos com a mais a legre 
su rpresa que a ín dia est ava de 11ovo com a oncinha n o braço. 
O "Carioca" (assim era o apelido do soldado) teria desman
cl1a do o negócio? Alg·u ém o avisou do ocorrido. Correu para 
a lanch a . De fa.to, a caixa estava vazia. Voltou esbaforido 
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à presença da índia. "Como é ? a senhora (im:iginem tit·..:lJ.r 
a índia de "senhora" ... ) m andou roubar o ani1nal que c ~; ...... 1-

prei e paguei ?" A índia, tôda alh eia a esta pergunta que : :lo 
entendeu, continuava. a en1ba~ar 110 r :- ? ~ '> c.1 .cJ 3.:·.:p1sxo ceu 
filhote, como se n ada soubesse do çuc :~ i::::::.:;;va. () sold?.C:o, 
irritado, tomou atitude ené::-"gic::l . A índia, e: ·~') 220 e~·a i1ada 
tola, queria fazer render o seu am or inais t:.r.Ga VGZ e, qua11do 
o viu irremediàveimente perdido, respondeu que e11tregaria a 
onça somente pela troca de um bon1 facão. De bon1 ou n1au 
g·rado, o "Carioca", querendo reaver o anim al, t eve r:l.:; arr:.3.njar 
um facão "Collin g" . Desta vez, ti vem.os o tri3t~ prazer de 
assistir à marcha fúnebre caiapó da defini tivo.. S0I~l.raçã.o da 
onca de sua mãe-ín dia . ... 

Veio à nossa recordação o an1or degen erado de cer t8.s 
dama§> das metrópoles do ITilln do civilizado que, se1! 1 analw...en
te, visita1n o cemitério de cães, chora11do desccJ1so~::i.das an t8 
o t t'1mulo do seu querido " :rYiimi Lulu" ... 

' Qunndo, pois, se tra ta do pr ob}e111a ê.a c3.tcr1u~se dos nos-
sos indígenas, não nos d8ixen1os fascjnar por certas 1esc:·ições 
fa11tásticas, endeusantes, - que i)intam o inc~io corDo n. ex
pressão clássica da f ôrça e coragc111 i11dorná veis, e a índia corno 
o mais sublime símbolo da fidelidade e do arnor ma terno, no 
pitoresco paraíso das matas virgens. A realidade é out ra . O 
fill10 das selvas é urna criatl1:·a con1 tôdas as fraqu.czas in.e
rentes à raça humana, que precisa da fôrça dtviJ10.. que e;.T-ana 
do Sangue de Cristo para ergu er-se do seu estado decadente, 
brutal e sen1 finaliclétde superior. 

r 

\ 

Rio Fresco, m arço de 1945 
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A 
ma ta é tenebrosa e cheia de n1istérios. Existirá o tal 
bicho a que dão o nome de capelobo ? Aliás, será bicho 
ou será gente? Muito se ouve falar nos altos do Xingu e 

de seu aflue11te Iriri dêsse temível habitante no reino selva
gem. Que terror inspira a certos seringueiros, aos caucheiros 
de uma determinada zona que, mal ouvi11do êste nome, se 
tornam receosos em extremo! Muitos dêles asseveram ter 
visto o capelobo, terem ouvido o seu grito terrificante. 

Ouvindo ta11ta vez dos homens da mata a descrição dêste 
monstro, é notável que em caso algum u1n a descrição tenha 
sido idêntica a outra-. Há muita divergência. Afi1~nam uns 
que seja um grande i11acaco, mas que anda em pé, e que l)OS

sui cabeleira tão espessa e com1)rida que i1ão 11á bala que o 
possa fu rar; ainda mais : que de seu corpo emana u111a catin
ga que, de uma distância de 12 metros, é capaz de matar um 
cristão. 

Um seringueiro que se avistou co1n tal bicl10, destemido, 
atirou nêle. Mas não o podia dominar. Conseguiu escapar, 
mas a consequência foi t1ma febre que aos poucos lhe eliminou 
as fôrças até que morreu. Foi o bicho. 

Dizem outros que o capelobo é um índio velho e pagão 
que virou bicho. 

Vicente Caboclo, durante muitos anos chefe de uma t ur
ma de índios Caiapó selvagens, afirma qL1e o capelobo tinha 
feito un1 massacre tremendo no meio dos seus súditos e que 
somente com muita luta de tôda a tribo conseguiram n1atá-lo. 

O velho Pereira não é homem para mentir. Vive há mais 
de 40 anos nas matas do Alto Xingu. Simples e sóbria é sua 
conversa. Pois, justamente com êste mateiro se det1 o seguin
te caso. Estava êle com os dois filhos cortando caucho nas 
cabeceiras do igarapé _ Pôrto Seguro, em terras inexploradas. 
Já fazia mêses que vivia1n naquela solidão in1ensa, cortada 
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J ovem guerreiro Caiapó com o arco 
ten so 
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índia Gorotire, pilan o man
dioca no local Uru u, no 

Rio Fresco 
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Velho Guerreiro da tribo Ku-ben
kran-kein ("cabeça pelada") . A ca
racterística do grupo dos Gê é uma 
rodela de madeira introduzida no 

lábio inferior 
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qualquer co1nunicação com os habitantes de Pôrto Seguro, 
i)elo fato de estar o igarapé sem água e por isso intransitável. 
até para um pequeno casco. Mas, graças a Deus, viviam sem 
novidade seja do lado dos índios, seja de uma doença. Tinham 
vindo para esta zona no mês de junho quando o igarapé ainda 
possuia água suficiente. Mesmo assim tinham gasto 5 dias 
de luta exaustiva. Sabia1n também que só podiam voltar 
para suas casas em Pôrto Seguro nas primeiras enchentes, em 
nqvembro ou dezembro. Por bem ou por mal, eram forçados 
a permaneéer no serviço de cortar cat1cho. Nem cogitavam en1 
outra coisa a não ser trâbalhar para pagar o que deviam e 
talvez tirar un1 peque110 saldo. As UésFesas que faziam eram 
poucas : sal, farinha, açucar, querosene e munições; a mata 
ll1es fornecia o resto para viver. 

Era nun1a bela noite enluarada do mês de setembro. To· 
dbs três dormindo dentro do tapiri bem fechado com pa1·edes • de palha. Como sempre, o inseparável companheiro de tôda 
a hora, o rifle, estava debaixo da rêde, ao alcance da mão. 

De repente, Cipriano, um dos filhos do velho Pereira, como 
prêsa de um horrível pesadêlo, soltou um grito sufocado : 

"P . . ,, apa1. . . papai ... 
"Que é isto, meu fill10 ?" 
"P . "l ·t " apa1. . . aque e gr1 o ... 
Longe, bem longe pela calada da noite, ecoava um grito 

estranho. O velho Pereira, para não aumentar o espanto do 
filho, fing·iu cal1na; mas consigo mesmo in1aginou : "é verda
de, há mais de 40 anos vivo nestas matas, mas nunca ouvi um 
bicho gritar dêste jeito. Que será, meu Deus ?" Enquanto 
assim cismava, assentado na rêde, soltou-se um segundo grito 
muito mais perto, e como partindo da copa de uma árvor~ 
Diante de um fenômeno tão medonho, nem o velho mateiro 
podia reprimir um suspiro de pavor. Não era o urro de uma 
onça nem o estridente assovio da anta e nem grito de macaco; 
tambén1 nunca ti1lha escutado uma ave noturna soltar 1-lfP 
grito tão horripilante. 
'-

Tinha um quê de humano ... 
"Nossa Senhora nos acuda! Valha-nos, Se11hor S. Felix! ... " 
Gélido calafrio lhes corre pelo corpo todo e lhes tjra tôdr . . .. -

fl coragem de agir, 



• 

I 

XING U 

Entregam-se sem resistência ao fatal "seja o que Deus 
quiser." 

"Pa1)ai ... é o capelobo, que bala não fura." 
O velho não respondeu. Tinha fé em Deus que não lhe 

l)Oclia fazer mal o bicho malvado. Bem perto da choupana, 
o bicho passou, mas não ousavam sair do escuro recesso. 

Lá se foi o bicho misterioso pela mata a dentro. . . mais 
e mais longe ecoou o grito, pelas serras distantes. 

No dia seguinte, o velho Pereira arrastou a canoa em 
cima de pedras e paus, igarapé abaixo. Nunca n1ais voltarar.11 
a trabalhar naquele lugar assombrado, onde anda "o índio 
qt1e virot1 bicho ... " 

Pôrto Segttro, agosto d~ J 946 

• • 
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E
STAMOS no 16.0 dia de viagem para o Alto Xingu. Mês 
de clezen1bro, princípio da estação das chuvas. Não con

. vém dormir ao ar livre nesta época incerta. Procuramos 
a choupana de um seringueira: Matias Barbosa. 

~' gTanàe pra~ei' pàrâ Q solitãrio habitante da mata quan
tlõ vê passar alguma embarcação trazendo noticias de f ôl'a. 
Ficamos assentados numa caixa velha de querosene à porta 
da casa. E' noite escura. Forte ventania fustiga as águas 
do Xingu. Relâmpagos tornam visíveis o rio, a mata, - esta 
mata misteriosa que, mesmo apavorante, atrai e seduz . . . 

A conversação gira forçosamente em tôrno dos índios, que 
êste ano com mais frequência atacaram os seringueiros e 
queimaram as suas choupanas, impedindo assim uma produ
ção maior de borracha. Trata-se sempre de grupos dispersos 
de Caiapó. 

O caso, porém, que esta noite ouvimos da boca do corajoso 
sering·ueiro en1 nossa frente, é de todo diferente. 

Os atacantes desta vez foram os índios "Assuri11i", dos 
quais pouco se fala e menos se sabe. Uma coisa é certa: seu 
habitat são as florestas da margem direita do Xingu, do Rio 
Fresco até o Bacajá na Grande Volta. Poucas vêzes, têm 
sido vistos. São inacessíveis a qualquer tentativa de aproxi
mação pacífica, apesar de pertencerem à língua geral. 

"Remámos com nosso casco, começa o seringueira, para 
a outra banda do rio. Morava numa ilha. Ia na companhia 
de outro seringueira. Chegando à margem direita, deixámos 
aí a nossa canoa e subimos o barranco. E11trámos na mata 
à procura de árvores de caucho. Já era tardezinha quando 
voltámos. Não vimos vestígio de índio em i)arte nenhuma. 
O~.&f/F~Ot:ó\lt)actos, descemos a ladeira e1n proct1ra da canoa. 
Quando me inclinei para desatar a canoa uma seta zuniu perto 
ele mim, - 03 jnçtt9~ Assurin1 co&tu1nam a1iac~1· de pr~f ~rênlf 
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eia n a beira do rio. Leva11tei a vista, e pulei dentro da canoa. 
Da í virei para o lado de onde vi11ha a flecha, apontando o n1eu 
rifle. Não vi os índios. Estava1n en trincheirados atrás de 
um IJau caído. Comecou a cair e1n nossa àirecão uma chL1va 

~ J 

de flechas, uma atrás da 0L1tra e, muitas vêzes, ao mesrno-
t empo, t rês e quatro. O meu con1pa1'1l1eiro foi logo atingido, 
mas n ão mor talmente. Lançou-se nágua para se desviar das 
setas. Depois agarrou-se à canoa e stll)iU à popa para se 
defender. Eu fiquei em pé n a proa . 

Travou-se, então, uma batalha bem curiosa: dois contrâ 
dezenas; arma de fogo contra flechas. Do lado dos crist ãos, 
um ferido; do lado dos indig·én as três mortalfriertté fGriàos, 
Esta p eleja durou algt1ns minutos, havendo muito tiro de lado 
a lado. Não podíamos fugir, pois, no momento em que pegás
se.mos o remo, êles teriam tido vantagem sC,bre nós. Ficámos 
ai sem sabér écltlo ia findar "o n egócio;;. 

Afinal, quando já diversos caboclos tinham caído pelas 
balas, sem que a peleja se decidisse, apareceu de repente, de 
trás de uma árvore grossa, um ín dio empunhando um arco 
diferente dos outros, maior e mais largo. Ao passo que os 
índios, que até agora lutavam, n ão usavam enfeite algum, êste 
trazia na cabeça umas penas con1pridas em cujas pontas se 
encontrava um chocalho que tinia cacla vez que inclinava a 
cabeça. Segurava, além do arco, duas flechas. Suponho qt1e 
era o tuchaua . Êle então deu um pulo para frente e, muito 
ligeiro, pôs-se em posição de atirar. Mas antes de voar a 
flecha, detonou o rifle e uma bala cravou-se no p eito do chefe 
dos Assurini. Deu um grito surdo e, tombando, lançou fora 
as armas. Levantou-se um grande clamor nas fileiras dos 
índios. Cessou a luta. Co1n rapidez, alguns guerreiros arras
taram o seu tuchat1a mortalme11te ferido para dentro duma 
moita. Depois, n ada mais ot1vimos. Como seres invisíveis, 
se retiravam , deixando uma imensidade de flechas e arcos . 

- "As flechas dos Assurini são diferentes das dos Caia
pó ?" perguntamos. 

- "São muito mais bonitas, muito bem feitas. Alguma~ 
setas que deixaram lá eram munidas, na extremidade supe .. 
rior, de um~ esfera com pequenos furos; em virtude disso-
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são sibilantes. A esfera é feita da fruta do tucum. Aind~ se 
distinguem das dos Caiapó por serem mt1ito mais curtas. ~-?l o 

passam de um metro e dez. A ponta final da flecha dos L\.ss:.t
rini é muitas vêzes un1 osso largo, crL1 101111a üc punh'tl de d0is 
gt1mes ou de lança afiada." 

- "E a característica dos 110111ens ?" 
~ "São uma raça baixa, roas de t1ma musculatura mtri.to 

desenvolvida. Não são alvos como o Sr., in as 1ncsmo assiln 
são menos escuros que outro qualquer índio que já vi. Re31a
rei também que êles têm os cabelos soltos até à nucn e apara
dos no meio da testa. I'1ão usava1i1 ornamentação algun1a 
nem pintura." · 

Matias Barbosa acendeu um cigarro e depois continuou: 
- "Passados alguns dias fomos de novo lJara a Inata. 

Encontrámos, então, a sepultura de um dêsses í11dios que 
inorreram I1essa ocasião. Tivemos a curiosidade de abri-la : 
a sepultura é redonda. Cavam um buraco 11ão muito fundo. 
Colocam aí o cadaver, sentado. J unto dêl~, algun s presentes 
como jaboti, carne, peixe etc. Depojs, colocam esteios por 
cima e cobrem-nos com terra." 

Ao recordar êste caso que se deu co111 os índios Assurini 
e o seringueiro Matias, lembrámo-nos de uma palavra de Do1n 
Lustosa : "Não com o fuzil inas com a cruz se há de vencer o 
selvagem. Têm-se feito caçadas a êstes infelizes silvícolas. 
Porém o perigo aumenta. Muitos se julg·am con1 o direito de 
exter1ui11ar os índios para que êles não mais perturben1 a ·v id:i 
do seringueiro. Muita ge11te exa~·cra de tal modo o direito 
ela legítima defesa, que, só enxerg·arido um índio na marger.a 
do rio, pedindo farinha, lr1e manda en1 resposta uma bala ot1 
o atrai para trucidá-lo t raiçoeiramente." (Como na boca do 
Rio Pardo, em outubro dêsse mes1no ano de 1944). 

Nota : O arco largo e possante do tuchaua Assurini en
contra-se no Museu do S. P. I., en1 Belém. 

A nação dos Assurini, tendo sofrido, nos a11os pas~ados, 
sangrentos ataques do lado dos Caiapó, está , ag·ora, rr1t1i t.0 
1nenos numerosa. 

• • • Paisandu, dezen1bro 1944 
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lima escavc. çcio prec osa - lnforn1açôes sobre os 
índ/cs Péua e Juruna 

E
STAMOS i1a Ilha da Fazenda, chamada também Ilha de 
São Sebastião, e que por último foi batizada de Ilha de 
Nossa Senhora da Aparecida. A ilha é bastante grande 

e tôda arborlzada, rica em palmeiras de babassu. A 11 de 
setembro de 1940, foi descoberta uma mina de ouro na mar
gem direita do Xingu, em frente da dita ilha. 

Esta ill1a, até então uma pequena povoação de seringuei
ros, tornou-se do dia para a noite uma cidade improvisada 
onde se vendiam os vinhos mais caros e as conservas mais 
deliciosas. As casas de palha se multiplicavam extraordinà
riamente, embora sem alinhamento, sem sistema, sem ordem, 
pois a finalidade não era o confôrto duma boa moradia, mas 
o ouro, o tremendo desejo de ficar rico, muito rico em poucos 
mêses. Os seringueiros do Alto Xingu e Iriri ouviram falar 
desta mina mirac1.llosa; abandonaram as suas colocações e 
arribaram com tudo. Os lavradores ou os colonos nas vizi
nhanças de Altamira ouvira1n dizer que, com pouco trabalho, 
se ficaria rico ... ouro ... ot1ro. Ahandonara1n o sadio e aben
çoado trabalho da agricultura e dirigiram-se para a rni11a de 
ouro. Até nas Guia11as Inglesa e Francesa se falava desta 
n1ina recém-descoberta na Grande Volta do Xingu. Levas de 
"crioulos", neg·ros de estatura hercúlea entravan1 no Xingu, 
vil1dos da(1uelas duas colônias, também para ficarem ricos. 

Resultado : inflamação de baço e fígado, desinterias, pa
ludismo, trer.nenda ilusão; a morte andou ceifando vidas e 
inais vidas. Poucos ficaram ricos ; pelo contrário, muitos· tor
naram-se mais pobres do que vieran1. Os quatrocentos quilos 
de ouro: que se tiraram do seio da terra dura.nte êstes quatro 
anos, à custa de tantas vidas, enriqueceram sõme11te alg·uns 
compradores de ouro e vendedores de bebidas. Hoje, passactos 
cinco anos desde a descoberta da mi11a, a Ill1a da Fazenda 
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tornou-se de novo u•a mansão pacifica de seringueiros. Da 
grande colónia dos "crioulos" resta ainda uma dúzia de r)es
soas da Guiana Inglêsa. 

As nossas idas apostólicas paru. a Ill1a d:i. ::L"'~::e11da i1ão 
visavam nem ouro, nem prata, mas as almas r3midas pelo 1)re
cioso sangue de Cristo. Em co11tacto com esta boa gente dos 
antigos moradores das plagas do Xingu, clescobriin cs o que 
consideramos mais precioso qtie u1n a esn1eralda : um preto 
vell10, muito g·aiato, espirituoso e, sobretudo, poeta de in1pro
visações. Chamam-no o "Velho Braúna", mas o verdadeiro 
nome dêle é João Rosa Rodrigues, nascido no Estaclo do Ma
ranhão. 

Contou-nos então a história de sua vida, que se liga inti
mamente com as pri1neiras páginas da história da fundação 
da cidade de Altamira e do Xingu em geral. Colhe1n os de sua 
prodigiosa memória preciosas informações de u1na t ribo de 
índios que já não existe mais : os Péua. 

O velho Braúna ent rou nas selvas do Xingu e111 1892, com 
a idade de 18 anos. Foi no tempo inicial da exploração da 
borracha. O Xingu, de Altamira acima, ainda dormia no 
mais profundo mistério. A penetração se efetuou muito len
tamente. NaqueJe tempo, isto é, em 1892, não t1avia nem 
pique, nem choupana de rancho no Jugar onde se encontra 
hoje a idílica cidade de Altamira . Só mais tarde, em 1895, 
brocavam-se naquele lugar as primeiras roças que pertenciam 
ao Cel. Raimundo Marques, Luís de Sousa Belo (cearenses) 
e Antônio de Holanda. 

Nos anos de 1892 e 1893, BrJ.ú11a cor tou seringa nas proxi
midades da cachoeira do "Escalaço". Referiu, então, o velho 
Braúna que naquele tempo havia numa das ilhas do "Escala
ço" un1a 1naloca dos índios "Péua". Plantavam roças, fabri
cavam ubás e remos, iam caçar. Êstes produtos vendian1-nos 
aos cristãos em troca de ferramentas. O no1ne do tuchaua 
era Joaquim Péua. Os índios andava1n em t rajes adâmicos, ao 
passo que as mulheres usavam tanga. Não eram índios de 
índole guerreira ou ag·ressiva. Sua estatura era medi:ina. A 
côr da pele pendia mais para o escuro que para o claro. As 
casas eram construídas em forma de um grande g·uarda-sol 
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E NC ANT O OU TERROR ? - -
aberto : a píqueira ia até ao cl1ão, com uma entrada inuito 
baixa. Tinham o costume de furar as orelhas. Nos dias de 
festa, os homens pintavam com urucu a for1na de uma estrêla 
na testa, e as mulheres pintavam estrêlas de ambos os lados 
do peito, e, no rosto, n as bochechas, desenhos de roda, co1n 
listas de g·enipapo e urucu. As flecl1as eram de tamanho 
médio. 

Em 1897, u1na epidemia de varíola extinguiu quase total
n1ente a tribo dos Péua. Os poucos que escaparam retira
ram-se para o Alto Xingu. Algu11s anos depois, i1ão se ouvia 
mais falar dêles. 

• 
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U n1a inforn1ação só'br (!) os ínc/1os fl rara 

E
M 1892, os Arara, que até então moravam numa ilha cha

mada do Côco (ou dos Arara) acima dos "Dois Ifmãos", 
mais ou menos a um dia de viagem de Altan1ira, retira

ram-se para u1n igarapé da terra do poente, que daí tomou o 
i1ome de igarapé dos Arara. 

Em 1894, Braúna chegou a té a cachoeira da Piranha
quara. Na ilha dentro do lago de Pirai1haquara, 11avia e11tão 
uma maloca dos índios Ju1'U11a, cujo tuchaua chamava-se 
"Macaiary" mas que era da tribo dos Arara, co111 os quais o.~ 

Juruna viviam em grande amizade. O nú1nero de guerrei
ros era de 64; ao todo a maloca contava 142 pessoas. 

Braúna morou lá defronte à maloca pelo espaço de 2 anos, 
1894 e 1895, mantendo co1n êsses í11dios boas relações. 

Juruna, Arara e Péua usavam para sua dor1nida redes de 
algodão brabo, feitas por êles mesrnos. Os Juruna viviam e1n 
constante guerra com os chamados Carajá (deve-se tratar 
certamente dos Caiapó) que êles chamavam "TIUCAHAMI", 
n1as ao mesmo tempo neg·ociavam com êles, trocando ferros, 
facões e machados. Os tais Carajá, n1uito traiçoeiros como 
eram, vieram depois a atacar os que trabalhavam numa roça 
da terra firme. Numa outra ocasião, um Juruna conseg·uiu 
matar um Carajá (Caiapó). O nome do herói Juruna era 
"Pichanhá". Levaram o cada ver do inimigo para o pedral. 
Lá, cortaram-lhe a cabeça e em seg·uida levaram-na para a 
maloca onde as mulheres a cozinharam até ficar bem limpo o 
cránio. Dessa forma, limpo e enxuto, botaram-no numa cuia, 
ta1)aram as cavidades dos olhos con1 algodão e g·11ardaram-no 
para o dia da festa. Com os dentes fizeram voltas para se 
enfeitarem. 

Na noite macabra da festa, a inais velr1a d.as índias dan
çou com o crâ11io do inimigo dentro da cuia. Beberam muito 
ca'-~l1iri, feito de mandioca fer1nentada. Ficaram embriaga-
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dos. Nas primeiras horas do dia seguinte, os índios Caiapó 
atacaram a maloca dos Juruna, que ainda sofriam as conae
quências narcóticas da bebida embriagante. Muitos Juru11a 
foram mortos, as cunhãs novas os Caia pó raptaram. Do~ 
poucos que escaparam, uma parte subiu para o Flor d'Ouro 110 

Alto Xingu e outra para a Praia Grande. 

• 

• 
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Belo tipo ela outrora 
poderosa nação dos Ju
runa, piloto de mão 
mão cheia, no Xingu 

• 

I 

Manduca, outro hábil piloto, da tribo dos 
Juruna, traz da mata a nossa subsistência 
- u1n mutum-pinima e um mutum-fava 

• 

• 

Protegida pela espessa 
ramaria da margem, 
urna ubá elos índios 
Caiapó, na Serra En-
contrada, descobertJ. 

na nossa expedi~ão em 
G..:lubro dt' l : '9 

• 
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!t/J uru fá , aldeia cios jurL111a 

"Obviam Christo" 11on "i11 aera" scd "in aqua" 

7 de dezembro de 1945 

P
ARTINDO da "Ilha da Fazenda", prosseguimos viage1n no 

reboque-motor "Bom Jardin1". Que leito sinuoso e tor
turado cavou o Xingu neste trecl10 da "Volta"! Através 

de furos, entre pequenas e grandes ilhas, ora se navega em 
direção norte, ora leste, ora oeste e, em grandes t rechos, dire
ção sul. 

Numa ill1a dentro da cachoeira "Caitucá'', receben1os a 
bordo novos passag·eiros : um preto, u111a índia Juruna e u1na 
índia Arara com seu filhinho. 

Mais tarde, iremos conhecê-los melhor. 
Pernoitámos numa barraca de11tro do furo da "Baía''. 

Já escuro, armou-se a r.oesa de jantar sôbre um liso lagedo, 
onde estava amarrado o reboque. Aí nos assentámos e come
mos um peixe que chamam curupité. Aproximou-se u1na 
canoa. Saltaram uns rapazes. Vimos então ao fraco la1npejo 
do farol umas fisionomias um t anto estra11has. "São f ndio8 
Arara", inforn1ou-nos o 1nestre Otávio, o encarJ:egado da via
ge1n. Os dois rapazes Arara, de côr be1n alva e de boa esta
tura, chamavam-se Toem-quém e Iró; e a mãe dos dois : 
Jarucu. Já eram batizados. 

8 de dezembro. - Quando, depois da celebração da Sta. 
Missa, estávamos passeando no pedral ao longo do estreito 
canal deparou-se-nos uma curiosa escrita em grande pedra 
lisa e vertical na margem oposta. Era composta de uns 15 
caracteres simbólicos. Uma inscrição semelhante, já encon
tráramos num extenso lagedo, um pouco acima da foz do rio 
Bacajá, afluente do Xing·t1, da margem direita , talvez a umas 
três l1oras de viagen1 clêste lt1gar. Acrediian1os que devern 
previr de í11dios que co11hecia1n o cristia11ismo, pelo fato 1.le 
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E NC AN TO OU TERRO R? - _______ _,,,. __ , ____ _ 
se acl1.ar representada entre êles uma figura de igreja com 
uma cruz ou coisa se1nelha11te. i~ão é para duvidar que êstes 
símbolos primitivos sejam da época áurea das missões jesuí
ticas no Xi11.gu, pelos ar1os de 1637-1760. Nenhum índio da
quela zona pôde dar notícia de quem era aquela escrita. 

Na cho11pana dos três -Viajá1nos depois do almôço. Pelas 
4 horas da tarde, debaixo de uma chuva torrencial, atracou-se 
a lancl"1a dentro de um dos muitos bracos do "Furo Sêco". Cor-

J 

rcn1os a uina casa de pall1a lJróxima da margen1. Não tinha 
portas. Entrava o ver1to frio por urn lado e saia por outro. 
Isto ainda aumentou a sensação do frio-molhado. Esta bar
raca era l1abitada por três jovens índios Juruna. Uns cem 
inet ros adiante, atrás de u.1na faixa de n1ata alta, morava a 
n1ãe elos três, com mais três filhas. Cl1ama-se, como índia 
Juruna, Idiá; e, como cristã, Dona Cor ina. O marido, também 
Juruna, tinha morrido, no ano anterior, de catarrão. Dona 
Corina l)Odia ter os seus quarenta anos; era be1n forte e dis
posta para todo o trabalho, como em geral tôda índia. 

Com um especia l contenta111e11to, descobrimos que nós 
inesmos tínl1amos sido padrinho de um de seus filhos, Fortu
nato, e de uma das filhas, Maria, apelidada a "Miuda", quando 
se batizaram em Altamira, em 1936. Fazia, pois, quase 10 
a11os. Não era para ad1nirar que não os conhecêssemos mais. 

Temos muito gôsto e1n salvar do total esqueci1nento a l
gttns fragmentos da vida dêsses índios que estão para desa-
1)ar.eccr para sempre. Fôra ela, Corina, que nos contara ter 
sido o seu pai, Muratu, cl1cfe de uma aldéia Juruna. Disse 
mais, oue caãa hon1em só tinha, uma mulher, e com essa ficava 
aLé morrer. "Não t inham", disse em tom mais alto e como 
censurando, "êste neg·ócio de se largar." A um homem que 
procedia rnal, o tuchaua mandava amarrar e lhe aplicar uma 
surra. Êste era o supremo castigo que conhecia o código 
penal primitiv9 dos Juruna. 

12 de deze1nbro. - - Estamos no lado de ci1na das grandes 
cachoeiras na "Volta" do Xingu, que in1pedem a navegação 
c11tre o baixo e o médio Xingu. Avistámos a primeira destas 
cascatas intranspo11íveis, a do Juruquá. 'l'e111ível queda 
d'ág·ua. Imagine-se que havia dias penetrara em nosso ot1vido 
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o surdo estrondo. A essa cachoeira seg·uem-se mais 7, cada 
qual mais ameaçadora : Paquiçamba, Tica ruca, Cajueiro, 
Caix§.o, Itacah1na, Pedra Chata e Itapaiuna; esta última, afir
r11ou o nosso piloto, Manuel dos Passos, é a maior e dela não 
11á cristão que escape. Tem três degraus, cada um de dez e 
mais metros, de cima dos quais a massa d'água se lança 1)ara 
baixo. No ano passado, abriram um pique pela mata qt1c liga, 
por terra, o trecho encachoeirado, para o transporte de bor
racha. Tem u1na extensão de uns 50 quilômetros entre Born 
J a rdi1n, o por1to inicial de cima, e Tijuca-quara, ponto final, 
aç:ima de Belô Monte. 

Apon tando com o dedo para o lado direito, o nosso pi1oto 
n1ostrou a ilha Murutá, aldeia dos Juruna em tempos p:ls-

• 
sados, que se encontra ent re dois gigantescos saltos d 'água do 
Juruquá e Paquiçamba.. Por que os Juruna terão escolhido 
para lugar de sua aldéia selvagem uma ilha tão inacessível, 
cercada pelo eterno trovão das águas ? 

Certamente, para a defesa contra inimigos mais podero .. 
sos, os Assurini e os Caiapó. Talvez por ser uma regíão muito 
farta de peixe e caça. Foi a derradeira aldeia em que os J u ru
na vivera1n em conjunto, conforme os seus costu1nes. 

Havia outro aldeiamento menor , n o lugar chamado "De· 
serto", um pouco abaixo da foz do Bacajá, que, e11treta11to, 
se dissolveu anteriormente àquele, d.evido a um catarrão que 
dizin1ou os pobres silvícolas. 

Aí, na ilha do Murutá , é que o pai de Corina, !vluratu foi 
o derradeiro chefe de uma dinastia indígena. Com a morte 
dêle desmoronou-se a última fortaleza desta nação, outrora 
a mais poderosa nas águas do Xingu e do seu grande tributá
rio I riri. -

- - __ _ , ___ _ 
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T
ABIRAVU, a índia Jurt111a que vimos embarcar em Caitu
cá; era ainda pagã. Queria casar com o preto João. ~le 

era un1 ~Jom seringueira, n1as de vez em qua11do se dSixav'1 
don1inar pelo vício da embriagtiês. O pr~tõ João, quando nâó 
bebia, era um homem bom, muito dado com todo o mundo. 
1'1as, ai l quando participava das 56 toneladas de bebidas al· 
coólicas que anualmente se importavam no múnitipio de Alta
mira, o preto João virava "onça". Talvez o amor à índia 
Tabiravu fôsse um contra .. veneno a tão grande doença moral. 
O futuro o diria. Ao que parecia êles se gostavam. 

Tabiravu podia ter os seus 20 anos. Não sabia ler nem 
escrever, como, aliás, quase a totalidade dêste povo. Demos
lhe a necessária instrução sôbre os principais artigos de fé. A 
índia era inteligente. Com facilidade, gravou o Padre Nosso 
e a Ave I~aria na memória de uma frescura matinal. 

Chega o momento solene em que as águas batismais puri
ficam sua alma da mancha original. Era de ver com que fé 
e respeito ela inclinava a cabeça sob o suave jugo de Cristo ! 
Tabira vu torna-se a cristã Eleonora. 

• 

Uma hora depois, a filha das selvas do Xingu estende a 
mão ao filho da Africa, e o saçerdote católico abençoa a nova 
união com o mesmo formulário com que se casam os membros 
c:Ie u1na casa real em qualquel côrte européia, sem distinção 
alguma. A Igreja Católica é realmente a grande mãe do:S 
l1omens, a única instituição democrática que, de fato, trata 
os seus filhos com igualdade. 

Era tudo extrema pobreza; un1a choupanazinha muito 
ac'.l11hacln., aberta por três lados. Não havia int1sica nem flo .. 
rt§ nem seçla, m~s pavi~ l1 espe!to que jrnpregnou esta hora. 

' 
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t.:ma joven1 Juruna em palesi1·a com o 
inissionário 

f 
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Uma "composi
ção" etnológica: 
índios Ar a r a, 
Juruna e Assu
rini. Tabiravu, a 
segunda índia à 
esquerda, casou-

se com um preto: 
casamento 

"misto" 

-, ~ 1 1 ~ a111 
Local da antiga 
Missão acima de 
..'.~Jtamira, boje 
Iu~bitada por ín-

dios Chipaia e 
Curuaia, fugidos 
do Rio Curuá. 
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XINGU 

singela com uma atmosfera de ínt ima religiosidade e felici
dade. 

Não podíamos deixar de presentear a noiva com uma linda 
1nedalha : ao que ela cochichou ao nosso ouvido com cân
dida naturalidade : "ag·ora eu gosto de t i" . 

Entre a assistência havia uma outra curiosidade etnoló
g·ica : uma velha Assurini, que tinha sido roubada, quando 
menina, pelos Arara. E assim, estava marcada para sem1)re 
pelo distintivo da tribo dos Arara : um risco pintado, desde 
a pá lpebra inferior a té a extren1idade do n1axilar infer ior , 
como se fôssem duas lágrimas descaídas, de côr azul claró1 

Juruna, Arara, - preciosas relíqttias de índios genuina• 
mente Tupi, resíduos de um passado pre-histórico. 

São de índole boa, de natural paoÍfico e n1uito l1ospita
leiros. Pena que fàcilmente se entreguem ao vício de beber. 

As índias desenvolvem uma capacidade de t rabalho que 
as honra. Destas duas raças restam ainda umas trintà pes· 
soas que não se misturaram com os civilizados. Talvez no 
Alto Xlngu ainda exista algum aldelamento de Juruna. E' 
mesmo possivel que as imensas selvas ainda guardem muitos 
segredos a respeito dos Juruna e Arara e outros índios. 

15 de dezembro de 1945 
. . ... . . .. _, .. . . . . - ... .. .. 
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1111/1 l/1-I 'R / ( /70/e Oclor/c·o ), ve!l10 Cl1ipc1ia cor1fa: 

O
S Chipaia viviam na mata e se alimentavam da "rapa" 

(casca rapada); um índio stibiu numa árvore grossa 
com um cipó no pé, e de1)ois ia arriando, rapando a 

casca do pau. J'{ão eonheciarn a mandioca. 
Um indió foi caçar. Atrás de uma serra "sôlta'' viu 

estendida uríla cobra rnonstrt1osa, dormi:t1do1 ltle avisou os 
outros da tribo; e todós diziam : "Vamos matar e êotner". 

Quando chegaram, a cobra estava dormindo, cada um 
botou a mão em cima da cobra, dizendo: ":a:ste pedaço é meu". 
Quando cheg·aram a bótar a tnão na cabeça, µm dos índios 
tomou uma flecha e botou-lha, em cima da cabeça, dizendo: 
"Acorda, cobra, para morrer." A cobra acordou e estrebuchou. 
Quando êles quiseran1 tirar a mão, não podiam. A mão estava 
IJregada na cobra. Mas a cobra os enfeitiçava tanto, pois era 
tão bonita, que não ficaram com mêdo; antes, gritavam, g·race
jando e dando gargalhadas. Mas quando a cobra os arrastava 
ruino ao rio, e i1ão os largava, con1eçaram a chorar e a gritar 
horrivelmer1te. A cobra, porém, arrastou todos consigo para 
o rio, hornens e mulheres. Viu-se depois subirem à tona 
d'água pedaços de corpos. Aquêles que não tinham pegado 
na cobra voltaram tristes e acabrunhados para suas casas e 
choravam sem fim. 

Chegaram à maloca . Continuavam a chorar a desgraça 
que lhes tinha acontecido. U1n dos Chipaia ia sempre espiar 
o lugar 011de a cobra t.inha aparecido. Um dia, no mesmo 
lltgar onde t inha estado a cobra grande, apareceu uma cobra 
pequena. Diziam então os índios : "certan1ente virá de novo 
a cobra grande." Ten1po depois, chegou uma cobra maior, 
n1as era ainda pequena. "Ah ! exclamavam , está para chegar 
a g·rande." 

Alg·11m tempo depois, chegou u.'a maior que as duas pri.,. 
rnciras. "Está para cl1egE1,r fl. grande"·, . . 

- -..; ----- - d 
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Aí, quando foram de novo, viram a cobra grande encher 
todo o buraco da grande cobra. Todos os índios reunidos se 
consultavam : "Como vamos matar esta cobra gra11de ?" 

Então resolveram derrubar tôda a mata em redor, nurr:a 
boa extensão, e deixar secar e depois tocar fogo para a cobi·a 
0er morta pelo fogo. E assim fizeram; clerrubaram tudo com 
macl1ado de pedra. Era muito t raball10. Depois de tôda a 
mata sêca fizeram fogo con1 p~u e tôda a mata derrubada 
pegou fogo bo11ito. O fogo cercou o lugar onde estava deitada 
a cobra grande. Quando o fogo a ia cercando, uivava que 
se escutava longe. Depois leva11tou-se e cait1 con1 todo o p§so 
dentro do fogo e arrebentou-se c1n pedaços, co1no uma explo
são. Na tarde do dia em que queimaran1 a cobra, formou-se 
um temporal medonho e choveu noite e àia durante 10 dias 
e êles estiveram para morrer de fome. 

Qt1ando a chuva estava passanào, saíram da rnaloca para 
o mato para ver se achava1n qualquer coisa para corncr . Acl1a
ram caça, inas i1ão tinham raspa de pau para comer co1n a 
carne, porque tôdas as árvores estavam inoll1adas. 

Um í11dio saiu então ocultarnente, imaginando que ia ver a 
cabeça da cobra queimada. Chegou lá. Viu então 110 lugar 
onde queimaram a cobra uma belíssima plantação tôda igual, 
mas de 1n uitos legumes diferentes, que êle não conl1eccu. 
Ficou olhando ... 

Atrás dêle escutou um lindo ca11to de u1n pass:::tr1nb.o : 
o uirapuru. Voltou a cabeça de lado par8, o passari11ho, n1as 
sem olhar para êle e lhe disse : "Eh ! passarinho, dize-me que 
frutas são estas ! " Depois o índio assentou-se nu1n pau e, 
quando oll1ou para o passarinho, já não era mais um passa
rinl10, mas t1n1 11on1em bonito, todo enfeitado de pérolas. 

O hon1e1n falou : "que estava você dizendo ?" 
- Eu estava brincando com o passarinho, que me dis

sesse que frutas bonitas eram essas. 
O homem disse : Estas são coisas bo3.c;, i11clu11cias 

(uarachi). 
-E isto? 
- Jirimú (coroá) 
-E isto ? 
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E NCAN TO OU TEH ROH ? 

- 1Ai!l10 (lYiacati) 
-E isto aí? 
- Ma11dioca, (maiecá) 
Dcpo:s o hon1en1 ensinou a planta r man dioca. Ensinou 

t ::un bén1 a preparar caxiri. 
l\fas a êste L-idio, sàn1er1te, êst c belo hon1em estra11ho fa

lou e não aos out ros da t ribo. 

Como s~ deve !)reparar mandioca e caxiri 

Arr ancar a r aiz da ma ndioca e botá -la de 1nôll10 até amo
Jcccr. Quando a ma11d.ioca está n1olc, tirar e i11eter i10 " tipiti" 
(czpécie de funil) e acrescenta r arumá (um arbl1sto); quando 
a 1110.~sa está enxuta, vai tor1·ar. E' a fa r inh:i. 

Para preparar o caxiri, pri1neiro torrar , pouco, a massa 
d ?, n1andioca e depois botá-11 i1a á gua e juntar-lhe batata 
doce, coando, em seguida, tudo na peneira. No m esmo dia, 
é!::t e l~~uido c.stá dccc e já se po~l8 beber ; dcp0is ele fermentar 
c1 :.Irar;, ~c t rês dias, "senta" e r:.í estú, bom de verdade pa ra se 
betcr. "l\1as, disse-lhe o hornem, bebe só um bocadinho. A 
i1oítc, quê..r:do t odos est ivere1n embr iagados, dormindo, eu 
vcr1ho te ei1sin ar a cantar." 

E a ss i111 foi. Depois ensinou os i11stru1ncntas : lJífaro e 
flau ta (beiara-pupe). 

Qua11clo ainda estavam na roça da cobra quci111ada, cl1e
G·ou t a111bén1 u111a índie, velha e, sc1"i.1 esperar explicações, co-
1;.1ct1 u111a frl1ta (cabaça ) e 1norrcu log·o. 

O l1on;.en1 se foi embora e c..lissc que viria outra vez. En-
1.ão, os í11dios ilnagi11avan1 qua era o Pa i do céu q11e os vi11l1a 
c1is1:1ar. 
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Pai cio céu : "Se-1n auá-pá" . 
M us êste Deus ainda tem inais dois i1omcs : 

"Cuma-pa ri" 
"Zem-anza" . 

• 

Rio Curuá, 1naio ele 1945 
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• 1rnprensa A em tôrr10 Lio problema 
índio no X i r1~1 u 

No ano ele 1951~52 

do 

A 
imprensa i1acional, desde o Fará até o Rio Grande do S11l, 
e n1esm o diversos diários de c "...1tro3 conti11entes tê-r11 ocu
pado grande espaço corn i1otícias alz.rn1antcs sôbre os 

ataques de índios Caiap :) e Asst.1r ini, 210 rio :;{i11gu. Verídicas, 
como são em g·ra11de parte esta3 11.otícias, a fai1t!lsia ele certo:; 
repórteres ainda reforçou as ce11as descritas corn côres satu
radas de sa11gue e flechas n1ortfferas. 

E' curioso obse~:var como rcagit1 a opi11ião p:.'1blica : u_1na 
con siderável par te in clina-se pelo extcr111ír1io sizterriáti~o uo 
indígena, por nocivo à expansão econômica. Alega-se su a 
tendência inata ao ro11bo e ao m assacre e, por isto n1cs1no, 
tira-se a conclusão a.paren ter11ente justa de qu~ o extermí11io 
é u1na necessidade. 

Nós, que vivemos 11á 17 tinos no ime11so reino selvagern 
do inelan cólico X ing u ; q11e conl1ece1nos st1as pc.isagen'3, em 
certas pa rtes de uma beleza estranha, que n ão ficam aqucm 
das do Ren o ou Da n úbio; que sabe111os de suas riquezas natu
rais; n ós temos como h umilde res1)osta ape11as um sorrsio 
amargo ... 

A lógica sadia. parece i1ão n1ais existir no 11ornem agitado 
pelos ven tos rijos das g·uer ras se1n l)iedade. Taxa-se o 
índio, q11ando com um pau t ôsco (às vêzes bem polido e t ra11-
çado) a t aca o hornen1 bra nco, que êle considera invasor de sua 
ter ra , de bárbaro. Têm-se, entretan to, i:)alavras de justifica
ção pa ra o em1:>rêgo de tôda a espécie de abo1'l1i11ávei3 arn1rt.s 
de destruição, "n1eios lícitos" para salvar a "civilização c111 
perigo''. 
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ENC ANTO OU TEURO R? 

Não somos sonhadores que não conl1eçam a justa exigê11-
cia da exploração das riqtiezas 11aturais; sabemos também 
aconselhar, no caso concreto, o que de fato se entende por 
legítima deícsa; cl1orámos, n1ais de u1na vez, co111 as pobres 
i11ull1eres e crianças, o pai vitimado pelo í11dio; fincámos 
ci·uzeiros aos 11eróicos ho1ne11s da mata ; passámos dias e sema
nas i1as iníseras choupanas dos seringueiros, ameaçados a 
cada instante de 1nor t c cruel p ela mão do indíg·cna; mas, per
guntamos aos hcmer1s de bo1n senso: a quem cabe maior res
J_)OI1so.bilidade poi· c..,ta deplorável situação, - ao ho111em civi
li7é:G.o que, con1 ~cu m:J.u exen1plo, perve~t~ o silvícola, ou ao 
o.13o::fgeri.e, que vive quase total1nentc dcsp:·szado a i1nplorar 
un:a n1igalha d8. farta civilização ? 

~u:; diríai11os de u n"J.a catequ ~~e que visse i10 índio n ada 
rnc.i.s que uma curiosidacle zoológica a ser co11servacla num 
parque nacional, ou e11tão urna p eça bastante interessante 
i)ara u1n museu etnológico? 

O r1uc levan ta maior celeuma "e11tre os i11tcrcssaclos" na 
qv_cstão do índio é o arrnamen to. Fala-se a r11iúdc em desarmar 
os ín~ios, isto é, em tira,r-lhes os riflcs e espingardas que por 
diversos p:;:ccessos adquiriram, na m a ioria dos casos po:i.· roubo. 
I'las cremos n ão ser a posse das armas o ponto C:ecisivo. Não 
SG poàc querer que o índio u se, eternamente, arco e flecha 
para a caça e pesca, quando u ma espingarda 1nuito mais lhe 
facilita a aquisição do seu minguado alin1cn t o. O que, acima 
d 3 tudo, nos deve preocupar é a educação rnoral (em certos 
casos, ouso dizer conservação de sua moral contra ~len1entos 
p2rvcrsos vir~dos de fora) sem o que ql1alquer catequese está 
concc.;:iaC.2.. ro in st·c~sso. 

Que v2 ~e c11tregar ao índio ferramentas, instrumentos 
2grlcolas etc. ~e n ão há quem o guie competentGmente? 

Se algu én1 tiveEse a idéia de entregar aos n1en inos de um 
rrrupo escolar, no princípio do ano letivo, ti11ta, papel e p ena, 
e nada mai:>, qual seria o rest1ltn.do dêst e método pedagógico 
sem n autoridade do professor ? 

A criança furaria com a pena o seu vizinho; outra fin3.
lid~de i1ão descobriria no simples, n1as u111versalme11te in1po:"
tnnte objeto ; e com a tinta su jaria ba11co e p~pel. 
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XINGU 

Idêntico será o resultado de uma catequese que n ão aten
'da aos requisitos, aspirações de sua pa rte superior . Será 
u1na eterna guerra do maLs forte contra o mais fraco. 

---- xXx----

Perguntámos u1na vez a. t1m t uch aua da t r ibo dos Sénecas, 
na América do 1~orte, o q_ue êle pensava sôbre o n1t1nclo an1er i
c2110. Em sua fisiono1n'ia se acendeu t1ma cxnres.são t ris te. -
- Como ir ía1nos an1ar os que nos intentaram exi errn inar ? ! 
O gr&nC.c rnal, ã isse en tão o ancião coroado de su ::t cabelêira 
de tra11ças, é que êles nee·ligenciam a DetlS. 

O a111eríndio do norte é igual ao elo sul. Neste, ta!1:.bén1 
poderíamos surprec;n der a mesmo. angustiada qt1eixa coritra 
os que i)retendern levar para êles uma civilização se1n Deus, 

O é0Ill1eêin1ento elo Deus cristão, - o próprio índio o 
compreende ê quão dolorosatnente - não é uma bárbara im .. 
l)OSiç5.o, é antes o símbolo possante de sua verdadeira liber .. 
tação. 

O velho índio disse tudo. E isso va le para todos. 

----xXx---

Foi uma idéia feliz de S. Excia. o Sr. General Govern~1dor 

do Estado e do Sr. Diretor do S. P. I . i10 Rio, a de enviarern 
set1s representantes à cidade de Alta111ira, para que êstes, de 
ac6rdo com a autoridade mt1nicipn.l e os sering·a list as da zona, 
elaborassein t1n1 plano ele ação, i10 sen tido de solt1cionar o 
grave problen1a da pacificação dos índios. 

Assin1, no dia 22 de março de 1952, na sede da Prefeitt1ra 
Municipal de Altamira, teve lugar uma reunião, previamente 
programada, contando com a presença do representante do 
Exmo. Sr. Genera l Governador e de SS. SS. o Prefeito Mt1ni
cipal, o Ins1)etor Regional do S. P. I., o Preside11te da Associa~ 

ção Comercial - em nome dos scringalistas locais - e o mis
sionário católico, que foi unânirnemente aceito para árbitro 
da qliest ão, dada a sua ma11ifest8. imparcialidade e conl1eci
men to da região e do m eio. 

Salie11támos, preliminarmente, qu e o pri11cipal objetivo 
çlo plano a formular devia ser a preservação de vidas. Quais-
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EHC ANT O OU TERROR? 

r ~ 1er ir1 ~~j_-.-·ss2r; i)art iculares ti11J:1am de ficar de lado, sem o 
que cont:: u::;.'ia c:id!l vez rnais i11q_uietante a situação ; e 1113111 

seria dirirnjda a qu estão ; e ne1n t eria f in1 o in(1til derran1a
r11e:!.1to do sr.r1gue do seri11gu eiro e do índio. 

FicotI rcsolvicla, pois, a criação de t11n i1ovo patri1nô11io · 
nara os f11dios. O Govêrno do Ec;tado reservar-111es-á vastas 
tc:j:a::; onde possa1n viver a su a vida independentemente, se1'!1 
serc111 molestados e se1"Yi n1olesto..r o seri11g--ueiro. Garante-se, 
a ssi111, seguran ça para a111bas as partes e cada un1a ,delas pode
rá dedicar-se tranqi1ilamente ao próprio truball10, sem preo ... 
e.une.cão de ataoues e rcvides. 

L J .J. 

Fstud.ados os lilnites d éts tei-ras referidas, âssentou:::se que 
serão con stituidos por uma lii1ha divisóri~t á c1ua l tera seu 
ponto de or igern no lt1gar Serra Encontraàa, no alt o Rio '.Xingu 
(3-1)rcximaclan1ei-1te no IJarálélo 7° 30:), de onde partirâ para 

o Oes·~e , c~té o lugar Cocal no alto Rio Iriri, e daí à foz do iga .. 
i'apé das Flechas (Pitiatiá), no alto Rio Curuá; para Leste, 
~~~é à fez d.o Rio 'v7er~ell10, no Riozinho. Toda a área situada 
~o Cti..l d2ss~ lin:.1a constti.t-:.1irú patri1nônio do indígena, e nin
<'' ' ' ~~ ~- ~ 1-í o ,-';··0 1to c10 i·n -:i!'.j d 1· l~ Por· ou+ro lado os i'nd1·os o\.., ..;L_.l ~ .:; _, U.1.- '""~ .... • ~ .1. V u. .t. - ,.. 1.1 ' 

n ão poderão cru3:tr as fronteiras estabelecidas. 
Postos do S. P. I., que serão criados en1 Serra E11co11trada, 

c111 Ccc2,.l, na foz do Pit iatiá e na foz do Rio \Termelho, facili
tarão a observação e o contrôle da pen etração i11débita, salva
gt1'.irdando, assim, as vidas de índios, seringueiros e casta
rlheiros. 

J>Tenhu1n conhecedor do assunto julgará qt1e a criação 
('_ê~t2 p~trimôn.io seja a soluç~o definitiva do angustioso pro
tlen1a do índio. J\ias, represe11ta um passo esperançoso. 

Para a consecução ao q11e é visado, mt1ito trabBJho há qt1e 
realizar : ninguém descon l1ece que o indígena ignora a s1g-
11ificação ela palavra LIMIT'E, a qt1al n ão existe em sua ter-
111inologia. 

Criando patrimônios indígenas não se faz ot1tra coisa 
senão segt1ir sàbian1e11te o n1étodo dos grandes n1estres jest1í
tas da catequese dos séculos que se seguiram ao descobrimento, 
onde se fBz - confor1n e a opinião inst1s1)eita de Curt i~i1nuel}
dajú. - catequese i10 pleno sentido. 

~ · .. . - . ~ , , ... 
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Êste patri1nônio é de in1portância vital , n ão somen te p ara 
o sering ueira, como também para a catequese do índio. Sig-
11ifica paz e tranquilidade para ambos. E' preciso n ão esqt1P.
cer que, para o índio, qualqu er contacto prcm2.turo com a civi
lizaç~o é prejudicial. Como j1..1igan1os, também, préjudicial 
a tra ir o índio do scl1 habitat, sern eleme1ítos para proporcio-
11ar-lhc a n ecessária n1anutencão. Deslocac1o do seu n1cio e 

~ 

do n1odo pcctili2r de viver, o silvícola, 11a impossibilidade de 
garantir a pró1Jria subsistência) ainda n ão é cristão e 21ão quer 
ser t oais considerado ínclio. Passa, c;ssim, a co11stituir n:a1 v8r
dadeiro proletariado indígena . 

O qt1e aci111a se diz da distribuição patrilnon ial dcs te:,., 
ritórios conéerne às condições específicas da região dJ Y i r1sU· 
particularm ente visadas neste relato. 

Para que m ais segu ra e fàciln1ent e se poSs2. levar ao'} 
Índios a civilização, ou trazê-los à mesma, deverão as autcri~ 
dades competentes, imbuídas da convicção natural de que as 
missões católicas sempre foram e ainda são o fator p r irr..ordjal 
na aculturação dos silvícolas, favorecer-ll1es e propol'cior1ar
lhes liberdade de ação entre os i11díg·enas, dentro dos seus 
territórios. 

A I-!istória das Civilizações aí está para atestar, ~os civ.c 
a compulsam com espírito despreven ido e leal , as vantage11.s 
e os resultados desta cateqt1ese, ori11nda da fonte pt1ra e i11c~~

e;otável da palavra divina cont ida nos Evangelhos. 
J\1as, t amtém, é preciso n ão esqu ecer a imJ)Ort uncia d:::i. 

assistência social e cultural que m erecem os traba lh adores d:t 
indústria extra tiva vegetal. São êles que se emb:enham n'Js 
matas ·irgens, 3,brindo caminhos, desbravando as te!ras. Seu 
progresso, seu t rabalho abuncl?.nten1ente recornpe11sado será 
rnais tarde o estírnt1lo e o exemplo vivo para o próprio indí
gena. Se n egligenciarrnos o seringt1eiro, muito rernota 3:) 
torna ul11a aproximação, ou antes a jntegração do indígena I1a 

grande família br::i.sileir a . 

• • ' - . • .f 
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F 2ifos qu:J n§o d~ ·1en1 s er esquecidos 

1636 - Luís F igueira, da Con1· 
panhia de j esus, o pri
meiro 111issionário que 
l) rer1ou o Eva111Yelho 

M :-. 

no Xingu. E1n ·rabp:-
11in1a (o ltapinima d e 
hoje) êle p regou a í11-
dios "que nfto era1n 
ben1 versados na l ír:
gua geral " . Fu ndou a 
J\\issão cio Xingu " lta
c1truç-á". Pouco dcpo:s 
f ornn1 fundadas n;ais 
5 mis sücs. Ant: ~~:is 
t: rôn i cas r efcrcn1-se es
pcl..'. intryicnte a trcr. tri 
bos, a1 a!dcadas : Co01-
11 i, Guall ua ra, Gu::iiapl. 

Em 1688 os Gua
hti n ra possu:am 2~ r! !
dei~s esp~lh~das p'.!i.:1::; 
f lorcstcts. Julgar.1 al
guns que são id~ri ticos 
nos; C.ur\,!a ia. 

1 GS5 - 57 - Os tn i s ~ i o n á r i o s 
da Companhia de j c· 
sus conscguiran1 fixa i 
os índios /uru na, em 
Maturu (hoje, Põrto 
de Moz). 

1661 - João Fel i ppa Betten-
d o rf, da Companhia de 
j esu3, cronista do Pa
rá, utiliza pela prin1ei·
r .:i vez o non1e ,,'(ingu. 

1 GG2 - 63 - Os n1 i s s i o n á r i o s 
da Con1panhia de j e
sus tenta ra r~1 pela pri
mei ra vez catequiza r 
os índios Tucaniap:! . 

1 GG5 (?) - Os n1issionários reu
nen1 j un 1na e 1' ;,.cunia
pé em alde:as no Bni
xo X i r: gu. 

1 GG7 -- U í:1 ~rupo de T ncu-
niapé procura a i\l is
são de Veiros 110 Gni
xo Xing u. Pol!to de
pois o Padre Pedro 
Poderoso f nz unia tcr
cei ra tentat iva de a!
clea r os -r acuniapé. 

l G() J - O célebr !:! Padre Sri-
1nucl F ri tz coloca 110 
seu Niapa os Tacunia
pé, nas proximidades 
~l o ri o l3 a e a j á, na 

na Grande \ ' olta do 
Xingu. 

1750 ( ?) - 0 Padre Roque Hun
dertpfund, natural de 
13rer.renz, Áustria, su
hiu como primei ro c;
vi lizado o Xingu e o 
" Rio dos juruna" , - o 
1 ri ri - entrando en1 
contacto pela 1.• vez 
con1 os índios Jacipoia 
(Chipaya) e Curibari 
(Curuaia). 

17 50 . . . - Os n1 i s s i o n á r i o s 
da Companhia de je
sus e o n s e g u i r a n1 
àldear os índios Tacu
hiapé na Missão de 
1~AUAQUERA (Taua
q uara, 1~avaquara, 1'a~ 
cuana) , um quilômetro 
ncima <lo lug:tr onde 
hoje fl oresce a cidade 
de Altamira . Tôdas as 
cronicas antigas refc .. 
re:n que êstes índios 
rracuniapé e r a m os 
n1ais t ratáveis e niais 
amáveis da região do 
Xingu. 

1843 - Padre T orqua to . Antô-
nio de Sousa, vi gário 
de Souzel, fala ainda 
de dois mi l índios Ju
runa na ''sua paró
quia". H. Couclreau, 
ern 1896, fala ainda 
em 150 índios e hoje 
os poucos restantes es
tão vivendo 1nisturados 
com os civilizados. 

Curt' N in1 uendaj u) 
(Citações de 

1936 - Oon1 Sebastião T omás 
Bispo de Concc:ção d~ 
Araguaia, numa via
g e111 ben1 arriscada te
ve o p rimei ro contacto 
con1 a g rande aldeia 
dos K uben - kran - ke!n 
na cachoei ra da Fuma
ça, no Riozinho cio Rio 
Fresco. No ano se
guinte, fevereiro de 
1937, u111 g rupo de 
n1ais ou n1enos rnil ín
dios apareceu na n1ar· 
gen1 do Rio Fresco, 

acin1fl de Nov'!. Olind41 
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