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Os índios xavantes, classificados no grupo dos "gês" 
e sub-grupo dos "acuens", que habitavam primitivamente 
o alto e o baixo Tocantins, formavam outrora com os xe
rentes uma só nação, falando ambos a mesma língua e 
observando idênticos usos e costumes. A partir de 1788, 
em aldeamentos criados pelo goYêrno goiano (o primeiro 
dêles - o de Pedro III ou Carretão - teve a dirigi-lo, ini
cialmente, praças da polícia de Goiás e, mais tarde, reli
giosos 1nandados pelos presidentes daquela então provín
cia), mantinha111 os xavantes contacto paçífico com os 
brancos, afastando-se dêstes e dos próprios índios, perten
centes a outras tribos, depois de 1880, em data que nã·o se 
pode precisar, de vez que os }loucos relatórios oficiais, de 
1880 em diante, que foi possível encontrar no Arquivo Pú
blico Nacional, no Arquivo Estadual de Goiás e na Bi
blioteca Nacional, não nos dão notícia dos ci lados índios. 

O que é certo, porém, é que já em 1887 começaram a 
registrar-se assaltos e mortes praticados pelos xavantes,. 
que levaram a unia área imensa do Brasil Central a devas
tação, o luto e o terror, sendo os crhnes de que se teve 
conhecimento relacionados, por ordem cronológica, no en
saio histórico Os Xavantes e a Civilização, que escrevi antes 
dêste livro, o qual completa as minhas informações acêrca 
dos representantes da mencionada tribo. 

Tal foi o nún1ero de violências e atrocidades contra as 
hu1nildes populações sertanejas, levadas a efeito por aquê
Ies silvícolas, que o Serviço de Proteção aos índios (que 
daqui por diante será designado abreviadamente pelas si111-
ples iniciais S. P. 1.) se viu na obrigação de to1nar imedia
tas providências, para a repacificação dos terríveis aborí
genes, os quais já antes haviam niassacrado dois missio
nários salesianos, que tentavam catequizá-los. 

O primeiro agente do S. P. I. - Genésio Phnentel Bar
bosa - e mais cinco auxiliares tiveram o n1es1110 fim trá-
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gico dos salesianos, quando b9scavam desen1penhar a 1nis
são que lhes f ôra confiada. Mas a obra do servidor tom
bado no cu1nprimento do dever foi continuada por outro 
companheiro: o inspetor especializado daquele departa-
1nento oficial, Francisco l\1eireles, que co1n notável habili
dade, infinita paciência e inauditos esforços, às. vêzes com 
risco da própria vida, conseguiu, ao cabo de longo tempo, 
entrar en1 contacto co1n os índios do rio das I\1ortes, em 
agôsto de 1946. A notícia foi amplamente divu1gada, cons
tituindo o feito de Meireles um dos maiores acontecimen
tos na história da pacificação dos nossos silvícolas, nos 
te111pos presentes,_ dada a fama de ferocidade de que go
zavam, e com justa razão, os habitantes do Roncador. 

Vindo, logo em seguida, a esta capital, o inspetor do 
~. P. 1., depois de falar à imprensa, convidou vários jor
nais para fazer-se representar na futura incursão na selva, 
que não devia demorar, - fato que .proporcionaria um 
sensacional "tête-à-tête dos jornalistas com os índios. 
Aceitando o convite, o vespertino A Noite, a cujo corpo 
redatorial me honro de pertencer, mandou-1ne naquele 
mesmo ano de 1946, na qualidade de seu ~nviado especial, 
fazer a cobertura da penetração no território xavantino, bem 
con10 nas que se lhe seguiram, em 1947, 1949 e 1950. Do 
que vi e ouvi nas quatro viagens, publiquei no 1neu jornal 
_u1na série de reportagens, as quais, após rigorosa seleção, 
fora1n reunidas neste livro, que hoje dou à esta1npa. 

• • * 

Entre os Xavantes do Roncador poderia ter sido pu
blicado há inais te1npo, isto é, desde o 1neu prilneiro en
contro con1 os índios, em 1naio de 1949. Eu faria, entre
tanto, uma obra apressada e bastante incon1pleta - o que 
seria contrário ao n1etf objetivo, qual a de oferecer a 1naior 
so1na possível de infoí·mações sôbre aquela tribo. E' claro que 
poderia completar a deficiência das minhas observacões re
produzindo o que, e1n épocas recuadas, etnólogos: histo
riadores, missionários, e outros escrevernn1 acêrca dos xa
':antcs. O 1!1-eu trabalho fugiria, porém, n1 csmo assiln, à rea
lidade, en1 inú1neros casos, por isso que ce.rtos usos e costu-
1nes daqueles silvícolas, co1n o correr do te1npo, deverian1 
ter-se n1odificado, como efetivamente alauns se modifica
ran1. Para prová-lo, basta o seguinte: ~n sua obra ll ia
gcm ao Araguaia, Couto de Magalhães noticiou que os xa-
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vantes punian1 a poligamia e o adultério com a pena de 
n1orte. ~ada menos verdadeiro, na atualidade, visto que 
êles, agora, nem são monôgamos nem tiram a vida aos 
que cometem o referido delito. Isso ficou plenamente po
sitivado quando, em junho de 1950, na serra do Roncador, 
nas proximidades da aldeia do chefe Apoena, que possui 
três espôsas, realizei inúmeras investigações entre os ín
dios (mau grado não ter podido obter, por vários motivos, 
inuitas infor1nações que desejava), por intermédio dos in
térpretes que aco1npanhavam a 2.ª Expedição da Aero
náutica Roncador-Xingu-Tnpajós. Daí a minha deliberação 
de pôr de lado o que foi escrito outrora, com referência 
aos xavantes, e de só dizer o que pude observar ou pes
quisar pessoahnente, em 1949 e 1950, co1n o auxílio neste 
últhno ano, dos aludidos intérpretes, que eram Euvaldo 
Gomes da Silva, funcionário do Pôsto Pimentel Barbosa 
e dois xerentes, que 'falam a mesma língua dos xavantcs. 

• • * 

l\tluita coisa há, ainda, a aclarar no que tange à tribo 
do Roncador. l\1as só o tempo, o contacto 1nais freqüente 
com êles e a conquista integral de sua confiança em nós 
poderão, pouco a pouco, ir faz.endo luz sôbre tudo quanto 
diz respeito aqueles ten1idos ameríndios. 

• * .. 

Procurei, nos meus escritos, narrar sempre 9s fatos o 
n1ais exata1nente possível. Os que me conhecem sabem da 
ininha obstinada preocupação de dizer somente a verdade. 
- a verdade pura e simples, se1n artifícios literários, 5ern 
exageros e, inuiio 1nenos, sensacionalis1110. 

Não se venham buscar, nas páginas que se seguem, obser
vações eruditas de etnólogo. Entre os Xavantes do Ron
cador nada mais é do que obra de 111n repórter, - de um 
repórter objetivo, que se limitou a anotar, com a 1náxi1na 
fidelidade, o que seus olhos viran1 e o que seus ouvidos 
escutaran1 no hinterland da terra do Cruzeiro. . 

E está nisso, evidentemen te, o único 1nérito que possu1 
êste livro. 

L. S. 
Rio, s.eteanbro de 1952 . 
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A CAMINHO, NO ENCAIJÇO DOS XAVANTES 

(Seten1bro-outubro de 1946) 

.. 



Iniciando o desempenho da minha missão jor
nalística, segui, em princípios de setembro de 1946, 
para Aragarças, com o intuito de ali aguardar a 
passagem de Francisco Meireles, a caminho do 
Pôsto Pin1entel Barbosa. 

Na base da Fundação Brasil Central, instalada 
naquela localidade, encontrei outros jornalistas e 
cinegrafistas, bem como o representante de uma 
agência francesa de informações, que já lá se 
achavam havia dias, todos tarribém à espera do 
inspetor especializado do S .P .1., a fim de com 
êle rumarmos para São Domingos, onde funciona 
o aludido pôsto. 

ARAGARÇAS - topónimo criado pelo ~linistro 
João Alberto, quando à frente da F. B. C. - é for
mado das duas prin1eiras silabas de ARAGUAIA e da 
palavra GARÇAS, nome do rio que desagua naquele, 
a cêrca de dois quilôn1etros da base. 

Nas páginas seguintes estão reunidas as re
portagens relativas à primeira viagem ao rio das 
"Jt-1 orles, - viagen1 que se não me permitiu atin
gir, de pronto, o objetivo a que visava, possibili
tou, entretanto, a fixação de alguns aspectos da 
vida sertaneja e da alma sentimental dos nossos 
irmãos da selva, através do seu folclore agreste, 
rudin1entar, mas prof unda1nente sugestivo. 

11 
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ALGUMA COISA A RESPEITO DOS TAPIRAP~S 

A tribo mais hospitaleira do Brasil - Usos e costumes 
originalissimos - O bárbaro sacrif icio dos recém-nascidos 
- Doenças levadas pelos civilizados - O curandeiro é 
liquidado a borduna quando, por imperícia, deiza o doente 
morrer - Não passa de fantasia a doent;tt que, segundo o 
Sr. WiU11 Aureli, transformava os índios em aranhas -
E' preciso falar a verdade coni rei.ação ao silvícola e seu 
"habitat", diz Q D1·. Ra1nallio. Franco, médico da Fundação 
Brasil Central. 

; - ARAGARÇAS, 20 de setembro de 1946 - Ciente de 
que, nos primeiros dias do mês em curso, o inspetor Mei
reles deveria por aqui passar, em trânsito para São Do
mingos, de onde rumaria para a selva, a fim de realizar 
o seu segundo encontro com os xavantes, do qual também 
vou participar, na qualidade de representante da imprensa 
carioca, cheguei a esta base, para esperá-lo, no dia 6 dêste, 
viajando num avião da "Cruzeiro do Sul", que cobriu o 
percurso Rio-Aragarças apenas em 7 horas de vôo. 

Até agora, .porém, Francisco Meireles não apareceu. 
Pelo rádio daqui, tivemos noticia de que está ligeiramente 
enfêrmo no Rio, e que co1nplicações de ordem burocrática 
lhe retardam a viagem. Isso muito me preocupa, pois há 
duas semanas que me encontro numa forçada ociosidade, 
a qual, para os que, como eu, estão acostumados à ação, 
se torna deveras aborrecida. 

Aproveitando, todavia, a oportunidade que se me ofe
receu, não só para quebrar o tedioso f ar niente, como 
para mandar alguma coisa para o meu jornal, fui ouvir 
um médico da Fundação Brasil Central, o Dr. Ramalho 
Franco, sôbre o caso de estranha moléstia que estaria gras
sando em Pôrto-Velho, à marge1n do 'f apirapé, entre os 
índios do 1nesmo nome, segundo afirmação do Sr. Willy 
Aureli, jornalista de São Paulo. 
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A Fundação Brasil Central, impressionada com o fato, 
niandou o Dr. llamalho Franco à citada localidade, com o 
objetivo de proceder a estudos epiden1iológicos entre os 
índios que lá habitam. 

Moço ainda e já com apreciável soma de serviços pres
tados à sua terra, o niédico da F. B. C. não cuidou, na 
sua viagem, de investigar apenas o que se passava no ter
reno clínico, mas de recolher também interessantes obser
vações sôbre os índios que visitou. 

Antes de referir-se -ao caso da citada doença, o Dr. Ra-
1nal110 Frarico falou sôbre aquêles silvícolas, que consi
dera os mais hospitaleiros .de quantos conheceu até agora. 

- Os tapirapés, remanescentes da nação tupi, são, a 
meu ver, os aborígenes mais evoluídos da região. Trata-se, 
porém, de uma tribo que ca1ninha para a extinção total, 
por isso que de 350, em 1938, estão reduzidos hoje a 63 
somente, todos localizados a vinte léguas da margem es· 
querda do Tapirapé, no ponto onde a serra do Roncador 
cnco~a no Estado do Pará. 

Os tapirapés são pacíficos, trabalhadores, dedicando·se 
à caça e à pesca e plantando e1n suas terras mandioca, 
milho, cará, amendoiln e banana. Criam também galinhas 
e alguns possuem cachorros. Trabalham individualmente, 
cada u1n caçando, pescando ou plantando para si e sua 
fuinília. Às vêzes, uns se reunem a outros para o serviço 
en1 conjunto. Vivem absoluta1nente nus, habitando cin
qüenta e .poucos nu1na aldeia grande e o resto, num total 
de três famílias, em outra aldeia situada no meio do mato, 
cm local salubre e de ótima terra. Apesar de não deseja
rem contacto com ninguém, nem mesmo com índios das 
de1nais tribos, os tapirapés são de uma hospitalidade en
cantadora. En1 suas malocas me cercaram das maiores 
atenções, oferecendo-me a todo momento frutas e comida. 
Eu estava, poré1n, cansado, quando, à noite, cheguei até 
ê.les. Deitei-me sôbre u1na esteira e logo vários silvícolas 
me rod~aram e puseran1-se a catar-me os carrapatos dos 
br~ços. Em atitu~e resp.eitosn, passaram a noite inteira ve
lando-me o sono. Os tapirapés tendem, entretanto, a de
saparecer, encurralados como estão, ao sul, pelos civiliza
dos, que em seu avanço lhes vão tomando as fontes oe 
caça e pesca; a oeste pelos xavantes, e, ao norte, pelos 

Vísla parcial da base ele Aragarças 
• 

' A · 11as pro~·1·n11"dades da base da Aragarças Um élspccto ao rc,guara ... 



O «cerrado» no verão . -
' 

Casas de scrtanejos. ''º B1·;isi! Central, cm que tudo é ele p:;ilha - cobertura .. 
_p~rcd< s, porta5, janelas e div isões internas 
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caiapós, que já lhes destruiram duas grandes aldeias, ma
tando todos os que nela habitavam. 

-
Depois de atender a um an1igo que desejava falar-lhe, 

o Dr. Ramalho Franco continua: 
- Os tapirapés são u1na tribo fraca, principalmente 

por dois 1notivos: a penetração do branco, que lhes leva 
doenças de tôda espécie, e a limitação da natalidade. No 
que tange a êste últi1no caso, os tapirapés têm uma forma 
trágica de · resolvê-la - sacrificam todos os filhos a partir 
do quarto, inclusive (*). Os sacrifícios dos recém-nascidos 
pode mesmo dar-se antes do quarto filho, pois aquêles ~ín
dios não ad1nitem uma prole apenas composta de filhos 
ou filhas. Depois que U!lla tapirapé dá à luz dois ·filhos 
homens, se o terceiro fôr novamente homem, será 1norto. 
Se já tiver duas filhas e chegar uma terc~ira, esta ... será 
ta1nbém sacrificada. ·E' .preciso que o casal tenha re
presentantes de ambos os sexos, mas em número de três 
somente, sendo dois homens e uma mulher, ou duas mu-
lheres e um homem. · 

Outro fato lamentável que se .registra entre êles: as 
crianças que se tornam órfãos de pai e mãe atravess~ a 
mais negra existência, Quando um ta pira.pezinho perde 
os pais, é considerado uni indesejável, um pária da tribo. 
Ninguém lhe dá a menor importância e só se alimenta co1n 
as sobras dos adultos, quando há. Quanto a doenças, uma 
simples gripe ou sarampo lhes é quase sempre fatal, visto que 

. 
( *) Também os calapalos e os borôros sacrifican1 crianças. 

Sôhre o infanticídio ·entre os calapalos, falo mais adiante, ao tratar 
de tais silvícolas. Quanto a-0s borôros, lê-·se em Gs .Borôros Orien-:.. 
tais, de autoria dos .padres salesianos António Colb.àrichini e Cesar 
Albisetti, ·pág. 46, que, quando próximo ao parto, uma mulher sonha 
com assalto d-e índios, epidemias, furacões, sooas· prolongadas, etc., 
tais sonhos significam desgraças para a tribo e, assim, para evitá-las 
es trangulam a criança ao nascer, encarreg·undo-se .disso uma velha 
qualquer do aldeamento, pois acreditam que . .se deixassem a criança 
viver, a calamidade com qu~ a parturiente sonhara cairia sôbre êles . 

.Segundo os mencionados religiosos (1nesmo livro e página), há 
ainda "outras causa$ que autorizam a morte de um .recém-naBcido 
perante a tribo: f .o, a doença do pai ou da mãe durante os últimos 
me-ses de gravidez; 2.0 , a desilusão da expectativa: os pais desejam 
um filho e nasce uma filha e vice-versa; 3.0 , um parto duplo ou 
múltiplo: um só dos gêmeos é criado; dizem que, matando umr o 
outro cresce mais vigoroso; alguma-s mulheres desnaturadas, pa
rece-nos sejam u,oucas, mandam matar os filhos para evitar o in
cómodo de criá-los". 

, 
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não têm imunização hereditária, como nós. O contacto 
com o branco, portador de enfermidades, constitui, por
tanto, um grande perigo para êles. 

-- Também digno de registro - prossegue o Dr. Ra-
1nalho Franco - é o seguinte: o curàndeiro da tribo - 0 
pantché - como ali o chamam - é sumàriamente aba
tido a golpes de borduna quando, depois de tratar de um 
enfêrmo, vindo êste a falecer, desconfiain que a morte se 
deu por ilnperícia do escuJápio da mata! Quando cheguei 
entre os ta.pirapés, uma semana antes havia sido morto o 
pantché dêles, pelo citado motivo. O filho do curandeiro, 
tnn pobre e franzino garoto, quis mesino vir comigo para 
Aragarças. Infelizmente, por várias razões, não ine foi 
possível trazê-lo. 

Finalizando sua palestra, disse o Dr. Franco: 

- - A tal doença que transforma homens em aranhas 
não passa de pura fantasia do chefe da Bandeira Pirati
ninga. Coino êle, aliás, são também muitas pessoas que 
escrevem sôbre os nossos índios. Não sei porque mentem 
tanto, com franqueza! Acho que já é tempo de contar a 
verdade, simplesmente a verdade, do que há com relação 
à selva e seus habitantes, a fim de que lá fora tenham 
unia idéia real dêsse outro mundo desconhecido, que é 
tambén1 o Brasil na sua simplicidade primitiva. 

.. 

/ ' 
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A GARIMPAGEM NO BRASIL CENTRAL 

Uma das principais indústrias da região - Serviço por 
conta própria e de "meia-praça" - Trabalhando dentro 
dágua anos a fio - A legião heterogénea dos garimpeiro'! 
- Gente direita e ho·mens fora ela lei - A honestidade 
proverbial dos catadores de pedras - O roubo é punido 
co1n a mo1·te - Uma visita aos garimpas do Araguaia. 

ARAGARÇAS, 24 de setembro - Acabo de percorrer 
alguns garimpos e "grupiaras", cuja exploração constitui 
uma das mais importantes atividades da região. Quero 
saber como vivem êsses pobres homens que trabalham 
horas a fio, às vêzes, com água até quase aos joelhos, semi
nus e mal nutridos, levando a vida mais penosa e incerta 
de que tenho conhecimento, sempre na esperança de um 
dia, finalmente, apanharem uma pedra que lhes compense 
os longos anos de esgotante trabalho. O garimpeiro é, 
de certo modo, um jogador. Nada mais que um jogador. 
~le não sabe nunca quando vai ganhar alguma coisa. A 
cata do diamante não obedece a processos modernos, com 
aparelhagem apropriada, nem o trabalhador conta com uma 
fonte certa de renda. Tudo aqui é o que há de n1ais pri
mitivo e precário, com relação aos utensílios de que se 
serve o garimpeiro, que não tem, de resto, nenhuma ga
rantia em sua profissão. 

A garimpagem no Brasil Central é exercida numa vasta 
área, especialmente à margem dos rios, entre os quais o 
das Garças, o Caia pó e o Araguaia. Também há a ga
rimpagem sub-fluvial, retirando os escafandristas o cas
calho do fundo do rio. Não raro, verificam-se acidentes, 
em que os pobres mergulhadores perdem a vida, de forma 
horrível. 

Quando o garimpo não é à margem ou perto do rio, 
a água para a lavagem do cascalho vem de um rêgo, às 
vêzes muito comprido, aberto pelos garimpeiros ou pelos 
donos dos terrenos diamantíferos, que cobram, àqueles, 10, 
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15 ou 20% do valor da pedra encontrada, como paga da 
permissão de garimpagem em sua propriedade. 

O homem do garimpo, que, ordinàriamente, é um aven
tureiro, não só da região como de tôda parte, - existindo 
no meio dêles até egressos de cadeias, assassinos foragidos 
da justiça, etc. - ou age por conta própria ou de "meia
praça''. :i:;ste último sistema de trabalho consiste no se
guinte: - uma pessoa qualquer, dispondo de algum re
curso, deseja explorar a cata de diamantes. Ao invés de 
pagar salário ao trabalhador, custeia-lhe apenas a ali
mentação e a moradi~. Alguns, mais generosos, forne
cem-lhe pequenas impprtâncias semanais - 5, 10 ou 20 
cruzeiros - para os cigarros e miudezas. Quando o tra
balhador encontra uma pedra, negociada esta com o "ca
pangueiro" (comprador de diamantes, que os adquire para 
revenâa ou para as grandes casas do Rio, de São Paulo 
e de outros Estados) - a quantia líquida apurada, isto é, 
deduzida a percentagem que cabe ao dono do terreno, 
é dividida metade para o garim.peiro e metade para o 
financiador. 

A maioria dos que se dedicam à garimpagem trabalha 
de "meia-praça~', ou por não querer empatar dinheiro na 
exploração, ou por não o ter. 

E' costume, quando o garimpeiro encontra uma pedra 
de certo valor, dar tiros para o ar, em sinal de regosijo, 
no que é acompanhado por grande número de compa
nheiros de outras lavras próximas, solidários com a sa
tisfação do felizardo. 

Um fato que estranhei foi a ausência absoluta de fis
cais por parte~ não só dos financiadores da cata de dia
mantes (os da "meia-praça"), como dos proprietários de 
terrenos diamantíferos, onde se faz a garim.pagem. Ex
p_!içaram-me que nesse negócio ninguém rouba. A hones
tidade dos garimpeiros, não obstante sua situação de ver
dadeiros párias, é simplesmente modelar. :i:;1e não esconde 
um único "chibiu" (pequena pedra, de valor diminuto), 
seja em que condições forem. O roubo é raríssimo entre 
essa gente. Apesar de constituída por indivíduos de tôda 
classe - elementos bons e indesejáveis - ninguém ousa 
apropriar-se do alheio. Quando - fato raríssimo - se 
verifica um roubo, o ladrão, se descoberto, é sumàriamente 
liquidado a faca ou a bala, como nos filmes do far-west 
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ameri~ano. O assassinp ~u foge para lugar desconhecido, 
~u vai tr~balha~ em. outro garimpo, como se nada de mais 
tivesse feito. Ninguem o aborrece lá. A polícia, se 0 fato 
lhe chega ao conhecimento, nenhuma providência toma 
para capturar o criminoso, não só por escassez de pessoal, 
como, sobretudo, por falta de verba .para diligências em 
remotas paragens. 

O garimpeiro é, de ordinário, um sujeito que nada 
tem de seu. A despeito de levar uma vida árdua e cheia 
de privações, quando encontra uma pedra que lhe dá bom 
lucro (o valor do diamante depende do seu tamanho for
mato, côr e pureza), ao invés de guardar o que ga~hou 
ou gastar apenas parte, dirige-se logo para um cabaré d~ 
quinta cla~se, numa "corrutel~" (povoação de garimpei
ros), se ha ~or perto, e esbanja tudo com bebidas, jogos, 
mulheres e tiros .para ·o ar. Ao fim de dois ou três dias de 
f~ra, volt~ êle ~em uni ce~tavo, mas satisfeito, para a 
beira do rio, a fim de continuar a tormentosa faina de 
sempre, enquanto que a pedra negociada vai enriquecer 
ainda n1ais os insaciáveis judeus de Londres, que contro
lam hoje o negócio internacional das .pedras preciosas, 
que antes da , última guerra tinha seu quartel general em 
Amsterdam e Antuérpia. 

Indivíduo sem grandes ambições, o garimpeiro veste-se 
quase como um maltrapilho. Se é novo _no serviço, logo 
que consegue economizar algum dinheiro, a primeira coisà 
que faz é comprar um revólver. Com a arma e boa mu
nição êle tem tudo o que quer. Seu linguajar está inçado 
de expressões da gíria ligada à profissão. Eis aqui alguns 
exemplos, extraídos do livro do Sr. Luís Sabóia· Ribeiro 
- CAÇADORES DE DIA?tIANTES : armadura paulista - esca~ 
fandro fluvial; bamburrear - achar por acaso; bolicho .-..,.. 
o mes!llo que boteco; buso - conto do vigário; cateação -:
pesquisa das. pedras; curau - calouro em garimpagem; 
escrever - riscar com o dedo no cascalho à busca do dia
mante; faisqueiro - pequeno comprador de diamantes; 
fazenda fina - "chibiu" de boa qualidade; feijão - jaspe 
negro; fundo - diamante fraco; fecha nunca - cabaré 
tosco; grupiara - garimpagem nos barrancos, sujeita à 
invasão das águas; indústria - diamante sem vida; jacuba 
- cascalho baleado; mancha - indício de diamante; mo
lhaça - desforra contra quem .praticou uma esperteza; 
monchão - garimpo afasta do da corrente do rio; pedra 
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diamante de meio quilate; pintada - "diamante pin
tado": disfarçado como novo, para nova concorrência de 
preços; pretinha - turmalina negra; rll:ridade - diamante 
de côr, exceto o amarelo; urubu - pontos negros notados 
no diamante. 

No momento, o negócio do diamante está em crise. 
O garhnpeiro não encontra a quem vender as suas pedras, 
que guarda num canudinho de bambu, com tampa de ma
deira, chamado "picuá". Por isso, muitos estão voltando 
para a lavoura, que na época da garimpagem - que é 
a que fica fora da estação das águas - atravessa a mais 
tremenda crise de braços. A Fundação Brasil Central, bem 
como os fazendeiros da região, já sabem que, em certo 
período do ano, dois terços dos seus e1npregados abando
nam o serviço, trocando-o pelo garimpo. Ainda mesmo 
correndo o risco de serem despedidos, quando de seu re
gresso às bases daquela entidade oficial, ou às fazendas, 
êles não resistem ao fascínio do diamante. E, assim, pas
sam semanas, meses e anos a fio na es~rança do encon
tro de uma pedra que os torne ricos. Vi muitos que, du
rante mais de dez anos de trabalho ininterrupto, não ha
viam sequer'"' achado um diamante de mil cruzeiros! Só 
"chibius" l Mas a esperança embala-os. A esperança é o 
álcool, a 1norfina, o ópio dêsses míseros .párias do Brasil 
Central. 

* * • 

Acaban1os de saber que amanhã chegar~ Meireles, .fi
nalmente. Com o arrojado sertanista, iremos de avião 
a Xavantina - outra base da Fundação, e dali, em barco
motor, para São Domingos, onde está instalado o pôstQ de 
atração dos xavantes. 

EM XAVANTINA - BASE DE EXPEDIÇÃO 
RONCADOR-XINGU 

A chegada dos· expedicionários - Preparativos para 
a te1~ceira etapa Xavantina-Pindaiba - A partida para São 
Doming<Js - "Tarzan" vai na comitiva, - mas não se trata 
do famoso astro de Hollywood ... 

XAVANTINA, 2 de outubro - Meireles chegou a 25 do 
mês findo a Aragarça~, mas, em vista da impossibilidade 
de conseguir avião para viajar1nos logo, somente a 30 se 
iniciou o transporte do pessoal e da carga, na segunda 
étapa do percurso Aragarças-Xavantina. 

No dia de ontem, dois aparelhos da F .B.C. trouxe .. 
ram para aqui o resto da comitiva, já agora· integrada de 
povos elementos: - o professor de cultura física daquela 
Fundação, José Paiva dos Santos, mais conhecido por 
6'Tarzan", .pela sua grande parecença com o famoso astro 
do cinema ianque, e um rapaz por alcunha o "Carioca", 
que, envolvido num caso de- policia ocorrido num garimpo 
próximo, se encontrava, semi-f oragido, e1n Aragarças e 
que será o enfermeiro dos expedicionários, visto ser essa 
a sua profissão, quando não está ocupado na conquista de 
mulheres alheias ... 

• * • 

Em preparativos de viagem aqui estaremos até ama
nhã, neste fim de mundo - último liame com a civiliza
ção, de vez que dispõe de uma estação de rádio, um campo 
de pouso para os aviões da F. B. C., um pôs to, embora 
rústico, de serviço médico e algumas outras expressões 
do progresso, que não mais iremos encontrar daqui por 
diante. 

Em Xavantina, fui apresentado ao Engenheiro Roxo 
da Mota, que res.ponde pelo expediente da Expedição Ron-
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cador-Xingu, na ausência de seu chefe, Cel. Matos Vani
que, e que se mostra satisfeitíssimo com uma carta que 
lhe mandou o Professor André Siegfried, na qual diz, a 
propósito da obra que a Fundação realiza no Brasil Cen
tral: "A história colonial da França contém páginas gran
diosas e fecundas, mas nenhuma superior à que estais em 
vias de escrever no humbral da terra dos xavantes". 

As atividades dêsse pugilo de modernos pioneiros, 
construtores de um Brasil maior, não podiam receber me
lhor prêmio do que as palavras cheias de sincero entu
si~smo daquele alto expoente da inteligência francesa, que 
há pouc~o nos visitou. 

* * * 

A nossa partida para São Domingos, com escala em 
Pindaíba, está marcada para amanhã, em duas lanchas 
(aqui se chama a essa espécie de embarcação simples
mente "motor") - uma do S.P .1. e outra da E.R.X., as 
quais foram batisadas com os nomes de Xavante l e X a
vante II. Nessas lanchas seguirá a expedição, que, além 
dos jornalistas e cinegrafistas do Rio, do representante 
da agência francesa de informações e dos dois rapazes de 
Aragarças, já mencionados, conta mais com a presença 
de dois auxiliares da base daqui - o "Paulista" e outro, 
acompanhado da mulher - e de quatro empregados do 
S. P~ 1., do pôsto de Pindaíba, que vieram a Xavantina 
para dar noticia da aterrisagem forçada, numa ilha em 
frente àquele pôsto, de um "téco-téco" da F. B. C., em 
que viàjavam o pilôto José Leal Póvoa e o jovem Laurentino 
Chaves, rádiotelegrafista desta base, os quais felizmente 
nada sofreram, a não ser um pequeno susto. 

. ----·· . ...... 

O anfi,qo refeitório de X avantina 

Xnvantina na at11alidadc 



U m trecho do n•ajcstoso r io das M ortes, visto do Pôrto flermano 

Quando a v iagem é em motor, as refeições são. no geral, preparadas em terra .. 
às margens dos rios 

NO POSTO PIMENTEL BARBOSA, EM SÃO DOMINGOS 

Descendo o rio das M<>rtes - Cenários de indescritf..
vel bele:a - A flora e a fauna marginais do rio - Co
meçam os percalços da viagem com tU falhas e avarias 
do motor de nossa embarcação - Uma aldeia de caça, 
abandonada, dos habitantes do Roncador - Finalmente, em 
São· Domingos - Como passamos o tempo no Pô1to Pi
mentel Barbosa - A arrancada para a selva zavantina; 

• 
SÃo DoMINGos, 7 de outubro - Feitas as despedidas 

em Xavantina, os dois barcos - o Xavante 1 e o Xa
vante li, na manhã do dia 3 começaram a deslizar pelo 
caudaloso curso dágua, que, segundo uns, uma sangrenta 
luta entre bandeirantes e tropas da colônia tornou histó
rico, passando, por isso, de Manso, a denominar.:.se rio das 
Mortes, - rio êsse que é aqui chamado "toút court" ~ 
o Mortes - e, no dizer do Padre Luís Antônio da . Silva e 
Sousa (*) deve o nome às "muitas enfermidades" que so
freram os membros de uma expedição .no século XVIII. 

Aos nossos olhos deslumbrados principio!!·, então, o 
desfile do magnífico cenário que apresentam as margens dó 
rio, e o rio êle .próprio, cujas águas ora se apresentavam 
como um imenso manto prateado, ora com tôdas as to
nalidades do verde, que iam do esmeralda· límpido · ao 
verde-garrafa, turvo e impressionante. Tanto do lado di
reito, como do esquerdo, explendia soberba vegetação, a 
recordar o início da selva amazônica: matas densas, dentr~ 
das quais repontavam árvores de altaneiro porte e de larga 
ramaria. Junto às barrancas, a folhagem ganhava em lli:
minosidade e esbelteza, com seus verdes ramos a descer 
sôbre a superfície quieta das .águas, como num gesto de 
caricia. . . Palmeiras como o babaçu e o buriti, árvores 
muito altas como o jatobá, a sucupira, o angico, o pau 
darco, irrompiam aqui e além, da mataria espêssa, como 

{*) Rev. do [nst. Hi6t. e Geog. Bras., T. 1·2, vol. 12, pág. 446. 
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atalaias gigantescas, contornadas de longos cipós, à ma
neira de colares multicores. . . E enquanto brilhavam ao 
sol as verdes copas, que no alto o vento fazia balançar, 
e1n baixo, das barrancas pardacentas, ressaltava um ema
ranhado de raízes, brancas como ossadas, que se encra
vavam pela terra a dentro, numa ânsia de náufragos, a 
fim de que o Mortes não as carregasse para a voragem 
do oceano. . . Mas logo adiante eram os velhos troncos 
caídos à margem do rio, uns a imergir na água, outros 
quase a tombar sôbre ela. Depois, o bando de patos sel
vagens, que levantavam o vôo, assustados, à passagem do
motor. . . as demais espécies de aves da grande artéria flu
vial: mergulhões, garças brancas, cinzentas e côr de rosa, 
jaburus de passo lento e incerto, colhereiros, araras, com 
sua vistosa plumagem verde-amarela, sempre aos pares, 
cortando o espaço, nuin alarido de festa ... 

Mas não somente aves se nos deparavam pelo cami
nho. Também avistamos alguns micos, capivaras e arira
nhas. Durante a viagem, passamos várias vêzes nas mãos, 
braços e rosto o "repelente" contra as muriçocas (certa 
espécie de mosquito) que nos atormentavam. 

As 11 horas, paramos diante de uma barranca para 
o almôço. O cozinheiro acendeu o fogo e cozinhou o arroz, 
que comemos misturado com carne em conserva. Após a 
refeição, veio um café, adoçado com rapadura, que todos 
tomaram com excelente disposição. Pouco depois, conti
nua~os a viagem, passando com cuidado por várias cor
rede1ras ou travessões, que são fortes correntes líquidas 
originadas .pelo declive do leito do rio, de natureza ro
chosa no local, e demasiado perigosas. 

As 17 horas e 45 minutos, chegamos a Pindaíba. Ali 
fomos encontrar o aviador José Póvoa, - mais conhecido 
por Juca - e o radiotelegrafista Laurentino, que fizeram 
a descida forçada na ilha perto do pôs to do S. P. 1., fato 
~á mencionado e1n reportagem anterior. No Pindaiba 
Jantamos e às 20 horas e 15 minutos, com a comitiva aumen
tada de mais um membro - o Laurentino - (Juca ficou 
guardando o avião e esperando socorro), retomamos a 
nossa marcha, visto Meireles haver resolvido que viajás
semos logo, a fim de chegarmos o mais depressa possi vel 
!1º n'?sso dest.ino, contràriamente ao que estava assentado, 
isto e: pernoitarmos naquele pôs to, partindo pela manhã, 
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muito cedo, para aqui. A noite, tranqüila e enluarada, fa
cilitaria a navegação. 

Mas o plano falhou, porque pouco depois se quebrou 
uma peça do nosso "Penta", só ficando reparada seis horas 
mais tarde. Como a lua havia desaparecido e se tornava 
desaconselhável descer o rio em quase completa escuridão, 
especialmente quando devíamos franquear um dos mais 
fortes travessões, combinou-se .passar o resto da noite com 
os barcos encostados a uma barranca, - o que aconteceu, 
continuando a viagem pouco antes das 6 horas da manhã, 
em direção a São Domingos. 

A fim de chegarmos cedo a êste pôsto, não nos de
tivemos em nenhum lugar para o preparo do almôço. 
Para enganar a fome, comemos biscoitos, goiabada e umas 
fatias de maçã. Diante de uma pequena ilha, o motorista 
da Xavante li parou' o motor e, com sua mulher e em
pregados do S. P. 1., foram procurar ovos de tartaruga es
condidos sob a areia. E não tardaram a encontrar duas 
covas, de onde retiraram nada menos de 256 ovos 1 

Novamente as embarcações singraram o Mortes. A 
Xavante II distanciou-se logo da nossa. Cedo, perde
mo-la de vista. Em meio do trajeto, Meireles fêz encos
tar o nosso motor a Üma barranca, para mostrar-nos um 
acampamento de caça dos xavantes, há muito abandonado. 
Os abrigos, muito pequenos, feitos de caibros revestidos 
de palmas de coqueiro, com uma entrada estreita, davam 
para uma ou duas pessoas apenas. Eram em número de 
9 e, à exceção de um único, estavam quase coQ:tpletamente 
destruídos pelo tempo. - "Os xavantes - explicou Mei
reles - fazem êsses acampamentos, privativos dos caça
dores, mudando-os continuamente: ora aqui, ora ali, nunca 
se fixando em nenhun1 lugar, por mais abundante que 
seja a caça. Uma questão, talvez, do nomadismo dêsses 
aborígenes". 

Depois da visita e de se fazerem vários flagrantes fo
tográficos, voltamos para a lancha. O motor, porém, co
meçou a falhar. Concertado, pouco tempo após nova falha 
se verificou. Outro reajustamento das peças e, logo adiante, 
o mais perigoso travessão - o de São Rafael - que a 
Xavante 1 transpôs galhardamente. Mas a viagem dali 
em diante se tornou bastante demorada, porque o nosso 
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"Penta" entendeu de não funcionar com regularidade. 
Felizmente, porém, depois de mais dois defeitos no mQtor, 
que foram logo reparados, atingimos, afinal, êste pôsto, 
às 16 horas do dia 4, já encontrando a Xavante li, que 
havia chegado meia hora antes . . 

* * * 

Efetuado o desembarque, fomos conduzidos aos nossos 
alojamentos, onde armamos as rêdes que havíamos tra
zido. Após um excelente banho no córrego de São Do
mingos, que passa por um lado· do pôsto, e depois do jantar 
(quase um banquete!) com que Meireles e sua amabilís
sima espôsa, D. Abigail, mataram a nossa tremenda f orne, 
dirigimo-nos para a frente da residência do casal, a fim 
de ouvir um modesto conjunto, composto de um sanfo
nista, um tocador de tambor e um outro de pandeiro. 
Largo tempo ficamos a escutar os executantes daqueles 
instrumentos, que na quieta noite sertaneja punham uma 
nota de rústica poesia. 

Nos dias que se seguiram, não nos faltaram distra .. 
ções: . passeios a cavalo, pescarias, caçadas, audições do 
conj~nto local é até mesmo, certa vez, um pouco de dança 
com a ·humilde gente do 'pôsto, a que muitos do nosso 
grup·o aderiram com especial agrado. 

* * * 

Os nossos · hospedeiros não se cansam de proporcio
nar-nos a maior comodidade e de cercar-nos de atenções, 
de modo que se· torne a mais aniena possível a nossa es
tada· aqui . · Temos áté a impressão de nos acharmos em 
nosso· próprio lar, tal o clima afetivo que nos envolve. 
Contudo, estamos ansiosos para ir ao encontro dos xa
vantes. 

* * * 

A partida estava marcada para hoje, dia 7, mas, tendo 
avistado uma densa fumaça do lado esquerdo do rio, Mei· 
reles, um grupo de empregados do S.P .1. e nós para lá 
nos dirigimos, num motor, na esperança de que os índios 
estivessem aguardando a nossa presença naquele local. 

Francisco fl/f f>frclcs - o 
pacif icDclor dos xa11anfcs 

A residência do chefe Meireles 

- r das Vista parcial do Pôst0 Pi:nc11tcl Barbosa. A s casas que aí aparecem sao ~ l 
d~ trabalhadores . A o fundo, a serra de S ão Domingos, que dá o nome ao oqa 



Cemitério do pôsto, onde estão sepultados os restos de Pimentel Barbosa e 
de seus cinco auxiliares, massacrados pelos índios do Roncador 

011!ro aEpccto cio pósto ele- atração dos xalJantes 
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Ao desembarcarmos, porém, ne~ sombra dêles ! Deviam 
estar já muito longe dali, segundo esclareceu Idalino, um 
dos homens para .::-quem o sertão . não tem segredos . 

Dccepcionados, regressamos ao pôsto, de onde, ama
nhã, iremos finalmente ao encontro dos temíveis h&bi
tantes do Roncador. 

-



... E. OS XAVANTES NÃO APARECERAM! 

A partida para o ansiado encontro - Guerra de ner
vos no acampamento do Pequiseiro - Prossegue a marclta 
pelo sertão - Duas flexas caem à nossa frente - No local 
de sacrifício de Pimentel BarlJosa e seus comgJanheiros 
- "Corél Corél" - Os xavantes retiravam os presentes, 
mas não apareciam - O melancólico regresso doa expedi
cioná.Jios - Outra vez à margem do Mortes. 

ACAMPAMENTO PRÓXIMO AO LOCAL DE SACRIFÍCIO DE PI
MENTEL BARBOSA, 10 de outubro - Depois do almôço, par
tiu do pôsto de atração do rio das Mortes, ante.-ontem, 
têrça-f eira, a expedição dirigida pelo chefe Meireles e com
posta dos elementos já citados em reportagens anteriores, 
acrescida de empregados daquele pôsto, somando ao todo 
26 pessoas, a maior parte das quais viajou de lancha e 
o resto por terra, para conduzir os animais. 

Pouco mais de meia hora de viagem, chegamos ao 
pôrto de onde penetraríamos na mata, distante de São 
Domingos duas léguas (*), ali pernoitando sob largo, alto 
e frondoso pequiseiro. 

A nossa primeira noite no sertão foi cortada de inú
meras peripécias, mas quero referir-me apenas, para não 
ser muito extenso, às ocorrências de que foram protago-

( •) Ao pôrto, que, pela sua situação, foi escolhido por Her
mano Ribeiro da Silva e -seus companheiros para penetrarem, pela 
primeirã,. vez, no território xavanfino, deram o nome, não do in
trépido sertanista, mas de Pimentel Barbosa, o qual, vindo nas pe
gadas de Hermano, se serviu do mesmo para a sua incursão na 
mata. Por justiça, êsse pôrto deveria chamar-se Hermano Ribeiro, 
nome com que figura, aliás, no mapa organizado pelo Instituto Çn~
tógrafico Cast.iglione Ltda., de São Paulo, em f 94·8. Isso não d1m1-
nuiria a memória de Pimentel Barbosa, cujo nome foi dado ao põsto 
de São ·Domingos, à lancha do S. P. 1., do mesmo pôsto, ao IOC!&l 
em que tombou vítima dos xavantes, a um riacho longe daqui 
e a não sei que mais. 
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nistas dois companheiros que, pelo pavor de um iminente 
ataque dos xavantes, deram a nota mais cômica da viagem. 

E' o caso que, armadas as rêdes entre os retorcidos 
troncos do "cerrado" (mata rala onde as árvores, não muito 
altas, se encontram separadas uns poucos metros uma das 
outras), formamos um semi-circulo em tôrno do pequi
seiro. Na barranca do rio, o conjunto a que já aludi es
palhava no ar uns sons que não se sabia bem definir se 
eram musicais, lembrando qualquer coisa de sertão bra
sileii:o e de "jungle" africana, ao mesmo tempo. Cessada 
a atividade dos tocadores, cada qual se preparou para 
dormir. Decorridas, porém, algumas horas, ouviu-se um 
grito dentro da noite. Era um dos cinegrafistas que ex
clamava - "Atiraram-me uma flexa na cabeça!" Acor
damos logo com o tumulto que se estabeleceu no momento. 
As nossas "flashes" entraram em ação. Foi-se ver: não 
se tratava de flexas, mas de um galho sêco que se havia 
desprendido do alto da árvore sob a qual dormia o apa
vorado "cameraman~'. 

Meireles procurou serenar os ânimos: 
- Não se .preocupem. Os índios não atacam em lugar 

como êste. rues só se lançam contra nós em campo raso, 
onde podem manejar à vontade o arco e a borduna. Tra
tem de dormir, que é melhor! 

O sossêgo veio novamente, mas eis que pouco depois 
outra exclamação se ouviu, p~tida de um dos auxiliares 
do S.P .1. - "Um caiu nágua!" Um, quem? Um xavante, 
foi o que logo pensamos. Mas não havia também nenhum 
xavante no rio. Algum grande peixe, talvez, que saltasse 
no Mortes. Apesar da calma que Meireles procurava in
fundir, quase todos estavam preocupados com a iminên
cia de um ataque dos silvícolas. Uma verdadeira guerra 
de nervos. Afinal, passou a noite e, na manhã de ontem, 
partimos, - 19 a cavalo e 7 a pé, a quase totalidade ar-
1nada de espingardas, mosquetões, fusis e revólveres, como 
se f ôsse para uma expedição punitiva ... 

Após várias horas de marcha, paramos, para o al
môço, numa várzea rodeada de buritis, onde Pimentel 
Barbosa mandou abrir uma cacimba de boa água. O sitio 
ficou sendo conhecido por Buritisal. Terminada a refei
ção, pusemo-nos de novo a caminho, em direção a êste 
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local, em que deveríamos defrontar-nos com os xavantes, 
e onde, em novembro de 1941, aquêle velho servidor do 
S.P .1. havia sido massacrado com seus companheiros, em 
núinero de cinco. 

Logo que deixamos o Buritisal, no comêço da arran
cada para a selva, o mateiro Ladislau ~eio ao encontro de 
Meireles e comunicou-lhe que os "caboclos" haviam ati
rado duas flexas entre êle e outro companheiro. Era o 
aviso da presença dos xavantes em nossa rota. Meireles 
explicou, então, que aquilo tinha o significado de uma es
pécie de provocação, ou, melhor, de um teste dêles para 
conhecerem as nossas intenções: se lhes respondêssemos, 
dando tiros, era porque desejávamos combatê-los. Se nada 
fizéssemos: sinal de paz .. Nada fizemos, é claro, e os ín
dios não 'nos importunaram mais com suas flexas vindas 
ninguém sabia de onde. 

Com o objetivo de abreviar tempo e esfôrço, despre
zou-se a estrada antiga e, a golpes de facão, foram à frente 
vários empregados do S. P. 1. abrindo nova picada na 
mata. Marchamos assim quase duas horas, avançando 
apenas alguns metros de cada vez, quando, ao cabo, se 
verificou que o roteiro certo não era o que estávamos se
guindo. Voltamos, então, por outro lado, e, após exte
nuante marcha, chegamos, enfim até aqui, onde devería
mos fazer alta, tendo-se-nos deparado antes, no caminho, 
o esqueleto de um animal, con1 pedaços de couro ainda 
aderido à carcassa, cangalha e caixotes espalhados pelo 
chão - fruto da maldade dos índios, quando do primeiro 
encontro de Meireles com a turma do Roncador. 

No sítio onde Pimentel Barbosa foi sacrificado com 
sua gente, o chefe atual do pôsto de São Domingos man
dou levantar anteriormente, um pequeno abrigo, com um 
tôsco girau, sôbre o qual colocou, no mo!ll~nto da c~e
gada, alguns facões e colares para os sllv1colas. Fe~to 
isso, fomos acampar a cêrca de duzentos metros de dis
tância do mesmo, entre as acolhedoras frondes de un1 
capão. Depois de cada um armar sua rêde, os homens do 
S. P. 1. deram inicio ao preparo da refeição. 

Não havia ainda transcorrido uma hora, quando Mei
reles foi insp.ecionar o abrigo: já ali não se encontra':am 
os presentes deixados .pouco antes. Empregados do posto 
e alguns dos nossos companheiros, empunhando facões e 
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fazendo-os tinir, batendo uns contra os outros, aos gritos 
de "Corél Coré!" (*), procuraram atrair os índios que, 
todavia, não apareceram. 
~ Novos facões, colares, tesouras, carretéis de linha para 
pesca, anzóis, etc., foram estendidos sôbre o girau. Todos 
se af ~s taram. Alguns ficarani ao longe; observando o que 
ia acontecer. Não era possível divisar nitidamente o que se 
passava . no abrigo, em virtude das inúmeras árvores exis
tentes nas prpximidades. "Tarzan" e outro companheiro 
subiram a uma alta sucupira. Um empregado do S.P .1. 
escondeu-se atrás de um cupim. Mas os xavantes não 
quiseram apresentar-se ostensivamente à vista de pessoa 
alguma. ~les saiam sorrateiramente do mato, sem que nin
guem os . visse e, agachados, retiravam os .presentes do 
girau. Os observadores mal distínguiam fugitivas som
bras deslisando, rápidas, sob o abrigo. Quando ltleireles 
voltou ao local, nenhum presente mais se via! 

Pela terceira vez, novas dádivas aos habitantes da mata 
foram depositadas no lugar do costume, agora acrescidas 
das fotografias dos silvícolas, tiradas por ocasião do en
contro dêstes com o chefe do Pôsto Pimentel Barbosa. 
Sôbre estas se colocaram, para que o vento não as levasse, 
servindo de pêso, tesouras, colares e outros adornos. 
Quando, porém, voltamos ao abrigo, pouco tempo depois, 
vimos que os. facões e outros presentes haviam sido car
regados pelos xavante~, à exceção daqueles que estavam 
sôb~e as f ot~grafias, nas quais nem sequer tocaram t Pa
rece que os representantes da tribo do Roncador têm a 
superstição, como a maioria dos índios, do malefício cau
sado pela ~agem humana fixada no papel. 

Não tendo aparecido diante de nós, Meireles esperava 
que os xavantes, ·na manhã de hoje, quinta-feira, se tor
nassem menos medrosos e entrassem em contacto conosco. 

( *) A origem dêsse "Coré ! Coré!" é a seguinte: Certa vez, 
antes . da pacificação, desciam o Mortes alguns empregados do Põsto 
Pimentel Barbosa, quando viram uns quatro ou cinco xavant~ na bar
ra'nca do rio, que g&Sticulava.m e gritavam qualquer coisa que êles en
tenderam ser "Coré! Coré l" - palavra que tomaram como ''pre
sente", o que era, por certo, o que êles desejavam. 

~las presente não é "Coré", não sabendo mesmo o intérprete 
do põsto, que para lá foi anos mais tarde, o que significa tal vo
cábulo. Certame-nte foi outro o que ~ xavantes disseram, parecido 
com "Corél Coré!" e daí o engano da gente de São Domingos. 

32. 
_,., ._..., . 

O Põrto H t' -:mano - - ponte de partida para a penetração nos domínio,. 
xavantinos 

Depois qut? o chefe eia exrwdicão escolhe o local para o acampamento, as 
rêdes são armadas er.1 rc as árvores do cerrado. C omo natural instinto de 

de[ esa, todos procw ám ficar o mais perto possível uns dos outros 



Expeá1cit>nários ó hora da «bóia», no acampamento do Buritisal 

• 
O abrigo, próximo ao local do sacrifício de Pimentel Barbosa e seus aux iliares, 

scb o quéJÍ M eireles depositava os presentes destinados aos xauante~ 
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Mas, à noite, os homens do tal conjunto, que eu não tenho 
ânimo de chamar de musical, foram com seus instrumen
tos para os lados do abrigo . e fizeram, para · agradar os 
"caboclos", um barulho tremendo com seus bombos, san
fona, chocalhos e pandeiros, acompanhados de gritos. bár
baros e de imitações de animais, principalmente de cabra. 

Ou fôsse o efeito da infernal "serenata"; ou mêdo de 
enfrentar tanta gente e - o que era pior - ·armada, como 
para uma batalha, o que é fato é que hoje; pela manhã, 
não se viu nem sombra de xavante. Nem mesmo os pre
sentes, postos pela quarta vez, êles voltaram a buscar 1 
A vista disso, Meireles achou melhor regressarmos, o que 
faremos após o café, dirigindo-nos novamente ao· B~riti
sal, onde, depois de comermos a infalível "Maria Isabel" 
(nome que aqui dão a um prato composto de picadinho 
de carne de sol misturado com arroz ou com farofa) e 
descansarmos um .pouco, rumaremos para a barranca do 
Mortes, ali voltando a pernoitar sob a ramaria do velho 
pequiseiro, de que falei no comêço desta reportagem. 

• * • 

Pouso no PEOUISEIRo, 11 de outubro - Ontem, em volta 
de uma fogueira, antes de irmos para as nossas rêdes, 
Meireles assim explicou o motivo do fracasso da expedi
ção, ou, antes, do não aparecimento dos i~dios diante de 

• nos: . 
- Duas razões, a meu ver, justificam o fato: uma 

delas: - a morte de um burro da nossa tropa, quando da 
vez em que estivemos em contacto com os · xavantes, em 
princípios de agôsto último, - burro que sacrificaraín 
quando, em marcha retardada, vinha muito distanciado 
dos outros animais e cujo esqueleto vocês viram no ca
minho. Nenhuma razão existia para tal brutalidade, que 
foi certamente perpetrada por algum "espírito de porco" 
da selva. Tenho certeza de que o "capitão" (*) da tribo, 

( •) ·Na selva ou no sertão não se diz mais, hoje, as palavras 
"cacique", "tuchaua" e outras para def ignar chefe de tribo, mas 
sim "capitão". Es.sa denon1inação resultou do oSeguinte: Pedro Il, 
para agradar aos silvícolas e atraí-los ao nosso meio, costumava 
dis~ribu ir fardas e patentes, naquele pôs to, a chefes indígenas. An
tónio de Pádua Fleury, no seu relatório à .Assembléia Legislativa 
de Goiás, datada de 1849, fala da entrega, por ordem do monarca, 
de fardas e patentes de cap.! tão a doi·s chefes chambioás. 
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que se n1ostrou muito nosso amigo, não teria ficado sa
tisfeito com o autor da perversidade. O outro motivo 
se prende à agressão, em fins do mês passado, à família 
de um _ex-empregado do S.P .1., de nome Antônio Fer
reira, cuja companheira teve a cabeça rachada a golpes 
de borduna, vibrada pelos índios, que agrediram ainda 
duas filhas do casal e flexaram um rapaz, filho de um 
dos nossos auxiliares do Pôsto Pimentel Barbosa, que aju
dava Ferreira a fazer uma canoa. As agressões foram se
guidas de roubo, tendo os xavantes can·egado alguns ob
jetos das vitimas, que se refugiaram em São Domingos, 
onde se encontram. Tais fatos devem ter motivado o re
ceio dos índios,. com relação a alguma represália de nossa 
parte, principalmente vendo ·que o número de pessoas que 
se encaminhavam para o seu reduto era três vêzes .maior 
do que o da vez e1n que lá estivemos. Provàveln1ente, pen
saram num ajuste de contas e daí o 1nêdo de se aproxi
maren1 de nós. 

Depois de avivar o fogo que ia morrendo, continuou 
o inspetor especializado do S. P. 1.: 

- Acredito que com o tempo, depois de refletiren1 
que não desejamos faz.er-lhes mal algum, pelo contrário, 
só procuramos agradar-lhes, fornecendo-lhes coisas gran
demente úteis, como facões, machados, panelas, tesouras, 
etc., acabarão por chegar até nós, sem constrangimento de 
espécie alguma, como aconteceu, de resto, com outras tri
bos, talvez mais perigosas e desconfiadas que a dos xa
vantes. Creio também que a pacificação dêsses silvícolas 
se processará mais ràpidamente depois que aqui chegar o 
intérprete que já se encontra en1 Goiânia, e que com êles 
entrará em entendimento em língua xerente, que é a 1nesma 
que falam os índios xavantes. 

* * * 

Na mesma lancha que nos trouxe, e que ficou amar
rada no pôrto, regressaremos dentro de alguns momentos 
a Pin1en tel Barbosa. A manhã está magnifica. 

U1vl PEQUENO RAIDE NO CERRADO 

18 quilómetros a pé, sob o sol causticante do sertão -
No abrigo da Roça, onde os índios tambéni recebem pre
sentes - Co1nendo em (ôlhas de árvore - Uma cacimba 
de água leitosa e intragável - E, ainda desta vez, nada 
de :.cavantes! ' 

SÃQ DoMINGOS, 12 de outubro - Penalizado com o 
nosso desapontamento, Meireles não queria que regressás
semos ao Rio sem vermos os xavantes, talvez - quem 
sabe? - para que não se confirmasse aquela assertiva de 
muitos, de que tais índios não .passavam de lenda. · 

Assim, numa terceira e última tentativa, depois do 
descanso de ontem, o chefe do pôsto daqui fêz-nos voltar 
hoje ao pôrto do Mortes - o qual, pela razão anterior-
1nente exposta, teimo em chamar de "Hermano Ribeiro" 
- e dali nos conduziu à Roça (denominação dada ao 
lugar, por ter sido feita no mesmo, tempos atrás, uma 
roça de mandioca para os índios), si tua da a légua e meia 
da barranca do rio, - trajeto que vencemos a pé, na ida 
e na volta, perfazendo assim um total de 18 quilôtnetros, 
sob um sol mais abraz.ador que o do Distrito Federal no 
mês de janeiro. 

Na Roça, ~leireles costuma deixar tan1bém presentes 
para os aborígenes, que se tornaram freqüentadores do 
local. O pior, porém, é que lá não existe água. Tornou-se, 
por isso, preciso cavar no solo um fundo buraco, de onde 
os empregados do S. P. 1. relirava111, dificilmente e em pe
quenas quantidades, um líquido leitoso, de sabor desagra
dável. Como, entretanto, a sêde era tremenda, bebemos 
assim mesmo a tal água, depois de coada no lenço. O 



36 LINCOLN DE SOUZA 

almôço, frugalíssimo, constou de carne de anta, picada e 
1nisturada com farofa, na qual foi empregada uma fari
nha grossa como cascalho. . À falta de pratos, comemos 
nun1as fôlhas largas de árvore, colhidas nas redondezas. 
Como não havia talheres, tivemos de substitui-los pelos 
dedos ... 

Todo o nosso sacrifício, poré1n, foi inútil. Os índios 
não foram à Roça, nem desde muito ali co1nparecian1, pois 
os presentes postos para êles, a última vez, se encontra
vam ainda no mesmo lugar, estando os de metal inteira
inente enferrujados. 

Mas será mesmo que existem xavantes? 

Estamos começ4lndo a duvidar ..• 

O MASSACRE DE PIMENTEL BARBOSA 
E DE SEUS AUXILIARES 

A verdadeira narrativa da trdgica ocorr~ncia da tarde 
de t6 de novembro de 1941 - Dois xerentes e um craô como 
enviados especiais de Pimentel Barbosa junto aos habi
tantes do Roncador - O fracasso da missão dos silvicolas 
- Um dos indios pressentiu o pavoroso acontecimento -
As pesap,as bordunas esmigalharam os ossos do corpo ~ 
da cabeça das vitirnas - Tocaias de xavantes para mas
sacrar os que fôssem buscar os corpo1 insepuUos - O 
depoimento de ldalino da Lu~, atual e·mpregadõ do pôsto de 
São Domingos e testemunha dos fatos que se seguiram . à 
tragédia de que foi palco a seh,•a matogrossense. 

SÃo DoMINGos, 13 de outubro - Em tôrno do massa
cre de Genésio Pimentel Barbosa e seus cinco companhei
ros - Luís Moreira, Joaquin1 Mendes, Fredolino Tôrres, 
Domingos Carvalho e Oscar Grecoviack, verificado em 6 
de novembro de 1941, quando se tentava a pacificação dos 
xavantes, têm corrido as mais desencontradas versões. Foi 
por isso que, antes do meu regresso ao Rio, quis ouvir, 
pessoalll!ente, o relato fiel dos acontecimentos que se de
senrolaram em plena selva, feito .por um auxiliar dêste 
pôs to, ainda não empregado do S. P. 1 naquela ocasião, 
mas testemunha dos fatos que se seguiram ao sacrifício 
do velho indianista e dos seus citados auxiliares, o qual 
teve conhecimento da impressionante ocorrência através 
do depoimento pormenorizado de três índios que também 
acompanharam Pimentel Barbosa e que conseguiram es
capar à sanha sanguinária dos xavantes. 

Trata-se de Idalino da Luz, sertanejo experimentado~ 
já passando da casa dos sessenta, mas forte e destemido, 
sagaz e ágil, que é, ao lado do prêto Ladislau, um dos 
melhores colaboradores de Francisco Meireles. 
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Idalino é um caboclo de olhar arguto, a que coisa al
gun1a escapa e1n 111atéria de sertão: êle se orienta sem bús
sola em certos trechos do cerrado, quando nêles penetra 
pela prilneira vez, co1no se há 1nuito já os conhecesse; 
sabe onde encontrar água, caça ou palmito; as frutas que 
se podem ou não con1er; reconhece, num rápido olhar, 
pegadas de aves e animais; calcula distâncias com notá
vel precisão; diz quando vai chover ou fazer bom tempo, 
não ignorando o nome de um só representante da flora 
e da fauna da região. Idalino, na verdade, pode ser clas
sificado como um homem-bússola, telêmetro, barômetro, 
um "expert" da mata, enfim, que ~ieireles te1n a seu ser
viço e que, após a nossa visita ao pequeno cerni tério daqui, 
passou a narrar o caso do massacre do primeiro chefe do 
pôs to e de seus cinco companheiros: 

- Quando o Sr. Pimentel Barbosa veio para êste lugar 
- começou êle - trouxe consigo vários auxiliares do Rio 
e de São Paulo, dos quais apenas um era sertanejo, e mais 
dois índios xerentes e u1n craô. Daqui partiu êle, em ou
tubro de 1941, para o cerrado, atrás dos xavantes, acom
panhado de seis ca1naradas e mais os três índios. Antes 
de atingir o local de onde não mais voltou com vida, 
nca1npou na barranca do Mortes e no Buritisal, ali pas
sando uma semana. Do Buritisal seguiu para a frente, 
abrindo a picada que o conduziu ao seu derradeiro pouso. 
De lá voltou um dos camaradas, que servia como tropeiro, 
para buscar certa 1nercadoria aqui e1n São Domingos. 
Ficou, portanto, a expedição composta do chefe, cinco au
xiliares cristãos e três índios. Ao chegar ao sítio onde 
depois ·foi assassinado, o Sr. Pimentel fêz construir um 
rancho, em que se abrigou com sua gente, mandando de
pois os índios dizer aos xavnntes que queri~ amizade com 
êles e que trazia presentes para todos. 

Idalino acende u1n co111prido cigarro de palha e depois 
continua: 

- Os xercntes e mais o craô, antes de aparecer aos 
xavantes, foram sorrateiramente à aldeia dêstes e, sem 
serem vistos, do seu esconderijo, ficaram a ouvir a con
versa dos índios. Souberam, assim, que a língua dos xa
van tes era a mesma que êles xerentes falava1n. No dia 
seguinte, apresentaram-se então aos habitantes do Ronca
dor e disseram ao que iam. Os caboclos, porém, não lhes 
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responderam uma única palavra, nem tão pouco fizeran1 
o mais vago gesto para dar a entender o que quer que 
fôsse. Desapontados con1 a atitude estranha dos índios, 
os xerentes e o craô voltara1n, narrando ao chefe o que 
havia acontecido. O Sr. Pimentel Barbosa, entretanto, não 
tlesanimou: mandou-os novamente à .presença dos xavan
tes. O resultado foi o mesmo que o anterior. Pela terceira 
vez partiram os índios, mas ... 

ldalino interrompe a narrativa para reacender o ci
garro que se apagara. Em seguida, prossegue: 

- ... enquanto os indio~ estavam fora, os xavantes 
chegara1n ao rancho do chefe do pôs to - deviam ser uns 
300! - e, a golpes de borduna, lhe esmigalharam o crâ
neo e lhe partiram os ossos do corpo, o mesmo fazendo 
aos seus auxiliares. Foi uma "miséria" tremenda! Os ca
dáveres deviam ter-se tornado irreconhecíveis. 

- Você disse "deviam ter-se tornado ... " Ninguém 
foi lá depois? 

- Que esperança! Vá escutando: os índios que tinham 
ido pela terceira vez conversar com os xavantes, estayam 
já de volta, sem nada conseguir, como sempre, quando, 
longe ainda do lugar do massacre, um dêles parou e, adi
vinhando o que se passara, com os olhos arregalados, ex
clamou: "Está tudo acabado! Os xavantes mataran1 
todos!" Depois, aconselhou os con1panheiros a tomar outro 
rumo, no que êles concord~ram. Fizeram então algumas 
voltas, a fim de não encontrarem índios no caminho. Dessa 
forma, puderam ver, à distância, os corpos das vitimas 
tombadõs aqui e ali, empapados em sangue e, destruídos 
e espalhados pelo chão, nas imediações, caixotes, latas, 
bruacas e dezenas de objetos que se encontravam no ran
cho. Ao lado dos cadáveres se via um número incalculá
vel de bordunas, com as quais os xavantes tiraram a vida 
do Sr. Pilnentel e dos seus auxiliares, tendo escapado, 
por sorte, apenas o tropeiro que tinha vindo a São Do-
1ningos e que já regressava ao cerrado, para também ser 
1norto, certamente, quando, em 1neio da viagem, soube ~o 
trágico acontecimento pelos xerentes e o craô, os quais 
só na tarde do dia seguinte puderam chegar a êste pôsto. 

A "matança" - diz ainda Idalino no seu pitoresco 
linguajar - se deu à tarde e não à noite, quando todos 
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dormiam, como se conta por aí. E tanto isso é verdade, 
que foram encontradas, do lado de fora do rancho, bor
dunas com golpes de facão, - sinal evidente de luta entre 
os rapazes do S.P .1. e os xavantes. 

Depois do crime praticado, os caboclos foram para 
perto da barranca do Mortes, ai organizaram piquetes e 
ficaram, durante um mês inteiro, de tocaia, a fim de 
n1assacrarem também os que f ôssem buscar os despojos de 
suas vitimas, calculando os xerentes, pelos piquetes e ves
tígios que os xavantes deixaram de sua permanência no 
terreno, que o número dêstes seria de 200, aproximada
mente. 

Passado um mês de espera, vendo que ninguém apa
recia, êles então se afastaram para sua aldeia. Só depois 
de decorrido quase meio ano é que, com a nomeação 
do substituto do finado Pimentel Barbosa, foram trans
portados para aqui e sepultados no nosso pequeno cemi
tério os restos daquele chefe e dos seus homens, dos quais, 
aliás, só havia os esqueletos espatifa dos. 

Antes de dar por terminada a palestra, fiz uma per
gunta a Idalino: 

- E as armas? Barbosa não as levava? 
- Sim, levava, mas estavam fechadas dentro de um 

caixote. 
E com esta últin1a informação, ldalino afastou-se para 

cuidar do abate de uma rez no curral do pôsto. 

UMA CANÇÃO DE AMOR DOS JAVAtS 

A inteligência viva e imaginosa dos índios - Como 
nianif estam sua capacidade intelectual e artística - As 
histórias de bichos, que embalaram a nossa infd.ncia - Os 
javaés também amam como os civilizados - Algumas 
h()ras de palestra com um jovem representante daquela 
tribo, empregado no P~sto Pimentel Barbosa. 

SÃo DoMINGos, 13 de outubro - A primeira manifes
tação intelectual dos índios que temos é, sem dúvida, atra
vés de suas histórias de bichos, cuja urdidura põe de ma
nifesto uma inteligência viva e imaginosa. 

Todos nós nos recordamos ainda do caso da onça e 
o bode, do veado e o jaboti, do urubu e o sapo, e tantas 
outras que embalaram a nossa infância. Também, mais 
tarde, ficamos sabendo como os índios explicam a ori
gem do homem e da mulher, dos astros, dos elementos 
e de muitas outras coisas, segundo a sua primária menta
lidade. 

Mas o que lhes falta em conhecimentos de ordem in
telectual, sobra-lhes em imaginação e sensibilidade, que 
os levam a interessantes criações folclóricas e artísticas. 
Como prova disso, aí estão as já citadas histórias de bichos, 
os adornos admiràvelmente trabalhados, - e, o que é mais 
curioso, com tôsco material - certos vasos e utensílios 
de uso da tribo e, em especial, os seus cânticos de guerra 
ou de amor, onde repontam, naqueles, uma bravura sem 
par e, nestes, uma alma enternecida e amorosa como a do 
civilizado. 

No que tange a esta última expressão do espírito aba. 
rigene, tive oportunidade de conhecer uma bela canção 
que às vêzes gosta de cantar um índio javaé, empregado 
neste pôs to indígena. 
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O representante da citada tribo, que -pode contar de 
14 a 16 anos (os silvícolas não têm a menor noção de 
idade), filho de índios já aldeados, costumava trabalhar 
para os funcionários do S. P. 1. en1 Leopoldina (hoje 
Aruanã), aos quais dedicava sincera estima. Um dia o 
rapaz, que se chama Canari, resolveu acompanhar um dos 
chefes do aludido serviço, fixando-se em Pindaíba e pas
sando logo depois a servir neste pôsto, do qual é ótimo 
auxiliar. 

Voltando, porém, à canção do javaé, pensei em fixar
lhe a letra, apesar do meu completo desconhecimento da 
língua que falam aquêles índios, - a mesma, aliás, dos 
carajás. Tomando da pena e diante de umas tiras de papel, 
pedi a Canari que fôsse dizendo, muito devagar, o que 
êle cantava. O rapaz atendeu-me, não sem grande relu
tância. O trabalho não foi fácil. Tornou-se preciso uma 
grande paciência para registrar o que ia ouvindo, pois 
cada palavra, para ser bem compreendida por mim, tinha 
de ser repetida várias vêz.es. Canari mostrava-se, de 
quando em quando, impaciente, chegando mesmo a irri
tar-se. Eu, porém, procurava agradá-lo, prometendo-lhe 
uma boa gratificação. Assim, depois de incalculável es
paço de tempo, consegui, afinal, fixar a seguinte letra""" da - . , cançao Javae: 

Aunicã 
Réré-areri 
ldiarãm'cã 
Réré-areri 
Laranquê, quiaribi, 
Ichaquê, riuariã 
Uberiuariã 
Réré-areri 
ldiarãm'cã 
Réré-areri 

Não garanto a perfeição do meu trabalho, visto que 
em certas palavras por mim registradas há sons ou síla
b.as,. que. nã? . se pode"?- passar para o papel com 'os nossos 
s1na1s d1acr1hcos. O final de "ichaquê'', por exemplo não 
• b " A" ' e ~m que , mas um som mais ou menos semelhante, 
de nnpossível fixação gráfica. Como, todavia, não tive a 
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pretensão de realizar obra de filólogo, e sim apenas o desejo 
de divulgar algo sôbre o cântico dos indígenas, espero que 
êstes meus amigos da selva me desculpem se lhes mutilei 
o idioma, - o que êles fazem, de resto, com relação ao 
nosso, quando, já civilizados, falam o português. 

Depois dêsse esclarecimento relativo à questão de 
gramática, passo a revelar o que diz o índio naqueles dez 
versos de sua . canção. Para sabê-lo, foi preciso outra 
dose igual de paciência, minha e dêle. Canari, como todo 
índio que não tem intimidade com o branco, só respon
dia por monossílabos, ou por uma ou duas palavras ape
nas. Raramente ultrapassava êsse número. Assim o rapaz 
depois de dezenas de perguntas, foi dando as suas 'respostas' 
de modo a me permitir formar os seguintes períodos; 
lndia passeava mato. Viu lndio. lndio cantando. lndia 
correu. Foi perto índio. Foi com índio. Embora. Longe! 

Através dessas telegráficas respostas, pode-se perfei
tamente recompor, na sua beleza rústica, todo um romance 
enternecido da mata: a índia descuidosa e sonhadora, va
gando sob as folhagens como uma Diana bronzeada e nua. 
Nisto, ouve ao longe o canto bonito de um índio. Deve 
ser jovem, forte, corajoso. E' o pássaro mágico da flo
resta, que arrebata, com o encanto de sua voz os ou
vidos das donzelas da selva. E ela - talvez a flor' da tribo 
- parte, então, fascinada, subjugada, rendida, ao encon
tro daquele irapuru hu1nano, que cantou mais alto dentro 
do seu coração. . . Depois, abandonando tudo - a maloca 
doméstica, sua gente e sua aldeia - feliz e orgulhosa, ela 
parte com o jovem companheiro, para outra terra, para 
outra aldeia, para muito longe, para o amor ... 

O javaé Canari 



DE VOLTA DE SÃO DOMINGOS 

Viajando nu1n frágil 1nptor em plena escuridão 
B1·eve parada em Pindaíba - Se1n café e sem alm.ôço no 
dia seguinte - Apenas a água elo flf ortes para enganar 1i 

fome... - Chegada a Xavantina e part'ida para o Rio, 
depois de alouns dias e?n Aragarças - Perco1·rülos 3. 5·19 
quilô1net1·os, por via aérea, de rnotor, a cavalo e a pé. 

ARAGARÇAS, 17 de outubro - O nosso regresso não_ foi 
tão suave c91no supúnhamos. Deixamos São Domingos 
às 4 horas e 25 minutos do dia 14, no motor que fôra de 
Xavantina, .pertencente àquela base. Pensávamos passar 
a noite em Pindaíba, que fica mais ou menos ao meio da 
rota São Domingos-Xavantina. Paramos numa barranca 
do Mortes, por volta das 11 horas, para um ligeiro almôço 
e continuamos depois a nossa viagem, que parecia nunca 
mais chegar ao têrmo. O tempo arrastava-se numa lenti
dão incrível. Tinha-se a impressão de que o dia não se 
acabaria mais. O mesmo cenário já meu conhecido, de 
um e outro lado do rio, desta vez visto com olhos desen
cantados. Repetição. Cansaço. Monotonia. . . Por fim, 
anoiteceu e se foi fazendo tudo tão escuro, que a navega
ção começou a tornar-sé perigosa. Ao nos aproximarmos 
de Pindaíba, já noite fechada, um dos nossos deu um tiro 
de carabina. Minutos após, apareciam lampeões na bar
ranca do rio. Era1n os homens do pôs to dali, a indicar-nos 
o caminho. Em Pindaíba fizemos um ligeiro repouso. 
Às 2 horas da madrugada parti1nos, não mais na escuridão, 
porém sob a luz. de magnífico luar. Depois, o dia clareou. 
Veio o desejo de tomar o nosso 1natinal café, adoçado corrt 
rapadura. Ao procurar1nos, entretanto, a lata do pó, ve
rificamos, desolados, que a mesma havia desaparecido ou 
teria ficado em Pindaíba. Continuamos, por isso, a via
gem en1 absoluto jejum. Chegou a hora do almôço. Nova 
e desagradável surprêsa: nada no barco, nem um simples 
pedaço de carne de sol. A f orne começou a aumentar. 
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Após minuciosa busca, descobrimos, afinal, uma rapadura, 
que, irmãn1e~t~ repartida, conseçuiu acalmar por algumas 
horas o suphc10 dos nossos estomagos. Em meio do ca
minho, foram mortos com um sem número de tiros (que 
'"can1peões" da pontaria!) dois patos selvagens. Todos 
nós nos alegramos ante a perspectiva de um delicioso re
pasto. Pensou-se em assar logo uma das aves abatidas. 
Mas - cúmulo do azar! - não havia sal, nem mais coisa 
alguma no nosso caixote de mantimentos. Tivemos de 
fazer . o resto . do percurso até Xavantina, onde chegan1os 
ao cair da noite, sem comer o que quer que fôsse. Feliz
mente, tínhamos água com fartura: a água do rio das 
Mortes, que então bebíamos para despistar a fome ... 

Na base da Expedição Roncador-Xingo fomos gentil-
1nen te recebidos pelo Engenheiro Roxo da Mota, que nos 
proporcionou um jantar memorável, tal a variedade ex
celência e. abundância dos pratos. Mal sabia êle que: mí
seros famintos, naquele momento nos contentaríamos até 
mesmo com a pavorosa "Maria Isabel" •.• 

De Xav~tina viemo~ para aqui, onde permanecere
mos até o dia 22, quando um CAN (Avião da F. A. B. que 
quinzenalmente chega a Aragarças) nos transportará ao 
Rio. 

Ao __ descer111os no Aeroporto Santos Dumont, segundo 
nossos cálculos, teremos feito no percurso Rio-Mato Grosso 
no sentido de ida e volta, nada menos de 3.519 quilô= 
1netros, sendo - 2. 643 por via aérea, 768 de motor (lancha), 
90 a cavalo e 18 a pé, gastando-se ao todo 45 dias na aci .. 
dentada e extenuante viagem. 

E tudo isso para não ver os xavantes !. .. 

~fAIS UMA VIAGEM AO RIO DAS MORTES 

' (Novembro de 1946 a fevereiro de 1947) 

Pouco após o nosso regresso a esta Capital, 
em outubro de 1946, os xavantes apareceram para 
Meireles, não na selva, mas já mesmo em frente 
ao Pôsto Piptentel Barbosa. 

O inspetor especializado do S. P. 1. veio ao 
Rio no mês seguinte e entregou ao seu superior 
hierárquico um pormenorizado relatório sôbre o 
acontecimento. Depois, outros encontros foram-se 
realizando, então com mais f reqüência, entre a 
gente do pôsto e os habitantes do Roncador, que 
se mostravam ainda muito nervosos e descon
fiados. 

Animado por tais ocorrências, voltei a São Do
mingos, em companhia de Mário Baldi, à época 
fotógrafo de "A Noite", aproveitando até Aragar
ças um avião especial que transportava parlamen
tares, para uma visita à base da Fundação Brasil 
Central. 

Ali, enquanto aguardávamos condução para 
o nosso destino, consegui da gentileza do '!tlinis
tro João Alberto que um dos aparelhos da Fun
dação nos conduzi~se ao acampamento da Expe
dição Roncador-Xingu, à margem do Culuene, onde 
tivemos oportunidade de conhecer os indios cala
palos, bem como, em Xavantina, quando por lá 
passamos, o "capitão" dos nahquás - o pequeno, 
mas destemido CamalilJe. 

Viajando, em seguida, para São Domin(JOS, 
escalamos em Aruanã, em cuja localidade visita
mos os poucos carajds que ali estavam aldeados. 
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Da antiga Leopoldina, partimos para a terra dos 
xavanfes e, na volta, nos defrontamos com os ca
rajás da ilha do Bananal e os de São José dos Ban
deirantes. 

Nas páginas seguintes estão fixadas as repor
tagens feitas durante esta segunda viagem, inclu
siv~ alguns flagrantes do sertão e das populações 
gozano-matogrossenses, com sua pobre gente es
quecida de todo pelos poderes públicos, sen1 as
sistência de espécie alguma, vegetando, estiolan
do-se, sub-nutrida e corroída de males sem conta, 
em meio dos mais belos cenários que os meus olhos 
já contemplaram. 

OS CALAPALOS DO (:ULUENE 

No aca1npamento da Expedição iJ1oncador-Xingu, à mar
geni do Culuene - A acolhida amistosa dos silvícolas -
Caras e corpos pintados, num eterno carnaval - Distri
buição de p1·esentes - De goiabada, nem cheiro! Izarari, 
o suposto matador de Fawcett, as duas espôsas e a linda 
Tiari,aco - Us-r>s e. costumes da tribo - O fotógrafo de 
"A Noite" assombra os índios com a sua incrivel dentàdura. 

XAVA1'1TINA, 28 de novembro - Acabamos de regres
sar, eu e o fotógrafo Baldi, de un1a visita aos índios ca
lapalos, que se eneontra1n, de passagem, no acampamento 
da Expedição Roncador-Xingo, à margem do Culuene. 

Ao descermos no ca1npo dali, algun1as dezenas de ín
dios aproximaram-se do avião e, no primeiro contacto co
nosco, apertavam-nos a1nistosamente a 1não, a qual não 
largavam se não a retirásse1nos, perguntando: "Como 
chama?" - Co1110 chama?". 

In1ediatan1ente, fon1os cercados por outros aborígenes, 
vindos de 1nais longe, lodos sorridentes, amáveis, baten
do-nos an1igàvehnente no ombro e indagando o nosso nome. 
Co1neçamos então a distribuir os presentes que levamos, 
principiando por uma boa quantidade de figurinhas colo
ridas às crianças calapalos, que se 1nostraram bastan~e 
satisfeitas con1 a oferta. As mulheres - - entre as quais 
algu1nas era1n, na verdade, bonitas - trazendo os filhos 
pequenos enganchados nos quadris, pedian1 presentes para 
os garolinhos, extren1an1ente parecidos co1n os bebés ja
poneses. Outras, enfiavam as n1ãos nos bolsos de minha 
blusa, procurando coisas, dêles retirando, sem a men?r 
cerimônia, minha caneta-tinteiro, lápis, chaves, boTsinha 
de niquéis, lenço, etc. Mas eu lhes retomava delicada-
1nente cada objeto, fazendo-as con1preender que não podia 
dar nenhum dêles. Mal tornava a guardar o que elas ha
viain tirado e 1ne distraía a olhar para alguma parte, no-
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vamente, sentia 1nãos de adulto ou de criança a invadir-me 
as algibeiras. . . Achei 1nais prudente seguir logo para o 
acampa1nento da Expedição, - o que fiz con1 Baldi, que 
já havia entrado em ação con1 sua Leica. 

Em caminho, veio ao nosso encontro lzarari, o "capi
tão" dos calapalos, o qual, segundo se diz, foi o inalador 
do Coronel Fawcett (*) - fato êsse a que não devia fazer 
a 1nínima referência, quando em contacto com o an1ável 
silvícola, conforme me aconselharam à partida de Ara-
~arças. . 

Izarari, que tem duas espôsas e com quen1 fiz ótin1a 
camaradagem, levou-me à presença delas e dos filhos, ins
talados no abrigo maior do acampamento. Nessa ocasião, 
fiquei conhecendo a mais encantadora e meiga índia da 
tribo - Tianaéo, que vive sempre quietinha no seu canto, 
sentaaa sôbre um tôco de inadeira, sil~nciosa, sonhando 
talvez co1n suas futuras núpcias, noiva que está de u1r1 
<1 uapo rapaz. da mes1na clã. Tia naco é 1norena, te1n uns 
belos olhos an1endoados e u1n sorriso singularn1enle lindo. 
Tôda ela é graça, meiguice, humildade. Estava nua, com-

( * ) O desaparecimento- do Cel. Percy Fawcett tem -dado pano 
para mangas. E o dará ainda porque, segundo parece, o assunto 
não eslá liquida·do. O caso, em síntese, é que Edmar 1'forPl,. quando 
repórter dos "Diários A·ssociados", obteve em ce.rta ocasião um 
r.elato completo de Izarari, - rela to que até gravou em di·S'CO -
sôbre ter sido êle Izarari o assas.sino do militar inglês . Passado-s ' ' . . ,-n1u i tos ano~. morto aquêle chefe indígena, Orlando Vilas Boas, enlao 
dirigindo um setor da Fundação Brasil Central eom. sede e~ ~a
vantina, conseguiu, após ingentes esforços, que o.s calapalos d1s
i;essen1 algo co.m referência .ao assunto. :tstes, em troca de contas 
coloridas e urna arara, contaram que Fawcett fôra morto não por 
Izarari, mas por outros de sua gente e que os .despojo.s <lo "caraiba." 
estavam sepultados em determinado lugar, .sendo os outros dois 
acompanhantes do explorador britân ico - seu filho J ack e um 
compatriota Raleigh Rimmell - atirados numa lagoa, depois de 
também as~assinados. Levados ao local. do crime e desenterrados 
os ossos, foram ~tes enviadós para Londres , onde uma comissão 
de antropólogos dali negou que os me~mos fôssem do velho coronel, 
de vez que pertenciam a um indivíduo de, aproximadamente, im,68 
de altura, quando a de Fawcett era de 1m,84 (ver "Correio da 
:Manhã" , de 4-11-1951 ) . Voltando oo oosos ao Brasil, foram apre
sentados aos técnico.s do Mu.seu Nacional, que concordara~ com 
os seus colegas britânicos, isto é, que se tratava dos despOJOS de 
uma pessoa de 1m,6S, não afirmando nem negando, porém, -s_e eram 
do malogrado explora.dor. E, de.s.sa fo.rma, não se pode de1xar ce 
concluir que o mistério continua em tôrno do caso. 

i 
l 

' 

EXTnE os XAYA~TES DO RO:"iCADOn &t 

pleta1nen te nua, como anda sempre, e foi assim que a 
pedido de Câ111ara Cunha, enfermeiro da Expedicão, po~ou 
para a "A Noite" em 1ninha companhia. Depois, Baldi 
obteve de Tianaco uma série de flagrantes, inclusive de 
suas pernas horrivelmente deformadas por longos fios de 
fibra vegetal, enrolados pouco abaixo dos joelhos e acima 
dos tornozelos, e tão profundrunente enterrados na carne, 
que aí formavam un1 impressionante sulco. Entre as duas 
Jigaduras, as pernas se mostravam terrivelmente inchadas. 
Mas não pense o leitor que a doce filha de Izarari, de corpo 
escultural até os joelhos e pernas monstruosas, estivesse 
sendo castigada por algum grave delito. Não. E' que, 
simplesmente, ela está noiva. Quando se casar, os fios lhe 
serão retirados. Bárbaro ou não, é o costume da tribo. 

Deixando Tianaco, que ganhou, como prêmio de sua 
.bondade e1n deixar'-se fotografar em várias posições, 
uma camisa de jersei do enfermeiro, seu grande amigo 
branco, e em tôrno da qual passei uma fita de seda, como 
~nfeite, - fui continuar a fazer a distribuição dos pre
sentes adquiridos em Aragarças, bem como de umas me
dalinhas de santos e uns broches de fantasia que me cedeu 
~fário Baldi. Levei também algumas latas de goiabada, 
que ninguém quis, nem ao menos provar. Comi uma fatia 
para ver se animava os silvícolas a aceitar o saboroso 
doce, mas nem assim l ~les, que são loucos por um pe
daço de rapadura, diziarn quando eu lhes apresentava a 
goiabada: - "Não bonito!". 

Preciso explicar que os calapalos conhecem da nossa 
língua apenas uma meia dúzia de palavras e expressões, 
tais como: - Como chama? - Não sabe - bonito -- não 
bonito - muié - brabo - morreu - Cuiabá e poucas 
tnais. Bonito, por exemplo, é uma palavra que tem a1npla 
significação. Quer dizer unia porção de coisas: bonito, bom, 
generoso, elegante, an1ável, certo, correto e, co1no verbo 
·- gostar, agradar, estar direito, e tc . Quando mn índio 
deseja manifestar que não gosta disto ou daquilo, diz, 
simplesmente - "Não bonito!". Um civilizado: amigo dêle, 
é um "Caraíba bonito" ("Caraíba é como nos tratam. 
Quer dizer - branco, cristão, civilizado). O doce não é 
gostoso? - "Não bonito". Um gesto qualquer lhes desa
grada? - "Não bonito". A palavra bonito te1n, como se 
vê, unia incrível elasticidade. 
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Mas voltando aos presentes, devo dizer que fiz uma 
larga di~tribuição de uma das coisas de maior valor para 
os calapalos - garrafas vazias. Também lhes dei ador
nos de fantasia e moedas de cruzeiros. As mulheres pe
diam primeiramente para os filhos, depois para elas pró .. 
prias. Acabados os presentes, vi-me entre um bando de 
crianças e 1nulheres. Uma delas ~esabotoou. a minha ~h.~sa 
e, por mímica, mostrou que_ queria . que a br~sse. Sahsf1~
lhe o desejo e logo ela e as outras so,ltara~ grilos de adm!
racão ao verem a brancura do meu torax. Outras se aproxi
n1~ram e puseram-se a passar as mãos, levemente, como 
nun1a carícia, sôbre meu peito, ombros e costas, excla-
1nando não sei quê na sua exquisita lin~ua. Depois, .dis
seram para mim: - "Bonito!". Eu devia ser um bicho 
estranho para aquela gente, que sem cessar me alisav:i a 
epiderme. Baldi passou, no momento, e fêz un1 curioso 
flagrante da cena. 

Terminado o "show", fui dar uma volta pelo páteo 
do acampamento, onde a ExpediçãoA Ronc.a~or-Xin~u, au
xiliada _pelos índios, construiu para eles v~rios. abrigos de 
palha de coqueiro. Pus-1n~ a o~ser~ar ~ interior de ~ada 
uin. Em grossos troncos fincados no chao ~stav.ain an:~a
das as rêdes uma em cima e outra em baixo, a maneira 
dos leitos do~ navios e estradas de ferro. Na de cima fica 
o n1arido e na de baixo a mulher e filho ou filhos. Nos 
abrigos, de for1na retangular ou quadrada, as rêdes se 
estendiam e1n sentido transversal, de u1n lado e de outro, 
ao loncro e ao centro da habitação. À noite, entre elas, 
acende~1 fogueiras para se resguardarem do frio ou dos 
n1osquitos. 

Durante muitas horas visitei abrigo por abrigo. Pro
curei falar con1 seus moradores, n1as era inuito difícil, 
para 1nin1, con1prendê-los ou por êles fazer-me co1npreen
der, mes1no por mhnica. Aprendi, entretanto, algumas pa
lavras e expressões ôo idioma calapalo: "meri" - filho; 
"tarrô" - facão; "inhave !" - vem cá!; "itô" fógo; 
"inho" - inarido; "iquina" .- beiju de farinha de 1nan
dioca; "tequivá" - ir embora, etc. 

E' curioso registrar que o calapalo, ao aproximar-se 
da gente, a prin1eira coisa que faz é indagar, e1n portu
guês - "Co1no chan1a ?". Nós dizemos o nosso nome, mas 
se lhe perguntarmos o dêle, - segundo o costu1ne da 
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tribo - sorri e não responde ou responde apenas "Não 
sabe!". Parece que é feio, para o índio, dizer o seu pró .. 
pno nome. Quando queremos saber como se chama o 
amigo da selva, temos que, apontando-o, interrogar a uni 
outro que esteja perto: - "Como chama?". Só assim a 
nossa curiosidade ficará satisfeita. 

Continuando a 1ninha visita, detive-me diante de un1as 
índias que preparava·n1 sua refeição, a qual não é, como 
entre nós, a horas determinadas, mas sen1pre feita quando 
têm fome. Absoluta ausência de horário, portanto. Apro
veitei a ocasião .para ver o que comia1n. A alimentação 
da tribo, na verdade, é parca e pouco variada: un1a sopa 
de côr a1narela, feita de farinha de n1andioca e pequi 
(un1a fruta silvestre), que é servida e1n cuia; · beiju, tam
bém de farinha de mandioca, que assan1 sôbre um grande 
prato de barro, espalhando a n1assa de maneira que tome 
a forma de um disco, e peixe, que preparam assado sôbre 
brasas, ou cozido, 1nisturado com farinha. Também 
comem n1ilho, que plantam em suas roças. 

Os calapalos f aze1n uso do sal (muito pouco, aliás, 
e extraído de vegetais), não o adicionando aos alimentos, 
1nas atirando à bôca pequenas pitadas, à proporção que 
1nastigain. Não co1nen1 ne1n veado, que é abundante na 
região, ne1n capivara, anta, ou qualquer outro animal, à 
exceção do macaco prêto. Questão de tabu. Dessa forn1a, 
a ali111entação daqueles índios é deficiente de proteínas. 
Quanto a frutas, além do pequi, gostam ilnenso, entre 
outras, de mangaba, de que têm e1n sua aldeia tuna plan
tação de quatro quilôn1etros quadrados. 

O paladar dos calapalos é simplesmente inacreditá
vel: comem gafanhotos, tanajuras, mosquitos, bichos de 
péJ.. piolhos, carrapatos é muitas coisas mais, que nos cau
sain repugnância. O nosso fotógrafo teve ocasião de fixar 
un1 grupo de índi~.s catando piolho umas nas outras ... .t\ssim 
que encontravam algum, trincãvam-no nos dentes e o en
golian1 em séguida ! ... 

Pela manhã, os índios não fazem uso de nenhuma 
bebida, quente ou fria. Depois do banho, nluilo cedo, no 
rio, que toma1n juntan1ente co1n os filhos, ainda os de 
meses, mergulhando-os nágua até o pescoço, co1nem qual
quer coisa que lhes apeteça. 

. . .. 
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As mulheres calapalos não escolhem seus futuros ma
ridos. ~stes lhes são indicados pelos pais. Elas ficam noi
vas às vêzes aos seis, oito, dez ou doze anos de idade. 
Quando se tornam moças e estão prestes a casar, suas 
pernas são amarradas da forma já descrita no caso de 
Tianaco. A ceri1nônia do casamento tem lugar quando o 
cabelo da 1noça, anteriormente cortado, cresce até o da 
parte da frente, junto à testa, chegar ao queix~. 

No dia das núpcias, a noiva ocupa na maloca n rede 
de baixo, na qual vai passar a dormir dai en1 diante, e 
o noivo a de cima. Ambos permanecem deitados, imóveis. 
Ao lado de cada extren1idade da rêde do noivo fica u1n 
padrinho. Numa determinada hora, êstes soltam, ao mes1no 
tempo, os punhos da rêde,. a qual cai com o rapaz, sôbre 
a âe baixo, onde está a moça. Pronto - estão casados! 
Os padrinhos afastam-se. No dia seguinte, realiza1n-se 
as danças e nada mais. 

A infidelidade conjugal é punida co1n uma tremenda 
surra na mulher, enquanto que ao D. Juan indígena nada 
acontece. 

Apesar de os calapalos sere111 amorosíssimos com os 
filhos, as crianças que nascem aleijadas são imediatamente 
sacrificadas. Quando vêm ao mundo com certos defeitos, 
como a surdez., por exemplo, espera111 os pais até os 10 
anos, mais ou menos, para que chegue a fala. Tal não 
se dando, a criança é abatida a borduna por um índio 
que, tendo lutado com outro, para saber quem será o 
executor da pena capital, saia vencedor na peleja. 

Com relação à indumentária, não trazem os silvíco
las do Culuene, sôbre o corpo, roupa de espécie alguma. 
As mulheres usam, prêso por fios, um pequeno triângulo 
de fibra, de uns três ou quatro centímetros de comprimento, 
que não veda, absolutamente, o que outras índias, como as 
carajás, procuram ocultar. Além dêsse triângulo de fibra, 
cha1nado "uluri", elas usam apenas um ou outro colar de 
contas ou de conchas. 

Os homens, que têm os cabelos cortados à moda dos 
franciscanos, trazem, enrolada nos braços, à altura 'dos 
"biceps", uma cordinha de fibra, que serve, segundo me 
disseram, para proteger-lhes os músculos. Na barriga, des
cendo pelas virilhas, usam um cordão também de fibra, sjn1-

\ 

T ianaco. filha de l :.arari. depois de ganhar uma camis~' 
ele j<·rsei, que lhe cobriu a completa . nudez e_m que 
uwiéi, está sendo enfeitada com uma fita de seda em 

volta da cintura 

\ '1 

P élrcce um bebé japonês, mas de japonês só t~m . as 
feições. Êste aarotinho nasceu no Culuenc e e filho 

~ de calapalos 
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Mulheres calapalos examinam, tocam, apalpam o jornalista, como -~~ éste 
fôsse um bicho estranho, um animal jamais visto . . • 

Estas caiàpnlos estão catando piôlho umas nas outras. Q.uando a<:ham 
algum, comem-no logo. , • 
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ples ou co1n conchas cortadas e111 f or1na de pequenos discos 
e nêie enfiadas. 

rranto os hon1ens quanto as 1nulheres - que, seja dito 
de passage1n, possue1n, de ordinário, maus dentes .- pin
tam o corpo com tinta de urucum, traçando riscos en1 
vários sentidos e desenhos exóticos. A pintura, porém, não 
é geral_. Uns se pintam, outros não. Un1a índia, que longo 
tempo estev~ a n1eu lado, tinha a testa, apenas a testa, 
pintada de vermelho. 

Vi u1na criança, de uns 10 anos, co1n a cabeça intei
ramente raspada. Explicaran1-1ne que estava de luto por 
n1orte de u1n parente. E' êste o costu1ne da tribo, obser
vado tanto por 1nenores con10 por adultos (*). 

A moral dos calapalos entre si n1es1nos pode não ser 
lá 1nu'ito rígida, mas no que concerne às suas relações com 
os "caraíbas", o caso niuda de figura. São de unia boa
fé ilimitada e de uma inocência verdadeiramente infan
til. As 1nulheres, por exemplo, sorrie1n-nos, apertam-nos 
a mão, con1 brandura, alisa1n-nos o braço, passan1-11os os 
dedos pelos cabelos, carinhosan1ente, como se fôs.sem nos
sas namoradas. Isso, .porém, sen1 malícia de espécie al
gu1na. Muita v~z o fazem até 1nes1no diante do marido, 
que ten1 para nós um amável sorriso. Quando, entretanto, 
alguém se atreve a u1n gesto 1nais ousado e mais posi
tivo, elas o repelem delicadamente e, se os parentes des
confian1 dos intuitos menos dignos do "caraíba", os ca
belos da inulher por êste cobiçada são cortados rente, 
ou ela é mandada para longe, ficando o conquistador mal 
visto pela fa1nília da moç~, que com êle corta relações. 

E' n1uito conhecida a história daquele fleugmático 
inglês, de "As l\1inas de Salomão", de Rider Haggard, que, 
na "jungle~' africana, ao retirar a dentadura da bôca, pro
vocou hnenso pânico entre os representantes de certa tribo. 

Ora, Mário Baldi, que me acompanhava co1n sua Leica, 
foi repetir no Culuene o gesto do tal inglês,, sem ima
ginar, provàvehnente, não o pânico, mas o sucesso que 
iria causar entre os a1náveis calapalos. E' o caso que, pela 
manhã, depois de lavar o rosto, chegou à beira do rio e 
tirou a dentadura - uma dentadura de dentes cavalares 
e an1arelados pelo tempo, verdadeira peça de 1nuseu -

( •) O mesmo fazen1 os xavantes . 
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a fim de limpá-la con1 sua escovinha. Uns índios, que es
tavam nas proxin1idades, ficaram estupef atos e, discreta
mente, chegara1n n1ais para perto do nosso fotógrafo. 
Baldi, percebendo o espanto da turma, meteu de propó
sito a dentadura na bôca e anriu-a num riso largo e ca
ricatural. Os índios, cheios de curiosidade, fizera1n-ll1e 
sinal para que tirasse outra vez os dentes. Claro que 
foram atendidos. Daí a pouco a margem do rio estava 
repleta de calapalos - ho1nens, 1nulheres e crianças --· 
que queria1n ver a todo n101nento o "caraíba" n1ágico tirar 
e r epor a pavorosa dentadura ... 

Tal o sucesso que o fato causou entre os índios, que 
vários fl agrantes fora1n por mim feitos na ocasião. 

* * * 

O acan1pa1uento da Expedição Roncador-Xingu foi vi
sita do em m enos de dois ineses por nove tribos da região, 
1nas são os calapalos os que se mostran1 mais amigos dos 
brancos e que freqüenta1n mais assiduam ente o referido 
acan1pamento . 

• 

OS tNDIOS AGORA VIAJAM DE AVIÃO 

A visita de Ca1nalive, o rnaio1·al dos nahquás, à bas1J 
da Expedíção Roncado1·-Xingu, e?n Xavantina - Vendo, 
pela pri?n eira vez, casas de ti jôlo, luz elétrica, ca1ninhão e 
cavalo - A brincadeira de 1nau gôs to de u1n "amigo <lrt 
onça" - Quase totalniente dizirnada pelos cajabis a tr ibo 
dos nahquás U1n avião que se retarda e a tristeza im
p1·ess ionante de Camalive - Ta1nbéni os indios sentern 
saudade ... 

XAVANTL~A, 30 de nove1nbro - O "capitão" dos nah
qüás, de cuja tribo restam hoje poucos representantes~ 
diziinada que foi ern sua quase totalidade pelos ferozes 
cajabis, estêve em visita a esta base. Camalive é o non1e 
do nlaioral nahquá, que fêz. a viagen1 do Culuene até aqui 
num possante avião pilotado pelo Tenente Piza, da Fôrça 
Aérea Brasileira. 

Não é a primeira vez, de resto, que os indígenas via
ja1n pelos ares. Antes de Ca1nalive, Uataú, o cacique dos ca
rajás do Bananal, já havia voado sôbre o Araguah~, en~ com
panhia do então Presidente Getúlio Vargas. Depois dele, no 
Culuene, foi proporcionado aos chefes de cinco tribos, em 
horários diferentes, um passeio aéreo nos aparelhos que 
transporta1n gêneros e 1nateriais para o pessoal da Ex~e
dição Roncador-Xingu, instalada às margens daquele rio. 

A viagem do nahquá, que transcorreu sem nenhum 
incidente, foi a nota mais sensacional na pacatez desta 
base, que só é perturbada pelo ronco dos motores dos 
aviões que para aqui manda a Fundação Brasil Central. 

De baixa estatura, fisionomia fechada, cabelos cor
tados à 1naneira dos franciscanos, como os calapalos, ves
tindo um terno de brim ordinário, sen1 ca1nisa, e sobra
cando a sua encardida r êde, Camalive - um índio deslc
Ínido, que atacou sozinho u1na aldeia inimiga - desceu 
do aparelho, grave e sereno, como se estivesse acostumado 
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a tais viagens. En1 tôrno de sua pessoa, no camp~ de ater
rissage1n juntou logo u1na porçao de gente, ansiosa para 
ver e o~vir o franzino "capitão". Mas Ca1nalive quase 
nada sabia de nossa língua. Por meio de 1nhnica, o ~r. Roxo 
da Mota, que continua respondendo pelo. expe~1~~te da 
base na ausência do Coronel Matos Van1que, 1n1c1ou os 
priI~eiros entendin1entos con1 o nov<? hóspede, cuja in
teligência, viva e ágil, desde logo se fez notar. 

Depois de ca1ninhar poucos metros no camp~, a pri
n1eira novidade que se apresentou aos olhos curiosos do 
silvícola foi u1n ca1ninhão, que êle nunca vira antes. Con
vidado a subir ao veiculo, Camalive fê-lo desen1baraçada-
1nente e aI,~uns n1inutos mais tarde, chegava ao escritório 
da base: ve~do, tan1bém pela prhneira vez, casas de tijo
los cobertas com telhas. Alojado no quarto de um fun
cionário, o "capitão,, nahquá armou logo sua rêde e nela 
se deitou para u1n ligeiro repouso. 

Estava, poré1n, escrito que Ca111alive não teria n1uito 
sossêgo entre os brancos. Depressa todos nós fomos ter 
com êle, crivando-o de perguntas e 111ais perguntas. Pro
curávan1os fazer-nos compreender do 1nelhor modo pos
sível, aproveitando algumas palavras nahquás do livro 
de l{arl von den Steinen Entre os aborígenes do Brasil 
Central, onde t~das as tribos do Xingu são nlinuciosarnente 
estudadas pelo famoso etnólogo. 

Ca1nalive, a principio, inf or111ava-nos tudo co1n pa
ciente a1nabilidade. Mostrávamos-lhe um objeto qualquer 
e pedíamos que dissesse como o mesn10 se chamava no 
seu idioma. Assediado de perguntas, o nahquá começou 
a retrair-se. O mais interessante é que, depois, quando lhe 
pedía1nos que repetisse o nome de qualquer coisa que êle 
anterior1nente havia ensinado e nós não conseguíratnos 
reter na 1nen1ória, apenas respondia: 

- Eu falou você. 

E não havia 1nais jeito de fazê-lo atender à nossa so
licitação. 

Durante os poucos dias e1n que Camalive foi hóspede 
do Sr. Roxo da Mota, mais se acentuava a sua faculdade 
de adaptação ao novo a1nbiente. À nlesa, quando se sen
tou pela prüneira vez., todos se ad1niraram dos seus modos 
corretos de .proceder, nada fazendo antes de observar 
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• con10 os outros agiam. Asshn, sem que ninguém lhe en-
sinasse, serviu-se da colher para comer o seu arroz 1uis
turado com feijão e farinha. Não lhe foi dada carne de 
vaca ou de porco porque, não tendo costu111e de co1nê-la, 
poderia, se o fizesse, causar-lhe mal... Ca1nalive só não 
era educado quando escarrava, ruidosamente, na hora da 
co1nida ... 

Depois da refeição, o Sr. Roxo da l\iota proporcio
nou-lhe um passeio a cavalo (anin1al que Ca1nalive nunca 
tinha visto, mas no qual n1ontou sem nenhu1n receio), 
levando-o até a roça, onde lhe n1ostrou, entre outras coisns, 
tuu primitivo inonjolo para lin1par arroz. 'fudo o índio 
observava, serena e atenta1nente, sem revelar a menor 
ad1niração. O que, porém, deveras o alarmou foi uma 
brincadeira de mau gôsto de certo 1nédico de Uberlãndia, 
de passagem por Xavantina, que se dizia grande amigc 
do chefe nahquá. Levando-o ao local onde se encontrava 
o gerador que fornece energia para o rádio e a ilumina
ção da base, mandou-o tocar numa }Jeça eletrificada. O 
choque foi tremendo! Camalive deu um salto e f êz u1na 
cara terrível, mas não levou muito a sério a maldade -
digan1os 1nelhor, a grosseria do amigo. . . "da onça". 

Com o correr dos dias, o vocabulário do silvícola ia-se 
enriquecendo. Já dizia inais pahr\Tas nossas. Certa vez, 
ao jantar, contou na sua algaravia quase ininteligível, aco1n
panhada dos mais expressivos gestos, a história do 1uas
sacre de sua gente, levada a efeito pelos implacáveis ca
j@!s, que lhe mataran1 u1n irmão e lhe raptaram um filho. 

Durante o ten1po en1 que pern1anecia no quarto do 
Sr. Roxo, Can1alive costumava abrir o livro de Von dcn 
Steinen e correr os olhos pelas gravuras que nêle se vêen1, 
de tipos nahq..uás e # de outras tribos. Depois, estendia-se 
na rêde do chefe eventual da Expedição, deixando-a, ao 
sair, co1n alguns parasitas, de que estava sortida a sua 
luzidia cabeleira ... 

À proporção que os dias iam passando ~ o a~'ião . não 
vinha para levá-lo de volta ao lar, Camahve foi caindo 
pouco a pouco nu1na imensa inelancolia. Êle já não SP 

interessava mais pela plantação da roça, que gostava rle 
yer pedindo mudas de cana, banana, mandioca e guar
da~do sementes para plantar no seu pedaço, d~ ch~o. O 
aYião tardava. Dq, Culuene mandaram un1 radio dizendo 
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que a mulher do índio estava 1nuito triste com a ausência 
do companheiro. Nada se lhe disse, porém, para evitai' 
que ficasse 1nais aborrecido ainda. Afinal, alguns dias 
depois, chegou un1 Piper, da Fundação, pilotado pelo 
joven1 Olavo Cavalcante. Camalive criou alma nova. Já 
o vía1nos outra vez sorridente, numa demonstracão de in-.. 
contida alegria. Sem perda de tempo, tratou de arranjar 
as suas coisas. A bagagem que ia levar aun1entara consi
deràvelmente. Co1n os presentes que lhe dera1n, formava 
u1n volu111e respeitável. Eran1 caixas, latas vazias, garrafas, 
1nudas de tôda espécie, mandioca, abóboras, amarrados de 
cana, roupas, objetos de uso don1éstico, duas galinhas, u111 ca
chorro e bugingangas sem conta. Ao subir ao avião, 
grande parte da bagagem teve de ser abandonada, devendo 
seguir depois em outro aparelho, visto que ultrapassava 
o pêso n1áximo da carga. E, assi1n, n1ais aliviado de 
pesares, Camalive se foi para o seu Culuene querido, 
para a sua gente, para a mulherzinha sentimental, que, 
an~iosa, o esperava a duzentos e cinqüenta quilômetros de 
distância . 

O «capitão Camalive 

SONHO E R~PADURA 

O que se passou, uma noite, no aca1npa1nento do Culuene, 
entre um "caraíba" e uma calapalo - Os irmãos Vilas
Boas, amigos de verdade dos silvícolas - Ouvindo pro
gramas das 'nossas emissôras - Os fnd·ios do Xingtt ap1•en
dem a cantar e a dançar com os brancos - Fala ao re
pórter, em Aragarças, o radioteleg1·afista \Ranulfo Jlatos, 
que serviu vários meses naquele acampamento. 

ARAGARÇAS, 3 de dezembro - De volta de Xavantina, 
venho encontrar aqui um auxiliar da Fundação Brasil 
Central, o rádiotelegrafista Ranulfo Matos, que privou no 
mais estreito convívio com os calapalos, no Culuene, err1 
cujo acan1pamento serviu, por vários meses, no dese1npe
nho de suas funções. 

Inteligente e desejoso de estudar a vida dos silvícolas 
t1ue, por acaso, veio a conhecer, Ranulfo encheu dez.enas 
de páginas de um volumoso caderno, anotando diàriamente 
o que ia observando entre os representantes da 1nencio
nada tribo e o que a seu respeito se dizia. Graças a êle, 
parti para o Culuene já mais ou menos instruído sôbre 
inuitas coisas relativas aos calapalos. Tan1bém o pessoal 
da Expedição Roncador-Xingu, tendo à frente o Sr. Or
lando Vilas-Boas, muito cooperou para que a 1ninha mis
são entre os índios fôsse coroada do melhor êxito. O 
Sr. ' 1 ilas-Boas, ou, n1elhor, os irn1ãos Vilas-Boas, com o . 
avanço dos trabalhos na região do Xingu, tornara1n-se, de 
tnn instante para ouh·o, sen1 querer, colaboradores força
dos do Serviço de Proteção aos índios, porque os aboríge
nes que lhes visitaran1 o acampa1nento ainda não estão 
assistidos pelo citado Serviço ( *) . A Expedição Roncador-

( •) FaLo que ,se verific::i até hojr . Com a criação, por·én1. do 
Parque Indígena !\'acional, qu ::i se projeta, êsses índios, bem como 
muitos outros, de regiões limítrofes, que iSc achan1 nas mesmas 
cond ições ele abandono, terão ass istência por parte do S . P. J. 
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Xingu, aliás, 1nuito pouco pode fazer e111 benefício dos 
calapalos e de outras tribos da região, já por ser escassa 
a verba que lhe é distribuída, já pela dificuldade do rece
bimento de víveres, em quantidade, no Culuene. 

Os an1áveis Vilas-Boas - cuja vida de sacrifícios, de 
desprendhnento pessoal, de bravura e de heroísmo está 
para ser contada - vão, entretanto, fazendo pelos índios 
tudo que lhes é possível no momento. Inúmeras outras 
tribos, entre as quais a dos cuicuros, uaurás, 1neinacos, 
lrtunais, auetós, ualapitis, nahquás, etc., estiveram já en1 
visita ao acampamento da Expedição. O mais interessante 
é que quando se juntam ali representantes de várias na
ções indígenas, reina entre todos a mais perfeita harmo
nia. À noite, os ir1nãos Vilas-Boas fazem funcionar o 
rádio do serviço, proporciQnando aos silvícolas a audição 
de excelentes programas das nossas emissoras. Além dessa 
diversão, o pessoal da Roncador-Xingu improvisa nínne
ros de música popular, cujo acompanhamento é às vêzes 
tentado por alguns índios. Não raro, ta1nbém, improvi
sam sambas e outras espécies de dança, a que muitos abo
rígenes se associam cheios de entusiasmo. 

* * * 

l\1as, voltando ao rádiotelegrafista Ranulfo, quero rc
produzi r agora o seguinte episódio que êle me contou, -·
episódio de uma intensa con1icidade, transcorrido no 
Culuene, e do qual foran1 protagonistas êle próprio e a 
formosa Tianaco: 

Certa noite, estavam os calapalos em visita ao acan1-
pa1nento quando, subitamente, desabou u1n tremendo agua
ceiro. Na ocasião não havia, como hoje, abrigos para êles 
e, dessa forma, o pequeno cômodo que servia de dormi
tório aos Vilas-Boas e a empregados da Expedição foi in
vaàido por algumas dezenas de silvícolas. Como habi
tualmente fazen1, sem a 1nenor cerimônia, foram uns to-
1nando lugar nas rêdes que ali se encontravam, e, outros, 
sentando-se no chão. Izarari, o "capitão", deitou-se numa 
grande rêde com uma das suas espôsas e sua filha Tianaco. 
Na rêde ao lado ficou o jove1n radiotelegrafista da Ron
cador-Xingu. As tantas da noite, já o aposento completa
mente às escuras, Ranulfo sentiu o contacto caricioso de 
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delicada 1não feminina. Quen1 seria?· - a si mesmo in
terrogou, cheio de natural curiosidad~ .. E aquela macia 
mão desconhecida continuava a acar1c1ar a sua, numa 
pressão deliciosa, cálida e i_nsis~ente:.. O .rapaz pôs~s.e 
então, o espírito alvoroçado, a unag1nar coisas magn1f1-
cas: o afeto de uma bela calapalo, um romance for~ ~o 
cointun uma estranha aventura entre uma donzela 1nd1a 
e um ~rdente "caraíba"... E, engolfado nesse devaneio, 
não tardou a descobrir que a 1não que comprimia a sua, 
coin tanta ternura, era a de Tianaco, a filha de Izarari, 
a n1ais linda de tôdas, dona de uns olhos que eram ver
dadeiros poemas selvagens ... 

Com a descoberta, Ranulfo ficou n1ais perturbado 
ainda: - Tianaco ! Sua mente escaldava,. sentia-se pro
fundan1ente ~mocionado. Não compreendia nada. Logo 
ela, a doce filha do cacique, que ia e~ breve casar-se! ... 
Nen1 por isso, todavia, pensou em retirar da sua. aquela 
rnãozinha de veludo e seda. . . De resto, q~e pod~r1a fazer 
_ refletiu depois - se a 1noça estava ah bem JUnto dos 
pais, num pequeno quarto superlotado de índios? Con
tudo, num gesto incontido de ansiedade, vol!ou-se para 
0 lado da princezinha calapalo e, com voz tremula, num 
quase sussurro, perguntou, carinhosamente: 

- Que é? 
E, ainda co111 as mãos prêsas às do rapaz, ela disse 

apenas: 

- Rapadura! 
Ante essa desencantadora exclamação, o termômetro 

senti1nental do radiotelegrafista caiu cem por cento ... 

Rapadura! Sin1. Tianaco não desejava o amor . d~. 
guapo "caraíba", não lhe ambicionava o coração de c1v1-
lizado, nem sua n1ocidade viril - ela queria simplesmente 
isto: rapadura! Só rapadura. . . Nada 1nais que rapa
dura!. .. 

* * * 

Amanhã, 4, partiremos para São Domingos, seguindo 
de lancha até Aruanã. Daquela localidade ao Pôs to Pi
mentel Barbosa a viagem, . à falta de outro meio de trans
porte, será feita a cavalo. 



NOVAMENTE NO POSTO PIMENTEL BARBOSA 

De Aragarças a São Domingos - Descendo o Araguaia 
Os percalços de uma viagem fluvial - Miséria, imun

dicie e muriçocas - A lastimá·vel situação dos carajás de 
Aruanã - Um pôsto indigena cuja exist~ncia não se jus
tifica - No sertão também há "tubarões", e um d~les tem 
o nome de Melburges - A chegada ao reduto de Meireles. 

SÃo DoMINGos, 11 de dezembro - A fim de chegarmos 
até aqui, conseguimos acomodação na lancha Cruzeiro do 
Sul, do pôsto de Sâo Félix, da F .B.C., sob a direção do 
Major Felisberto Muniz dos Reis, a qual partiu, como es
tava marcado, no dia 4, da Barra do Garças, localidade 
que, como já escrevi, fica a cêrca de dois quilômetros de 
Aragarças e que foi outrora movimentado centro de ga
rhnpagem. 

Bastante carregad~, as bordas da embarcação quase 
tocavam a superfície da água, o que obrigava a maior cau
tela por parte dos seus tripulantes, especialmente por se 
tratar de viagem num rio cheio de bancos de areia, pedras, 
grandes troncos de árvores, etc., que têm causado não 
pequeno número de naufrágios nestes últimos anos. A 
Cruzeiro do Sul, porém, com seu novo motor de vinte 
cavalos, ia vencendo fàcilmente o percurso. Logo no se
gundo dia de viagem, entretanto, o tempo piorou e sério 
ºbanzeiro" (ventos fortes que provocam perigosas ondas 
fluviais) fêz deter a lancha, várias vêzes, junto às bar
rancas do rio. Mas uma incursão nos sertões do Brasil 
Central é o que há de mais penoso e cortado sempre de 
imprevistos: nunca se caminha ou se navega regularmente. 
Em terra, há rumos que se perdem, animais que se ex
traviam, chuvas, córregos que transbordam, no inverno, 
vedando a travessia, soalheiras terríveis, inosquitos, for
migas, carrapatos, espinhos, fome, sêde, acidentes de tôda 
ordem, que nunca faltam, nem mesmo às mais bem or-
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ganizadas espedições. Nos rios, são os "banzeiros", os tra
vessões que arrebentam os fundos dos barcos, as tempes
tades os encalhes em bancos de areia, as vorazes pira
nhas,' que em minutos reduzem u1n animal ou um ~ome1?1 
a simples esqueleto, as falhas dos motores, que Ja1na1s 
funcionain direito, sejain velhos ou novos (o motor da 
nossa embarcação, por exemplo, inúmeras vêzes enguiçou, 
sendo que numa delas foram gastas muitas horas. para 
seu consêrto). Além dêsses contratempos, a Cruzezro do 
Sul encalhou num banco de areia, tornando-se preciso 
que todos os passageiros descessem e, com água até a 
cintura, a empurrassem para tirá-la do local e~ que. f~
cara imobilizada. Posta a navegar, nem por isso d1m1-
nuira1n os perigos de encalhe, dada a pouca profundidade, 
cm muitos pontos, da massa liquida do Araguaia. 

Às margens do rio iam ficando para trás: Araguaiana 
- modesta povoação que possui um educandário mantido 
pelos salesianos; Macaúbas - pouso de uma fazenda; Ja
caré - que conta apenas dois ranchos de agricultores e 
vários milhões de muriçocas, as ·quais quase nos enlou
queceram com suas ferroadas - e outros lugares ainda mais 
insignificantes . 

Após três dias de viagem, repleta de incidentes, al
guns pitorescos, como o salto dos peixes dentro da nossa 
lancha - fato trivialíssimo no Araguaia - chega1nos a 
Aruanã, à tarde. 

Naquela localidade goiana, que vai 1norrendo a olhos 
vistos, já tendo desaparecido até ruas inteiras, tive oca
sião de visitar a sede do pôsto indígena e o aldeamento 
de pouco mais de u1na dúzia de carajás, - visita essa 
que m e causou a pior impressão possível. Se1ni-abrigados 
em iinundas choças, esfarrapados e sujos, f altos do mais 
comesinho amparo oficial, nem mesmo se fica sabendo 
porque o S. P. 1. man tem ali tal pôs to, que nada faz em 
favor dos representantes daquela infeliz tribo (*). A es
cola, que devia alfabetiz.ar os pequenos carajás, estava 
fechada e a professôra, longe, em Goiania. Num quarto, 
na sede do Serviço, cheio de poeira e de môf o, vian1-se 
pelo chão ampolas vazias, caixas dilaceradas de remé-

( *) Os ,carajás, conf arme .se lerá mai·s adiante, vão ter agora 
uma a,gsi.stência eficiente por parte do S . P. I. 
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dios e papéis rasgados. Tudo sujo e numa de.sordem in
crível. Dinheiro gasto inutilmente! E, se não me engano, 
havia até mesmo mais funcionários e trabalhadores do 
pôsto do que índios aldeados ! ... 

* * • 

Depois de visitar a aldeia dos carajás, tratei de ar
ranjar condução para nos transportarmos, por terra, até 
São Domingos. 

Só havia em Aruanã uma pessoa, um pequeno criador, 
de nome Melburges, que nos podia servir. Compreendendo 
a nossa necessidade, o homem - um perfeito "tubarão" 
sertanejo - exigiu nada menos de mil cruzeiros para tra
zer-nos, a mim e ao fotógrafo Baldi, a Pimentel Barbosa. 

Apesar da quantia por todos achada elevadíssima (o 
serviço feito pela metade do P.reço, ainda seria caro), não 
tive outro recurso senão conformar-me com a extorsão e, 
graças, outra vez, à gentileza do Major Reis, aproveita
mos a Cruzeiro do Sul, na qual seguimos, no dia 7, até 
o travessão Reúno, local em que saltamos, continuando a 
viagem dali em diante por terra, a cavalo. 

De Aruanã ao Reúno o percurso foi feito num dia 
apenas, com breve parada em Cocalinho, pequena povoa
ção onde, como em tôde parte, nada havia que se pudesse 
comprar, exceto cachaça e fumo de rôlo. Cachaça e fumo 
de rôlo eram as únicas coisas que se encontravam por 
onde passávamos. 

No Cocalinho, onde alguns moradores se dedicam, por 
processos ainda primitivos, à produção de óleo de babaçu, 
o nosso fotógrafo fêz. um flagrante de esperta garotinha 
carajá. Dei-lhe uns cruzeiros, bem como a outra índia~ 
irmã da que foi fotografada. Mal nos afastávamos, veio 
a avó da garota, pedindo mais "niêru" (dinheiro) . Achava 
pouco o que eu dera. E~pliquei, como melhor pude ( c~rtos 
carajás quase não consegue1n entender-nos, ne1n nos .ª 
êles) que não tinha 1nais trocado e que a outra neta havia 
ganho dinheiro também . A velha, porém, insistia. À falta 
de trôco e de outra explicação, achei mais conveniente 
deixá-la fazendo sozinha a sua intérmina reclamação. 

• • • 
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No Reúno, passamos a noite no rancho de um lavra
dor, partindo no dia seguinte para a fazenda do homem 
que nos conduzia e em cujas terras passa o coricho da 
Saudade, que seria, para os cariocas, não um coricho (cór
rego, riacho), mas um grande rio de águas claras e sere
nas. Depois do pernoite no casebre do nosso guia, conti
nuamos a viagem na manhã seguinte, em direção a êste 
pôsto, onde chegamos ontem, após três dias de penosa via
gem a cavalo, num percurso de vinte e cinco léguas, sob 
um calor horrível, atacados por verdadeiras nuvens de 
muriçocas, mal alimentados e cansadíssimos. 

• 

AINDA DESTA VEZ, NADA DE XAVANTES! 

Meireles vai à Roça e ao Bu,ritisal, na esperança de 
encontrar a turma do Roncador - Fumaça pa'ra atrair os 
inàios - Mas ~stes estavam calmamente plantando ª' suas 
terras - Um natal melancólico, longe da f amilia - Regresso 
ao Rio - De passagem pela ilha do Bananal, visitaremos 
os carajás do Pôsto Getúlio Vargas. 

SÃo DoMINGos, 25 de dezembro - Com o objetivo de 
proporcionar-nos um encontro com os xavantes, que se 
tornaram menos arredios, mas que ainda não quiseram 
aparecer em frente ao pôsto, desde que aqui chegamos, 
Meireles mandou preparar o motor e arrear os cavalos 
que deviam transportar-nos ao pôrto do Mortes, e dêste 
à Roça, ou ao Buritisal, caso os índios não fôssem vistos 
naquele primeiro lugar. Tudo pronto, .partimos ante
ontem, 23, sendo a etapa Pimentel Barbosa-Roça, parte em 
lancha e parte a cavalo, vencida em menos de três horas. 

Na Roça passamos todo aquele dia, sem nenhum indí
cio da presença dos índios. Diante do insucesso, rumamos 
onte1n, 24, para o Buritisal, onde se fêz uma grande fo
gueira, cuja fumaça deveria alertar 'os xavantes da nossa 
presença ali. Mas nenhum habitante do Roncador se deu 
ao trabalho de vir ao nosso encontro. Segundo Meireles, 
êles deviam estar muito longe, em suas terras, fazendo plan
tações, pois que para isso _o tempo era favorável. 

Depois de longa espera e ansiosa expectativa, voltamos 
à Roça, onde passamos a véspera do Natal, cada qual re
memorando fatos e coisas de natais anteriores e todos la
mentando encontrarem-se distantes dos entes queridos em 
tão festiva dada. 
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E, mais un1a vez, decepcionados com a ausência dos 
xavantes, regressamos hoje, dia em que se comemora o 
nascimento de Jesus, à indizível inonotonia de São Do-
111ingos. 

* * * 

Tendo de ir ao Rio con1 a família, Meireles mandou 
preparar o batelão do pôsto para a viagem até Aruanã, 
levando-nos também em sua companhia. Da antiga Santa 
Leopoldina seguiremos todos por terra, em. caminhão, para a 
ex-capital de Goiás, que recebeu a denominação popular 
de "Goiás Velho", e dali para Goiânia, onde tomaremos 
um avião que nos levará finalmente ao Rio. 

Nessa viagem de retôrno teremos oportunidade de co
nhecer os carajás do Pôsto Getúlio Vargas, na ilha do Ba
nanal, e os de São José dos Bandeirante, lugares em que 
fiaremos um breve estágio: 

• 

COMO VIVEM OS CARAJAS DO BANANAL 

A chega.da ao Pôsto Getúlio Vargas - Gritos, uivos, 
imitações de vozes de aves e animais à aproximação do 
nosso barco - A caracterização bizarra dos índios e ·seu 
cheiro particular - A visita às habitações indígena& -
Como se vestem os homens e as mulheres da tribo - Po
ligamia - Dormindo ao relento, em frente às malocas -
O trabalho dos aborigenes - Excesso de pudor das Evas 
carajás - O que comem os habitantes do Bananal - Fumo, 
rapadura e roupa é o que 1nais pedem aos visitantes "toris". 

SANTA ISABEL, 4 de janeiro de 1947 Começava a 
escuºrecer quando o nosso batelão se aproximou da ilha 
do Bananal ( •), onde o S. P. I., através do Pôs to Getúlio 
Vargas, controla a atividade de 140 carajás que aqui ha
bitam. 

Já muito antes de atingirmos o pôrto de desembar-:o 
que, ouvíamos uma estranha algazarra, que vinha do ai-

(• ) Sôbre essa ilha, cuja superfície equivale à de vários pe
quenos países da Europa, lê-se nas Anotações para o Dicionário 
Geográfico do Brasil (Imp . . Nac., 1894), de Alfredo Moreira Pinto, 
que "Foi descoberta em 1773 ou 177·5, durante o govêrno de Sobral 
e Carvalho, que ali mandou fundar uma povoação, a qual teve o 
nome de Sant.ana, por ter no dia des.5a Santa aí aporta.do o alfere.s 
José Pinto da Fonseca". ?tlais adiante, diz Moreira Pinto que outras 
povoações se fundaram na ilha, as quais depois desapareceram, exis
tindo apenas à margem do rio o presídio de Santa i-sabel (Daí, 
certamente, o nome dado ão looal em .que hoje está instalado o Pôsto 
Getúlio Vargas) . · 

A ilha do- Bananal, segundo ainda o autor do citado .dicionário, 
"tem cêrca de 400 quilómetros de extensão (Ca..stelnau dá-lhe pouco 
inais de 75 léguas ·e Aires do Casal ·60) . E' prodigioso o número 
de bananeiras que nela se encontram e que fizeram .mudar-lhe o 
nome de Santana pelo de Bananal, que hoje tem. Seu nome indí
gena é, porém, Corumbaré, qu e -Oevia ser o adotado, quando mais não 
fôsse, para evitar homonímias" . 

Em 1894-, quando Moreira Pinto publicou o seu dicionário, pod ia 
haver "prodigioso número" de bananeiras na antiga Santana, mas 
agora só existe uma pequena quantidade de pé.s, plantados peio~ 
índios que habitam a ilha . 
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deamento. Eram gritos, uivos, ilnitações de vozes de aves 
e animais, por parte dos índios que, dessa nianeira, expri
miam seu jubilo pela nossa visita. 

A proporção que o barco se aproximava das barran
cas do "Berocan" ("rio grande") dos carajás, íamos di
visando as formas exóticas dos habitantes desta enorme ilha 
fluvial, formada por dois braços do Araguaia - um maior . 
e outro menor. 

Mais alguns minutos e estávan1os no pôrto, diante do 
qual uns quinze a vinte silvícolas aguardavam, sorriden
tes, a nos~a chegada, ostentando nas maçãs do rosto tun 
círculo negro, revelador da tribo a · que pertencem. 

·Para quem nunca viu um aborígene no seu cândido 
primitivismo, o espetáculo· era simplesmente empolgante

1 

dada a variedade de tipos, de caracterizações e de indu
mentária que êles apresentavam, mesmo no seu estado de 
semi-civilizados. 

1ndios moços e velhos, uns vestindo apenas calções 
ou calças, muito surradas, de r~sto mongolóide, parecendo 
confirmar aquela já vultosa corrente favorável à tese da 
descendência asiática dos nossos ameríndios, o tórax os
tentando as mais bizarras pinturas, feitas com urucum e 
geuipapo; outros, de cabelos compridos, com adornos nos 
pulsos (""deici"), sob o lábio inferior ("olué") ou nas pernas 
("déobute"), davam a i~pressão de carnavalescos nun1 
pôrto fluvial do nosso "hinterland", recebendo visitan
tes "·~oris" ("Tori", em língua carajá, quer dizer - branco, 
cristão, civilizado), que êles tratam familiarmente de "co1n
padres". 

Além da pintura caprichada, feita com certo gôsto. 
formando desenhos geométricos, uma particularidade fere 
logo a atenção, ou, melhor, o olfato de todos nós - o 
cheiro característico do índio, originado pelas substâncias 
vegetais que emprega no corpo, especialmente o urucum, 
tanto para adôrno, como para se protegerem das muriço
cas. Mesmo depois de nos afastarmos de seu convívio, 
nossas narinas ficam impregnadas, ainda por longo tempo, 
do tal cheiro. 

Após o desemb~rque nesta ilha, há alguns dias, ruma
mos para a sede do pôsto indígena, onde estamos alojados. 

~- -

M alocas dos índios do Pôsto Getúlio Vargas, em Santa 1 sabei (Ilha do Ban::mal) 

Uataú ensina ao "tori'' o manêjo do arco 
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Na manhã seguinte, teve inicio a visita de todos nós ao 
aldeamento, composto de perto de vinte habitações de palha 
de coqueiro ("rêtô"), com pequena abertura muito baixa, 
à guisa de porta, que transpúnhamos quase de gatinhas. 
Dentro, o aspecto provocava a mais desagradável impres
são: - uma ou algumas esteiras de fibra veg~tal, imundas, 
servindo de cama, de mesa de refeições e de assento para 
cada f amilia. E' sôbre a esteira que o carajá repousa, 
come e dorme, com a mulher ou as mulheres, pois que são 
polígamos, e os filhos. . À hora de dormir, quando não 
chove, as esteiras são colocadas em frente das habitações, 
visto que preferem o ar livre para dormir, o que não f~em 
em rêde, como a quase totalidade dos índios. A- rêde, aliás 
em número muito reduzido entre êles, serve apenas para 
o descanso durante o dia, sendo as mais das vêzes 'utili
zada como cama dos garotinhos. 

A mulher carajá, aqui, não anda despida como as ca
lapalos. Tôdas vestem uma saia velha, no geral sujíssima 
e rasgada, ou atiram sôbre o corpo um trapo qualquer, 
a fim de se cobrirem da cintura para baixo. São criat'l:l
ras de um .pudor incrível. Certa vez, insisti para que me 
1nostrassem como colocavam uma faixa, - espécie de tanga 
feita de casca de determinada árvore, que, amolecida por 
processo exclusivo dêles, se tornava tão macia como pano. 
Essa demonstração, para um flagrante fotográfico, se ne
garam a fazê-la. Pedi que pusessem a faixa mesmo sôbre 
a roupa, mas nem mesmo assim quiseram atender-me! 

Continuando a visita, já sem os companheiros, notei 
logo a ausência do elemento masculino. Explicaram-me que 
os índios tinham partido para a pesca ou para as respec
tivas roças, de vez que quase todos os silvícolas possuem 
o seu pedaço de terra, onde plantam mandióca, milho, 
abóbora, batata doce, melancia, etc. À tarde, em grandes 
cestos de forma especial, trazem êles os produtos da la
voura, enb·e os quais avulta a mandioca, que cultivam 
em maior escala. 

A cozinha dos caraj ás é, como a dos aborígenes, em 
geral, pobre em variedade e em quantidade. A mandioca 
constitui, entre todos, o alimento básico. Dela fazem não 
só a farinha com que preparam os beijus, como a 
comem assada na brasa (o que ao meu paladar soube 
rnuito melhor do que cozida), ou e1n forma do seu típico 



74 LINCOLN DE SOUZA 

"calugi", que é uma espécie de sopa onde entram vários 
ingredientes. ÊSse "calugi" é uma coisa absolutamente in:
tragáve!_ para nós "toris", mas os carajás o acham deli
cioso e, depois de preparado numa enorme panela de 
barro, o saboreiam, cada qual com sua pequena cuia, que 
metem continuamente na panela, na ausência de pratos e 
colheres ... 

Quanto ao peixe, fazem-no cozido ou assado sôbre as 
brasas, colocando-o depois numa enorme gamela, de onde 
vão tirando, com a mão, pequenos pedaços e molhando no 
caldo do próprio peixe, a.,ntes de levá-los à bôca. 

A cozinha do carajá, que conhece e emprega o sal. é, 
como se vê, bastante sóbria. ,:>ara compensar a pol)reza 
dos alimentos em vitaminas, êles comem a todo instante, 
a exemplo dos índios do Xingu, não havendo horário para 
as refeições, exceto à tarde, quando chega o chefe da fa
mília, de volta da roça ou do rio. Nessa hora, há um re
pasto mais substancial, de que todos, juntos, participam. 

Com relação a frutas, as que mais aqui consomem 
são a melancia, que cultivam em larga escala, a banana, 
a mangaba, o pequi e outras poucas que colhem no mato. 

No que concerne a doces, a melhor coisa para os 
rajás é rapadura ("bedirá"), que pedem sempre aos 
sitantes, para os seus garotinhos e para êles próprios. 

• • • 

ca-
• 

Vl-

Depois de percorrer várias malocas, atulhadas · de bu
gigangas de tôda espécie, recebendo pedidos sem conta ( *), 
principalmente de rapadura, roupa e "coti" (fumo de rôlo, 
para o cachimbo de pau em forma de grande bico de ma
madeira, fumado por homens, mulheres e mocinhas) e 

( * ) Os carajás dê.ste e de alguns outros postos não têm tido, 
pràticamente, o menor amparo da entidade criada para ass isti- los. 
Apenas de raro em raro, r ecebem esca-ssos presentes . Vi, confran
gi.do, uma criancinha carajá morrendo aos _poucos, no colo da pobre 
mãe, s em que lhe fôsse prestado qualquer socorro pelo S . P. I., atra
vés do seu representante em Santa Isabel. 

Agora, poréim, (es tamos em setembr o 'Cla. 1952) o Sr. J osé da G.ama 
Malcher, que em fevereiro do ano passado assumiu a direção da-

• 
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após adquirir grande quantidade de flexas, bonecas de 
barro cozido, que muito se assen1elham às esculturas mo
dernistas de Portinari, cestas e adornos indígenas, diri
gi-me à residência de Uataú, o atual "capitão" da tribo. 

Sôbre a personalidade curiosa do líder carajá falarei, 
entretanto, em outra reportagem, pois há muito ainda que 
dizer com relação aos aborígenes dêste pôsto, os quais, 
tanto quanto os "toris", são doidos por dinheiro, com que 
podem comprar na povoação de São Félix, aqui perto, 
tudo de que precisam ou que lhes fale ao rude paladar. 

quele departamento federal, em entrevis ta a "A Noite", declarou 
que havia proposto a criação do serviço médico ambulante para os 
índios, a crescentando que os carajás de Arua.nã, São José dos Ban
deirantes e de -Outros lugares iriam ser concentrados no Pôsto Ge
túl io Vargâs, na ilha do Bananal, onde lhes seria prestado todo o 
amparo possível . 



• 

O "CAPITÃO" UATAú, AS DANÇAS E OUTRAS 
CURIOSIDADES DOS 1NDIOS DO PôSTO 

GETúLIO VARGAS 

Corno Uatatí, Maquiavel indígena, conseguiu a eh.e/ia 
de sua gente - O amor que os carajás votam à família -
Onde as Evas mandam mais que em qualquer parte - Bdr
baro castigo para as mulheres abandonadas pelos maridos 
- A cordialidade entre as espôsas de um mesmo homem 
- Lamentações pela perda dos entes queridos - A /ala 
dos habitantes da grande ilha - Danças a pretexto de tudo 
e. . . também sem nenhum pretexto. 

SANTA ISABEL, 5 de janeiro - Uataú - o "capitão" 
atual dos carajás, que desbancou o velho e respeitado Ma
loá - é o índio que se impõe pela sua figura desempe
nada e varonil. Al,.to, musculoso, de compleição atlética e 
de longos cabelos negros que lhe caem até os ombros, cau
sou em Copacabana, quando lá esteve, uma vez, em com
panhia de Meireles, a maior admiração entre os banhistas 
- e especialmente entre as banhistas da elegante praia... ( •) 
Sempre calmo e sorridente, tem qualquer coisa de um di
plomata da selva. Mas, em matéria de correção, fica 
muito a desejar. E' indolente, interesseiro, negocia com 
coisas que lhe são entregues para distribuir com sua gente 
e leva uma vida de perfeito "viveur". A sua ascenção à 
chefia dos carajás deu-se por um simples golpe de habi
lidade: Quando o Sr. Getúlio Vargas, então presidente da 
República, veio em 1939 visitar o pôsto do Bananal, per
guntou, diante dos silvícolas formados em fila, quem era 
o cacique da tribo. Uataú, assim como quem não quer, 
manhoso e calmo, deu um passo à frente e encarou, sor
rindo, o poderoso "tori" . 

( •) Envelhecido, abatido, com falta de muitos dentes, Uataú, 
que revi em junho do ano passado, é agora uma sombra apenas ~o 
que foi. Causa dó o estado de decadência física do maioral caraJá. 



78 LINCOLN DE SOUZA 

Ah! E' você? - excla:rpou o chefe do govêrno, f a
zendo-lhe presente de um belo e artístico facão. Daí em 
diante, Uataú ficou sendo o "capitão" da aldeia, sem gozar, 
entretanto, do menor prestígio entre os seus, que conti
nuam respeitando e obedecendo ao áustero Maloá. Uataú 
recebe un1a diária do S. P. 1., mas nada faz, senão con
versar fiado, dançar e servir de guia a expedicionários, 
turistas ou servidores daquele departamento federal, em 
viagens na região, aos quais .pedincha uma infinidade de 
coisas. 

* * * 

Em companhia do maioral dos carajás fui até à 
"idiassô" (casa das 1náscaras), onde se guardam as fan
tasias dos dançarinos indígenas. Reconheci, metido numa 
delas, um índio que, pela manhã, a fim de ficar com as 
pernas fortes para a dança se fizera sangrar com um sar
jador feito de dentes de um peixe chamado "cachorra", 
encravados num pedaço de cuia. Apoiado ao cabo de 
uma enxada, o silvícola contemplava calmamente o tra
balho de um companheiro, que manejava o sarjador, fa
zendo-lhe escorrer, .pela coxas e pernas, sangue em quan
tidade, que era limpo, de momento a 1nomento, com uma 
palhinha de babaçu. 

Depois de vestidas as fantasias, tecidas com fibra ve
getal, como as das bailarinas havaianas, mas cobrindo
Jhes a cabeça e o corpo quase até os pés, dois pares, ini
ciando as danças, sairam aos pinotes, pulando ora para 
a frente, ora para trás, ora para os lados, e soltando gritos 
semelhantes aos das seriemas. Depois vieram outros dan
çarinos. Se1npre os mesmos passos, as 1nesmas evoluções 
coreográficas. Por último, foi a dança da cobra. For-
1nando fila indiana, os índios corriam serpenteando à ma
neira das víboras, para se dispersarem num grito agudo 
final. 

As danças dos carajás, - em que ordinàriamente só 
os homens to1nam parte, e não homens e mulheres juntos, 
à exceção de uma, em que as crianças também entram -
realiz.am-se todo o ano, a pretexto de mil e uma coisas: 
no plantio de u1n cereal, quando êle começa a nascer, 
quando a floração apresenta boas perspectivas, numa co
lheita farta, por ocasião de certa pescaria, quando o ca-
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rajá fica homem, por motivos religiosos, quando o pau
darco se abre em flor e, também, sem outra causa senão 
a do simples gôsto pela dança, visto que esta é a maior 
e uma das suas poucas diversões na aldeia. 

Aqui estão os nomes de algumas danças, segundo in
formação de Uataú: - "Uêdocurauó" - quando da pesca 
no tempo da sêca; "B'diúri" - na floração do pau-darco; 
"Uouuiché", - na passagem do adolescente a adulto; "Rê
tocã" - dança religiosa; "Diaçô" - dança. com fantasia 
de fôlhas de buriti; "Anacã" - sem fôlhas de buriti, etc. 

A conhecida "aruanã", que todos os que escrevem 
sôbre usos e costumes dos carajás dão como certa espécie 
de dança - foi ainda o "capitão" da tribo que me escla
receu - é qualquer dança e não u1na dança especial. 

Após as evoluções coreográficas, seguiram-se núme
ros de luta, durante· a qual cada contendor buscava en
costar ao chão as ~spáduas do adversário. 

* * * 

Já sem a companhia de Uataú, fui surpreender a faina 
doméstica das mulheres da tribo, nas suas diversas ocupa
ções: um~s, ralando milho ou mandioca, para o "calugi", 
outras, tecendo fios de algodão, em primitivos fusos, para o 
feitio de peças de adôrno indígena ( *) e muitas, finalmente, 
cuidando dos respectivos bêbês, aos quais - seja dito de pas
sagem - votam o mais extremado afeto. A criança c~
rajá é tratada com o maior carinho. E' raríssimo os pais 
infligirem aos filhos um castigo corporal, s? o faze1~do 
em casos excepcionais, isto é, quando o dehto cometido 
foi demasiado grave. Tal o devotamento dêles aos pequ~
nos silvícolas, que não hesitam em satisfazer-lhes os mais 
insensatos caprichos. Tive conhecimento de um fato que 
o confirma plena1nen te: - Um caraj azinho cismou, ull!'a 
noite, a horas mortas, de brincar com uma concha que viu 

( *) E' curios o notar que, entre os aborígenes, só os hon1ens 
é que se enfeitam à vontade, especfalmente por ocasião de danoas 
e de festas. As .mulheres usam apenas uns s imples colares de contas 
e um ou outro adôrno secundário . I·sso de cocares vistosos, tangas 
de plumas, pulseiras de penas colorida-s e -0utra·s coi·s.as mais, só 
ne.ssas fndiaiS de cartão postal ou de litografia, fazendo reclame de 
produtos com nomes indígenas. 



80 LINCOLN DE SOUZA 

numa praia distante, aonde fôra, numa ubá, pela manhã, 
em companhia do pai. &te não vacilou em levantar-se, 
tomar a esguia embarcação e remar durante uma ou mai~ 
horas para buscar a cobiçada concha. O garoto é, na tribo, 
um verdadeiro ditador. Também as mulheres exercem 
no lar e sôbre os maridos uma influência deveras notá
vel. Pode-se dizer que, no geral, o caraj á se deixa domi
nar totalmente pela espôsa. Nenhum dêles toma certas 
decisões, - especialmente com relação a viagens de pesca 
para os "toris", que prefere1n contratá-los por serem óti
mos mariscadores e remeiros - sem primeiro consul
tá-la, ou, melhor, pedir-lhe autorização. Como, porém, lá 
diz o ditado, não há regra sem exceção, alguns maridos 
costumam, às vêzes, desobedecer e até mesmo sovar as suas 
"caras-metades", deixando-lhes no corpo vestígios bem 
acentua dos de sua "amabilidade" conjugal. 

A vida em família, fora um ou outro raro incidente, 
transcorre plácida, ainda quando o carajá tem duas es
pôsas, ambas habitando sob o mesmo teto, como é da praxe. 
Entre elas reina a mais estreita cordialidade, jamais se 
verificando cenas de ciume ou disputa por causa de crian
ças do mesmo pai ou de outro, quando a segunda espôsa, 
dantes viúva, trouxe filhos para o novo lar. 

A mulher carajá procura sempre não perder a estima 
do companheiro. Ela sabe que, se êste a abandonar, triste 
destino a aguarda: antes de poder casar-se novamente! 
será obrigada, segundo o costume da tribo, a pertencer a 
todos os homens de sua e de outras aldeias vizinhas que 
a desejarem. ~ste fato é profundamente grave para a mu
lher caraj á, dado o seu extremo pudor, do qual, de resto, 
tive prova quando pretendi, em vão, que uma delas, como 
já narrei, fizesse demonstração do uso de uma peça da 
indumentária feminina, ainda mesmo sôbre a roupa. Exem
plo melhor não pode dar, também, de sua exagerada pu
dicícia, do que a atitude que toma (aliás, tanto ela quanto 
o ho1nem) por ocasião do matrimônio. E' o caso que, 
após a cerimônia nupcial, quando todos se afastam, fica 
a noiva ao lado do noivo, ambos acanhados, sem toma-
_ rem a iniciativa da mais simples carícia. Nenhum dos 
dois se atreve a um gesto um pouco 1nais audacioso ... 
Sentados na esteira, apenas conversam, - tuna conversa 
mole, ingênua, inocente. Só depois de 111uitos dias, quando 
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. . 
enfim se estabeleceu entre êles certa intimidade e algu-
1nas leves expressões de ternura se verificaram discrela
men te, é que o homem se -tiorna, na verdade, marido .... 

* • • 

Como bons chefes de fa1nília, os carajás não se re
signan1 fàciln1ente à perda dos entes queridos. Quàndo 
1norre algum parente, êles pranteia1n o que se foi, por 
longo tempo (não raro, uns dois meses), entoando u1na 
espécie de cantilena f(lnebre, e1n voz tão alta que se ouve 
à distancia, - isso desde que nasce o dia até ao anoíte
cer ! Ouvi u1na dessas elegias, de que nunca mais poderei 
esquecer. Partia de u1na índia idosa, que havia perdido 
o filho já ho1nem. Logo cedo, começava a sua lamúria 
monótona, arrastada, impregnada de um acento lúgubre 
e ünpressionante. Parecia que cantava e chorava a tun 
te1npo, lembrando essas velhas e monocórdias canções 
sírias. Quando a gente se aproximava, ela emudecia. Quis 
saber, por um carajá que falava um pouco a nossa língua, 
o que dizia a pobre mulher no seu infindável lamento. 

Explicou o indígena que ela estava passando em re
vista a vida do filho desaparecido. Dizia: - "A flexa 
dêle está ali ... Nunca 1nais poderá pescar o peixe no Be
rocâ ! Uma vez êle trouxe uni pirarucu enorme. Nós co-
1ne1nos muito peixe. . . ~le estava bonito nesse dia, todo 
pintado de vermelho e prêto. . . parecia um "capitão" o 
n1eu filhinho ... " E nun1a toada enervante e aflitiva, se1n 
todavia verter uma única lágt·hna, ia a coitada desfiando 
o longo rosário das suas recordações. . . Eu é que achei 
aquilo sünplesn1ente horrível. 

Dia e noite, noite e dia, semanas sem conta, aquela 
cantilena insuportável ! . . . E o mais surpreendente é que 
os que moravam na mes1na habitação se1n paredes inter
nas, lado a lado da velha, indiferentes e alegres, parecian1 
nao tomar o menor conhecimento da choradeira! 

* • * 

Entre os carajás desta ilha, há coisas deveras curiosas. 
Os rapazes, por ex.e1nplo, não trabalham enquanto adoles
centes e solteiros. Só depois de casados é que vão travar 
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relações com os árduos labores da roça ou outros quais
quer. Ta1nbém os rapazinhos não passam nunca diante 
das portas - diria melhor, das aberturas das casas de fa
mília - mas por detrás das mesmas. Gesto de boa edu
cação carajá? Não fiquei sabendo ao certo. 

* • • 

Outro fato digno de nota é a desigualdade da língua 
falada entre homens e mulheres. Unias vêzes, co1n peque
nas, outras, com grandes variações, os homens fala1n de 
u1na forma e as mulheres de outra. Assiln, "eu morro" . ' 
os homens dizem "dearã arurucre" e as mulheres "dikarã 
burucre". Cachimbo, para os homens, é "uoricocó"; para 
as mulheres - "ueriona". "Meu filho, 1ne dá o arroz" é 
desta maneira dita pelos homens: "Uariore 1naisumu be
deo" e as mulheres - "Uaricore 1naquissumã no hedeocre". 

Quanto à sintaxe da língua dos carajás, é co1nplica
díssima como a das demais nações indígenas. Para dize
rem, por exemplo, "O pirarucu é o maior de todos os 
peixes" (*), fazem a seguinte construção: "Bedoleke te
bere titire ktura rebi ibutu" ou, literalmente, "Pirarucu 
grande muito peixe que todos". "Teu arco é mais bonito 
que o meu" - "1 siurate na rebi antitire". Tradução li
teral - "Teu arco o meu que muito bonito". 

* • • 

Dentro de alguns dias continuaremos a nossa viagem 
pelo Araguaia, rumo a Aruanã, com escala em São José 
dos Bandeirantes, modesta vila goiana, onde existe um 
pequeno aldeamento de carajás, que vivem, como em tôda 
parte, a sua melancólica vida vegetativa, não sendo ne1n 
selvagens, nem civilizados, dêstes apenas lhes copiando os 
vícios e os defeitos e travando, não raro, conhecimento 
com terríveis enfermidades que os brancos lhes trans
mitem. 

( · ) Os exemplos aqui citados fora·m extraídos do h1teressante 
~ns<!io de G;amática e Vocabulário da Língua Carajá falada pelos 
Indios rem eiros do :Rio Araguaia, de autoria de Frei Luís Palha 
O. P. - Ed. Gráfica Olfmpica, Rio. 

\ 

, 
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OS CARAJÃS DE SÃO JOSÉ SÃO DIFERENTES 

Visita à aldeia indiaena de São José dos Bandeirantes 
- :Atais inteligentes e mais amáveis do que os aborígenes 
do Bananal - Uma india que sabe ler e escrever - Aqui 
os ~apazes solte.iros ta-mbém trabalham - Requintes de 
gentileza da bela I characaru - O "capitão" da tribo já 
estudou em colégios paulistas. 

SÃo JosÉ oos BANDEIRANTES, 14 de janeiro - Depois 
de vários dias de acidentada viagem no nosso superlotado 
e superatravancado batelão, aportamos a esta vila, que em 
tempos remotos chegou a ser uma das localidades mais 
prósperas da antiga província de Goiás. São José dos Ban· 
deirantes, que anteriormente se chamava São José do Ara· 
guaia, foi sede de um famoso presídio, do qual ne1n ves
tígio existe mais. Também inúmeras ruas da era colonial 
desapareceram e, onde outrora se erguiam habitacões re
sidenciais, só mato se vê, - mato denso, de oiide re
ponta1n, aqui e alé1n, árvpres de grande altura. O correr 
dos anos não conseguiu, porém, destruir o pequeno sobrado 
da única praça de São José, - prédio para lá de centenário, 
já bastante estragado, onde costu1nava hospedar-se Couto 
de Magalhães, quando de passagem pela vila. No pitoresco 
sobradinho, que lembra certas construções de Ouro Prêto 
e São João dei-Rei, estamos agora instalados, sem sombra 
de confôrto, é certo, mas satisfeitos com a tranqüilidade 
que aqui gozamos. O mais curioso do velho prédio é que 
as janelas são tão baixas que a gente, para chegar à sa
cada, tem de curvar-se un1 pouco, a fim de não bater co1n 
a cabeça no alto das traves. Algu1nas paredes, feitas de 
pa,!ls-a-pique, oscilam quando nelas alguém se encosta. As 
tábuas do chão rangem e vergam, e enormes buracos no 
assoalho põem em risco a integridade das nossas pernas. 

Tudo isso, porém, não tem importância, porque só es
taremos aqui uns dois dias, felizmente. E já hoje passa-
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n1os a manhã e a tarde em contacto com os carajás e ja
vaés aldeados a uns trezentos metros da praça local. 

Nada mais do que quatro ranchos, como sempre in
teiramente de fôlhas de palmeira, abrigam cêrca de trinta 
representantes daquelas tribos, sendo bastante reduzido 
o número dos javaés. 

O ambiente daqui, no que concerne a interior de 
"retô", é em tudo idêntico ao que se nota no aldeamento 
dos carajás de Aruanã e . Santa Isabel (Bananal). Sempre 
a mesma esteira suja, os objetos espalhados a esmo pelo 
chão, numa grande desordem, cascas de frutas, espinhas 
de peixe, côcos de diversas gualidades por todo canto e, 
ao lado, o fogão indígena constituído por três blocos de 
barro cozido, de forma cilíndrica, ou pedras, sôhre os quais 
se assenta a panela do "calugi". 

Não obstante pertencerem à mesma tribo, separados de 
Santa Isabel por algumas dezenas de léguas, os carajás 
de São José possuem mentalidade mais evoluída e são 
1nuito mais amáveis e desinteressados que os do Pôsto Ge
túlio Vargas. O seu chefe, de nome cristão Alfredo, é um 
velho índio que cursou escolas em São Paulo, fala corren
temente a nossa língua e dirige o seu povo com bastante 
inteligência e bondade . . 

Entre os carajás daqui não existe, como no Bananal, 
o nlau costun1e de os rapazes solteiros levarem vida ociosa, 
só iniciando suas atividades de caça, pesca e lavoura 
depois de se casarem. Em São José todos trabalham. Os 
rapazes ajudam os pais em tudo. E, por isso, além de 
outras ocupações, alguns se dedicam à cerâmica, fabri
cando utensílios de barro cozido, já com um toque reve
lador de certa evolução em sua arte priinitiva, mau-grado a 
ausên~ia completa de mestres _que os orientem. 

Os javaés vivem lado a lado dos carajás, na mais per
feita har1nonia. São tambén1 trabalhadores e seu aldea
mento principal, à nlargem do rio que lhes tem o nome, 
constitui padrão de boa ordem, organização e disciplina. 
Os javaés, que falam o mesmo idioma dos carajás, são
lhes, segundo me parece, superiores e1n inteligência e ca
ráter. 

O velho hatelão do S . P . 1., com sua cobertura de folha s de palmeira, chamado de 
"Ambulância Zoológica ... que nos transportou de Pimentel Barbosa a Aruanã 



N este sobradinho hospeda va-se Cout0 de M agalhães, sempre que ia a S ão José do 
A raguaia (por êlc fw;cfado} , hoje São José dos Bandeirantes 

ENTRE OS XAVANTES DO RONCADOR 

Em São José dos Bandeirantes existem índios que 
saben1 ler e escrever. Entre êstes, há uma índia, chamada 
Icharacaru na sua tribo, e Maria de Sousa, nome "tori", 
que me causou espanto pela facilidade com que lê e es
creve em nossa língua. Essa carajá, que é, aliás, um belo 
tipo de aborígene, teve, num verdadeiro requinte de genti
leza, a impagável idéia de. . . pintar-me o rosto com uru
cum ! . . . Outros me ofereceram mel de abelhas, milho as
sado e frutas, nenhum pedindo, e1n retribuição, o que quer 
que fôsse. 

Que diferença dos carajás de Santa Isabel! 

* * • 

Amanhã ainda deveremos permanecer aqui até a che
gada da gasolina para o nosso batelão. E, enquanto isso! 
vou aproveitar o ten1po para outra visita aos amáveis c.a
rajás e javaés da aldeia local. 
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A PENOSA VIAGEM DE VOLTA 

Verdadeira odisséia ttma viagem pelo Brasil Central 
- Ora dormindo no batelão 1uperwtado e atravancado d~ 
volumes de tôda espécie, ora sôbre a areia úmida da praia 
- Dois dias de fome no PO'JLSO da Paciencia - Atraves·
sando caniinhos co·mpletam.ente cobertos dágua - Não 
seria muito diferente a marcha dos bandeirantes do sé
culo XVIII - Mais de um mes para chegar a Goidnial 

GolÂNIA, 31 de janeiro - A nossa viagem de São Do
mingos até a antiga capital de Goiás, cujo primitivo noine 
foi Santana, passando, sucessivamente, a \rilaboa, Cidade 
de Goiás e, finalmente, Goiás, constituiu, sem nenhum exa
gêro, verdadeira odisséia. Pela segunda vez conheci a f orne, 
embora por dois dias apenas, nas inóspitas hrenhas do 
Brasil Central, bem como tôda sorte de desconfôrto e atri
bulações. 

Saindo de São Domingos poucos dias antes de acabar 
dezembro, vimos raiar o novo ano de 1947 ainda em via
gem, quando acampados numa das barrancas do Mortes, 
que o nosso batelão singrava ora a remo, ora a zingn~ a 
fim de economizar a pouquíssima gasolina que ia a bordo. 
Eu próprio ajudei a remar algum tempo, não obstante 
1ninha falta de prática e de resistência para isso. 

O nosso barco - velho e lento - saiu do pôsto já 
com bastante gente, animais e aves, afora uma infinidade 
de caixas, caixotes, sacos, malas, amarrados e mil bugi
gangas que o atulhavam. Pelo caminho, apesar de super
lotado, foi recebendo ainda mais passageiros. Meireles 
não sabia dizer "não" a quem quer que lhe pedisse uma 
"carona", embora não ignorasse o perigo que corria a em
barcação pesada demais e a limitada quantidade de gê
neros que levava para a nossa alimentação. O que é fato 
é que o batelão apresentava um aspecto difícil de descre-
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ver. Dentro dêle viajávamos mais comprimidos do que 
sardinhas em lata. A comparação é vulgar, mas não há 
melhor. À hora de dormir, quando não o fazíamos nas 
praias, sôbre a areia, a situação ainda mais se complicava. 
Depois de estendidos pelo chão, ninguém mais podia le
vantar-se, porque iria pisar os demais. O braço de um to
cava na cabeça de outro, o qual, por sua vez, não tinha 
pnde apoiar os -pés. A dormida na embarcação, porém! 
só tinha lugar quando chovia ou quando não encontrá
vamos, durante a viagem, uma praia propícia, para acan1-
parmos. Mas, a~é mesmo nestas, não faltavam outros 
incômodos, visto que, para evitar as importunas muriço
cas, se tornav~ preciso armar mosquiteiros, os quais, de
pois d_e fechados·, causavam uma temperatura de estufa. 
qu~ nos fazia suar por todos os poros. Quando não nos 
supliciava o intenso calor do niosquiteiro, era uma chuva 
que de repente caía, obrigando-nos a correr para o descon
f ôrto d? barco. Para ~ais nos afligir, a marcha dêste 
retardava-se de forma incrível, ora em razão dos freqüen
tes enguiços do motor, ora por falta de gasolina. . ... . . 

Mas aportamos a Santa Isabel. Um verdadeiro oasis 
no deserto. Dias depois, novamente a monótona jornada 
fluvial, com breve parada na povoação de São Félix, pouco 
distante do · Bananal, e, a seguir, na fazenda São Pedro. A 
viage1n prosseguia. Em certa manhã, uma "pane" do nosso 
''Penta" obrigou-nos a um pouso forçadp numa das bar
rancas do Araguaia, que · recebeu o non1e de Pouso da Pa
ciência, porque foi preciso muita paciência, mesmo, para 
suportar a situação deveras crítica em que os ~aus fados 
nos colocaram. Como, entretanto, não nos f'altáva espi..: 
rito desportivo, fizemos a inauguração do pouso com dis
cul·sos beni humor'ados: 'festejando o acontecimento com 
prof usos copos dágua ... do ma.jeslôso rio!. .. . ' . . . . . ' ~ 

Foi ali que conheci a fome, a 1nais negra fome que já 
experin1entei em minha vida. Com a chegada do socorro, 
dois dias ·depois, pudemos, enf jm, partir pousando, ao cair 
da noite, no local denominado Luís .AJves, onde uma fart.a 
ceia q~ebrou o nosso jejum de 48 infinit.as hor.as. 

De. ~uís . Al~es se~!Jimos par_a ;\rJ!a~ã, pa~_sand9 por 
l\fp~tat,1a~ ta~~nd~· de ·c~.ia~ão~ corno f:ul·~· · AJ~.e~, _?nde P,er
noit~~~s; :P1e<lad~, q~~ fpi sede d~ ánt}ga· nü~sa~ ~rot~s:. 

8b 

Entre caixot~s. s::icas amarrados, 11!abs e tiolumcs de tôda esoec1e eis como se viaja 
nas cmbarcaçcks que cortar1 c,s n os do Brasil Central. A · fotografia acima apresenta 

um fl1Jrant.:! clu q.cor.f0rto' de uma viagem fluvial na região 



.. 

Se não chovia. dormíamos sôbre a areia das praias. Forrávamos o chão com um pano qualquer, 
as rêdes , em forma de trouxa. serviam para des cançarmos a cabeça, armávamos os mosquiteiros 

e nos preparávamos para . . . um suadourozinho quando a noite estava quente 
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lante; São José dos Bandeirantes, de que falei em reporta
gem anterior; Lago Rico, fazenda à margem do Araguaia; 
Travessão Reúno, local em que recebemos o primeiro doente 
no batelão'; Cocalinho, mais outro enfêrmo para transpor
tar; Dumbazinho e, finalmente, Aruanã. Nesta decadente 
localidade goiana abandonamos a embarcação, já a esta 
altura pitorescamente classificada de "Ambulância Zooló
gica", por causa dos enfermos, aves e animais, em quanti
dade, que conduzia, e tomamos lugar num dos dois cami
nhões que seguiram rumo a Goiânia com escala em Goiás 
Velho. 

Entre Aruanã e a antiga capital goiana novos percal
ços nos aguardavam. E' que múitos dias antes começara 
a chover e os caminhos, ~m grande parte~ já estava1n to
mados pelas águas. Em meio da viage1n, feita em doif 
dias, fomos obrigados a descer, uma infinidade de vêzes, 
do caminhão, que se atolava na lama, para dêle retirar, 
sob a chuva incessante, a nossa bagagem, a fim de, dhni
nuindo-lhe o pêso, facilitar-lhe a saída do local em que 
se iinobilizava, - serviço no qual prestávamos também o 
nosso auxílio. 

Apenas retomávamos lugar no veículo, e, antes mesmo 
de novos atolamentos, ramos e varas à margem do cami
nho entravam a fustigar-nos e a dar-nos lambadas nó 
rosto, mal nos distraíamos um instante que fôsse. Mas fe
lizmente conseguimos atingir a antiga Vila-Boa, sãos e 
salvos, e dali, depois de curto repouso, partimos para esta 
capital, a mais jovem de tôdas, cujas ruas, como Ne'\., 
York, não têm nomes, mas números, com suas largas pra
ças, suas avenidas muito retas, bem calçadas e bonitas, 
·- mas, com tudo isso, terrivelmente monótona. 



A VIDA HERóICA DO SERTANEJO DO BRASIL 
CENTRAL 

Verdadeira ezpiação a ezi1t~ncia das populações do 
interio·r goiano-1natogrossense - Nem assistência médica, 
nem eacolu, nem jultiça, nem tramporte1 - Vida caril
~ima e salários de fome - O lavrador e o filco - 01 
dramas ignorados do sertão. 

GoIÂNIA, 1.0 de fevereiro - Quem reside nos grandes· 
centros, especialmente no Rio, onde todos os esforços se 
conjugam para oferecer aos seus habitantes o máximo de 
confôrto e bem-estar, não pode fazer uma idéia, por des
botada que seja, do que é a vida no interior goiano-1nato
grossense, que acabo de percorrer. 

Considero um verdadeiro herói o indivíduo que con
segue sobreviver naquele ambiente, dentro do qual a na
tureza e o próprio homem, sob o rótulo de "agente do 
fisco", procuram aniquilá-lo. 

Desassistidas de tudo: sem postos de higiene, sem esco
las, sem justiça, sem meios de transporte, as populações 
à margem do Araguaia e do Mortes constituem, na ver
dade, u1n conglomerado de párias, dos quais os poderes 
públicos se lembra1n apenas para cobrar impostos. 

Para confirmá-lo, vou citar um fato entre nlilhares, 
transcorrido em Aruanã, de que casualmente fui testemu
nha. Uma tarde, na véspera da minha partida para São 
Donlingos, chegou ali um carro de bois carregado de sacos 
de cereais, farinha de mandioca e toucinho. Estávamos 
em dezembro e faltava pouco para acabar o ano. Aquela 
velha e decadente cidade achava-se por completo despro
vida dos referidos gêneros. Mas o agente do fisco muni
cipal embargou imediatamente as transações do pobre la
vrador que, a custa de mil dificuldades e canseiras, con
seguira tirar da terra e transportar por péssimas estradas 

• 



92 LINCOLN DE SOUZA 

aquêles produtos. Era preciso, primeiro, pagar os impos
tos, não relativos a um mês, mas a um se1nestre inteiro, 
se quisesse vender a sua carga. 

Não sei qual foi o desfêcho do caso, porque logo no 
dia seg1:!inte deixei Aruanã. Posso afirmar que, à .tardi
nha, ao tomar o motor, os sacos continuavam ainda no 
carro de bois e o lavrador definitivamente resolvido a 
abandonar a sua roça. 

E1n muitos lugares do interior de Mato Grosso e Goiás 
não se vê um único centro de saúde. As populações de
saparecem aos poucos, vitimadas pelas mais atrozes en
f ermida.des. Quando não, é o beri-b~ri, ~ m~'ária,, a ver
minose, que lhes minam a resistência orgânica e as trans
formam em míseros farrapos humanos (*). No caso de 
doença ou de acidente que exija socorro imediato, se o 
infeliz reside longe de um dos raros lugares onde há n1é
dico e hospital, nada resta a fazer senão esperar estói
camen te a morte. 

Escola também é coisa que não existe, bem como jus
tiça, para os que dela necessitam. Os mais bárbarQs cri-
1nes contra a vida e a propriedade ficam impunes. desde 
que seus autores pert~nçam. ao par.tido. do "maq.da:-chuva'~ 
local. 

E, por: cima de tudo, o drama da miséria, originada 
pela carestia incrível da vida, em contraposição COJll. os 
salários de fome. Na povoa.ção. goiana d~ Ba;r.ra do Garças! 
quando lá estive, o aÇúcar, o sàl e a, c~bolfl eram. vendi
dos, respectivame'nte, por 8, 6 e 10 cruz.eiros o quilo. O 
q_uerQsene custava 6 cruzeiros o litro e uma caixinha de 

( • ) No Bras il Central há também o terrível "fogo selvagem" 
que, depois de abrir em chagas o corpo da vítima, lhe paralisa os 
mcn1bros, a suplicia com dôres horríveis, deixando-a, entrevada, 
morrer lentamente ao cabo, àS vêze.s de anos! . . 

A propósito dessa enfermidade publicou a A ~fanhã, de 
29-11-51, a seguinte notícia: "Um médico de Campo Grande (Mato 
Grosso) conseguiu curar trinta casos de doentes atacados da es
tt:anha molé.stia conhecida por "fogo selvagem''. A fórmula do me
dicamento teria .s!d-0 revelada por um médico argentino que fa
leceu no interior matogrqsse.ns.~ - e é con1posta.: à base de pix~ e 
outt·os elementos, como o óleo de oliva. E' sabido que até o mo
~e_nto a ciência não havi.a descoberto nenhum medicamento espe
c1f1co contra o terrível n1al, cuja incidência é acentuada em c.ertas 
regiões brasHeiras". 

• • 
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fósforos não se obtinha por menos de 70 centavos a 1 cru
zeiro! Por ai se podem avaliar os preços das demais mer
cadorias. 

Mas há ainda outras calamidades: há os índios que 
massacram humildes vaqueiros e lavradores, quando en
tregues ao seu honesto labor. Há enchentes que inutilizam 
e1n dias o trabalho de meses, ou, quando não, as sêcas 
prolongadas, que realizam a mesma obra de destruição. 

Com referência. a enchentes, quero relatar aqui uni 
impressionante caso ocorrido el!l princípios de 1945 e por 
onde se vê o desamparo a que são relegados os nossos 
humildes patrícios do interior do pais. O caso é o seguinte: 
Dezoito pessoas viajava1n numa canoa, descendo o Ara
guaia. Er~ na ocasião das chuvas. O rio, eom a enchente, 
invadira dez.enas e dezenas de quilômetros às suas n1ar
gens, - f enômeno, de resto, normal na região. 'rasto tre
cho do cerrado ficou sob as águas. A canoa seguia, nor
n1almen te, sua rota. Entre os passageiros havia uma mu
lher apenas, e aliás prestes a dar à luz. Em certo trecho 
da viage111, porém, a embarcação virou e todos caíram 
nágua. Como o acidente se deu junto a uma grande ár
vore, os náufragos se lhe agarrarrun aos galhos e se em
poleiraram, como aves, entre a espêssa ra1naria. Os dias 
iam-se sucedendo. Ne1n uma shnples ubá passava ao longe, 
para pedirem socorro. A fo1ne já lavrava com intensi
dade. Para mitigá-la, os infelizes se alimentavam de fô
lhas da árvore em que estavam trepados. Mas, certa manhã, 
u1na cena verdadeiramente trágica fêz com que todos se 
esquecessem das torturas do estômago e da incômoda po
sição e1n que se · encontravam: a mulher começou a gemer, 
prêsa de terríveis dôres. Era o sinal da "delivrance" pró
xima. Seu sofrimento aumentava de momento a mo
mento. Em determinado instante, ouviram todos um ge
mido 1nais profundo seguido de um grito arrepiante de 
pavor: a mulher dera à luz uma criança, que caiu no rio, 
sendo em poucos segundos devorada pelas piranhas, as 
quais deixara1n, como le1nbrança da pavorosa ocorrência, 
durante alguns minutos, apenas larga mancha de sangue 
sôbre as águas ... 

Tal cena seria, por certo, levada à conta da mais ab
surda ficção, se transportada para o ro1nance ou o conto. 
Mas o fato é o que há de 1nais autêntico, ninguém o igno-

' 
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rando em Aruanã e em outras localidades próximas e até 
afastadas. Naquela cidade vive ainda a . protagonista da 
tragédia, que antes de ser socorrida, bem como os seus 
companheiros de infortúnio, passou quas~ um mês na ta] 
árvore, todos já com as vestes rôtas, alguns semi-nus e um 
dêles atacado de terrível bicheira num ferimento causado 
pela prolongada posição entre os galhos onde se alojara. 

* * • 

Nesse quadro ligeiramente pincelado, sôbre a vida in
crível dos nossos infelizes compatriotas do "hinterland" 
brasileiro, pode o leitor observar as causas do seu despo
voamento, ou, melhor, da fuga do homem rural para os 
grandes centros, em que existe· assistência social, tanto da 
parte do govêrno como de particulares, onde a natureza é 
menos hostil e o trabalho recebe uma remuneração com-
pensadora. · 

• • • 

Depois de a·manhã, regressaremos de avião para o 
Rio. Regresso melancólico, porque, ainda desta vez, após 
tanta canseira, tantos incomôdos, tantas provações, não 
vimos nem sombra de xavantes ! 

PELA TERCEIRA VEZ NO PôSTO DE SAO 
DOMINGOS - RECOMPE1VSADOS OS S.A
CRIFJCIOS ANTERIORES - OS XAVANTES 

APARECEM, AFINAL! 

(illaio-junho de 1949) 

A despeito do malôgro das duas viagens ao 
rio das Mortes, - em conseqüência das quais me 
estive tratando, cêrca de um ano, de grave enf er
midade - não desistia eu do desejo de def ron
tar-me com os habitantes do Roncador. 

A presença dêstes, amiudadamente, já em 
frente à sede do Pôs to Pimentel Barbosa, e a pers
pectiva de desceF de avião em sua aldeia, co1no 
projetava Meireles, encheram-me de ânimo para 
voltar a São Domingos, - o que fiz mais tarde , 
em maio de 1949, pouco depois de lá ter estado 
a primeira expedição da Aeronáutica ao Brasil 
Central, chefiada pelo Brigadeiro Raimundo lras
concelos de Aboim, cujos componentes tiveram 
oportunidade de entrar em contacto com os índios, 
não na selva, mas no próprio pôsto, onde, cnn1 
surprêsa geral, apareceram pela primeira vez. 

Os aborigenes já ali não se encontravam, 
quando cheguei, após um esplêndido vôo pela 
Panair até Goiânia e num taxi aéreo de Goiô.nia 
a São Domingos. 

Falhou a possibilidade da ida, por avião, às 
tabas xavantinas, mas antes de terminado o mê.'I 
pude, finalmente, vê-los e privar com êles alguns 
dias, também na sede do pôsto, - fato que con1-
pensou plenamente os meus sacrifícios anteriores 

1Vas páginas seguintes e.~tão resumidas as ob
ser11ações por mim feitas em tôrno da gente do 
Roncador e de como Meireles a pacificou, - - pá
ginas que constituem a série de reportagens dada.e. 
à publicidade em A Noite. 
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OS XA 'T ANTES EiVI PilVIENTEL BARBOSA 

O prirneiro contacto com os habitantes do Roncado1• 
A figura únp·onente do cacique - Admirável a plástica 

dos abo1·ígenes - Adornos e p·intu1·as - Usos e costumes 
- Ali1nentação --:- Práticas para conjurar feitiços - Emo
cionante encontro entre dois chefes indígenas - Intér
pretes improvisados - A propósito de presentes - A 
ct1.riosidade do índf:o, - 1nas a do civilizado não fica atrá., , , 
- Um desenh.ista da selva - A maneira xavantina de 
dar por encen·ada U/1na visita . 

SÃo DoMINGos, 29 de maio de 1949 - A.pós a partida 
dos xayantes, na tarde de 12 dêste mês, quando por oca
sião da passagem por aqui da expedição da Aeronáutica, 
chefiada pelo Brigadeiro Aboim, Francisco Meireles es· 
perava, dentrq em breve, nova visita dos índios. Os dias 
iam-se passando, porém, sem sinal dêles. As 12,15, de 
hoje, entretanto, à hora em que terminava o almôço, eis 
que o grito de "Olhe1n os xavantes !" se fêz ouvir, partido de 
um dos empregados do · pôs to. Imediatamente, todos aban
donaram a mesa e trataram de correr em direção à bar
ranca do rio. Meireles, calmo como sempre, deu ordem 
para preparar as ubás - uma grande e duas pequenas -
a fim de transportarem o pessoal para o outro lado do 
Mortes, onde os aborígenes instalaram seu acampamento. 
Tomaram lugar nas embarcações, além do chefe do pôsto, 
sua senhora e uma filhinha, e1npregados do S. P. 1., um 
dêles acompanhado da espôsa, um casal que está em vi
sita à família Meireles, o cinegrafista Nilo Veloso e o re
presentante de A Noite. 

• * * 

Não se haviam passado cinco minutos de remada e já 
as ubás se aproximavam da· marge1n do rio, onde se en
contravam os índios, que, sentados na areia e despojados 
de arcos ou bordunas, apenas empunhando flexas para 
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dar de presente, formavam em linha, ao centro da qual 
se via Apoena, o chefe da tribo do Roncador. 

Estatura regular, mais baixo do que alto, de complei
ção vigorosa, aparentando uns cinqüenta e tantos anos, 
cabelos cortados rente e, do meio da cabeça para a testa, 
grosseiramente pintados de vermelho, bem co1no parte do 
ventre sua máscara, serena e austera, seus gestos calmos 
1nas do1ninadores e a imponência selvagem de seu porte 
revelavam ao olhar menos arguto sua cond.ição de , líd~r. 
A um aceno de suas mãos, grossas e expressivas, os 1nd1os 
se 1novimentavam ràpidàmente. 

* * * 

A gente que veio do pôsto ?esem~arcou. Ap~en:i abra
cou Meireles e, depois, a esposa deste, D. Ab1gad, cho
;ando copiosamente, tocado de grata emoção. O pranto 
do velho chefe tinha qualquer coisa de terrivelmente es
quisito. Por longo tempo ficou assim, abraçádo a D. Ah!
gail, deixando escapar,_ de vez em quando, por entre la
grimas, como que um bárbaro soluço, que a todos. ~omo
via. E' êste o costume dêles quando recebem um v1s1tante 
amigo. 

Depois de abraçar Mme. Meireles e da choradeira, 
Apoena entrou a dizer coisas num tom vivo de discurso. In
felizmente, o "língua" (inté~prete) estava ~1"? viage1!1 e, 
dessa forma, não foi .possível saber o que dizia o ma1or~l 
xavantino. Os sons emitidos pela sua rude garganta . t1-
nha1n ac~ntos para mim jamais conhecidos. Ao ouvi-lo 
pronunciar, nervosamente e aos arrancos, pa!ayras estra
nhas e guturais, entrecortadas por uma espec1e de gru
nhido, eu ficava a imaginar que assim devia ser !1 ~ala 
do homem primitivo das cavernas. M~is tarde o ouvi. ?1zer 
coisas de modo menos selvagem. E que Apoena Jª es
tava calmo e, nessas condições, sua maneira de falar, como 
a de sua gente, era completamente outra. 

* * * 

Mal pus os pés em terra, um índio, estranhando-me, 
tirou da bôca u1na raiz gosmenta que mascava e passou-a 
sôbre os meus cabelos e minha testa. Outro, esfregou na 
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parte posterior de minha máquina fotográfica uma pasta 
branca qualquer, que também tirara da bôca. 

Tudo para conjurar feitiços ... 

* * * 

Conquanto não sejam verdadeiros gigantes, como se 
propalou a principio, os xavantes possuem um físico ad
mirável. Bronzeados, de estatura regular, há, entre êles, 
como em tôda parte, indivíduos altos e baixos. O que, 
porém, se pode registrar como característica da tribo é 
a bela constituição de sua plástica, às vêzes, até mesmo, 
olímpica. São fortes, vigorosos, a ti éticos e têm sôbre o 
ho1noplata esquerdo uma pequena formação calosa, moti
vada pelo pêso das grandes toras de madeira que trans
portam a longa distância, em com petições desportivas ( •). 

As mandíbulas dêsses índios são, na verdade, incrí
veis. ~les atiram à bôca um punhado de milho sêco e o 
triturall! em poucos instantes, como os cavalos. Também 
têm os dentes afiadíssimos, cortando ràpid~ente os gros .. 
sos e duros fios de algodão ou de fibra que lhes enf~itam 
os pulsos. 

Examinando a arcada dentária dos xavantes, obser
va-se que a superior- obedece a uma linha ligeiramente 
curva, à maneira de um arco, sendo seus dentes, além de 
belos, muito brancos, fortes e perfeitos, le1nbrando êsses 
anúncios de dentifricios. que se vêe1n nas revistas e jornais. 

Os habitantes do Roncador pintam-se de vermelho, es
pecialmente o ventre e, às vêzes, de prê~o também, utili
zando-se, como todos os silvícolas, do urucum e do geni
papo. Igualmente com a · tinta do urucum, obtida com a 
semente dêste esmagada em óleo de côco, pintam os ca
belos, mas apenas do meio da cabeça para a testa. 

Em seu corpo não fazem pinturas caprichadas, for
mando desenhos geométricos, como os carajás, por exem~ 
pio, mas passam com os dedos o urucum ou o genipapo 
em certa parte da barriga, dos braços, das pernas, do 
tórax ou das costas e nada mais. Com isso satisfazem seu 
primitivíssimo sentido de beleza. 

( •) Segundo Saint-Hilaire (Viagens às nascentes do rio São 
Francisco, p. IJ, pág. i23) os caiapós, bem como os antigos ta
puias, praticavam êste género de de$porto. 
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No lóbulo das orelhas usam, atravessado, um talinho 
de pau, de uns 9 a 12 centímetros, mais ou menos, de com
prin1ento (*) e enfeita1n os pulsos e as pernas, achna dos 
tornozelos, con1 várias voltas de un1 cord.ãozinho de fibra 
vegetal, e a barriga con1. uma corda fina, cujas pontas 
caem pelo lado de trás. No pescoço, alguns trazen1 uma 
espécie de colar feito de algodão, cujas pontas, desfiadas, 
formam duas bolas. · Ao centro enfiam um penachinho de 
fibra vegetal, revestido de cêra na base. Na extremidade 
de certo órgão, colocam um cartuxinho de palha, de uns 
5 centímetros de co1nprhnento, a fim de o protegeren1 dos 
espinhoSt, feIToad-as de insetos~ etc. Os xavantes andam 
completa1nente nus. Meireles já lhes deu algumas deze
nas de ternos de brim e, dos empregados do pôsto, já ga
nharam muitas camisas. Todavia, não se sabe o que fi
zeram com a roupa, visto que nunca apàreceram em São 
Domingos, ou no ma to, com u1na peça sequer do ves tuá
rio que receberam. Outra coisa de que não gostam é cha
péu de palha, dêsses que usam os sertanejos. Os chapéus 
que se lhes deram, na última vez e1n que estiveram em 
frente ao pôs to Pimentel Barbosa, foram todos abando
nados no local onde pernoitaran1, junto à barranca do 
Mortes. 

Os aborígenes do Roncador usam, em geral, os cabe
los compridos, aparados em franjinha, e no cocuruto da 
cabeça abrem uma coroinha, à maneira dos padres. Quando 
estão de luto, cortam rente os cabelos. Não vi nenhum 
velho, cie cabelos brancos, nem grisalhos. Não sei se os tin
gem ou se, por qualquer motivo, não embranquecem, de 
fato. No tórax, braços e coxas ostentam longas linh.as pa
ralelas, formadas por cicatrizes, que fazen1 sulcando a 
epiderme com dentes de peixe ou de animais. 

Para transportarem a família e objetos de uso domés
tico de uma para outra margem dos rios, os xavantes cons
troem balsas co1n talos de buriti, as quais abandonam logo 
após sua utilização. 

* * * 

( • ) "E ' um talismã. Não só dá sorte para apanhar muita caça, 
peixe, etc., como também por ali faze1n aplicações terapêuticas". 
" .. . As mulheres não -0 têm porque não caçam" - diz Urbino 
Viana, .a propósito dos xerentes, no T . 101, vol. 1·55, pág. 43, da. 
Rev . do Inst. Hist. e Geogr. Bras . Deve ser .também talismã 
para os xavantes, que são da mesma nação d-0s xerente~ . 

Local ( aS!· inalado pela scfa) em frente ao pôsto de São Domingos. onde os 
inrlios acampam quando alí vão 

' 

Xavantes em desoanso, na barranca do M ortes. em frente ao Pôsto Pimentel 
Bt:ub0~a . entre o chefe lvldrc!cs. um amigo dêste e empregados do S . P. /, 
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A pocna - o "capitão do silvícolas 
do R oncador 

No cocuruto da cabeça, os xavanfes abrem 
uma coroinha, à maneira dos sacerdotes 

Indio espiando atrat•és do visor do 
aparêlho do cinegrafista V eloso. 
Até há pouco. eles tinham ver
dadeiro pavor das máquinas de 

fotografia ou de fiimagem 
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Impossível descrever mais a1nplamente ·os usos e cos
tumes dos habitantes do Roncador, depois que se isolaram 
por tanto tempo nos seus inacessíveis redutos. Ao certo, 
nada se pode afirmar, salvo o que, pouco a pouco, vai 
sendo conhecido após as visitas que Meireles lhes faz ou 
as que dêles recebe no pôs to de São Domingos. 

Ein virtude de tais contactos, ficou-se até agora sa
bendo, em matéria de lavoura e alimentação, por exe:qiplo, 
que os xavantes cultivan1 o feijão, o milho e a mandi9ca. 
Quanto a caça, gosta1n hnenso de veado. Também comem 
anta, porco do mato, tartaruga, cameleão, cobra, r.ato do 
mato, etc. Apreciam bastante o peixe e devoram, con1 pra.
zer, gafanhotos torrados, que Meireles já provou, achando
lhes sabor de f ôlha sêca. . . Co111 relação à carne de vaca, 
informaram-me que lhes foi oferecida, crua, uma vez., mas 
não sabem se êles a comeram ou jogaram fora, como não 
sabe1n também o que fizeram de um pouco de arroz cozido 
que e1n certa ocasião lhes foi dado. 

Os xavantes gostam de levar galinhas para as suas aJ .. 
deias, mas ignora-se õ que fazem com elas, isto é, se as 
quere1n para ovos ou para comê-las. 

Ao contrário . do~ carajás, calapalos e . outros índios, a 
gente do Roncador não en1prega sal em seus alhnentos. 

* * * 

Volto, agora, a Apoena. Terminado o seu lacrimoso 
"speech", Meireles apresentou-lhe Uataú, "capitão" do&· ea
rajás da ilha do Bananal. Houve um niomento de intensa 
espectativa. Os dois chefes indígenas abraçaram-se. Uataú 
ofereceu, em seguida, a Apoena um vistoso "lori-lori" (cà
pacete, en1 carajá) de penas coloridas, recebendo, em re
tribuição, um arco e flexas, que empunhou orgulhosament:e. 

Algum tempo ficara111 juntos os dois caciques~ Apoena 
falou qualquer coisa em sua língua arrevesada. Uataú 
disse não sei quê no idion1a dêle. Um não compreendeu o 
outro. Mas, no filn, tudo deu certo. 

Curichira, pilôto da lancha do pôsto, que em 1930 quase 
foi 1nassacrado pelos xavantes, tendo ficado meio surdo 
das bordoadas quê levou, também se achava no acampa
mento, reconciliado com os ferozes inimigos de outrora. 
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Abraçado a um dêles, com o qual falava na sua algaravia, 
misto de cassange e carajá, pensando ingênuamente que 
o outro o estivesse entendendo, fêz questão de tirar uma 
fotografia naquela cordial postura, para mostrar na sua 
aldeia de Santa Isabel. 

* • * 

Euvaldo Gomes da Silva, o intérpr_ete do Serviço, con
forme já disse, estava fora. Como, porém, havia redigido 
un1 vocabulário xavante, seguido de grande número de 
expressões que nos poderiam ser úteis, Meireles, em pri-
1neiro lugar, depois o amigo que o visita e, finalmente, eu, 
todos procuráva1nos fazer-nos entender pelos índios, atra
vés do referido vocabulário. A princípio, quando os xa
vantes falavam, ficávamos na mesma. Nada compreendia
tnos. Contudo, pouco a pouco nos íamos familiarizando 
com o linguajar da gente do Roncador e, por fim, já en
tendíamos alguma coisa. Certa vez, disse a um atleta 
da selva: "Ti uê amissom'rim !" (Dê-me flexa !) . ~le res
pondeu bem nitidamente: "Ti onai" (Não tenho flexa). 
A todos perguntávamos: "Ai sissi?" (Como se chama?) 
Uns diziam o nome, outros .não. Nes·te último cas-0, excla
mavam apenas "Inici ondi" (Não. tenho nome) . 

* * • 

Grande parte da tarde passamos ao lado dos índios. 
Meireles levou-lhes presentes à chegada e depois mandou
lhes, por mais de uma vez, coisas de conter - mandioca . . ' peixe, f ar1nha, etc. Por .parte de A Noite, também distri-
bui algumas dezenas de p~esentes, constituídos de objetos 
da fantasia. O que, porém, mais me pediam os silvlcolas 
eram facão e panela (respectivamente, "sibézé" e "pidz.á"). 
Outros queriam a minha camisa. Quando eu fingia não 
compreender o que diziam, pegavam en1 qualquer parte 
dela e mostravam que era aquilo o que desejavam. 

Quanto a mímica, ninguém pense que por êsse meio nos 
podemos fàcilmente entender co1n os xavantes, como fa
zemos com os surdos-mudos civilizados. Talvez porque as 
n?ssas expressões mímicas, na maioria dos casos, não se 
a~ ustem com as dêles. E, quando não nos con1preendem, 
ficam-nos olhando, simplesmente, indiferentemente, se111 
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1nanifestar nenhum interêsse em saber o que pretendemos. 
Depois, sem 1nais aquela, dão-nos as costas e se põem ao 
fresco. 

Ao chefe Apoena ofereci um relógio de pulso, dêsses 
de brinquedo, para entregar a um indiozinho que estava 
u seu lado, dando-lhe, na mesma ocasião, outros presentes. 
Sua fisionomia não revelou, porém, a menor satisfação ou 
desagrado: recebeu o que eu lhe passara às mãos como um 
rei recebe as dádivas de um humilde vassalo. . . Também 
assim faziam os demais xavantes. 

Outro fato digno de registro: quando êsses índios ga
nham presentes que não lhes agradam, como espelhinhos, 
colares de contas de aljofre, etc., quebram-nos ou os jogam 
fora, mesmo à vista do ofertante, sem se importarem que 
êste fique ou não aborrecido com seu gesto. 

Calcula-se que cêrca de 4.000 facões e 2.000 macha
dos, afora outras ferramentas e utensílios domésticos, já 
foram distribuídos pelo chefe do Pôsto Pimentel Barbosa 
aos habitantes do Roncador. De alguns objetos ou ferra
mentas que recebem, com explicações do "língua" sôbre seu 
inanejo, sabem fazer uso; de outros, ignoram o aproveita-
1nento total, como no caso do machado, que, quando cego, 
cm vez de amolá-lo, como muitas vêzes se lhes ensinou, 
o atiram fora!. .. Nas suas flexas já empregam a linha com 
que os presenteou Meireles e muitos cortam os cabelos com 
as tesouras que ganharam. 

* * * 

Um fato que surpreende os civilizados é a incrível 
curiosidade dos xavantes, que não se cansam de passar-lhes 
as mãos por tôdas as partes do corpo, sejam homens ou 
mulheres os pacientes, mostrando até desejo de vê-los com
pletamente despidos para 1nelhor examiná-los. (0 mesmo 
fato eu já havia observado entre os calapalos do Culuene). 
As primeiras senhoras que se acercaram dos silvícolas do 
Roncador puderam ter uma prova bem nítida da curiosi
dade, às vezes irreverente, dêsses nossos irmãos da mata. 
f.;les queria1n ver coisas demais ... 

Mas, do lado de cá (dos ditos civilizados ... ) , dá-se 
o mesmo fato: passamos em revista o aborígene da ca
beça aos pés, como se se tratasse de um animal jamais 
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visto. Se u1n xavante 111e to111ou a mão para observá-la 
atentamente, por minha vez eu lhe agarrei um dos pés 
para ver se, como dizia1n, a sola era dura como casco de 
animal. (Não era) . Uma balzaqueana do nosso grupo fêz 
um dêles abrir a bôca, durante longo tempo, para exami
nar-lhe os dentes. A propósito de curiosidade de ín.dio, 
será melhor parar aqui. Do contrário, eu escreveria, sem 
querer, uma reportagem ... imprópria para 1nenores ... 

* * * 

Levei comigo, alé1n da minha máquina fotográfica, 
papel e um grande lápis bi-color. Sentei-me na areia, na 
barranca do Mortes e, apontando no chão um lugar perto 
de mim, disse para um índio divertido e amável, apeli
dado o "Boa Vida": "Uê ai sam'rã !" (Sente-se aqui!). ·o 
índio compreendeu e veio para o meu lado. Tomei o papel 
e o lápis e pus-me a desenhar um peixe. Juntaram-se 
outros silvícolas em tôrno de mim. Senti que me iam sur
ripiando o lenço. Detive a tempo a mão do larápio. Todos 
se estasiavam com o "tebê" que eu estava desenhando. 
Passei depois a fixar no papel uma casa tôsca do pôsto 
de São Do1ningos e, terminado o trabalho, pedi, por mí-
1nica, ao "Boa Vida" que fizesse o mesmo, isto é, dese
nhasse a casa que se via à nossa frente. Ensinei-lhe pri
meiro co1no se pegava no lápis. Depois, entreguei-lhe 
o papel. Muito desajeitada1nente, êle agarrou o lápis e 
esboçou de início, uns círculos irregulares. Em seguida, 
traçou um quadrado com · duas linhas paralelas verticais, 
à direita e à esquerda - e, estava pronto o desenho, que 
podia ser tudo, menos o da casa que avistávamos. 

* * * 

Longas horas passamos en1 contacto com os índios. 
Era só "uaci-uadi" (amigo) para cá, "uaci-uadi" para lá, 
abraços, risos, tentativas de conversas, pedidos de coisas 
~)Or parte dos xavantes e promessas despistadoras de nossa 
parte. Num determinado momento, o amigo que visita 
Meireles afastou-se, propositadamente, da barranca do rio 
e encaminhou-se para o inato, onde mulheres xavantes se 
ocultavam ou eram escondidas pelos índios. l\fais que de
p~essa, um espadaúdo silvícola, com ares de policial da 
tribo, foi no encalço do bisbilhoteiro e embargou-lhe os 
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passos, gritando - "Tô ! Tô ! Môto I Môto !". O recalci
trante fingiu não con1preender a excla1nação do guarda 
indígena, 1nas êste não teve dúvida, pegou-o pelo braço 
e fê-lo retroceder para o lado dos brancos. Pouco depois, 
con10 o nosso "bate-papo" já ia longe, ou talvez porque 
quisesse1n fazer qualquer coisa longe das nossas vistas, o 
chefe Apoena deu orde1n para que nos fôssemos embora. 
No 111esmo instante vários índios se pusera1n a gritar o clás
sico - "Tô ! Tô ! Tô !" e "Môto ! Môto !" - que na língua dêles 
é qualquer coisa parecida com "Caia1n fora!" - "Ponham-se 
ao fresco! ... " - isso assim com a nlaior naturalidade, 
sem a menor cerimônia dês te nlundo ... 

E tivemos que dar o fora nlesmo 1 

. .. 



UM "SHOW" XA VANTINO À MARGEl\'I DO RIO 
DAS MORTES 

Qiteima de fooos de artifício sôbre o largo lençol flu
vial - O entusiasmo dos índios ante o inédito espetáculo 
- U·m arrem~do de festa veneziana - Danças, cantos e 
lutas em tôrno da fogueira, no acampamento dos :lavantes. 

SÃo DoMINGos, 30 ,de maio - Depois que fomos man
dados embora pelo maioral xavante, horas mais tarde, 
conduzindo outra leva de oferendas, voltamo~ ao acampa
mento dos índios à margem do rio. A turma era quase a 
mesma da primeira vez. Milton, o motorista, e Josmen, o 
rádio-telegrafista do pôsto (aqui, agora, há um pequeno 
transmissor), iam apenas de calção e com o peito pintado 
de vermelho, ' à maneira dos silvícolas. :tles estão de tal 
forma identificados com a gente do Roncador, que com 
ela se confundem em muitas ocasiões., O Milton, especial
mente, tem pelos seus amigos da mata uma afeição fora do 
comum. Raramente o vemos afastado de um índio. Ora 
de braço com um, ora brincando de lutar com outro, ora 
dançando com alguns, o motorista está plenamente inte
grado no meio dêles. 

Além do Milton, os demais empregados do S.P.I., à 
exceção de uns poucos, não se cansam de entrar em con
tacto com os xavantes. Cem vêzes as ubás tenham que atra
vessar o Mortes para atingir o acampamento indígena, cem 
vêzes está a tur1na ansiosa para tomar lugar nas embarca
ções, nu1na curiosidade infatigável de ver índios, a tôda 
hora, seja da manhã, da tarde ou da noite, dias seguidos, 
como se nunca os tivesse visto. Essa ternura pelos nosscs 
amigos da S'elva é, de resto, co·mpartilhada peb1 senhora Mei
reles, que só não vai vê-los quando em casa a prendem ina
diáveis ocupações. Quanto ao chefe do serviço de atração, 
em São Domingos, nem é bom falar. Meireles chega ao ex
tremo de sacrificar-se e sacrificar os seus em beneficio dos 
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índios, correndo até risco da própria vida, co1no aconteceu 
no 111emorável encontro que teve con1 os aborígenes e1n 
agôsto de 1946, próximo ao local en1 que êstes massacraran1 
Piinentel Barbosa. 

* * * 

Na noite de ontem, um e1npolgante espectáculo foi pro
porcionado aos silvícolas. Levando uns restos de fogos de 
artifício que existiam no ar1nazé1n do pôsto, Meireles, aco1n
panhado de seu pessoal, dirigiu-se para a barranca do rio. 
No acampamento indígena, de outro lado do Mortes, rei
nava absoluto silêncio. Tudo estava às escuras. Meireles 
começou a chamar _os xavantes: "Uací-uadí !", "Uací-Uadí!". 
Mo1nentos após, ouvia-se a fala dêles. Imediatainente, o 
inspetor especializado do S. P. 1. se pôs a queimar uns 
belos morteiros de luz rubra. Do seu aca1npan1ento, os in
~lios contemplavan1 o inédito e admirável espetáculo. De
pois, globos de luzes multicores fulgiam no espaço, refle
tindo-se deslumbradora1nente nas águas adormecidas do 
r io . . . A seguir, outr!ls peças pirotécnicas de grande efeito 
se des1nanchavam no alto, caindo sôbre o Mortes como uma 
chuva de lágrimas luminosas. . . Por fim, alguns emprega
dos do pôsto, com o sanfonista Valdemar e o pandeirista 
Lqpes à frente, tomaram uma ubá, encheram-na de palmas 
sêcas de .coqueiro e t\imaram para o acampamento dos "ca
boclos", quehnando durante o trajeto as palmas, bem con10 
vistosos estufos que Meireles lhes entregara para isso. 

. Dentro da noite, a frágil e1nbarcação deslisava, lenta 
e lenta, sôbre o lençol líquido que a luz· verde e azul dos 
fogos de artifício iluminava estranhamente.. . Guardadas 
as devidas proporções, dir-se-ia uma linda festa veneziana 
em pleno sertão xavantino ... 

* * * 

Chegados ao outro lado d~ rio, os empregados do pôsto 
sentaram-se na areia, junto aos índios. Uma grande fo
gueira ardia ao centro, clareando o cenário com uma luz 
viva e rubra. Nus e pintados de vermelho. os xavantes 
tinha1n, diante do fogo, aspectos fantásticos, · sugerindo vi
sões de primitivas eras. . . De quando em vez, a gente do 
S. P. 1. avivava as labaredas com as palmas que sobrara1n 
da "fantasia veneziana". Valden1ar, na sanfona, que Lopes 
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acompanhava con1 o pandeiro, fazia ouvir músicas roceí
ras. Em dado 1nomento, Apoena ton1ou o pandeiro das 
n1ãos do seu tocador e entrou a acon1panhar a sanfona. Al
guns dos nossos, anilnados pelo xavantófilo Milton, após 
cantar canções sertanejas, pusera1n-se a dançar com os 
índios, os quais també1n dançaram entre si, marcando 
os con1passos da dança com o seu cântico bárbaro. A se
guir, houve uma demonstração de luta entre dois meni
nos de São Do1ningos e, ter1ninada esta, entre os próprios 
xavan tes, que são agiliinos quando pelej a1n. 

Já era tarde. As chamas, prestes a se extinguire1n, 
quase não ilu1ninavam n1ais o local. Os rapazes do pôs to 
abraçaram os amigos da selva e partira1n. Não foi preciso 
que os mandassem embora ... Quando a ubá se distanciou, 
a fogueira foi apagada. E no acampamento xavantino caiu, 
de novo, a escuridão, o silêncio e a paz ... 

' 



A VISITA DOS tNDIOS AO PôSTO DO S.P.I. 

A segunda visita dos xavantes à sede do P. 1. Pimen
tel Barbosa - Entratégia xavantina - Pilhagem nas casas 
dos empregados do pôsto - Os aborígenes dançam com os 
civilizados - Não receiam mais os aparelhos de f ilma,ge1n, 
mas têm mêdo do gado, mesmo prêso no curral - Como 
algumas senhoras de São Domingos fora1n maqttiladas pelos 
xavantes. 

SÃo Do:r.IINGos, 31 de maio - ~ste pôsto recebeu ontem 
a segunda visita dos xavantes. A anterior realizou-se quando 
aqui estêve o Brigadeiro Raimundo Aboim, acompanhado 
de altas patentes da Aeronáutica. 

O mais interessante é que, pela primeira vez, viajaram 
êles de lancha, tomando lugar na Pimentel Barbosa, do 
S.P.I. , 

Foi no acampamento dos índios, do outro lado do Mor
tes, que· Meireles fêz o · convite para essa visita. Apoena, 
antes de aceitá-lo, mandou dois emissários seus à frente -
sem dúvida alguma para um reconhecimento. E' preciso 
explicar que os xavantes não tomam certas decisões, sem 
antes sondar o terreno, cercando-se das necessárias caute
las, a fim de evitarem surprêsas desagradáveis, - o que com 
l\Ieireles não aconteceria. Mais adiante narrarei os porme
nores da nlovimentação da turma indígena, os quais cor
roboram o que acabo de afirmar. 

Depois do regresso dos emissários, o chefe do pôs to, 
que já aqui se encontrava, mandou a lancha à barranca 
do rio, para trazer os índios. Logo que a mesma lá atra
cou, Apoena deu à sua gente ordem de embarque. Era, como 
já disse, a primeira vez que os xavantes viajavam numa em
barcação movida sem remos. O pilôto Curichira, que co
nhece o rio como poucos, estava radiante. Te~ êle indi
zível orgulho em dirigir a Pimentel Barbosa - segundo 
me contaram - ficando seriamente aborrecido quando o 
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rnotorista ou qualquer outro empregado de bordo lhe faz 
algum reparo sôbre as suas obrigações. Se a observação 
0 irrita demais, êle se torna macambúzio, não dá palavra 
a ninguém e chega até, às vêzes, a jogar, de propósito, a 
e111barcacão sôbre um banco de areia, só para dar o trabalho 
de a des~ncalharem. ~le próprio não move uma palha para 
tal. Assiste a tôdas as 1nanobras, tranqüilamente, fumando 
seu cigarro de fumo de rôlo. 

A proporção que os índios entravan1 na lancha, a linha 
de frente estendida na barranca do Mortes ia sendo redu
zida de número e, para substituir os que saiam, o chefe 
fazia vir do mato outros silvícolas. Assim, se vinte xavan
tes desciam para a lancha, da mata vinham vinte compa
nheiros ocupar-lhes os lugares à margem do rio. E' que 
os índios já sofreram demasiado, outrora, nas mãos dos 
brancos, de forma que, para êles, tôda precaução é pouca ... 

A embarcação partiu, afinal. E, do seu pôsto Apoena 
ficou observando tudo que se passava, tal como um coman
dau te que, no tôpo de Ull_la elevação de terreno, ~ss!stisse à 
marcha de um regimento em demanda de seu ob3ehvo. 

* * * 

Além dos aborígenes que substituíam os companheiros, 
outros havia na mata, a uns cinqüenta me~ros da barranca 
do rio. Ali se ocultavam xavantes, tanto homens quanto 
mulheres, destas apenas se !obrigando os vultos, visto que 
se achavam quase completamente ocultas por detrás das 
árvores. Quantos seriam? Ninguém lhes sabia o número. 
Tanto podiam ser 30 como 300. Já escrevi em outra repor
tagem que, quando alguém se encaminhava para a mata, 
era convidado, pelos zelosos guardas indígenas, a retroce
der imediatamente. Donde se conclui que, em matéria de 
confiança, ainda não a conquistamos inteiramente da tribo 
do Roncador. 

Alguns minutos de trave!1'3ia, e a turma xavantina sal
tou no pôrto onde atracam as emb~rcações. Apoena não 
veio ainda dessa vez, mandando, porém, dizer que estaria 
aqui no dia seguinte. 

Espalh'ados pelo .perímetro do pôsto, alguns xavantes 
mais indisciplinados éncaminharam-se para as residências 
dos epipreg~dos (muitas das quais foram trancadas a chave 
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pelos moradores, à aproximação dos índios) - e puseram-se 
a carregar panelas, bacias, potes, facas e outros utensílios 
domésticos, não obstante os protestos das humildes serta
nejas, mulheres e filhas dos servidores do pôsto. Quando, 
entretanto, alguém falava energicamente com os silvícolas, 
com ar zangado, êles, apesar de não compreenderem o que 
se lhes dizia, não insistiam na pilhagem. Em algumas casas, 
crianças choravam de ~êdo. 

Na sala de jantar do prédio rústico em que reside Mei
reles com a família, um índio pegou no pote dágua que 
ali se achava e atirou-o ao chão, fazendo-o em cacos. De
pois, com outros companheiros, pôs-se a rir, achando imensa 
graça na água derramada, alagando o aposento ... 

- Outros índios quiseram invadir a cozinha. Foi preciso 
colocar guardas nas portas, bem como diante do quarto 
de Meireles, para que os visitantes da selva não fizessem 
mão baixa nos objetos de seu agrado. E' que - dizian1 -
o chefe não estava presente. Se Apoena viesse também, as 
coisas passar-se-iam de outro modo. 

No páteo do pôsto, todavia, xavantes mais sossegados 
entretinham-se no convívio corri os brancos, destacando-se 
entre êles o nosso já conhecido "Boa Vida", que ficou 
sendo, pela sua vivacidade de espírito e seu gênio alegre 
e sociável, uma espécie de agente de ligação entre bár
baros e civiliz.ados. Abraçado ora a um, ora a outro dos 
nossos, ria, pulava, imitava o que fazíamos e brincava 
como uma criança grande nascida sob o céu xavantino. 

Ao som da sanfona de Valdemar, algumas senhoras 
dançaram depois com "Boa Vida" e outros índios as dan
ças mais incríveis... se é que se podia chamar àquilo 
dança 1... Em outro setor, a cordialidade entre selvícolas 
e a gente do pôsto não era menor. Pedíamos a0~ xavac· 
tes que repetissem os nossos nomes e êles o faziam numa 
entonação deveras. cômica. Alguns, entretanto, diziam-nos 
corretamente, ao fim de pacientes tentativas. Edmundo 
Borges e sua senhora, funcionários do S.P .I.~ em. Sã? Do
mingos, não tiveram receio de deixar que um 1n~1? to .. 
inasse ao colo o seu robusto garoto. Ma5 de que Jeito o 
rapaz segurava a criança! ... 

• • • 
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Perto da barranca do rio - de onde vimos chegar, 
procedentes da outra margem, alguns aborígenes nadando 
agarrados, à guisa de bóia, a compridas toras de madeira 
sêca - Nilo Veloso entretinha.-se a fazer flagrantes da 
visita dos mesmos ao pôs to. Eis senão quando um dêles 
se aproximou e ficou a olhar, curiosamente, para o apa
relho de filmagem. O cinegrafista do S. P. 1., assim que 
o notou, chamou o índio para espiar a paisagem e os 
companheiros através do visor da câmara. O convite foi 
prontamente aceito, revelando que êles já não temiam essas 
m áquinas, que dantes tanto os apavoravam. 

Por causa das dúvidas, porém, receando feitiço, êles 
ainda lambusam os aparelhos fotográficos e cinemato
gráficos com certa raiz, que trituram em suas formidáveis 
mandíbulas. 

No início da pacificação, nas primeiras penetrações 
no seu vasto território (100 mil quilômetros quadrados, 
segundo Hermano Ribeiro da Silva), os xavantes tinham 
grande mêdo de cavalos. Hoje, porém, não mais os te
mem. Dos outros animais são os bois, as vacas e até mesmo 
os bezerros os que ainda lhes infundem pavor. Em Pi
mentel Barbosa, êles jamais se aproximavam do curral onde 
o gado está prêso. 

* * * 

Durante a visita dos índios, Meireles mandou buscar 
no armazém do pôsto o que restava ainda de coisas que 
pudessem ser dadas. Alguns facões, uns cunhetes de ma
chado e chapéus de palha sertanejos era tudo que havia. 
Achando isso insuficiente, o chefe do S. P. 1., no rio 
Qas Mortes, retirou da cozinha panelas, canecas e jarros 
de alumínio, oferecendo-os aos habitantes do Roncador. 
A cozinha da casa ficou desfalcada de inúmeras peças de 
imediata necessidade. Para cozinhar, só restavam três 
panelas, mas, a MeireÍes, isso não impol'ltava. Para êle, 
em primeiro lugar está o índio. Se fosse preciso, tiraria 
a última camisa do corpo para dar ao seu irmão da mata. 
Terminada a visita, os silvícolas tomaram novamente lugar 
na lancha, bem como empregados do S. P. 1. e algum~s 
senhoras. Compenetrado do seu importante papel de ~·
lôto, soleníssimo, Curichira fêz a sirene da embarcaçao 
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dar três longos apitos, que provocaram uma · t hº in ensa 1-
laridade entre os bárbaros passageiros. 

. Apoena, do seu pôsto de observação, ao longe, con
tinuava acompanhando o que se passava. A lancha par
tiu e, pouco depois, encostava na outra margem do rio. Os 
xavantes descera~ carregados de coisas que, sem demora 
em obediência à praxe, depositaram aos pés do chefe ~ 
qual distribuiu tudo de acôrdo com as necessidades 'de 
cada um. Em seguida, com os presentes de Meireles e 
com o que ofitiveram da pilhagem, desapareceram na mata 
espêssa. Alguns índios ficaram de sentinela, espalhados 
~ela barranca, e as senhoras, quando voltaram ao pôsto, 
tinham o rosto grotescamente pintado de vermelho - ex
pressão requintada da galanteria 1 xavantina para cÓin o 
belo sexo. 

' 

• 
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O CHEFE APOENA NA RESID~NCIA DE MEIREI..ES 

A etiqueta xavantina na casa do chefe do pôsto de 
São Domingos - Um discurso que não chegou a ser feito 
- Onde o "capitão" indigena queria comer mel - A rea
ção do feiticeiro da tribo diante de um aparelho radiofó
nico - Tiveram m~do do alto-{ alante - O regresso ao 
acampamento do Mortes - Não viaja de lancha o cacique 
do Roncador - O Valdemar ficou sem a sanfona - Nada 
mais engraçado para Apoena do que os apitos da "Pimen
tel Barbosa". 

SÃo DoMINGos, 1° de junho - O dia de onten1 foi o 
da vista de Apoena à sede dêste pôsto, - o que se realizou 
pela primeira vez. 

A lancha do S. P. 1. foi à barranca do Mortes buscar o 
' maioral dos xavantes, mas êste, apesar de já ter visto a 

embarcação transportar por várias vêzes a sua gente, não 
se animou a tomá-la, preferindo viajar na ubá grande, onde 
se instalou com Meireles e os índios que o acompanhavam, 
entre os quais três filhos .e um irmão. O velho cacique não 
quis saber de novidades: na ubá êle se sentia mais se
guro. E, assim, f êz a travessia, seguido de perto pela lan
cha, na qual se abole taram cêrca de trinta silvicolas. Na 
barranca de cá, esperavam-no a família do chefe branco, 
emiPrega1dos do pôsto, suas mulheres e filhos, bem como 
outras pessoas. 

Desembarcando da ubá, A poena e os demais índios 
foram levados por Meireles para a sua residência. Ao pe
trar na mesma, procedeu o cacique xavantino ao contrá
rios dos civilizados: em vez de esperar que se apontassem 
os lugares e1n que deviam sentar-se, êle de pé, é que os 
foi escolhendo para si e os seus, - e até para o próprio 
chefe da casa!... ~ste aqui, aquêle ali, outros mais adiant~, 
de acôrdo com a ordem hierárquica do grupo. Depois 
de todos acomoda.dos., Apoena pôs-se a falar na sua lín-
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gua bárbara, ao mesmo teinpo que tocava com as unhas 
da mão direita as da esquerda, como se estivesse fazendo 
algun1a conta com os dedos. Parecia que discursava. Nesse 
ínterim, Meireles mandou trazer uns escassos presentes, 
resto do que sobrara, quando quartos, copa e cozinha fi
caram quase totalmente desfalcados de coisas que foran1 
ofertadas aos visitantes da véspera. 

O velho índio, ~o ver. o~ presentes que chegavam, fêz 
uma pausa na sua in.term1navel. lenga-lenga, já menos gu
!ural e sem o nervos1sino do dia da chegada, e tratou de 
Juntar a um canto o que ia recebendo. Pedimos a Mei
reles, que ainda não fala o idioma xavantino, que fizesse 
~n1a ~audação ao i;nai~ral indígena, mesmo em português. 
Ele nao a entenderia, e claro, mas tainbém nós não enten
díamos patavina da fala de Apoena. 

. An~~indo, ao ~,osso pedido,, o chefe do pôsto começou 
assun: Uac1-uad1 Apoena. Nos todos estamos aqui inuito 
alegres ... " !\las Apoena não se dignava de escutar o 
"speech" do amigo branco: tôda a sua atenção estava vol
vida para os presentes que chegavam. . . Quando o ora
dor disse " ... com a visita que você e ... " - entrou um 
índio que, bur~ando a vigilância de um empregado do 
S. P. I., conseguira .penetrar no quarto de dormir do casal 
e apanhar o urinolzinho de Lídice, garota de quatro anos 
f !lha de Meireles. A pesar de velho e com o esmalte par~ 
tido ~m alguns lugares, . tal utensílio, contudo, não podia 
ser dispensado. Neste fim de mundo, e no momento seria 
iinpossível adquirir outro, de vez que a casa de domér
cio mais próxima fica a dezenas e dezenas de léguas de 
?i~t?ncia. Meireles, por isso, interrompeu o discurso que 
in1c!ara e procurou convencer o chefe indígena de que 
aquilo que êle tinha na mão nada valia. Mas Apoena, 
agarrado ao ~as~ noturno, deu a entender, por mímica, 
que o aprove1tar1a para .comer mel!. . . Aí aumentou a 
preocupação de Meireles, que já agora pensava na pos
sib~lidade de uma lasca do esmalte desprend.er-se, por 
efeito de queda ou esbarro, e ser engolida pelo cacique 
xavante, - fato que traria, de certo, conseqiiências bas
tante desagradáveis e imprevisível desfêcho. 

Apoena, entretanto, nada compreendia do que lhe era 
dito mais por gestos que por palavras (que falta estava 
fazendo o interprete!). Dona Abigail interveio e refor-
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çou o pedido para que não f ôsse levado o urinolzinho 0 
qual ora passava das mãos de Meireles para as de Apoe~a, 
ora das dêste para as daquele. Afinal, depois de grande 
trabalho e muita paciência, o inspetor especializado do 
S. P. 1. descobriu no vocabulário deixado por Euvaldo uma 
palavra que levou Apoena a renunciar ao tão cobicado 
utensílio. l\1:as, ainda assim, o f êz com um olhar quê es
pelhava seu imenso desconsôlo pela perda daquilo que 
lhe parecia uma verdadeira preciosidade ... 

* * * 

Enquanto Apoena, instantes depois, descansava na ca
deira em que se sentara, l\1:eireles, que desistira do dis
curso, mandou que ligassem o rádio instalado na varanda 
onde todos se reunian1. Uma canção folclórica entrou 
subitamente, vinda da Nacional, do Rio. Apoena e os 
outros índios não deixaram transparecer nenhuma sur
prêsa (os filhos da selva não se surpreendem com coisa 
alguma) à vista daquela caixa sonora. Mas o feiticeiro 
do grupo - um aborígene de olhar vivo e penetrante -
aproximou-se do receptor, e, colocando nêle o ouvido, ficou 
a escutar, maravilhado, a voz que dali de dentro saía. 
Numa atitude de indescritível curiosidade, os olhos refle ... 
tindo uma interrogação sem limites, longo tempo perma
neceu grudado ao aparelho. D. Abigail quis mostrar o 
outro lado da caixa e virou-a para o homem dos feitiços, 
que nada viu a não ser aquela .porção de fios e válvulas, 
as quais não soubemos por que as tomaria. Mas logo Apoena, 
com um nervoso aceno de mão, deu a entender que lhe es
tava aborrecendo aquela coisa para êle inexplicável. E 
o rádio foi imediatamente desligado. 

Também com o alto-falante, instalado para recreio dos 
e1npregados, os xavantes não quisera1n saber de histórias. 
Contou l\ileireles que, na primeira vez em que êles aqui 
estiveram, foi pôsto a funcionar o referido aparelho, na 
retransmissão de d·iscos. Antes, porém, Euvaldo teve ordem 
de faz.er pelo microfone, no idioma xavantino, uma sau
dação aos rapazes do Roncador, aconselhando-os, também, 
a que não tivessem mêdo dos seus amigos brancos. Toda
via, mal os silvícolas ouviram aquela voz que saia de um 
canudo estranho, o qual dizia coisa na sua própria lín
gua, não esconderam o terror de que ficaram possuídos 
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e, nervosamente, pedirarµ que parasse1n com aquela brin
cadeira de mau gôsto. . . E, sem demora, Eu vai do abando
nou o microfone através do qual falava aos índios. 

* • * 

Passando, mais tarde, para outra dependência da casa, 
sentou-se o chefe xavante numa cadeira preguiçosa e, to
mando o pandeiro de Pedro Lopes, entrou a acompanhar 
a sanfona do Valdemar. Ness·a ocasião um largo riso lhe 
iluminou a fisionomia. Era de ver como êle se deliciava, 
pela segunda vez, com o pandeiro, batendo-o contra o joe
lho e marcando o compasso com os pés, numa cadência 
quase perfeita. 

Terminada a visita, cheios de presentes, regressaram 
os índios, acompanhados de Meireles, seus auxiliares, bem 
como outras pessoas, ao acampamento xavantino. Apoena 
recusara novamente a viagem na lancha, tomando, com o 
seu "estado maior", lugar na ubá. Os outros silvícolas, que 
foram na mesma ocasião ao pôsto, mais que depressa pu .. 
laram na Pimentel Barbosa com todo o desembaraço, 
como se estivessem desde muito acostumados a viajar de 
lancha. 

Partiram as embarcações. Chegados à barranca do 
Mortes, reuniram-se novamente índios e civilizados. Val
de1nar sentou-se junto de Apoena e começou a tocar sua 
querida sanfona, - um dos últimos modêlos, comprada 
no Rio por 1.600 cruzeiros e que era o "jazz" do .pôsto 
quando não funcionava o toca-discos com alto-falante. 

Apoena não despregava os olhos daquele instrumento, 
que se alongava e retraía, cheio de metais brilhantes e de 
botões brancos, que parecia traduzir a alegria e a mágua 
de tun peito civiliz.ado ou xavantino ... Em dado momento, 
fêz um aceno a um dos seus e expediu uma ordem, que 
nós naturalmente não entendemos. Dentro de instantes, 
veio um índio trazendo um arco e flexas. Apoena entre
gou-os a Valdemar, pedindo em troca a sanfona l O rapaz 
ficou lívido. . . Ora essa - a sua preciosa sanfona tro
cada por um arco e algumas flexas ! . . . Com um rizinho 
an1arelo, fêz que não compreendeu. Meireles, que viu de 
longe a cena, aproximou-se, tomou do Valdemar a san-
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f ona e passou-a às mãos de Apoena, que sorriu satisfei
tíssimo. 

Para que queria êle o instrumento, se não o sabia 
tocar? Não faz mal, mesmo assim ela servirá para diver
tir sua gente. O maioral xavante não precisa de música 
tal como a compreende o civilizado. Quaisquer sons emi
tidos servem, ainda que desafinados e sem formarem 
frases musicais. . . E, ouvindo as notas, para nós desar
mônicas, da sanfona cheia de metais e de botões, os ín
dios dançarão em breve na aldeia, sem pensarem que, no 
pôsto, o coração do Val~emar estará chorando a doce com
panheira de suas horas de mágua e de ternura ... 

* • * 

Como a nossa permanência em seu meio se prolon
gasse, o chefe indígena, mais uma vez, deu ordem para 
que nos fôssemos: - "Tô ! Tô ! Tô ! Môto 1 Môto ! ... " Cada 
qual tomou seu lugar na Pimentel Barbosa. Curichira, 
numa pose incrível, instalado no seu pôsto, tinha ares de 
pilôto de luxuoso transatlântico. . . Os índios, como sem
pre, formavam em fila, na barranca do rio, com Apoena 
ao centro. ~te, de pé, movia os braços, em atitude de 
comando, grave, enérgico e viril, apesar de já não ser 
moço. Houve um momento, porém, em que sua austera más
cara se transfor1nou como por encanto: foi quando a lan
cha deu o apito para a partída. A fisionomia de Apoena 
abrandou-se, humanizou-se e em sua bôca rude um grande 
riso se abriu, - um riso franco, natural, inocentemente 
ingênuo, que veio quebrar aquela &isuda imponência de 
rei da selva. 

- "Duré! Durél" - (outra vez1! outra vez!) - gritou 
êle para Meireles, que mandou Curichira apitar novamente. 
E outra risada imensa - uma risada à Joe Brown, o 
"Bôca Larga" - que nos fêz rir também ante a infantili
dade do cacique xavante. 

Mais um apito e mais uma boa e sonora risada .de 
Apoena - a última impressão que guardei do derraderro 
contacto com a grei do Roncador. 

* * * 
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Hoje, foram-se êles. Na barranca do Mortes, por volta 
do meio dia, ficaram ainda uns poucos índios guardando 
a retirada dos companheiros. (A perseverante estratégia 
xavantina !. .. ) . Uma pequena fogueira morria aos pou
cos. As hQras iam passando. À tarde, já não se viam mais 
as sentinelas pintadas de ver1nelho e batidas de sol. De
pois, a fogueira se foi extinguindo pouco a pouco. . . Por 
fim, uma tênue espiral de fumo fracamente marcava-lhe 
o lugar. Ao cair da noite, nem mais um índio no acam
pamento 1 Tudo deserto, como no dia em que aqui che
guei. Todavia, sôbre as areias claras da barranca do rio, 
continuei vendo, com tristeza, na imaginação, êsses bravos 
irmãos da selva, ru_bros de urucum, alegres, f orles, esbel
tos, viris, que um dia tal_yez, em contacto mais íntimo com 
os brancos, venham a desvirilizar-se, a decair, a corrom
per-se, como aquêles míserQs carajás de Aruanã e do 
Bananal ... 

COMO FALAM OS ABORtGENES DO RONCADOR 

A construção da frase - Comparação com a língua 
tupi - Pronúncia dificílima para os civilizados - Racio
namento de verbos - Como forrnam o plural e o impe
rativo - O feminino de certas palavras - A diferença 
entre o falar do xavante e n do xerente. 

SÃo DoMINGos, 3 de junho - Nos prin1eiros dias de mi
nha estada nestas quietas paragens, aproveitei a oportu
nidade para conversar com Euvaldo Gomes da Silva, -
o funcionário do S . P. 1. que exerce aqui o cargo de in tér
prete entre Meireles e os xavantes - sôbre a fala dêstes 
índios. 

Conquanto possua elementares conhecimentos de gra
mática, tornando-se-lhe mesmo difícil, algumas vêzes, ex
plicar certos casos lingüístic~s com relação ao idioma xa
vantino, Euvaldo tem sabido, contudo, desempenhar-se a 
contento de suas funções, em virtude de longo convívio 
com os xerentes, que falam a mesma língua dos xavantes, 
com pequena diferença apenas na prosódia de determina
dos vocábulos. 

Para divulgar palavras e frases mais necessárias no 
trato do pessoal de São Domingos com os índios do Ronca
dor, o nosso "língua" ~ompôs, como já tive ocasião de infor
mar em reportagem anterior, um trabalho (*) que apre-

( *) Com exceções, é claro, há diferença às vêzes pequenas, mas 
outras vêzes com·pleta, sob vários aspectos, entre as palavras .xa
vantes registradas por Ma-rtius em Glossaria Linguarum Brasilien
sium e divulgadas por Couto de Magalhães no seu livro Viagem ao 
Araguaia, págs. 229 e segs. e as constantes da relação organizada por 
Euvaldo Gomes da Silva, intérprete do S. P. I ., as quais, por t;eu 
turno, divergem das de Urbino Viana nas suas Ligeiras Notas para 
11, Grarnática Akuen, insertas na Rev. do :Inst. Hist. e Geog. Bra.s., 
T. 101, Vol. 155, pág~. 58 e segs. 

Qual a razão dêsse f.ato? 
O assunto foge à alçada do repórter. -Só os filólogos poderão 

eêclare.cê-lo. 
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ciável serviço prestou a Meireles e a todos nós, por oca
sião da recente visita daqueles aborígenes, visto que Eu
vaj.do se achava longe daqui, viajando para Pedro Afonso, 
a serviço dês te pôs to. 

* * * 

Sem pretensões a filólogo, apenas a título de curiosi
dade, vou dar uma idéia, embora ligeira, do linguaj ar xa
vantino, _segundo as lições do .prestimoso Euvaldo, que é, 
- diga-se de passagem - um jovem dotado de invulgar 
1nodéstia e por todos estimado. Se não f ôr exato o que 
eu disser, a culpa não terá sido minha, que dêsempenhei 
apenas o papel de mero registrador do que êle me ensi
nava, com relação à fala dos súditos de Apoena. 

* ... * 

A construção da frase, no idioma daqueles aboríge
nes, faz-se de forma muito diferente da nossa. Nem ordem 
direta, nem propriamente inversa, mas apenas confusa, -
confusa para nós, é claro. Aliás, é o que se nota tambéin 
nas outras línguas indígenas, como, por exemplo, a tu pi 
e a carajá, senao que desta última já dei algumas amos
tras, quando tratei dos índios do Bananal. 

No tu pi, a seguinte frase: "Se qu~res dormir comigo, 
manda buscá-la pelo rio'' - é assim expressa - "Rekéri 
putári ramé ce irumo remundu .piámo ahé paraná rupí" 
ou, literalmente, "Dormir queres se eu com tu mandas 
buscar ela rio _ pelo" (*) . Para a nossa clareza de latinos, 
é para lá de absurda tal construção. 

Agora, o idioma xavante: "As roupas ainda não che
garam" - "Si'uzá uicí ondí adú''. Em tradução literal 
- "Roupas chegaram não ainda". 

,. - A negativa vem sempre depois do verbo e, muitas 
vezes, com a ausência dêste. "Não sei não mata não tenho 
fl . ' ' 

exa" - dizem: "Uairru ondí, uinrin ondí ti ondí" ou 
literalmente -- "Sei não, mata não, flexa nã~". ' 

( · ) Cou lo de Magalhães - Curso de Lingua Tu pi viva ott 
N heltengatu., in O Selvageni - Gia. Edi lôr.a. NacionaJ, 4.ª oo'içã-0, 
pág. i65. 

ENTRE OS XAVANTES DO RONCADOR 125 

O imperativo é formado com as partículas "uê" e 
"uabá". Ora empregam uma só, ora as duas ao mesmo 
tempo. Exemplos - só com ~'uê": "Uburé uê imã êri"' 
(traze tudo para mim). _ Com "uê" e "uabá": "Uê siuapci 
uabá !" (Dança!). 

Há frases, entretanto, em que nem "uê" nem "uabá" 
aparecem. 

- O plural das palavras faz-se juntando-se-lhes a ex
pressão "nonrin". Teu irmão: "Ai non". Teus irmãos: 
"Ai non nonrin". 

- Gênero. Para indicá-lo, empregam, .para o femi
nino, a palavra "pi'on" (mulher ou fêmea) e, para o mas
culino, "ambê" (macho) depois do substantivo. Assim, ca
chorro: "Uapçã". Cadela: "U.apçã pi'on" (cachorro fêmea). 
"Recu" (onça). "Recu-ambê" (onça macho). :este último 
exemplo é extraído da Gramática Akuen ou Xerente, da 
·autoria de Urbino Viana. Para os indígenªs só os sêrea 
humanos e os animais têm gênero. 

- Os verbos, como no inglês, nem sempre figuram no 
período. Não tenho sêde - dizem apenas "Ribú ondi" 
(sêde não). Compare-se com o inglês "No meat" (não 
carne, isto é - não há car!J.e). · 

- Pronomes: Eu - "ua" ou "uarrã". Tu, você -
" arrã". :ele, ela (e também aquilo) - "tarrã". ~les, elas 
- "tanonrinrrã". Nós - "uanonrinrrã". Vós, vocês -
" anonrinrrã" ! 

Meu, minha - "uain-tê. Teu, seu - "ain-tê". Nosso 
- "uanonrin-tê". Vosso - "anonrin-tê". Dêles - "ta
nonrin-tê". 

- Verbos. Uma pequena lista dos mais empregados: 
"meremendá~' - conversar; "siuapcidá" - dançar; "umen
cidá" - comer; "non'rê" - cantar; "nitondá" - dormir; 
"uairrudí" - saber; "zê'renendá" - beber; "simipari" -
esperar. 

- Alguns advérbios: "Inrrê" - sim; "ondí" - não 
(o "d" é pronunciado com a língua -prêsa aos dentes); 
"simissaré" - depressa; "ã'nimen" - aqui; "ã'uá" - ali, 
lá; "duré" - outra vez, novamente. 

- Substantivos e qualificativos: "ô" - água; "uzô" 
- fogo; "sazê" - comida; "upá'' - mandioca; "nonzô" 

• 
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- milho; "tebê" - peixe; "pó" - veado galheiro; "pó 
nin" - carne de veado galheiro; "tiá" - terra; "b'dodi" 
- - estrada, caminho; "ribudi" - sêde (o "r" inicial é 
brando); "m'ram'di" - fome; "rouá rodi" - calor, suor; 
"noron-uá" - casa; "sibezé" - facão; "torá - machado 
ou objeto de metal; "pizuiré" ou "sizuiré" - tesoura; 
"pidzá" - panela; "si'uzá" - roupa; "pra'uz.á" - calçado; 
"uaritá" - pente; "dazeré" - cabelo; "dató" - olhos; 
"zidauá" - bôca; "ti" - flexa (o "t" é brando e se pro
nuncia com a língua prêsa aos dentes); "bô" - urucum; 
unã" - mãe; "uací-uadí" - amigo, companheiro; "p'xêdí" 
- bom, bonito; "uen ondí" - desagradável, ruim; 
"non'rêz.ê" - canto, cancão; "sointídi" - sovina. .. 

- FRASES XAvANTINAS - "Ai sissi ?" - Como se chama 
você?; "Ai p'xêdi ?" - Você está bom?; "Un-umã-uêl" 
- Venha cá!; "Uê ai sam'rãl" - Sente-se aqui!; "Uá no
rinrrã uburé ími sauí utábi ·di" - Todos nós gostamos de 
vocês; "Nonzô uat uê ími duri" - Eu trouxe milho para vocês; 
"Simissaré zá uê pidzá zô" - Venham brevemente bus
car .panelas; "Uzônem ími sêindi ?" - Você gosta de abó
bora?; "Ti uê amissom'rin!" - Dê-me flexa!"; "Ai simi 
sauí pixê uabá" - Sejam nossos amigos sinceros; "Uatô 
zá imonrin" - Já me vou embora. 

* • • 

Coin relação aos sons das palavras, tal com_o no ca
raj á, de que já falei, há na língua xavante grande número 
dêles impossível de grafar com os sinais de que dispomos. 
Assim, para só falar nas vogais, o "ê" de "êri", o "ô" de 
"tôrá" ou o "a" e o "u" de muitas palavras só podem ser 
reproduzidos pela voz depois de se ouvir falar a gente 
do Roncador. 

!ambém ex!stem hiatos entre fonemas, e aspirações 
vocais que se nuo podem representar na escrita. 

Certos sons aqui registrados, por meio de acentos, 
devem ser tomados como uma aproximação apenas dêsses 
sons. Vocábulos há cuja pronúncia nada difere da do 
~rabe. E todos sabem como é difícil, ou mesmo, às vêzes, 
impossível fixar os sons dêsse complicadíssimo idioma con1 
o material gráfico de que dispomos. • 
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usam'rã" e "amissom'rim" - diga-se sarne-rã e amis-
- " _,, " . . " "U - AI" some-rin e nao samra e am1ssomr1n . n-uma-ue. 

(Venha cá!) deve ser pro-nunciado fazendo hiato entre cada 
um dos elementos da frase. 

* • * 

Antigamente, como já escrevi, , xava~tes e x~rcntes 
eram um só povo, formavam um:1 . s? naçao. Depois u1na 
parte dêles se isol?u, t~nt<! dos civ1bzados, como dos pr~
prios índios. Qs 1solac1on~stas - os xavantes - conser
vam até hoje a mesma l1ngua que falavam outrora. Os 
outros - os xerentes - com o correr do tempo e em 
contacto com os brancos modificaram ligeiramente seu 
modo de falar, - fato que se assinala. pelo. !1crésci1!1o d~ 
um "e" em determinadas palavras. Assim, tza, ubure, uz?, 
ô, zé'renendá, pra'uzá, umencidá (e muitos outr~~ ,;~c~
bulos) são pronunciados pelos xerentes com um c ini
cial ou intermédio: ticá, cuburé, cuzô, cô, zécrenendá, 
sicuzá, pracuzá e cumencidá. 

• • * 

Ai está alguma coisa do linguajar xavantino. E' muito 
pouco, evidentemente, para que1!1 deseja saber, de modo 
mais amplo, como falam os abor1genes do Roncador. Con
tudo, servirá como simples amostra para os que desco-
nheciam inteiramente o assunto. 



FRANCISCO MEIRELES E A PACIFICAÇÃO 
DOS XA V ANTES 

Da região do Guaporé às selvas de São Domingos -
O início da carreira de indianista de Meireles - Os pri
meiros contactos com os silvícolas - Quase massacrado 
pelos ferozes habitantes du Roncador - A ação apostó
lica do inspetor especializado do S. P .1. no território do 
Mortes. 

SÃo DoMINGos, 5 de junho - Na história da pacifi
cação dos xavantes, nestes últimos tempos, que se está 
processando lenta, mas eficientemente, o nome do inspe
tor especializado Francisco Furtado Soares de Meireles 
destaca-se entre todos quantos nela atuaram, pela sua ação 
inteligente, perseverante, abnegada, - direi até, apos
tólica. 

E' de justiça registrar, de passagem, a colaboração de 
D. Abigail Meireles, companheira de Francisco Meireles, na 
obra inestimável dês te. Mulher corajosa, desprezando o 
conf ôrto da cidade pela ·existência áspera do sertão, ra
ramente se afastando de São Domingos, acompanhou mui
tas vêzes o arrojado chefe do Pôsto Pimentel Barbosa nas 
suas incursões pela selva, algumas das quais em ocasiões 
ein que era verdadeira temeridade o encontro com os xa
vantes. À coragem, ao entusiasmo, à cornpreensiva simpa
tia pelo nosso irmão da mata de que deu mostras D. Abi
gail, deve Meireles, sem dúvida alguma, grande parte do 
êxito de sua missão junto aos índios do rio das Mortes. 

* * * 

O início das atividades de Francisco Meireles como 
indianista data de 1939, quando, ingressando no quadro 
de servidores do S. P. 1., foi enviado para a região do Ma
deira-l\Iamoré, a fim de pacificar ali várias tribos, espe-
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cialmente a dos bravios pacaás-novos, - tarefa de que 
se desincumbiu brilhantemente, a.pós inauditos esforços, 
tendo até, de uma feita, sido atacado por aquêles aborí
genes, juntamente com alguns companheiros, dois dos 
quais foram feridos por flexas, - o que lhe valeu calo
roso elogio dos seus superiores, conforme se lê no Bole
tim n.0 7, do S. P. 1., do ano de 1942. 

Estava ainda Francisco Meireles no Guaporé quando, 
com o ntalôgro da missão de Pimentel Barbosa no rio das 
Mortes, foi chamado, em fins de 1944, para substituir o 
companheiro tombado no cumprimento do dever. 

Após a morte do velho pacificador de tribos, que ins
talara a sua base de operações a doz.e quilô1netros rlêste 
pôsto, o qual, em homenagem à sua memória, recebeu 
o nome de "Pimentel Barbosa", ficou o servico de atra
ção, aqui, sendo dirigido por Gustavo Otto, passando a 
chefiá-lo, depois, Luís Acioli Lopes, até a chegada de 
Meireles. 

Durante êsse tempo, só se registrou um contacto corri 
os índios, e êsse mesmo casual, quando Acioli subia o 
Mortes. O encontro deu-se no local denominado "Barreira 
dos Xavantes", achando-se ali alguns silvícolas, aos quais 
foram oferecidos presentes. 

Voltando a Meireles, foi-nos informado que êle en
controu o pôsto, aqui, pràticamente .paralisado e incorpo
rado à inspetoria do S. P. 1. sediada na antiga capital de 
Goiás. 

Chegado a São Domingos, Meireles passou algum tempo 
a1nbientando-se e traçando planos de ação, tendo antes 
percorrido as terras férteis do Pindaíba, onde, se~nndo 
proposta que fêz, deveria ser instalado o pôsto de atra
ção (P. 1. A.) dos índios do Roncador. Razões de ordem 
sentimental, porém, por parte da direção do referido Ser
viço, influiram para que a proposta não fôsse aceita e a 
sede do P. 1. A., instalado por Acioli Lopes, continuou aqui. 

* * * 

Em 1945, a.pós o abaixamento das águas, no mês de 
maio (por ocasião das chuvas os caminhos e campos ficam 
completamente inundados), Meireles, acompanhado de 
dez auxiliares, f êz a sua penetração inicial na selva. 
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Aproveitando o pô~to. do Mortes, escolhido, primeira
mente, por Hermano Ribeiro e, depois, por Pimentel Bar
bosa, para as suas incursões na mata, mandou fazer nova 
picada e estabeleceu os seguintes pontos de pouso onde 
colocava os presentes destinados aos xavantes: 1.~) sob 
o alto e frondoso pequiseiro, a poucas dezenas de metros 
do pôrto; 2.0

) na Roça; 3.0 no Buritisal e 4.0
) no local em 

que Pimentel fôra massacrado, com seus companheiros, 
pouco distante dos aldeamentos xavantinos. 

~ep.ois de preparar tais pousos, começou o inspetor 
especiabzado do S. P. 1 a colocar, de 15 em 15 dias pre
sentes sôbre abrigos toscos, ao mesmo tempo que' man
dava fazer grandes fogueiras para atrair a atencão elos 
índios, os quais, entretanto, a princípio, nada re .. tiravam 
do que lhes era ofertado. Dessa forma, quando Meireles 
voltava aos locais mencionados, não era raro encontrar 
já enferrujados os objetos de metal. 

~ó depois de ~ecorridos mais de seis meses, ou seja, 
no fim de 1945, foi que _os xavantes começaram a retirar 
o que se deixava para êles, e quando Meireles chegou na
quela ocasião ao último pouso (4.0

) encontrou capinado 
e varrido o terreno em tôrno do abrigo dos presentes. 

En1 abril de 1946, o chefe do Pôsto Pimentel Barbosa 
mandou construir na Roça um rancho para a permanên
cia de sua turma durante o verão. Aconteceu então um 
fato curioso: as ferrainentas dos trabalhadores - ma
chados, facões, foices, etc., - e até mes1no peças do motor 
da lancha, quando esta se achava no pôrto, começara1n 
a desaparecer misteriosamente. Depois, eram o sal e a f a·· 
rinha jogados fora, para o aproveitamento apenas dos res
pectivos sacos. A presença dos xavantes estava positivada. 
Todavia, ninguém lhes punha os olhos em cima. Foram 
Gustavo Otto e mais oito companheiros os primeiros a 
avistar os índio~, aliás poucos, logo abaixo do pôrto, perto 
do pequiseiro, tendo, na ocasião, lhes dado alguns pre
sentes e recebido flexas em retribuição. 

* * * 

Nos últimos dias de julho (estavam ainda em 1946) 
Meireles foi à Roça verificar o andamento dos trabalhos 
da construção do rancho, levando, como sempre, presen ... 
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tes para os índios, quando, nas proximidades do local das 
obras, viu, finalmente, cêrca de uns dez xavantes, que o 
chamavam por mímica. O chefe do pôs to do rio das Mortes 
foi imediatamente ao encontro dêles, oferecendo-lhes os 
presentes que conduzia. Acabados êstes, tratou logo de re
gressar a São Domingos. 

&se, o seu primeiro contacto com a gente do Roncador. 
Uma semana após, em princípios de agôsto, em com

panhia dos seus auxiliares, voltou êle à mata, dirigindo-se 
primeiramente ao Buritisal, lá acampando. Mas aconte
ceu que alguns dos animais que transportava1n a comi
tiva se extraviaram no cerrado. Nesse ínterim, fizeram-se 
grandes fogueiras para atrair a atenção dos silvícolas, os 
quais, no entanto, não apareceram no primeiro dia. No 
segundo, porém, foran1 êles vistos pelos tropeiros encarrega
dos da procura dos anilnais extraviados. Do ocorrido 
dera1n logo ciência ao chefe. Os xavantes estavam, pois, 
acompanhando os movimentos da gente do S.P.I. Ao 
chegar ao último .pouso (local do sacrifício de Pimentel 
e seus companheiros), encontrou Meireles os caminhos 
prep~rados pelos índios, para o caso de uma retirada 
forçada. 

Sôbre o abrigo foram então depositados os presentes: 
panelas de alumínio, facões, machados, tesouras, colares, 
carretéis de linha e muitas outras coisas mais. A hora do 
almôço, u1n dos e1npregados do S. P. 1., Idalino da Luz, 
ainda mesmo de longe, pôde observar que os presentes 
havia1n sido retirados do abrigo, dando disso conta ao 
seu superior. Depois do almôço, todos se encaminharam 
para o local e, ao se aproxi1narem, viram que, efetiva
mente, os índios tinham carregado o que se encontrava 
sôbre os estrados, deixando, em troca, três flexas com as 
pontas quebradas - sinal convencional, entre os habitan-
tes da selva, de propósitos de paz. ,, 

À vista disso,. Meireles e os seus começaram a chan1ar, 
ern altas vozes, pelos índios, que instantes após aparece
ram, sendo poucos a princípio, talvez uns dez - segundo 
disse - inclusive o cacique e o pagé. ~sse número ele
vou-se pouco depois a set~nta. Meireles pôs-se a fazer 
a distribuição dos presentes. Mas o número dos xavantes 
continuava a aumentar numa proporção assustadora. ~ , . 
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'l olta e nieia, punha1n fogo ao mato, chamando mais com
panheiros. 

Depressa os presentes acabara1n. A essa altura, Mei
reles começou a notar a presença de índios com caras de 
poucos amigos, ou por não terem recebido presentes, ou 
porque não quisessem mesmo a amizade dos brancos. O 
fato é que, em breve espaço de tempo, começaram a en
volver o chefe do pôs to de São Domingos e sua turma, 
fechando estrategicamente o cêrco, com intenções, sem, dú
vida alguma, malévolas. A coisa ia ficando séria. . . Sem 
perda de um 1ninuto sequer e com extraordinário sangue
frio, Meireles mandou pegar às pressas os animais e ar
reá-los, sendo que_ esta última operação já foi feita sob a 
manifesta hostilidade da facção xavantina que não sim
patiz.ara com a gente de Pimentel Barbosa. E, mal aca
bavam de montar os cavalos para iniciar a retjrada, que 
se transformou depois em precipitada fuga, já as flexas 
voavam em sua direção. Os índios ainda lhes foram no 
encalço durante longo trajeto, sendo necessário soltar 
rojões e dar tiros para o ar, para afugentá-los. A estra
tégia dêles era notável: em alguns pontos postava-se um 
pelotão, protegido pelas árvores, a despejar flechas! Um 
dos empregados do .pôs to foi ferido, sendo também fle
xado um burro. Outro animal, que transportava caixotes 
com miudezas, abandonado por estar atrasando a retirada 
(fato já nlencionado anteriormente), foi morto a borduna 
pelos xavantes e sua carga espalhada pelo chão. Felizmente, 
porém, chegaram todos salvos ao pôsto. 

• • * 

Não obstante o que sucedera, Meireles continuou a 
voltar à mata. Os índios, dos quais uma parte era eontrá
ria à aproximação com os civilizados e a outra franca
mente favorável, não molestaram 1nais aquêles que só os 
procuravam para enchê-los de agrados e presentes. 

Com o seu invulgar tato no lidar com os nossos irmãos 
da selva, sua imensa perseverança e se~ grande espírito 
de abnegação, Meireles conseguiu, afinal, o que todos 
sabem e o que já foi por mim relatado en1 outras repor
tagens. 

• 



COM A 2.ª EXPEDIÇÃO DA AERONAUTICA 
AO BRASII. .. CENTRAL 

(Maio-junho de 1950) 

Pela segunda vez avistei-rne com os xavantes 
quando, na qualidade de representante, ainda, de 
"A Noite", acompanhei até o rio das Mortes a 
"2.ª Expedição da Aeronáutica Roncador-Xingu
Tapajós", que partiu desta Capit'al, em três aviões, a 
30 de maio de 1950, com destino, primeiramente, a 
São Domingos, onde instalou a sua base de ope
rações, e depois a outros pontos do Brasil Central. 

Essa expedição - a mais bem organizada, sem 
dúvida, até agora, exceto na parte referente à ali .. 
nientação - era chefiada pelo Brigadeiro Rai
mundo Vasconcelos de Aboim e composta de ofi
ciais e praças da Fôrça Aérea Brasileira, de um 
representante da aviação militar ianque, de ele
mentos do Exército e de civis, contando, entre 
êstes, cientistas, altos funcionários federais, téc
nicos, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e unia 
grande turma de empregados do S. P. 1. sob a che
fia de Francisco Meireles. 

Eram, ao todo, 109 pessoas, mas, tendo ficado 
29 em São Domingos, para a movimentação de 
diversos serviços ali, penetraram na mata 80 ex
pedicionários, seguidos de dois jipes, um jipão e 
três caminhões, que transportavam, além da baga
gem do pessoal, vultosa quantidade de utensilios 
domésticos, roupas e instrumentos de lavoura, 
para distribuição entre sertanejos e indios. 

Uma pequena emissora instalada num dos 
jipes estava em permanente comunicação com o 
Rio, via São Domingos e Gozºânia, e um avião co-
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bria diàriamente a marcha dos expediclonários, 
lançando mensagens e jornais e, quando preciso, 
mantimentos. Um rádio a bordo captava as ordens 
do Brigadeiro Aboim, que, de terra, falava por 
intermédio do aparelho instalado no jipe. l.} m 
gerador, também portátil, produzia a fôrça neces
sária ao funcionamento do rádio e à iluminação 
noturna do acampamento. 

O estado sanitário do pessoal era controlado 
pelo pôs to médico da expedição, chefiado pelo 
Coronel Dr. Edgard 1'ostes, que tinha como auxi
liares o Major Dr. Valdemar Basgal e o Dr. Sílvio 
Griecco, êste civil. 

Durante todo o tempo da expedição foi esta
belecido o regime militar. Os seus componentes, 
inclusive os civis, a êle se submeteram, prestando 
os serviços que lhes eram ordenados. 

A expedição, que tinha por objetivo construir 
um campo de pouso, limpar ou ampliar outros já 
existentes, completar estudos anteriormente f eifos 
e proceder a observações meteorológicas, geológi
cas, etc., graças à maneira inteligente como foi or
ganizada, não só realizou o que planejara, como foi 
mais além., debelando grave surto pneumónico, que 
estava dizimando os índios calapalos instalados 
junto ao pôsto do Culuene, e outros, de outras 
tribos, que habitam próxif!lO ao pôsto do .Tacaré, 
ambos da Fundacão Brasil Central. 

~ 

Como foge à finalidade dêste livro a narra
tiva da marcha da citada expedição, a propósito 
da qual publiquei em "A Noite" uma série de re
portagens, reproduzo aqui apenas as que se refe
rem aos habitantes do Roncador, que, de certo 
modo, ligaram seu nome à história do importante 
empreendimento levado a efeito pela Fôrça Aérea 
Brasileira. 

t 

OS XA VANTES NO RASTRO DA EXPEDIÇÃO 

Na Aldeia Velha, ao pé da serra do Roncador - Os 
índios irrompem no acampamento - O pranto de Apoena 
ao defrontar-se com os chefes brancos - Em ação -a equipe 
de músicos da Aeronáutica - Expedicionários aprendem 
a lingua xavantina - A falta de higiene dos nossos ami
gos da selva - O preparo da carne de veado e de outros 
animais - Como dormern os xavantes - A etapa se7uinte 
em direção <u malocas . 

ACAMPAMENTO DA ALDEIA VELIIA, 13 de junho - Após 
50 quilômetros de marcha desde o pôsto de São Domin
gos, viajando ora pelo cerrado, ora através de várzeas 
(também chamadas "gerais"), cobertas de virente relva, 
que dava a impressão de um largo e belo tapete verde, 
ora finalmente na base pedregosa do Roncador, chega
mos há vários dias a êste local, cujo nome foi dado por Mei
reles, em virtude de sua proximidade a uma antiga aldeia 
xavantina, abandonada e depois queimada, o ano passado, 
pelos aborígenes da região. 

Para virmos até aqui, não foi fácil a viagem. Houve 
necessidade se fazerem pontes e estivas, para que as via
turas atravessassem os riachos que lhes obstruíam a pas
sagem, tendo os expedicionários acampado, antes, num 
sítio que o Brigadeiro Aboim batisou com o nome de Pouso 
do Ladislau, visto ter partido dêsse velho servidor do 
S. P. 1., e um dos melhores auxiliares de Meireles, a suges
tão de ali passarmos a noite. 

Aldeia Velha foi o ponto escolhido para uma espécie 
de base de operações na mata, pois daqui devemos partir 
para dois objetivos: a visita às malocas dos xavantes e, no 
regresso, a construção de um campo de pouso em plena 
serra do Roncador ( *) . De Aldeia Velha, onde nos en-

( •) O que foi realizado num tempo "record" de dois dias e 
ho.ras, medindo o campo i . 000 x 7·5 metro.s. 
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contramos desde ante-ontem e que tem sido o local da 
nossa mais prolongada permanência no sertão partiremo"' 
amanhã rumo às tabas dos xavantes. Sabemo; que 0 per: 
curs? também D;âo se fará com facilidade, de vez que será 
preciso. constr~ir pontes maiores que as que deixamos 
para tras e abrir picadas no cerrado, o qual é muito denso 
em certo~ trechos que temos de atravessar. Contudo, es
tamos animados e ansiosos por atingir a cidadela desco
nhecida dos índios do Roncador. 

* * • 

Logo depois que aqui chegamos, cêrca de vinte xa
vantes apareceram no acampamento, tendo à frente o nosso 
já conhecido ~poena, seu "capitão", o qual, conforme 0 
costume da tr~bo, abraçou Meireles e o Brigadeiro Aboim 
cho:ando copiosamente. Em seguida, f êz um discurso 
amistoso, que o intérprete Emiliano (além de Euvaldo 
temos mais três intérpretes contratados pelo chefe da ex
pedição), traduziu para uma língua parecida com a por·· 
tuguêsa ... Após a fala bárbara, o conjunto musical da 
Aeronáutica tocou peças do seu rep~rtório para os visi
tantes da selva. Apoena e sua gente ouviram a música dos 
civilizados com discreta demonstração de agrado. Em 
certo momento, quis também o amável cacique colaborar 
com os músicos e, tomando os pratos· de metal do prate
leiro, pôs-se a batê-los com viva satisfação. Mas não de
inorou muito para mandar parar a tocata, sendo a ordem 
imediatainente cumprida. Na selva quem manda é êle. Ins
tantes mais tarde, o Brigadeiro fêz a distribuição de pre
sentes aos índios, entre os quais se viam alguns rapazi
nhos, âe modelar comportamento, como todos os menores 
indígenas que tenho conhecido até agora. 

* * * 

· Desde s?a chegada ao acampamento, os xavantes, 
que seguem as ocultas os nossos menores movimentos. em 
todos os lugares por onde temos andado depois que· saí
mos de São Domingos, não pensam em retirar-se para as 
suas malocas. O dia inteiro estão entre nós, espalhados 
por todo lado. À noite dormem todos juntos, no cerrado, 
a algumas dezenas de metros de onde nos achamos ins
talados, e c9m êles Meireles, os intérpretes e o dentista 
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Nelson Castro. Para poderem suportar o frio e a humi
dade noturna, os índios acendem fogueiras e sentam-se
lhes em tôrno até a hora de se deitarem, - o que fazem 
depois de forrar o chão com f ôlhas de palmeira, servin
do-se das mesmas também como cobertores. ~les se dei
tam no solo formando um semi-círculo, com os pés vol
tados para a fogueira que arde ao centro e as pernas en
trançadas umas nas dos outros, para que, em caso de algum 
perigo (ataque de índios ou de feras), o que se levantar, 
com o movimento que fizer, desperte o outro que está dor
mindo, êste o companheiro seguinte e assim sucessiva-· 
mente. 

* * • 

Se é certo que, às vêzies, os silvícolas nos aborrecem 
com sua assiduidade junto de nós, - e especialmente junto 
da nossa rêde, ao pé da qual está a bagagem que tiàze-
1nos e onde há coisas que êles gostam de surripiar - não 
é menos certo que nós também muito os importunamos, 
quando os pegamos para nossos prof essôres da língua quê 
falam. E' freqüente ver-se sentado em um tronco ou no 
chão cheio de fôlhas, no acampamento, um expedicioná
rio, com lápis e papel na mão, a apontar para certas partes 
do corpo ou para objetos, ferramentas, acidentes geográ
ficos, etc., a fim de saber como se chamam no idioma in
dígena. Companheiros há que chegam mesmo a abusar 
da paciência dos nossos irmãos da selva, os quais estão, 
na verdade, perfeitamente familiarizados conosco e co
nosco brincam, dançam, divertem-se a valer, não obstante 
ignorarmos a língua uns dos outros. 

* * * 

Depois que aqui chegaram, os xavantes coisa alguma 
têm aceitado de nossa parte, para comer, à exceção da 
farinha e do milho, sendo que êste êles cozinham mal, fi
cando ainda bastante duro para nós, mas facílimo de ser 
triturado nas suas mandíbulas de alimária. Carne de vaca 
não comem - já não temos dúvidas a respeito - nem 
preparada pelos civilizados, nem dada crua para que êles 
a preparem à sua moda. 

O que mais sabe ao .paladar xavantino, conforme já 
tive ocasião de escrever, é o veado, o qual, como os outros 
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animais abatidos, depois de abertos e dêle retirados o 
couro e as vísceras, que comem assadas nas chamas, é 
esquartejado, sendo as postas, sem lavar, colocadas sôbre 
o fogo, que as tosta superficialmente. Nessa altura, reti ... 
ra1n-nas das chamas e comem uma pequena porção. Ter-
1ninada a "boquinha", afastam para um lado as brasas e 
cinzas da fogueira, abrem no lugar onde - ela ardia um 
buraco e nêle colocam as postas do animal, cobrindo-as 
com a mesma cinza quente e as brazas ainda vivas. A 
seguir, fazem por cima outra fogueira, que permanece acesa 
por muito tempo. Depois, arredam tudo que cobre os pe
daços do veado, retirando-os do buraco que constitui o 
forno indígena. Como a carne sai cheia de cinzas, os xa
vantes a removem com um pauzinho qualquer, antes de 
comê-la. 

Para que a caça resista durante muito tempo sem se 
deteriorar, os silvícolas expõem-na, para que seque, aos 
raios solares, como entre nós fazemos com a chamada 
carne de sol, xarque, etc. 

Convém esclarecer, de passagem, que os habitantes da 
mata não têm o menor asseio, não observam a mais ele:.. 
mentar higiene no preparo dos seus alimentos. Os peda
ços de carne que caem ao solo vão sujos de terra ou de 
capim para o fogo, sem que antes os lavem, ao menos 
superficialmente. Também, quando estão cuidando do 
animal esquartejado, assoam o nariz e, com os dedos ainda 
mal limpos, pegam em tudo, até mesmo em coisas de 
comer. 

* * * 

Amanhã, 14, devemos levantar acampamento em di
reção às tabas de Apoena, deixando aqui tudo o de que pu
dermos prescindir e que será guardado em duas barracas, 
montadas para a guarda do que nos pertence. Para velar 
pelo que é nosso foi destacado o pessoal necessário. 

A CAMINHO DAS MALOCAS XAVANTINAS 

Cada vez mais difícil a marcha através do cerrado -
Os :cavantes não gostam de fazer fôrça - Um espetáculo 
inédito para ~les - Números de circo na selva - Os ín
dios entram no cordão, dançam e cantam com os nossos 
rapazes. 

ACAMPAMENTO DO "SIIow", 16 de junho - Antes de 
de atingirmos a aldeia dos xavantes, acampamos aqui, ao 
lado de um riacho de águas claras e frescas. Pouco falta 
para a meta final, mas o caminho se torna cada vez mais 
difícil, tendo sido necessário a derrubada de árvores de 
agigantado porte e a construção de duas pontes, - o que 
deu bastante trabalho à turma do S. P. 1., auxiliada pelos 
sargentos e cabos da Aeronáutica. 

Os índios continuam a acompanhar-nos. São como a 
sombra da expedição. Contudo, mostram-se bastante ca-
1naradas e, às vêzes, se oferecem .para ajudar-nos. l\'Iaa 
sua cooperação, além de pràticamente nula, só serve para 
atrapalhar. Também, a verdade é que não gostam muito 
de fazer fôrça, de "pegar no pesado", como vulgarmente 
se diz. Mesmo pa~a se alimentarem é preciso que Meire·· 
les mande seus caçadores ao mato abater algum veado. 
Parece incrível! Se não há veado, limitam-se a comer 
milho sêco cozido, também fornecido pelo chefe do Pôst(l 
Pimentel Barbosa, ou gafanhotos, que há em quantidade 
impressionante em certos trechos do cerrado. 

* * * 

O acampamento em que estamos agora, antes da úl .. 
tima etapa rumo à aldeia dos xavantes, com efeito, não 
tem nome. Designei-o, no início desta reportagem, como 
do ''Show", apenas para recordar o local onde o Briga
deiro Aboim, na noite de ontem, ofereceu aos índios, corn 
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0 concurso da nossa gente, um espetáculo que seria inte
ressante até mesmo · aí no Rio (E' claro que na zona 
rural ... ) . 

O programa não fôra previamente elaborado. De ins
tante a instante, os números se sucediam de maneira im
prevista, cada um apresentando uma habilidade (ou ina
bilidade ... ) qualquer. Dando comêço à função, o Sr. Paulo 
de Sousa, Diretor dos Parques Nacionais, cantou, com uma 
voz que merecia gongo, uma coisa do "tempo do onça", 
sendo, ao terminar, hipocritamente aplaudido. . . José 
Medeiros, fotógrafo de O Cruzeiro, o cabo Penha e José 
Nogueira, o jovem ordenança do Brigadeiro, dançaram 
o samba, o frevo, o "swing" e outras danças de impossí
vel classificação. Horácio Coelho - o vovô da expedição 
- fêz un1 sucesso louco imitando cachorro. Depois foi a 
hora do circo. O cabo Penha, que já exerceu a profissão 
de acrobata, saltou, de início, sôbre uma, duas e três pessoas 
ligeiramente curvadas, realizando em seguida coisas as
sombrosas para os índios, numa barra improvisada, feita 
de um pau roliço apoiado aos ombros de dois atléticos sar
gentos. Por fim, deu uma série de cambalhotas que fize
ram Apoena dar boas gargalhadas. Terminadas as 
acrobacias, houve danças entre índios e civilizados e, de
pois, entre índios apenas. O que constituiu, porém, o maior 
contentamento dos xavantes foi, como fêcho da brinca
deira, o cordão organizado pela nossa rapazjada, cantando 
todos o "Cai, cai, balão! ... ", que tanto sucesso alcançou 
num dos carnavais cariocas. Tal foi o entusiasmo dos sil
vícolas que, a convite da nossa gente, também entra
ram no cordão, tentando acompanhar a conhecida can
tiga. Todavia, apenas diziam "Cai, cai ... " - o resto da 
composição era sofrivelmente solfejada. A equipe instru
mental da Aeronáutica esgotou todo o seu repertório de 
sambas, choros, marchinhas e outras modalidades de mú
sica popular. E, às 21 horas e 30 minutos, o toque de si
lêncio pôs um ponto final no pitoresco "show", que grs
tas recordações deve ter deixado na alma simples dos ha
bitantes da mata. 

* * * 

7 horas da manhã . 
Estamos arrumando a nossa bagagem, para a partida 

rumo à aldeia de que Apoena é o chefe supremo. ~le pró-
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prio irá à frente, no caminhão do S.P .1., a fim de indi
car o roteiro. 

Depois de tudo pronto, tomaremos lugar nos veículos 
nos quais cada um se irá arranjando do melhor mod~ 
sôbre montes de caixotes, e111brulhos, sacos, instrumentos 
musicais e amarrados de ferramentas. Essas viagens de 
caminhão constituem, de resto, o nosso maior suplício, de
pois da umidade e do frio que, à noite, padecemos nesta 
região. Aliás, não só a má acomodação nos mortifica, mas 
igualmente os ramos das árvores, à direita e à esquerda 
da estrada, que açoitam a todo momento as nossas cabe
ças, apesar do cuidado que tomamos em nos desviar dêles. 
Também o sol, um sol causticante, um sol implacável de 
verão carioca, bate em cheio sôbre nós queimando-nos a 
epiderme e fazendo-nos suar abundantemente. Mas ainda 
não é tudo, há outra tortura para completar a aborrecida 
jornada pelas matas do Roncador: as descidas e subidas 
freqüêntes, no caminhão, ora para aliviar-lhe o pêso, ao atra
vessar o leito sêco de um riacho, ora quando as rodas do 
veículo se enterram no solo úmido das várzeas, ora na 
passagem de certos trechos demasiado perigosos. . No fim 
de tudo, acabamos moídos da ginástica que, horas a fio, 
somos obrigados a fazer. Mas a perspectiva da visita ao 
misterioso feudo dos xavantes faz-nos esquecer tôdas as 
provações que, estoicamente, temos experimentado ne.stes 
longos dias de viagem através dos cerrados e campinas 
da região do Mortes. 



.. 
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APARECERAM AS MULHERES, MAS, DE ALDEIA 
NEM SOMBRA! 

A ansiosa expectativa dos expedicionários na véspera 
da visita às malocas - A exortação do Brigadeiro Aboim, 
ao pessoal, antes da partida - Iniciada emfim a marcha 
para os redutos de Apoena - Contornando os flancos do 
Roncador - A duas léguas ÇLpenas da cidadela indígena 
- Guerra de nervos no acampamento - Uma noite que 
foram anos para muitos - As mulheres xavantes, pela 
primeira vez, diante dos civilizados - Verdadeira deceprão 
para todos - Outra decepção: o cacique da tribo, por 
sugestão dos velhos índios, desaconselha a nossa visita às 
suas tabas - Melancólico regresso a Aldeia Velha. 

ACAMPAMENTO A DUAS LÉGUAS DA ALDEIA DE APOENA, 17 de 
junho - No acampamento do "Show", à hora da forma
tura, que se realizava à noite, antes do toque de silêncio, 
o Brigadeiro Aboim, na véspera da nossa marcha em di
reção à aldeia dos xavantes, fêz uma ligeira exortação 
quanto ao nosso comportamento entre os habitantes da seJva, 
quando nos seus domínios, aconselhando muita calma, es
pecialmente se êles nos cuspissem - o que costumam fazer, 
sem nenhum espírito de hostilidade - ou quando tivessen1 
para conosco algum gesto inamistoso. _ 

Terminada a formatura e após um breve "bate-papo" 
entre os expedicionários, recolheram-se todos à suas rêdes, 
à exceção dos que estavam escalados para o primeiro 
quarto da ronda. 

E ontem, cedo, quando o clarim do Deolindo deu o 
toque de alvorada, já muitos haviam despertado e esta
vam ansiosos pelo mergulho na aventura. Uns poucos, po
ré1n, não ocultavam o receio de uma traição dos perigo
sos aborígenes. Entre êsses se achavam o Coronel-Médico 
Dr. Edgard Tostes, da turma de saúde e Francisco Brasi
leiro, aquêle mesmo que em 1937, chefiando a Bandeira 
Anhanguera, invadiu uma aldeia xavante, travando luta 
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com os seus inoradores, em seguida ao que, levou a efeito 
verdadeira pilhagem nas malocas abandonadas, recolhendo 
objetos indígenas e fotografando as habitações (*). Fran
cisco Brasileiro - ou, antes, . o Chicão, como é cha1nado 
na intimidade e que, pelo seu grande conhecimento do 
nosso hinterland, vem auxiliando co1n notável eficiência os 
trabalhos da expedição - tinha fortes 1notivos, portanto, 
para não se sentir muito à vontade no reduto dos silvíco· 
las que em te1npo combatera, e que já o devian1 ter re
conhecido pelo seu agigantado porte, pois mede nada 
1nenos de 1 metro e 92 centímetros de altura. 

* * • 

Iniciada a marcha, o ca1ninho apresentou-se melhor 
do que o que atravessamos até o acampamento do "Show". 
De vez. em quando, extensas campinas surgiam aos nossos 
olhos. O cerrado, menos denso já, facilitava o trabalho 
de picada do pessoal do S. P. 1. Para guiar-nos em seus 
invioláveis domínios, Apoena seguia à frente, de cami· 
nhão, com tôda a xavantada que o acompanhava. Era 
a primeira vez que viaj avan1 nessa espécie de veículo. 

Havíamos avançado bastante, quando um avião sur
giu ao longe. Pilotava-o, como soube1nos depois, o Capi
tão Leal Neto, encarregado de fazer a cobertura aérea da 
J'narcha da expedição. Instantes após, o rádio do jipe en· 
trava em comunicação co1n aquêle n1ilitar, que avisava o 
lançamento de 1nensagens e de um saco de farinha de man· 
dioca pedido pelo Brigadeiro. Algumas evoluções f êz o 
aparelho, descrevendo vários círculos no espaço, até poder 
atirar, primeiro as mensagens, que foram recolhidas pelos 
índios, e, depois, o saco de farinha, que caiu longe, sôbre 
um aglo111erado de árvores muito altas. Solicitado o con
cur~o dos xavantes, não se animaram êles a ir buscá-lo. 
O chefe Aboim aproveitou a oportunidade para saber do 
pilôto a direção da aldeia indígena, a distância aproxi-
1nada a percorrer ainda, até lá, bem como o número pro
vável de habitações. A resposta de1no!.·ou a!gu1n ten1po, 

( *) O episódio, narrado pelo próprio Franci ~co BrJsileiro cn1 
seu liv.ro Na Serra do Roncador, é re·produzido na. minh.a. obra Os 
Xavantes e a Civilização, a ser da.da, brevemente, à publicid.ado. 

l 
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pois o Capitão Leal Neto teve de fazer um vôo baixo sôbre 
a aldeia, prestando, na volta, as informações solicitadas. 

A marcha continuou depois disso. Fomos atingindo 
pouco a pouco, as encostas da serra, em cima da quaf ~ 
dos expedicionários cismou que, ocultos por entre moitas 
havia xavantes a granel. Excesso de imaginacão mistu~ 
rado com um tantinho de mêdo ... E, em pleno· R~ncador, 
contornando seus flancos, ora desnudos, ora cobertos de 
vegetação, passando depois por un1 grande acampamento 
de caça, dos índios, abandonado, chegamos afinal, à tarde 
ao sitio em que iríamos passar a noite. . ' 

Mandando que os caminhões aguardassem a sua volta, 
o Brigadeiro Aboim, no seu jipe, com Meireles, o Coronel 
Seroa da Mota e o intérprete Euvaldo, seguido do can1i
nhão do S. P. 1. com Apoena e seus súditos, o xerente Emi
liano, o expedicionário Paulo Burle e o cinegrafista Nilo 
Veloso, - rumou para mais adiante, cerca de uns trezen
tos m.etros, ond~, ,formados em fila, se encontrava grande 
quantidade de silv1colas, entre homens, mulheres e criancas • • 

_ O "capitão" dos xavantes pediu que ali fôssem distri
buídos os presentes guardados nas viaturas que ficaram 
atrás, mas o chefe da expedição não o atendeu, declarando 
que só o faria hoje. 

* * * 

A ronda, na noite de ontem, foi reforçada, nela tomando 
parte todos os membros da expedição. Não se podia fa
cilitar no território dos índios, cujo número ninguém sabia. 
Pelo total aproximado das casas da aldeia, deviam orça t• 
por várias centenas. Não seria fora de propósito - di
ziam muitos - um ataque noturno dos silvícolas para se 
apossarem da carga, para êles preciosa, de dois caminhões. 
Não exagero se afirmar que havia até uma aflitiva guerra 
de nervos entre certos expedicionários. Apesar de sua fibra 
de legítimo bandeirante, Chicão não ocultava a possibi
lidade de uma desagradável surprêsa por parte ela gente 
do Roncador. Por isso, andava sempre, a qualquer hora 
do dia ou da noite, de espingarda a tiracolo. Foi, sem 
dúvida, o pav<?r dos índios que o fizera ver, ao longe, 
quando rondava, à noite, o acampamento - segundo contou 
- vinte e quatro fogueiras, em tôrno das quais uns 400 
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silvícolas· se postavam, incluídas mulheres e crianças, sendo 
que alguns dêles mexiam com umas flexas, dando-lhe 
a impressão de que as enceravam para entrarem em com
bate... O Coronel Tostes sussurrava, de quando em quando, 
umas frases vagas, reveladoras do seu impressionável es
tado de espírito. Os receios de muitos outros expedicio
nário$ não eram, de resto, menores do que os ·de Chicão 
e do médico-chefe da Aeronáutica. 

* * * 

Passou-se a noite. Felizmente, nada de anormal se 
verificou. Hoje cedo, todos - aguardavam os acontecimen
tos . Esp~ra:va-se, com indisfarçável impaciência, a ordem 
para a marcha em · direção à aldeia. Mas Apoena, que es
tava .. tão interessado em conduzir-nos aos seus domínios, 
veio · dizer que os velhos companheiros (*) desaconselha
vam a vi_sita, de vez que os expedicionários poderiam com 
sua simples presença espantar grande número de índios, 
especialmente crianças, que nunca tinham visto os civili
zados, adiantando que parte de sua gente, menos temerosa, 
inclusive mulheres, viria ao nosso encontro, a fim de re
ceber os presentes. 

Por volta das 8 horas, com efeito, fora1n chegando 
os índios. Quando vimos as primeiras mulheres, nossa 
decepção foi tremenda. No geral, feias (já em 1863 o ob
servara Couto de Magalhães), de baixa estatura, a maio
ria com os cabelos cortados rente, em sinal de luto, al
gun1as com êles quase raspados, sem adornos, a não serem 
os cordõezinhos de fibra. em tôrno dos pulsos e dos pés 
(e isso mesmo nem tôdas trazia1n), uma ou outra co1n 
parte do peito ou da barriga pintada de vermelho, de seios 
caídos ou, quando túrgidos, de aspecto desagradável, com
pletamente nuas e depiladas (* *), rara era a que não nos 
d esencantava de todo. Seu número não pass.ava de 50. For
m adas com os homens e as crianças em três filas, à ma
neira de um quadrado a que faltasse um dos lados, iam, 

• ( * ) O Conselho dos Velhos, sôbre o qual falarei mais adiante. 

( * * ) Segundo Urb ino Viana, no seu trabalho sôbre os xercn tes, 
j á aqu i citado, a depi lação "é real izada na puberdade e o faze1 n 
com fôl has tenr as de jalobaze iro da chapada. Pilam-nas maceran 
do-as em água quente, f riccionando as r egiõe1S pilosas quatro vêze~. 
em tempo de lua minguante . O cabel-0 cai com faci lidade e não 
volta mais". / I ., 

1 - . · ~48b 

O s xai·antes, que também tinham grande pavor de cavalos, já 
agora 0s :nordam tranquilamente. Ai está uma prova 

O nwioral dél selva abraça o «uaci~uadi» da cidade 



A s m11lhcrcs da aldeia de A poena, momentos antes de receberem os presentes 
oferecidos pela A eronáutica 

Como as mães xavanfes carregam os filhos. 
Convém notar que, mesmo já taludos, os 
garotos ainda ganham colo e se amamentam 

no seio materno 
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uma por uma, recebendo uma panela e uma bacia de 
alumínio, um balde de zinco e uma peneira de arame. Al
gumas ganharam também colares e pulseiras de fantasia. 
Às crianças foram ofertados brinquedos, e facões aos 
homens. -

Terminada a entrega, o chefe Aboim mandou a banda 
entrar em ação, ao mesmo tempo que organizava um 
cordão constituído por expedicionários, a fim de mQ~trar 
aos índios uma das espécies de folguedos dos civilizados. 

Após a exibição da nossa gente, os silvícolas, estimu
lados pelo exemplo dos brancos, dançaram sua dança típica, 
só entre homens, de unia enervante monotonia, dança que 
já conhecíamos desde o acampamento do "Show". 

Findo o "arrasta-pés" indígena, o Brigadeiro Aboim 
ordenou a nossa retirada. Iniciou-se, então, o desarma
mento das rêdes, a arrumação da bagagem e a guarda de 
tôda sorte de volum~s nos caminhões. 

* * * 

Dentro em pouco, vamos regressar - e regressar me
lancolicamente - a Aldeia Velha. De lá, a expedição se
guirá para a frente, rumo a outras plagas do Brasil Cen
tral. Eu, porém, retornarei ao Rio, pois o que me trouxe 
até aqui foi o desejo de conhecer a misteriosa aldeia de 
Apoena, que não chegamos a atingir, mau grado tanta 
canseira, tanto desconfôrto e tanta ansiosa espectativa ! 



• 

-

O ESTADO SANITARIO DOS tNDIOS DO RONCADOR 

Organismos preparados para a tuberculose - Gripes, 
bronquites, conjuntivites e outras 1noléstias - Resiat~n
cia diminuida pela vida errante que levam - Insensíveis 
à dor - A possibilidade de se contaminarem de maldria 
e verminose nas suas freqüentes visitas ao Pôsto Pimen
tel Barbosa - O envelhecimento precoce dos aborlqene1 
- O que diz o Coronel-Médico Dr. Edgar Tostei, chefe 
da Assfst~ncia Hospitalar do blinistério dd. Aeronáutica, 
sôbre os indios xavantes, do ponto de vista clínico. 

ALDEIA VELHA, 18 de junho - Antes da partida da ex
pedição rumo à serra do Roncador, onde vai ser cons
truído um campo de pouso, ouvi o Dr. Edgard Tostes sôbre 
o estado sanitário dos índios do rio das Mortes. 

Inicialmente, disse o chefe da Assistência Hospitalar 
do Ministério da Aeronáutica: 

- A despeito da riqueza de hemoglobina, o estado sa
nitário dos xavantes não é muito bom, devido à sua pouca 
higiene e ao seu primitivismo. Os casos, por exemplo, de 
conjuntivite têm origem na falta de higiene, como tam
bém as doenças da pele, que se vêem nos homens e nas 
mulheres. Observei igualmente casos de adenopatia in
guinal, cuja causa não pude precisar, pela recusa de os 
pacientes se submeterem a exame. 

Os índios dormem em conjunto sôbre palha e debaixo 
delas, com as pernas entrançadas entre si, para o caso de 
alarme, respirando o mesmo ar viciado e escarrando uns 
nos outros. Em geral defecam próximo à sua dor1nida, o 
que provoca um cheiro desagradabilíssimo no local. À 
tarde, a todo 1nomento, estão desprendendo gases de uni 
odor insuportável. Tal fato demonstra grande fermenta
ção intestinal. 

Os aborígenes do rio das l\Iortes alimentam-se de caça 
(sendo o veado a n1ais comum), abóbora, palmito de bu-
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riti e milho cozido ou assado, sem sal de espécie alguma. 
() veado é preparado e comido da maneira mais elemen
tar e mais imunda. 

O Dr. Tostes interrompeu a conversa para atender a 
um funcionário do S. P. I. que lhe viera pedir um com
primido, depois continuou: 

- Quando deitados, estão sempre tossindo e escar
rando. São portadores de bronquites crônicas, que não se 
curam devido à vida errante que levam, andando léguas 
por dia en1 busca da caça, do alimento, diminuindo assim 
a resistência e dormindo sôbre palhas, sob uma umidade 
de 100% à noite. Estão, dessa forma, os xavantes com o 
organismo preparado para a tuberculose, sendo perigoso 
o contacto com algum portador dessa doença, no pôsto 
do S. P. 1., em São Domingos, - o que acarretaria a di
zimação total da tribo, apesar de sua aparente robustez. 
Os homens não têm barriga, em conseqüência de sua vida 
de cacadores. 

·' 
Dentro em breve, devido às freqüentes visitas que fa

zem ao referido pôsto, estarão contaminados pela malá
ria e pela verminose, sendo a última verificada em 80% 
dos que ali residem. Essa enfermidade também é resul
tante da falta de higiene dos habitantes de São Domingos. 
Quanto à pressão arterial dos índios, foi verificada uma 
média para 12 mâxima e 7 mínhna. 

No que tange à insensibilidade à dor, por muitos ob
servada nos silvícolas do Mortes ( *), e ao seu precoce en
velhecimento, disse o Dr. Edgard Tostes: 

- Os xavantes parecem completamente indiferentes 
à dor. Num caso recente de fratura do menisco, a que 
tive ocasião de atender, verifiquei que a lesão deveria ter 
provocado dor aguda no paciente . Entretanto, quer no 
exame, quer no curativo executados, não demonstrou o 
índio a menor alteração na fisionomia, nem se queixou 
absolutamente. Na extração, sem anestesia, da unha do 
grande ar telho do pé direito do cacique/ Ap~ena, não re-

( · ) ~ão apenas os do Mortes, mas os s ilvícolas em geral pa
rc~en1 i nsen~ íve is à dor. Procuram não dar demonstração do so
fr imento f í-s100 . E' o seu ponto de honra, como assinala Martius 
( ICa~l . Fried. Ph il. . von) à pág. 45 de sua obra Natureza, Doenças, 
lrledicina e Remédios dos tndios Brasileiros. C.i.a. Editôra Nacional, 
série "Brasiliana", 1939. 
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velou êste a menor reação à dor, ·conversando durante 
todo o tempo, como se nada estivesse acontecendo com 
êle, - o que demonstra o seu primitivismo, que mais o 
aproxima do animal. 

Com referência à longevidade dos índios, informou o 
médico chefe do serviço de saúde da expedição: 

· - Entre os xavantes vimos apenas três casos que apa
rentavam senilidade avançada. Entretanto, em observacão 
mais apurada, verificamos que essas criaturas não deviam 
ter maís de 50 anos. Tal fato tem levado muitos explo
radores a êrro, quando afirmam a grande longevidade 
dos silvicolas. O desgaste, pelo gênero de vida que levam, 
e a deficiência alimentar - declarou por fim o Dr. Edgard 
Tostes - ocasionam o envelhecimento precoce dos índios 
do Roncador, com tôdas as características de uma criatura 
de idade avançada. 

' 



PENETRAÇÃO NA ALDEIA DOS XAVANTES 

Após a construção do can1po de pouso em plena serra 
do Roncador, pelos 1nemhros da '~2.ª Expedição da Aero
náutica Roncador-Xingu-Tapajós", Francisco Meireles re
gressou com sua gente a São Domingos e dias depois, isto 
é, e1n princípios de julho, era procurado por um emissá
rio de Apoena, para resolver um caso de família entre os 
xavantes. (Interessante: Meireles transformado em juiz 
de paz dos silvícolas do Mortes 1 ••• ) O chefe do Pôs to Pi
mentel Barbosa foi então, com oito auxiliares, à aldeia 
xavantina. Dali seguiu viagem para a frente, havendo 
conseguido fazer voltar a tranqiiilidade a dois lares in
dígenas, graças ao seu tato de mediador. 

Essa, a prin1eira penetração na aldeia xavantina. 

A segunda deu-se nos primeiros dias de novembro, 
ainda do ano passado, tendo seguido em companhia de 
Meireles um oficial da F AB, u1n fotógrafo de A Noite, o 
representante de A Noite Ilustrada, dois intérpretes e mais 
três serviçais do referido pôs to. Como várias e inadiáveis 
ocupações me retivesse1n no Rio, não me foi possível ir 
tamhén1 ao Mortes, naquela ocasião. l\Ias o relato da exis
tência que levavam os xavantes em sua aldeia, pelos que 
lá estiveram, especialmente por Meireles, per1nite ampliar 
o conhecimento da vida dêsses índios. 

Assim, depois da sensacional visita, ficou-se sabendo 
mais o seguinte: 

- O goyêrno dos xavantes é exer cido por um grupo 
de gente idosa, que podemos denominar "Conselho dos 
Velhos", ao qual Apocna presta obediência . Apesar do 
grande prestígio de qu e goza entre os -seus, o cacique do 
Roncador, - que é un1l espéci~ de presidente da r epú
blica da selva, sendo o "Conselho dos Velhos" qual.qu~r 
coi.sa equivalente aos no..ssos poderes legislativo e JUdt
ciário reunidos, - nada faz se.m ouvir o tal "Conselho". 
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Foi êste, e não Apoena, que vetou a ida dos expedicioná
rios da A-eTonáutica à aldeia xavantina. 

- As crianças, quando atingem os oito anos, mais 
ou menos, são afastadas dos respectivos lares e entregues 
a preceptores indígenas, que lhes en.sinam o resp.eito aos 
mais velh·os, a resistência à dor, a coragem, a bravura e 
outras ·coisas de oTdem moral, bem como a prática de 
des portos, luta, ma.n:ejo -Oo arco, etc., de forma que pos
sam lu.tar, mais 1a.rde, pela própria subsistência e a da 
família, quando a constituir . 

. Ao chegarem a rapazes, voltam à companhia dos pais. 
Durante o aptt-end4zado·, residem .todos numa habitação 
maioT, que se <lestaca dâs demais, - espécie de inter
nato da mata. 

- As mulher.es são verdad.eiras bestas de carga. Os 
trabalhos mais pesados estão-lhes afetos, tomando par.te 
até .mesmo na construção e reparo das malocM. 

- Nenhuma surprêsa tiveram ·os nosso-s, no que .con
cerne a -0bjeto.s de uso doméstico, bem como a adornos. 
O que· viTam na aldeia x·avante é o mesmo que haviam 
.observado quando os índios €fitavam acampados. junt9 à 
expedição da Aeronáutica. Tudo muito rústico, primiti
víssimo, sem o menor toque de arte, de gôsto, ao co·n
trário dos belos artefatos dos carajás, borôros, tapirapés e 
outros aborígenes. 

- N<> que diz r espeito à alimentação, além do que 
já é sabido, os visitantes ·viram preparar e comeram uma 
espécie de pão {eito de fubá de milho misturado com fa
r inha de . palmito. Es.sa farinha é obtida da seguinte 
forma: depois -de ~:;ocado o palmita até ficar Teduzido a 
bagaço, é pôsto a seear ao sol, durante vári.oe dias. Ter
minada a secage.m, os índios socam-no em pilão, redu
zindo-o então- a farinha, que peneiram, e com a qual fazem, 
além de pão, sopa_ e diversas iguarias, · tôdas, como sempre, 
sem sal. 

Cozide>s ná.gua, oomem m.ilho e favas. A mandioca, a 
abóbora e o côco ·macaúba (no !Rio ·e em Minas chamado 
"de catarro") iSão a-ssados na einza quente. 

A fruta que mais consomem é o pequi. Também têm 
predileção pela.JS nozes silvestres e certa fruta, pelos ci
vilizados denominada "baru", da qual comem a po1pa e a 
castanha. 

- Os silvícolas .do rio das Mortes usavam, antes da 
pacificação, apena·s panelas de barr-0, mas agora cozinhan1 
igualmente nas panelas de alumínio ofertadas pelo S. P. I. 
G pela Aeronáutica. 

-Tendo sido incendiada a aldeia, em eonseqüência 
de uma queimada no mato, que atingiu a.s malocas, quando 
seus .moradores ~lavam fora, ·estão êles ag-0ra residindo, 

I 

A aldeia pro i•isória de Apoena, o amáuel " tuxaua", na serra do Roncador 

O «língua» (intérprete) E uvaldo Gomes 
da Silva, do Pôsto Pimentel Barbosa, ao 
lado de um amigo xavante, que está 

, com os cabelos cortados, rente, - sinal 
1 de haver perdido alguma pessoa da f c1 -

mília . É assim o luto entre êles 

Estes g::u:otos fazem parte do educandário indígena, onde 
aprcruiem tudo qu·2 é preciso para se condu:<iirem entre os 
.SCLiS e p:overem, mais tarde, à própria subsistência e a d,'l 
famiiia, quando a constitu írem. Ao centro, l'vf eireles e n 

intérprete Euvaldo 



Em !rente às suas choças, as índias preparam 
a comida 

Tecendo uma esteira com palma de buriti 

B assim que elas carregam 
os cestos. T odo o pf>so é 

suportado n,'1 cabeça 
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até a construção definitiva da nova aldeia, em pequenas 
choças de emergência, muito baixas e estreitas . 

- Os xavantes não dormem em rêdes, mas- ~m estei
ras feitas de palmas de coqueiro (muito ru4imentares, 
aliás), que estendem no chão. Só quando em acampamento 
é que usam f ôlhas de palmeira, em lugar de esteiras, para 
dormir. 

Muita coisa falta ainda para conhecer relativamente 
à vida dos habitantes do Roncador, como religião, ceri
mônia de casamento, funerais, · punição de certos delitos, 
relações de família, tratamento de doenças, etc. 

Tudo, .porém, será aclarado oportunamente. O 
cipal está feito: a possibilidade de entrarmos em 
ções pacíficas com os aborígenes. 

• pr1n-
rela-

O resto, como já escrevi no comêço dêste livro, só se 
poderá obter com o tempo, o contacto mais freqüente 
com os índios e a conquista de sua confiança total nos 
civilizados, que em tempos idos tanto os ludibriaram e os 
martirizaram. 

' 



• 
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DISTÂNCIAS DO BRASIL CENTRAL 

Menos a título de curiosidade, do que co1no informa
ção aos que se interessam pelo assunto, aqui está un1a re
lação de distâncias por via aérea, fluvial e terrestre, no 
Brasil Central, c~lhidas em fontes 1nerecedoras do maior 
crédito. 

RIO ARAGUAIA 

Kms . 

Baliza-Foz do rio <las Garças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Foz do rio das Garças-Registro . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Registro-Aruanã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
Aruanã--Cocalinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,2 
Cocalinbo-Foz do rio do Peixe . . . . . . . . . . . . . . . . 69,8 
Foz do rio -Oo Peixe-São J osé dos Bandeirantes . . 26,6 
São José dos Bandeirantes-Piedade . . . . . . . . . . . . 1-6,2 
Piedade-Foz do rio Crixás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Foz do rio Crixás-Lago Luís Alves . . . . . . . . . . . . . . 14,5 
Lago Luís Alves-Ponta Sul da Ilha do Bananal . . 6•1,1 
Ponta Sul da Ilha do Bananal-Foz do rio Cristalino 50,6 
Foz do rio Cristalino-Barreira de São Pedro . . . . 38 
Barreira de São Pedro-Foz do rio <las M<Yrtes . . . . 1-00 
Foz do rio das M-ortes-Santa Isabel . . . . . . . . . . . . . 32 

RIO DAS MORTES 

Xavantina-São Domingos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~0 
São Domingos-Pôrto Hermano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
São Domingos-Foz do rio das Mortes . . . . . . . . . . . 610 

POR VIA AÉREA 

Rio-São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ri o-UheI'aba ..... . ...... .. ....... . .......•...... 
Rio-Uberlând ia ...... .. .......... .•.... ......... 
1tio-Goiânia .......... ... . ..... ............. . .. . 
Goiània-Uberaba .. ..... ........ . ..•............ 
Go i ân i a-U be r lâ n :J ia. ....... ...... .. ..... .... ..... . 
GoH\nia-S5.o Domingos ........................ . 

350 
600 
633 
890 
367 
185 
417 
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Uber làndia-Aragarcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 
Uberlândia-São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 
Uberlândia-Xavantina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Uberaba-Aragarcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 o 
Aragarcas-Xavantina . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 135 
Aragarças-Goiânia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
São Domingos-Xavantina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26(} 
Xavantina-<Juluene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 25() 

POR TERRA 

Pôrto Hermano-Roça .............. .. .......... . 
Roca-Bur i tisal . .. .............................. . 
Buritisal-Local do sacrifício de Pimentel Barbosa e 

seus auxiliares ........... . .. . .. . . . ........ . 
Pôrto Hermano-Aldeia Velha . . ..... . ........... . 
Aldeia Velha-Imediações da aldeia de Apoena ... . 
Travessão Reúno-São Domingos .. . .. .. ......... . 

~o~:~ãV~l~~.G~i~~fa ·(~~Í~od~~i.~) .. .' .' .' .' .' .' .' .' 
Goiás Velho-Goiânia. (pela nova rodovia) ....... . 

9 
21 

15 
50 
30 

150 
220 
176 
140 

A exceção das distâncias no Araguaia e das da rodovia 
Goiás Velhp-Goiânia, tôdas as de1nais são aproximadas. 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

Rio Araguaia - Estudos feitos em 1935 pela "Comissão 
dos rios Toc~ntins, Araguaia e seus afluentes", chefiada 
pelo Engenheiro Cândido Gaff rée (já falecido), do então 
Departamento Nacional de Portos e Navegação. Rio dw; 
Mortes - Francisco Meireles e Idalino da Luz. Via Aérea -
Diretoria de Rotas Aéreas, do Ministério da Aeronáutica. 
PoR TERRA - Travessão Reúno-São Domingos e Pôrto H er
mano-Local do sacrificio de Pimentel Barbosa e auxiliares: 
F. Meireles e Idalino da Luz. Aruanã-Goiás Velho e Goiás 
l l ~lho-Goiânia: Engenheiro J erônimo Coimbra Bueno. 
Porto-Hermano-Aldeia Velha e Aldeia Velha-ln1ediacões 
da aldeia de Apoena: Brigadeiro Raimundo V. de Ab~im. 

NOTAS AVULSAS 

Can1aHve, Canari, Izarári e Alfredo, o priineiro, o ter-. 
ceiro e o quarto, respectivamente, "capitães" dos nahquàs, 
calapalos e carajás de São José dos Bandeirantes, a quem 
me refiro nas reportagens aqui reproduzidas, já falece
rrun. Os três primeiros, vitimou-os a pneumonia - enfer
midade responsável pelo maior número de óbitos entre os 
índios - e Alfredo foi morfo com um tiro de espingarda 
disparado por outro carajá, que o julgou o causador da 
morte de um filho menor, por artes de feitiço .. 

Com relação a Izarári, há um detalhe digno de· nota: 
acreditando os calapalos que a morte daquele silvícola 
se dera também em conseqüência de feitiço, feito pelo 
pagé, que era, aliás, de outra tribo, foi êste assassinado 
a facão pelos súditos do velho e prestigioso cacique do 
Culuene. 

* * * 

Nas quatro viagens que fiz ao Brasil Central, percorri 
nada menos de 14.513 quilô1netros, sendo 11.375 de avião, 
2. 264 por via fluvial, 330 de caminhão, 300 a cavalo, 176 
de automóvel, 50 de jipe e 18 a pé. 

Tempo liquido gasto nas viagens - 166 dias (57'~ 
1neses) assim discriminados - 1.ª viagem - 45; 2.ª - 65~ 
3.ª - 36 e 4.ª - 20 dias. 

* * * 

Após meu retôrno da região dos índios, realizei cinco 
palestras: unia sôbre os calapalos e carajás e quatro. a 
propósito dos xavantes, estas ilustradas co1n fotografias 
em branco e prêto e a côres, que tirei no rio das Mortes. 
As palestras, por· ordem cronológica, foram feitas nos se
guintes locais: auditódio da A. B .1., auditório do Ministé-
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rio da Fazenda, salão de exposições do Palace Hotel (a 
minha foi a última que se efetuou ali, dias antes de seu 
fechamento), refei1ório do SAPS e auditório da Associa
ção Cristã de Moços. 

• • • 

A propósito dos nossos irmãos da selva, além das mi
nhas reportagens em A Noite e A Noite Ilustrada, publi
quei uma série de trabalhos em Alterosa, de Belo Hori
zonte, bem como artigos em Ciência Popular e Alimenta
ção e Cultura, desta Capital. 

• • • 

Numa das vitrinas da antiga "A Capital" (Ouvidor, 
esquina da Avenida Rio Branco), expus a seguinte co
leção de objetos indígenas, adquiridos por 1nim dos cara
jás do Bananal e dos de São José dos Bandeirantes: -
enfeites para pulsos, lábios, pernas, braços e quadris (res .. 
pectiva1nente, em língua carajá - Deici, ólué, Déobute, 
Derossi e Uétaána); brincos de penas para crianças (Cué); 
capacete de penas (Lóri-lóri); faixa de casca de árvore, 
trabalhada, para mulher (lnantô); bonecas de barro e de 
pano (Ritchoô); aparelho para sangria (Lati); pente de 
talo de palmeira, com fios trançados, de algodão (Sirrô); 
horduna (Orroté); colar de certa espécie .de côco (Norron); 
prato de barro pintado (B'sêi'ioré); farinheira e tijela de 
barro (Uatiuirioré); bodoque de criança (Bodoi); cesta 
de palha, para miudezas (Uarabarru); cachimbo (Ueriona, 
e111 linguagem masculina; Uericocó, quando falam as n1u
lheres); abanador de palha (Ori); fuso prin1itivo para te .. 
cer algodão (Essondéó); cestinho feito de fôlha de palmeira 
<!luri); peteca de palha de milho (Tôqui); cabaça pequena, 
simples ou decorada a fogo (lcharioré); cabaça grande 
(lchá) e muitas flexas para caça e pesca, sendo algumas 
com ponta de ferrão de arraia, para anin1al ou peixe 
grande, bem como pequena flexa com ponta de madeira 
para matar aves sen1 faz.er sangue. 

• • • 

. :E:sse material etnográfico foi por mim, depois, ofere
cido ao então superintendente das E1nP.rêsas Incorpora
d~s ao Domínio da União, Coronel Leoni Machado (hoje 
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falecido), que, por sua vez, o cedeu ao l\fuseu Nacional, 
dizendo, no final da carta que dirigiu à diretoria daquele 
departamento do Ministério da E<!ucação: 

"E' justo assinalar que, co1no autor de uma 
oferta assim tão valiosa, deve figurar, nos anais 
dêsse Museu, o no1ne do redator supra referido, 
que, afrontando riscos e vicissitudes de tôda es
pécie, o coletou e, penosamente, o fêz chegar até 
esta Capital". 

Depois de agradecer a oferta, em carta datada de 
6-8-948, escreveu a Senhora Heloísa Alberto Tôrres, dire
tora do Museu da Quinta da Boa Vista: 

"Ton10 na ~nerecida consideração a feliz su:. 
gestão de Vossa Senhoria, no sentido de ser dada 
à coleção o non1e do Sr. Lincoln de Souza, reda
tor de A NÓite e colecionador do material em 
aprêço. Per1nito-me, todavia, acrescentar · o nome 
de Vossa Senhoria, possuidor da mesn1a e seu ge
neroso ofertante ao iVIuseu Nacional". 

* • * 

A exceção da fotografia de um aspecto de Xavantina, 
cedida, gentihnentc, pela Fundaçãó Brasil Central, tôdas 
as dernais foram tiradas por l\1ário Buldi, então em ser
viço de A Noite, por Do1ningos I'ereira, que ainda hoje per
te!lce ao quadro de fotógrafos. daquela e*.rêsa, e por 
mim. 

As cabeças, a bico de pena, de Ca1nalive e Canari são 
de autoria do desenhista Euclides Santos. 

* * * 
.. 

.Francisco l\1eireles, que se notabilizou, não só nos 
círculos indianistas, con10 fora dêles, pelo apaziguamento 
do gentio xavante, poupando à nação, com sua obra alta· 
n1ente patriótica, um sem número de vidas preciosas e es· 
crevendo uma das páginas mais brilhantes da história da 
pacificação dos nossos aborigenes, depois de ler, antes de 
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entregues ao editor, os originais dêste livro, - escreveu o 
seguinte, e1n carta ao autor: 

"A história dos Xavante . .. 
Que não seja ela, em breve, a mesma história 

pungente de tantas ouf ras nações indígenas da 
América. Confiadas. nas promessas de uma exis
tência melhor, feita de compreensão e solidarie
dade humana, no seio de coletividades não selva
gens, com estas confraternizaram, por tôda parle. 
E, ao invés dos benefícios morais e materiais a que 
aspirava1n, cedo cairam na escravidão e na misé
ria, quando não fora1n, logo, impunemente massa
cradas, depois de se verem espoliadas em seus bens, 
conspurcadas na pureza de seus lares e violenta
das em suas velhas crencas e instiluicões. • • 

A história dos Xavante . .. 
Que não seja ela, em breve, a mesma história 

negra de tantos outros pequenos povos primitivos, 
covardemente traídos e aniquilados, para sempre, 
sob os céus da América, não sei em no1ne de quan
tos imperativos mentirosamente civilizadores, a 
encobrirem, sempre, por tôda banda, as razões odio
sas da fôrça e da usurpação contra a justiça e o 
direito. 

Discípulo modesto de Cândido Rondon, Mar
tins Estigarribia, Alipio Bandeira e Vicente Vas
concelos, ajudei a trazer para o convívio da socie
dade brasileira, sob a égide do Serviço de Prote
ção aos índios, os guerreiros indômitos de Apoena. 
Temos, 1neus auxiliares e eu, consciência plena da 
missão de paz e amizade que nos coube realizar, 
ao longo de anos seguidos de trabalho, nos tnvios 
sertões do Brasil Central. Mais do que a alegria 
íntima que ordinàriamente nos proporciona a cer
teza do dever cumprido, sentimos hoje, depois de 
ver quase concluída essa obra a f orle emoção de 
quem, em meio de não pequenas dificuldades, pôde 
reconciliar, afinal, irmãos há longo te1npo desa
vindos, propiciando-lhes um futuro de harmonia, 
de cooperação, de amor crescente e recíproco. Mas, 
confesso-o com tôda a sinceridade: em cada uni 
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de nós, dia por dia, e não de hoje, essa emoção, 
naturalmente grata sob tantos aspectos, faz-se, não 
raro, quase aflitiva, ao influxo de uma ordem po
derosa de prognósticos negativos . .. E, trabalhados, 
então, pelas sugestões acabrunhadoras de um qua
dro sôbre cujo fundo /obrigamos a sombra do X a
vante em decadência, senão já extinto, depois de 
inenarráveis jornadas de sangue e humilhação, 
maldizemos quase da hora em que, menos por 
dever funcional do que por impulso de calorosa sim
patia humana, cruzamos o rio das Mortes, em 1945, 
levantamos, de novo, a bandeira de fraternidade 
do grande e inolvidável Pimentel Barbosa, e fomos 
ter, uma e muitas vêzes, às ma/ocas humildes, mas 
tranqüilas, prósperas e felizes daquele povo, em 
cujo seio receberíamos tantas e tão sinceras provas 
de amizade, carinho e confiança. 

A história dos Xavante . .. 
O livro de Lincoln de Souza, que sentiu e sente, 

em uníssono conosco, aquela mesma emoção, per
turbada, também pelos mesmos prognósticos negati
vos que, por vêzes, nos afligem a alma, é um apêlo 
veemente, desassombrado e honesto, feito no sen
tido de que essa história - a história do povo 
Xavante, que êle ama e admira tanto quanto nós, 
porque, tanto quanto nós, também lhe sentiu de 
perto os propósitos de paz e os anseios de pro
gresso - não venha a ser, daqui por diante, a mesma 
história deprimente e lutuosa de tantos de seus 
irmãos ameríndios. 

Leiamos, pois, estas páginas com a grande 
atenção que merecem. Busquemos sentir e medir, 
através delas, em tôda a sua extensão, a espan
tosa tragédia do homem americano. E não as cer
remos, sem antes assumir o compromisso solene 
de tentar salvar, a qualquer preço, o que ainda nos 
resta dêsse homem, a quem tanto deve nossa cul
tura e nossa história. Fazendo-o, não só estaremos 
pugnando pela reparação das atrocidades, dos es
bulhos e das injustiças de que êle vem sendo vi-
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lima, há quase cinco longos séculos, como pela in
corporação, à corrente geral de nossa vida cole
tiva, de elementos dotados de extraordinário valor 
moral, afetivo e prático." 

* * * 

Como fêcho destas breves notas, quero deixar aqui re
gistrado o ineu sincero reconhecimento a todos quantos me 
auxiliara1n na elaboração dêste trabalho, sendo de justiça 
destacar os non1es de Francisco Meireles e Euvaldo Gomes 
da Silva, ainda ein plena atividade no S. P. 1., Idalino ~ 
I .. adislau, hoje desligados do 1nesmo Serviço, be1n como Or
lando Vilas-Boas, da Fundação Brasil Central, os quais ine 
prestaram, gentil e pacientemente, em. várias ocasiões, am
plos, seguros e valiosos informes sôbre usos e costumes 
dos nossos aborígenes. 

L. S. 
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