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· .. '!'erra se1n Sombra ", que 
LEIA EDITóRA apresenta, é o 
último volume da série "serta
neja" do bandeirante W illy Au
reli , comandante d a já célebre 
.. Bandeira Piratininga" cujos fei
tos extraordinários mais pare
cem fruto de fantasía do que 
crua realida-Oe. 

Fm "Terra sem Sombra" o 
leitor encontrará todo o d esen
rolar de urna epopéia de heroís
mo, abnegagao, patriotismo, le
vada a efeito por homens nortea
dos .por um ideal, homens e com
panheiros chefiados por Willy 
Aureli que, no intricado de um 
labirinto agres·sivo, soube-se sem
pre com tino exemplar, levando 
a termo todas as .suas penetra
~oes, rnalgrado os incríveis im
pecilhos. 

Editando "Terra sem Sombra", 
LEIA EDITóRA conclui o pro
metido, seja r eeditando os livros 
do conhecido sertanista, seja lan
gando, com espetacular sucesso, 
a sua obra inédita: " Biu-Mar
rand u··, que en con trou a mais 
franca e entusiastica acolh ida, 
tornando-se •o "best-seller" do 
mes. 

"Terra sem Sombra" é um re
lato que levar·á o leitor a medi

.,..~-: · .Ja-~mente, assim como o 
.,,· .• . · ~e~~l' ; ~ la leitura de tao fas-
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TODOS OS DIREITOS RFSERV ADOS 

IMPRESSO NO BRASIL PRINTElD IN BRAZIL 

I 

E XóRDIO DA l.ª EDI<;.AO DE 1952 

A distanci'a de um ario do meu regresso, qu-ando 
este livro já estava ·escrito e pronto para ser entre
gue aos editores, eis que me chega a notícia da 
invasao de Sao Félix, pelos índios Xavantes de 
Tresa\U. 

U m ano após termos deixado quase que paci
ficado o setor e um ano após ter, eu, pessoalmente, 
entregue no Rio de J aneiro, ao Diretor do Servi~o 
de Prote\aO aos indios, extenso relatório sobre os 
acontecimentos, alertando-o quanto a p01ssibilidad'e 
de males vindouros, os índios, numa reviravolta es
·tranha desceram novamente para ma·tar ! E mataram 
J oao Irineu, seu filho Augusto, ferindo de morte 
outro filho: Luciano. Meu sonho profético, que o 
Ieitor encontrará num dos capítulo1s desta minha 
obra, realizou-se infelizmente! 

Outros e mais outros mataram os índios Xa
vantes, nessa fúria súbita que os impeliu ao massa
cre. Tivessem sido tomadas a·s providencias que eu 
solicitei, nada disso teria ocorrido e os valorosos 
sertanejos estariam vivos. A par da profunda dor 
que eu experimentei em ter perdido amigos carís
sim·os ao meu cora<;ao, fiquei estarrecido, comigo 
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. mesmo, pelo sonho tido que, com pequenas varian
tes, tornou-se cruel realidade ! 

* 
Homenagem póstuma: dedico este meu · traba

lh·o a memória de J oáo Irineu, Augusto Irineu, 
Pedro Tapirapé, Maria Tapirapé, as crianc;as que 
foram chacinadas e ao meu companheiro de jorna
d:a:, Gunnar Aguiar, o valoroso pracinha, cruelmente 
eliminado após tantas glórias e sofrimentos, seja nos 
campos de· batalha na Itália, seja nos campos sem 
horizontes do sertao bruto que juntos palmilhamos ! 

W. A. 

Sao Paulo, mar«;o de 1952. ' . ... 

PRIMEIRA PARTE 
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CAPÍTULO I 

Rompía a aurora. A :imensa regiao s·elvática, 
in1ersa no breu da noite, parecia espojar-se no chao 
orvalhado, como para se livrar do negror pegajosG. 
Havia urna vibra<;ao aumentando com o avolumar 
da luz que, de come<;o pálida e esverdeada, trans
mudava-se num tenue cinzento claro. 

P.or sobre as altas ervas, cuja extensao perdia-se 
na incomensuráv·eI distancia, a fina coberta de névoa 
ondeja'va de acordo com os acidentes topográficos. 
Mais parecia urna toalha feíta de rendas finíss1mas 
estendida por algum Ciclope na vastidao da gleba. 

D101s- ram.os desbra<;ando-se ·em todas as formas, 
dos galhos ágeis ou retorcidos da "empuca ", gros
sas lágrimas de orvalho pingavam num choro si
lencioso. 

Tudo silhue;tou sinistramente nessa penumbra 
feita de Iivoir1es para, gradativamente, tomar forma, 
fixar-se na imutável posi<;ao, desenhar-se assime
trican1ente, voltando, como por obra de um passe 
de mágica, formar o "cartao postal" de inacreditá
vel beleza rústica e selvática, ao revérbero dos pri
meiros raios solares que, engatinhando, buscavam 
o caminho do céu. 
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Aterra exalava seu cheiro capitoso. Um suspiro 
solto de leve, um respirar calmo, cheio de fragran
cia rude, forte, ativa. Cheiro de seiva, de fecundac;ao. 

Numa harmonia d'e conjunt10, a brisa suave fez 
estremecer as copas das árvores, ondejar as ervas, 
enquanto que o sol, tomando· ·impulso para o alto, 
surgia límpido, qual bola de fiogo, no honizonte. 

Outro passe de mágica e agora tudo era brilho, 
tudo era ouro fluído', tudo era carícia morna. As 
sombras que durante a noite fizeram crescer no co
rac;ao a dúvida, desfizeram-se para mostrar o mis
tério na sua m·aterialidade flórica, vestindo com 
verdadeiras roupagens os gn:omos e os íncubos 
materializados pela apreensao. 

A noite mal dormida, de vigília, arma a·o lado 
ou sobrac;ada· na lenta caminhada de curto lance, no 
vai.;e-vem da guarda, esvaneceu-se com o seu pes-o 
por sobre os ombros. Lá esta\7a mais _ um dia, mais 
um estira10 de sol, esse sol recebido cada vinte e 
quatro horas com o mesmo júbilo· para, depois, ser 
execrado, esquivado de mil formas, na .ansia prote
tora ao abrasament6 impiedoso·! 

E , 1 '' . '' d lt ncontravamo-nos ·em p enas gera1s o a o 
Tapirapés, dirigidos a selva amazónica que, a partir 
das nascentes do Cuxuru e do próprio Tapirapés, 
espraia-se por cerca de dois e mei10 1 milhóes d'e qui
lómetros quadrados. Tínhamos deixado as costas os 
territórios xavantes. Já estava longe o'. cerrado in
findo, o "pau torcido" monótono, sempre igual, 
desesperadamente identico, árid·o. Os grandes aldea
mentos dos poderosos caciques dessa ra<;a, queda
vam bem mais a S·ul e o Tapirapés, que tínhamos 
transposto há dias, marcara a linha d·eliminatória 
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com a "na\ao" Caiapó, onde, no momento, está
vamos. 

Se tínhamos abandonado urna "terra quente" 
quanto aos possíveis imprevistos, calcávamos, agora, 
urna "terra em brasa", tais ·e tantio1s os perigos a 
que nos expúnhamos. 

O território Caiapó abrange gleba imensa. Tem, 
como base de espécie d·e triangulo, o rio Tapirapés 
subindo, pelas laterais, ao longo do rio Araguaia. 
Extrava~a o Xingu, convergindo a altura do rio Iriri 
e Teles Pires, descendo pela ta'ngente do rio das 
Arraias, a Leste, e Caruá a Oeste, conservando em 
seu bojo grande parte da Cordilheira do Ronca
dor, do Matao, da Naia do. Gradaús·, Serra Formosa, 
Mi01rros Azuis e S·erra Morena. 

Na\ao poderosa, senhora absoluta do setor 
apreciado, mantém, numa espécie de dependencia, 
outras tribos de menor importancia, como os Suiás, 
os "Cabe\aS vermelhas", os Mandurucus- que lhes 
sao parentes unilaterais e outras ainda nao ~lassi
ficadas, apenas entrevistas esporadicamente. 

Territóno bordejado, se queremos, ma:s jamais 
penetrado em sentid.o de profundidade a nao s·er em 
determinado·s lugares e quando do avan90 intem
p·estivo dos tiradores de borracha, atraídos pela 
abundanciai da hévea, desconhecendo porém os gra
ves riscos que se consubstanci:aram, posteri·ormente, 
na guerrilha sangrenta. Terras riquíssimas, nao 
súmente emborracha, oo·mo em castanha, em cristal 
de rocha', fibras, ouro e, provavelmente, diamantes. 
Potencial imenso de madeiras: de lei. Campos ubér
rimos, rede hidrog-ráfica das mais opulentas. Pra-
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darias que somente em sonhos podem ocorrer a 
n1ente hun1ana. 

A cordilheira do Roncador, que nessa la:titude 
com·e<;a a se desbra<;ar em outros poderoso1s galhos 
pétreos, isola-se no meio do tumultuar medonho da 
floresta amazónica, na sua estrutura ma.ci<;a, abrin
do o sulco na selva selvática, ciom a for<;a espantosa 
de u1n ariete ciclópico a estilha<;ar' seus contrafortes, 
espalhando-os algures. 

Do alto dessa serra qu·e é a divis'Ü·ra das águas 
Xingu-Araguaia e que forma a parede Oeste da ha
cia pré-amazonica, tendo· a· Leste a cordilheira dos 
J av·aés e do Estrando, galgando-se as· íngremes 
escarpas de seus píncaros maiores, urna vez atra
vessadas as depressoes. que maiis parecem goelas 
prontas a devo·rar, possibilita-se ao olhar um espa
<;amento pelo "hórrido-belo" qu·e. se perde, em todas 
as dire<;oes a distancia, continuando além-horizonte 
até ·O Orinoco, na Venezuela, até os Montes N assau 
na Guiana Holandesa, alcan<;an<!o os Maca.rapas na 
congenere Inglesa. 

Se alguma v·ez ao viajor s.o:Utário de tao estra
nhas1 latitudes é dado sentir o "mundo perdido", o 
deserto aibs·oluto, completo, tiotal, o isolament;o 
acabrunhador, desapiedado, é nesse ambiente onde 
as for<;as estuantes de urna; natureza primitiva man
tem a f·ereza dos tempos pré-históri!cos. 

O~ paredoes graníticos da Cordilheira p.er1ni
tem a sua configura<;ao, fendas absurdas, grotóes 
hiantes, vales petrificados, sulco,s apocalípticos 
onde, numa transi<;ao brusca da flora raquítica e 
espinhosa, emergem pelas frestas, que mais parecem 
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lábios de monstros de eras desoonhecidas, os mais 
poderos,os madeiros amazónicos! 

O cinzento-pardo dos monólitos, as nuan<;as 
anemicas de verde estorrica!dO da f1o:ra es.pinhenta 
que grimpa em todas as dire<;óes, atuam sobre o 
espírito de forma insólita. 

Tudo é mau, tud·o é angulas ferozes, tuélo é_ 
agressivo. Os próprios riachos, que raramente sao 
dados d·e encontrar, apesar de s·uas águas cristalinas, 
emprestam ao ambiente terrífico algo de dissosante 
pela tortuosidade saltitante e rumorosa dentro do 
silencio materializado. 

Quando o homem abandona a cordilh·eira, vol
vendo os passio'S a baixada, tra1nsporta-se para outro 
mei:o· sinistro que é a selv·a im1ersa na eterna penum
bra, na umid-ade ffiíilenar, no emaranhado inconce
bível de seus festoes intricados. 

Aqui tudo é labirinto. Aqui tudo é dédalo 
inde.cifrável. Aqui cessa a luz, desaparece o eco, 
morr'e a ress¡o:nancia. Tudo é fofo, escorregadio, 
enla<;ador. O cipó-d'água que sobe em vertical, pen
dendo c.omo corda desde as altíssim·as rama.gens dos 
gigantes florestai1s, o ciipó-jibóia que estrangula com 
seu abra.:QO" asfixiante as árvores onde se agarra com 
suas espirais galgando: em forma elicoidal as ·alturas, 
o cipó-embira que forma cortinas, unem-se as enor
mes bananeiras-brabas, aSt samambaias-gigantes, 
aos fetos monstruosos de mil forma·s, aos fungos 
borolentos. O tr¡o·nco apodrecido que a.o tombar ful
minado pelo ra!io abriu vereda na floresta, a capoeira 
hirta de acúleos dilacerad'ores, o cha·o forrado, 
sécul~s af.o:ra', pela folhagem apodrecida·, 10 tremedal 
oculto, o abismo que se abre aos pés de um súbito, 
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os alc;apóes cam.auflados que podem tragar um ser, 
a cordoalha vegetal que rasteja por tod·o:s os cantos, 
tudo isso aliado ao calor sufocante, a.os insretos cuja 
picada arra.nea gemidos de dor intensa, as formi
gas-tocandiras, as vespas, as aranhas asquerosas, 
as lacraias estalantes, aos esoorpióes matreiros, ao 
ofídio, a sucuri, a arremetida endoidecida das quei
xadas, ao jaguar silente e traic;oeiro, aos gumes 
cortantes dos gravatás, as pontas pec;onhentas do's 
espinh·os, tudo · isso·, enfim, exacerba e endurece o 
corac;ao do homem. Lógico que, como pr-0duto do 
meio, esse homem s•eja ma.u, pronto· ªº ataque e a 
defesa. N egacead·or, silencioso c:omo sombra, fe
chando-se no casulo de desconfianc;a ilimitada. 

Em cada centímetro quadrado da terra onde 
p'isa, está o perigo, está a citada. Deve, como 
"Argus ", olhar para cem d:irec;óes a fim de se res
guardar, de se prevenir. Tudo para ele representa 
o perigo imediat-0, m1esmo quando a falsa placidez 
inclina-o a contemplac;ao. Nascido ~ criado nesse 
ambiente, o homem só pode ser impiedoso. E o 
Caiapó é realmente impiedoso! 

Impied·oso e mau, nao tanto por índ1ole. como 
p1ela necessida.de .o'rgan1ca de s.e bastar, sozinho, no 
caos das asperidades naturais. O Caiapó ve, no se
melhante, o inimigo. Seja este branco, negro, mu
lato r0u índio. Ve no felino a morte. No ofítlio ou 
na cobra-grande, a Parca desapiedada. No aracnídeo, 
o sofrimento. Na selva o mistério eterno e na cor
dilh1eira o desespero. Desde º' dia em que nasce, até 
quando cerra seus <0'1hos para sempre, o caiapó vive 
alertado, num estado latente de par-0xismo furioso, 
imerso nessa raiva surda que o possui e que explode 
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ao primeiro embate. E, para av-olumar seu valor 
pessioal, sua resistencia, sua impiedosidade, rec-orre 
a meios bárbaros que o imunizam e endurecem. 

* 

O Caiapó, quando a.tinge a puberdade, comec;a 
ser submetido a urna longa série de adestramentos 
bélicos. Todo o caia pó é guerreiro. Qom os1 vetera
no.s aprenderá ca1nuflar perfeitamente o próprio 
rastro. Niss.o vai urna <lose extraordinária de ciencia 
e capacidade. Aprenderá deslizar, atravessar cam
pos limpos sem deixar impressa, no terreno, a pe
gada. Saberá atravessar um estirao d·e mata, sem 
tocar com os pés no chao. Aprenderá ¡imoQbilizar-se 
numa pradaria., dando, ao perseguidor, a ilusa.o de 
estar frente a um objeto inócuo. Aprenderá a forma 
brutal do ataque, a maneira silencios1a. e tétrica da 
cilada, a forma com que assaltará, raptará, incen
diará. A maneira de manejar o "cóoti" ou seja o 
taca.pe. A rapidez no flecham·ento, o manejo de urna 
arma de fog.o, pois que adora a carabina. Mas, so
bretudo, aprenderá como resistir a dor, ~uportan
do-a ou nao a sentindo. A quase imuniza~ao a dor 
no organismo do Caiapó é o segredo de sua belicosa 
ferocidade. Para o Caiapó a dor nao existe e, nao 
existindo, nenhum temor sente para a refrega. A fim 
de chegar a este estado de insensibilidade, procedem 
da seguinte forma e que, pela primeira vez, é dada de 
ser narrada. Quando os joven,s atingem a maturi
dade com relac;ao a todof' .os ensinamentos que lhes 
foram proporcionados, quando assimila.ram todas 
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as virtudes guerreiras da ra~a, ouvidos dias a fio 
os "doutóres" que narram episódi.os, os pais que 
transmitem a prole o ódio, o rancor a tudo e a !t1odos, 

d " . " D . ,.., .d sao separa os em casa1s . 01s rapagoes, un1 os 
pela amizad·e que jamais os deverá abandonar. F~r
mados os "casais ", seguem para lugares onde ex1s
tam ninhos de marimbondos. Um dos rapazes, 
obedecendo ordem, queda no chao enquanto que o 
outro siobe pelo tronco, até alcan«;ar a terrí'vel casa 
dos heminópteros. Chega. Com um bra«;o agarra-se 
fortemente ao galh10 e com o outro destaca, aos 
trancos, o enorme favo habitado pela vespa fero
císsima. Arranca-o e atira-o ao companheiro, lá 
embaixo, que está de bra<;os abertos, es¡Yerando a 
queda da dádiva infernal. Os ma:rimbondos escapam 
do interior, investem furiosos contra o homem do 
galho, picam-no desapiedadamente. A·o outro, no 
cha.a, está res1ervada igual sorte e em breve os_ dois 
neófitos nada mais sao do que corpos tumefactos, 
horríveis a vista! 

A dor incomensurável que os a.tinge nao tem 
paralelos! Mas nao devem gritar, nem gemer ! Alu
cinados, entretanto, rolam pelo chao e sao socorri
dos pelos espectadores que, empunhando palhas 
acesas, afugentam para lionge os medonhos insetos. 
Entáo os "experimentados"' sao carregados para o 
aldea.mento. Enrolam-nos em fólhas de bananeira 
braba e unta-os com óleos vegetais. Viram-nos de 
um lado para outrio, para faze-los descansar de certa 
im·obilidade for«;ada, pois que os feridos nem sequer 
fór<;a tem para abrir as pálpebra.s ! Cuidam-nos 
amorosamente e conseguem o milagre de salvá-los 
das picadas, em noventa casos sobre cem. Passados 
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uns tempos, quando já completamente restabeleci
dos, os rapazes voltam a prova ! Quem subiu fic~ 
no chao e quem receb1eu o fard'o atirado de.sde o 
alto, vai desta:car, com as próprias máos, o ninho 
atroz! 

Repete-se a cena. Repetem-se os ma.rtírios, as 
dores, as curas. Depois nova convalescenc;a e, pela 
terceira vez, os futuros guerreiros váo a prova 
maldita! 

1

É quase inconcebível a resistencia desses índios 
a semelhantes experiencias·. Se urna simples picada 
de mosquito enerva ou arranca um gemido, cal
cule-se o que <leva ser um ataque ma:ci«;o de marim
bondos ! Os que sobreviv·em a e.ssa maneira espantosa 
de preparar o próprio organismo para os embates 
futuros, - e quase todos escapam com vida - e.stao 
aptos a guerrilha. Pica.m-no com acúleos para ve
rificar a insensibilid.ade. Rie,m-se os jovens guer
reiros dessas picadas! N esse meio tempo aprenderam 
que nao mais devem encarar quem quer que seja e, 
ao faze-Io, cara a cara, deveráo arremeter de súbito. 
Assim é que quando um caiapó levanta o olhar para 
um estranho, é sinal certo de agressao. 

Segue-se urna festa que consagra. os jovens. 
Agora sao guerreiros. Pertence-lhes as armas que 
empunham. Pertence-lhes o espa«;o, o mundo! E 
sao despedidos .dos grandes ald'eamentos para as 
correrias que levam qua.se sempre dois anos e du
rante as qua.is deverao se cobrir de glória, matando 
e trucidando ! 

* 
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Ao abandonar o aldeame.nto o jovem guerreiro 
leva o lábio inferior perfurad·o. A cicatrizac;ao dessa 
perfurac;ao feita na "festa da puberdade" nao o 
impede de um alargamento em crescendo dessa 
parte labial, grac;as a introduc;ao do "cacuá" que é 
urna rodela de madeira, de forma ligeiramente 
cóncava, alongada, nas partes laterais, por duas 
saliencias que sao as presilhas necessárias ao "agar
ramento". O "cacuá" é o distintivo do valor e 
capacidade h-omicida do guerreiro. Assim é que a 
primeira vitória, aumenta o seu "ca,cuá" e, progres
s.ivamente, até torná-lo, as vezes, d·o tamanho de 
um pires! Pende, esse enfeite macabro, do lábio 
inferior e, e.orno os índios Suiás, empresta as feic;óes, 
vistas de perfil, urna semelhanc;a com o bico de pato. 

Exi.stem guerreiros Caiapós e Djorés (da mesma 
rac;a) que na impossibilidade de entalharem um 
"cacuá" proporcional as fac;anhas realizadas, esti
cam de tal forma o lábio inferior que chegam a 
alongá-lo e.orno cordao a ponto de, quando obriga
dos a ernbarafustare.m por urna capoeira intricada, 
passarem o lábio por cima da cabec;a, enrodilhando-o 
ao pesc-oc;o e, iss.o, para evitar que se agarre nalgum 
galh o duran te a marcha! 

Nas rninhasi andanc;as por terra de caia pós ti ve 
ocasiao de colher vários "cacuás ", de diversos ta
manhos, abandonados num local de assalto pelo1s 
índios e.m fuga. Havia-os pequenos, regulares e de 
bom tamanho. Atestados que os índios eram "pri
mários ", "júniors" e veteranos ... 

Se bem que o Caiapó resida em grandes aldea
mentos no amago da floresta, conf-orrne foi consta
tado, passa rnuitos anos de sua vida dentro de um 
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nomadismo absoluto. Irre.quieto, desconfiado ao 
extremo, inseguro, raramente goza do descanso 
diário. num único acampamento. A qualquer hora· 
suspe1tando algo de anormal, transf ere-se para 
outro local e fica vigilante. Isto porém somente 
em casos d·e premencia. 

Certa móc;a', cabocla da Concei~ao do Araguaia, 
raptada por esses índios, as.sim se express.ou, a mim, 
quanto a esse "modus vivendi". 

- A vida dos Caiapós é a coisa mais horrorosa 
que já vi! Nao pararn, nao dormem, nao tem tran
qüilidade ! A gente é obrigada, a qualquer momento, 
mudar de pouso e viver cambaleand·o. de sono ! 



• CAPÍTULO II 

A grande rac;a divide-se nas seguintes 
ramificac;óes: l.º grupo: Paracanas, Gorotirés, Kur
natiras, todos habitando o rio Xingu; 2.º grupo: 
Gavióes Kraós, Paracatiras, Surinis e Acás, resi
dindo d~sde o Riozinho - afluente do rio Xingu, 
até os ríos Tocantins, Guapori e outros, subindo 
para o norte, nas grandes florestas paraenses; 3.º 
grup:0: caiapós própriamente di tos, Djorés e Xicris, 
espalhado1Sí em enorme área que abrange a margem 
direita do rio Tapirapés, afundando-se até as que
bradas da Serra Morena, a Leste. Sem medo de 
errar pode-se calcular em 150.000 almas o número 
d-os índios piertencentes a rac;a caiapó, cujo tronco 
principal, formado por urna verdadeira elite, .e~tá 
enquadrado pelos paralelos 8.º e 11.º Sul e mer1d1a
nos 50.º e 58.º. Abra o leitor, um mapa do Bra·s.il e 
verifique a extensao enorme dos territórios onde 
esses. silvícolas· belicos.os· tem o seu reinado, sem 
contar com as glebas incríveis onde os demais gru
pos deambulam ou estao radicados. Provavel
mente estao ligados, por um parentesco bem 
próximo, aos terríveis Paca-as-novas, os inabordá-

r 
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veis índios do Território do Guaporé, * pois que 
muitos ritos, usos e costumes, sao identicos. ~sses 
índios, verdadeiro terror das, imensas florestas desse 
território, também em número bem maior aos cem 
mil, espraiam-se até o sopé da Serra do Tombador, 
quando de suas incursóes periódicas. Também 
alcanc;an1 essa cordilheira freqüentemente, manten-
do, com isso, estreito contato com os Paca-as-novas. --

Os Caiapós, assim como os índios citados, u~am 
identica defesa ·s.e perseguidos. Costumam espetar 
no solo, com as pontas envenenadas viradas· para o 
lado de onde poderao surgir os que lhes vao ao en
calc;o, após alguma matanc;a, largas facas d<: taqua
ra, afiadíssimas. Qua:s.e sempre esses punha1s vege
tais sao colocados a breve distancia de um tronco 
caído, atravessado na 'vereda,' obstáculo que os 
perseguidores deverao pular para: atrav .. essá-lo. 
Justamente no momento do pulo que irao cair sobre 
os punhais, sofrendo as conseqüencias. Quando tiáo 
sao essas lán1inas, largas de dois dedos e ponteagu
das, entao serao grossos espinhos venenosos que 
tiram dos tucuns ou de outras palmeiras ou plantas. 

Costumam, também, carregar em pequenos 
cestos, muitas "cobras-preguic;a", serpente dos seus 
trinta centímetros de comprimento, venenosa. Essa 
cobra, se irritada, permanece furiosa no mes1no 
lugar onde é deixada, durante quatro ou mais dias. 
_J\.ssim sendo os índ.ios largam-na, de trinta em 
trinta metros, ao longo do caminho percorrido e 
que será calcanhado pelos seguidores, irritando-a 
previamente. O incauto, que desconhece todas as 

"' N. R. - Hoje Território de RondOnia. 
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artimanhas do,s. índios, poderá, com relativa facili
dade, ser mordid·o, a.o tropec;ar com a s•erpente 
furiosa e louca por ferrar seus dentes! 

Usam, os genuínos Caiapós - e isso está gene
ralizado entre os índios, a Oeste do Amazonas, 
especialmente os Paca-as-novas e os Caripunas, outra: 
tribo imensa: e terrível, o "assobio da Morte". Co
locam, na baste das flechas, já quase na jun<;ao com 
a parte que afunila para a ponta penetrante, a fruta 
seca da s.eringa, fruta essa que tem vários gomos, 
como o tomate. Perfuram a fruta. em sentido lon
gitudinal abrindo orifício por onde deverá entrar e 
escapulir o ar. Quando desejam aterrorizar um 
grupo adverso, lanc;am, com extraordinária f Ór<;a, 
a:s flechas para o ar, calculando-lhe.s a parábola: 
descendente. Os dard.os, após terem descrito a ogiva, 
vem tombando para o solo. o ar pas,sa.ndo pelos 
orifícios, pr-0v·oca um assobio tétrico, de grande 
efeito deletério. ·É um silvo agourento, um grito 
agónico, um Sl()luc;o prolongado, um uivo d'e alma 
em pena, um estridor chocante, tudo de mistur~. 
Apanhados de su·rpresa com esse barulhar horrendo 
que tomba das altura•s;, nao há quem deixe de sentir 
um ímpeto de pavor profundo! Aproveitam desse 
terror-p1anico os índios, para investirem bestial
mente! 

Só mesm-0 em se ouvindo esse silvo maldito é 
que se pode ter urna idéia exata do que realmente 
seja o seu efeito sóbre os nervos sempre tensos dt; 
quem palmilha, cauteloso, as estradas misteriosas 
das selvas· ou as sendas tortuosas dos cerrado. 

No último conflito mundial os germanicos lan
<;aram mao de meios semelhantes, mecanicos porém, 
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para aterrorizarem as tropas inimiga:s.. Quic;á 
tenham estudado os métodos guerreiros dos nossos 
índios ... 

* 
Nutrem os Caiapós, assim como as rac;as outras 

que descrevi e outras mais do Amazonas e Pará, 
verdadeiro medo do Mapinguari, que é um ente 
des·apiedado dentro da fabulosa mitología indígena. 
Enquanto que outras rac;as, limítrofes ou distantes 
dos Caiapó.s, Paca-as-novas e Caripunas, tremem 
somente ao pensar no Ioloc ou no Jurupari, os Caia
pós respeitam o Mapinguari. É, o Ioloc, o "Deus 
do Mal" e dizem que nasceu entre os índios Uru
cuianas, nos ríos Mapaoni e Plomeu. Costumam os 
feiticeiros des·sas localidades, dar combate singular 
a esse "espírito mau". Para tanto e quand-0 "s.en
tem" o Ioloc pelas proximidades, armam-se e se
gue·m para a mata. Os que ficam no aldeamento, 
ouvem distintamente gritos medonhos, urros, emba
tes de arma·s1. 

1

É 9 "piaí" (feiticeiro) que está agre
dindo o Ioloc ... Sempre o "piaí" retorna vencedor, 
exibindo abundante sangue em suas armas, garan
tindo ter morto o "Deus do Mal". E, como nao 
poderia deixar de ~er, todos acreditam. 

J á o J urupari, que é o "Senhor da M·orte", pro
voca o "otonó-jurupi" ou se ja a "morte pela tosse". 
Em outras palavras1

: a tuberculose. Dizem-no enor
me morcego com um grande bico de coruja com 
que estrac;alha as. carnes de suas vítimas, inoculan
do o "virus" do mal que nao perdoa. 

O Mapinguari já é outra coisa·: enorme macaco, 
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de estatura gigantesca. Tomou essa feic;ao após a 
morte de um índio velho, rancoroso, <lesa piedad o. 
Como seus "companheiros de tristes fac;anhas ", o 
Ioloc e o J urupari, também o Mapinguari só anda 
a noite. Nutre-se do cérebro dos índios que encon
tra fora das malocas ou perambulando pela mata, já 
escuro. Daí os índios de todas as regióes compre.en
didas entre a·s1 bacias pré-amazonica e amazonica, 
jamais andarem a noite. Daí também a razao desses 
índi~s jamai.s levarem a ;efeito qualquer ataque 
durante a noite. Acontece que nao somente os índios 
acreditan1 ne.ssas histórias fabulosas, mas também 
a quase totalidade dos caboclos do Norte que . nao 
se arriscam, a nao ser em extren1a necessidade, sair 
de casa após. a calada da noite ! 

Certa vez perguntaram-me se os índios costu
mavam atacar n.o decorrer das trevas. ·Hoje poderia 
responder com maior propriedade a semelhante 
inquiric;ao pois que o longo tir-ocínio me permite 
pontificar sobre certos pontos. Quic;á, existam tribos 
que s.e arrisquem a fac;anha dentro da noite. Mas 
se existem sao raras. Todos os índios, pertenc;am 
eles a esta O'U aquela ra<;a, preferem atacar ao rom
per do dia, ao escurecer ou durante as· horas mais 
cálidas, como fazem os caiap6s.. 

~sses monstros apocalípticos de imaginac;ao 
silvícolas, sao benéficos as expedic;óes que se arris.... 
cam em terras tao estranhas e t.ao virgens. Sim, 
porque em caso de necessidade, pres.sentindo os 
índios que se preparam para o ataque ao alv·orecer, 
podem, marchau.do dentro da noite, distanciarem-se 
e confundir os silvícolas. É preciso dizer-se, para 
evitar incoerencias, que se um grupo de índios caia-
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pós, encontra-~e na "trilha. de guerra" e nao pode 
buscar homizio sob o telhado de suas choc;as, une-se 
a noite, ~ob ramagens que entrela<;a estando, dessa 
forma, ao resguardo do Mapinguari. E se dev~, e~se 
grupo, ou mais grupos, atacarem logo ao .Pr~me1ro 
sinal do dia, entao postam-se pelas prox1m1dades 
de um acampamento de civilizad.os, que desejam 
destruir, carreg·ando por sobre as cabec;as espécie 
de cobertura tosca, também feita de ramos e galhos 
entrela<;ados. Com isso resguardam o cérebro do 
apetite do "homem peludo" que, assim sendo, pas
sará larga temporada de fome ... 

* 
Enquanto que o Mapinguari prefere um quitute 

de miolos humanos, os Caiapós nao despre
zam as aranhas caranguejeiras de que sao glutóes. 
Sabido é que es,ses terríveis aracnídeos dividem-se 
em duas espécies: os que andam durante o dia e os 
que andam somente a noite. ~stes ficam, nas horas 
claras, de sol, como que imersos em letargia. Apa
nham-nos s,em muitas cautelas os índios, metem-nos 
pelas bocas adentro, mastigam e sorriem satisf.ei
tos. . . Se a noi te, em torno das f ogueiras acesas, 
topam com um espécime que andou durante o dia 
e que deseja paz e tranqüilidade na. terra envolta 
pelo manto escuro, papam-no satisfeitíssimos ! Da 
aranha caranguejeira até qualquer carne de espécime 
da fauna, o Caiapó nao titubeia: come tudo quanto é 
comestível. Dizem, os que podem falar, que se a 
caranguejeira, no momento em que é posta na boca 
de um "gurmet" dessa rac;a, morde-o, nada lhe 
acontece, pois que está imunizado ao veneno, como 
qualquer Mitridates que se preze ... 



.. 

CAPÍTULO III 

O Caiapó pouco ou nada se adorna. Mas pre
para-se para ter um a.specto hórrido, de inacreditável 
ferocidade. Robusto, de largas espáduas, tem um 
tudo de forte, de potente, de ágil e escorregadio. 
Rapa a parte superior da cabe<;a, alongand·o as ... 
fronteiras de sua testa, ao occipital. Deixa, no cen
tro do cranio, um tufo de cabelos. Atravessa os 
lóbulocS, das orelhas, com pedac;os de taquara, como 
fazem-no os seus primos-irmaos, os xavantes. Con
forme expliquei, perfura o lábio que alonga a von
ta:de. Pinta o rosto com urucun, transformando-o 
numa máscara apavorante e o resto do corpo com 
suco de genipapo, tornando-o negro. i\ssim é que 
essas duas cores tétricas, pela forma com que sao 
espargidas, dao ao índio aspecto o mais feroz pos
sível e imaginável. 

De seus usos,, ritos e costumes, pouco se sabe. 
Verdade que a Prelazia Dominicana de Concei~áo 
possui observac;5es de raro valor. Mas1 acontece que 
os grandes núcleos, esses que até hoje teimam em 
se manterem diistanciados de qualquer contato, nao 
foram ainda penetrados e o~ Caiapós que buscam o 
civilizado, deixam de ad.otar seus ritos básicos, 
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mesmo por esse ciúme que todo o índio tem de suas 
coisas íntimas e que jamais exibe ao curioso. 

A mo<;a a que aludi e que durante nove longos 
anos viveu cativa dos Caiapós, disse de certos ritos, 
como por exemplo o castigo corporal inflingido aos 
faltosos numa espécie de prac;a pública, no centro 
do grande aldeamento, onde se encontra fincado 
gros.so tronco lavrado. Sempre no topo desse tron
·co está depositada urna "pedra grande que brilha 
como o sol". A essa espécie de pelourinho sao 
·espetadas todas as cápsulas detonadas pelas cara
bina,s.. Pode-se dizer que o madeiro está chapeado 
·de metal amarelo, tantos os cartuchos nele encra
vados. U m rito que tem algo de comum com o uso 
·dos bárbaros germanicos que, em épocas distantes, 
costuma'vam fincar um prego de bronze nos' "mar
cos da vi tória ". 

Perguntará o leitor: "ma.s onde e como pos
suem armas de fogo? Como se explica unta 
vida primitiva e o uso de armas modernas?" 
A isto responderei: os Caiapós, desde os tempos 
íiureos da borracha e quando os imensos repositó
rios do Pará comec;aram a ser penetrados pelos 
·cautcheir0is., iniciaram a série de ass·altos que nunca 
mais cessaria. Viram e observaram a forma com que 
o civilizado usava as armas mortíferas. Conheceram 
·nas próprias carnes a dor do chumbo queimante. 
Verificaram a praticidade desses "tubos, de fumac;a" 
-e trataram de se apossar dos mesmos, na maior 
quantidade possível. N esse meio tempo muitos 
.caiapós, atraídos. pelos dominicanos, "cursa vam" 
os usos dos civilizados, assimilando-os com extrema 
rapidez para, num abandono súbito e incompreen- • 
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sível, dos locais onde se reuniam para viver "paci
ficamente" com o civilizado, levar seuSi conheci
mentos aos irmáos embrenhados. Com o correr dos 
anos conseguiram, e ainda hoje conseguem, as 
armas almejadas, as munic;óes e. . . os alvos predi
letos. 

Sabido é que num "barracao" de tiradores de 
borracha ou de castanheiros, sempre há grande 
quantidade de "aviamentos". Entre esses, carabinas 
Winchesters·, calibre 44 e farta munic;ao. O "dono" 
do barracáo tem por obrigac;ao fornecer equipamen
to e armamento aos seringueiros. Ora, quando de um 
ataque em massa a um desses barracoes, todas as 
armas desaparecem assim como desaparecem as ar
mas arrancadas das maos dos seringueiros antes 

' ' dos castanheiros depois, no término de urna luta sem 
quartel. Dessa forma, aos poucos. conseguiram 
as armas de fogo que manejam muitíssimo bem. 
Circulam notícias1, pelo sertao, que certos magnatas 
da castanha, d'esejosos por manter supremacía em 
determinadas glebas, fornec;am constantemente 
munic;áo aos índios. "Vox populi vox Dei" diz o 
brocardo. Porém até hoje nada foi positivado, a 
nao ser o resultado prático das "razzias" cometidas 
pelos gentios. 

A paixao que esse índio tem por urna cara
bina Winchester, vai além ,de qualquer previsao. 
Para se ap9ssar de urna arma dessas, é capaz dos 
maiores subterfúgios. Um desses é comum e nao 
mais apanha ninguém de surpresa, depois das dolo
rosas constatac;oes ainda recentes. Vejamos: os 
caiapós sao mestres em raptos de mulheres civili
zadas. Na maioria das vezes carregam com meninas 
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que passam cuidar nos aldeamentos. Quando se 
passam bastante anos e quando eles tem a certeza 
de que a cativa d-eixou totalmente de ser urna civi
lizada, transformada numa bugre, ligada a nac;ao 
pelos lac;os que a prendero, entao engendram um 
plano simples, ma_s engenhoso e que já deu trágicos 
resultados. Reconduzem a raptada, agora já mulher, 
pelas proximidades do local onde nasceu, cresceu 
ou viveu. Industriam-na para que se de a conhecer 
e consiga a hospitalidade e confianc;a de S·eus paren
tes ou conhecidos. Dev·erá, a "embaixatriz'', durante 
sua estada no interior das moradias. verificar onde 
estáo guardadas as carabinas, esconder a munic;ao. 
Feíto isso, sem a menor pres~a:, móc;a: ou mulher 
<leve avisar os índios e~condidos pelas adjacencias. 
Dá-se, entao, a irrupc;ao súbita, inesperada. Tudo é 
rapidamente liquidado. R'aramente salva-se alguém. 
Se existem crianc;as, estas sao carregadas conjunta
mente com as armas e as munic;óes. Infelizmente 
há mulheres que se prestem a isso, esquecidas de 
suas origens, amizades ou parentescos! 

o "terror-caiapó" sempre pendeu sobre a ca
bec;a deses valoros.os sertanejos que alongam suas 
reses pelos campos que comec;am desde Conceic;ao 
do Araguaia. Se um viajor bate a porta de um ran
cho e nele nao esteja o chefe da família:, nao poderá 
seguir caminho enquanto este nao retorne ªº lar, 
pois que fica retido pelas mulheres, irredutíveis em 
deixá-lo continuar a sua jornada! Isto para elas 
terem urna garantia de d-efesa. O recrudescimento 
dos ataques aos civilizados chegou a culmi
nar em 1950. Devido isso, bem dezessete mil pessoas, 
de ambos os sexos e todas as idades, abandonaram 
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o município de Concei~ao, largando tudo, com
boiando apenas as reses que foram tangidas mais 
a sul do Araguaia. Verifiquei os resultados dos 
recenseamentos. No penúltimo havia bem uns vinte 
e um mil habitantes nesse município florescente. O 
último acusava apenas quatro mil. Isso a distancia 
de breves anos. 

* 
Entretanto o Caiapó, assim como aconteceu c.om 

o Xavante no tempo da Gov·ernan<;a de Tristao da 
Cunha, em Goiás, teve seus dias de glória e de 
comunhao com a civiliza~ao. Hoje, num retrocesso 
incrível, es~e índio que já se inclinou a participar 
do convívio dos civilizados, mantém siua fereza, au
reolada de rubro sanguinolento. 

Se formas rebuscar as origens dos males que 
hoje afligem grande parte do· sertao habitado pelos 
caiapós, verificaremos serem os1 maus tratos inflin
gidos ao.s índios; o~ pontos de partida desse revide 
que se prolongará indefinidamente. 
- Estando com o pouco de história que remanesce 
quanto aos caia.pós, sabemos que foram, estes, pri
meiras vítimas1 do~ preadores de índio~ e de des
bravadores de priscas eras. Habitavam, os Caiapós, 
cm outras épocas, as margens dos rios Caiapó e 
Camapua, em Mato Grosso. Bem mais a sul por
tante de onde hoje vivem. Costumavam, os caiapós, 
a tra vessar o Araguaia e procurar, em território 
goiano, a ca~a de que necessita'vam. No dia 1.S de 
fevereiro de 1780, quando governava Luís da Cunha 
Meneses, partiu da cidadinha de Mossamedes um 1 - Willy Aureli de regresso da expedic;áo, em 

companhia de sua veneranda genitora, ao 
desembarcar na gare da Sorocabana. 



2 - Foi este o grupo da "Bandeira Piratininga" 
que, em 1937, rorq.peu a barreira do desco
nhecido, iniciando a epopéia dos desbra-

. -

vamentos. Dele remanescem apenas quatro. 
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gruP.o de cinqüenta portugueses e tres índios, a· fim 
de tentar urna aproximac;áo aos caiapós. Oomandava 
esse grupo o cabo José Luís Pereira, conhecido 
preador de índio~ e nada simpático ao gentio, pois 
que nao titubeava em eliminar silvícolas quando de 
suas incursoes pelo sertao bra'vio. 

Havia, nessa época distante, séria inclina<;ao em 
trazer a civiliza~ao a.s grandes tribos. Mesmo por
que, iniciando-se a lenta expansáo pelo cora~ao 
geográfico nacional, graves obstáculos1 re.presenta
vam os fortes e aguerridos núcleos silvícolas,- já 
experiente~ dos método~ drásticos postos em prática 
pelos portugueses e sequazes. A iniciativa do gover
nador Luís da Cunha Meneses encontrou uril con
tinuador em Tristao da Cunha que, em 1788, conse
guiu atrair os Xavantes de Quatá, em número de 
sete mil. Sucede que, enquanto estes mantinham o 
sertao sob O terror contÍnuo, OSJ caiapÓs, mais bran
dos, limitavam-se apenas a ligeiras incursoes vena
tórias. Luís da Cunha Menes·es sabia · que, em con
seguindo a amizade dos Caiapós, fácil seria dominar 
os Xavantes mais a Norte, ainda mais por perten
cerem ambas as fortes tribos ao mesmo tronco Ges, 
havendo, porta.nto, pontos de contato étnico entre 
e las. 

A longa jornada do cabo José Luís. Pereira foi 
coroada de amplo exito. Ei-lo de regresso trazendo 
em sua companhia quarenta índios e, entre eles, o 
famoso cacique Romexi-Angraiochá. A acolhida 
feíta ao gentio, na velha capital goiana, foi sun
tuosa. Os bugres ficaram estupefactos com as ceri
móniaSl e Romexi, carregado de presentes, garantiu 
ao governador trazer para a civilizac;ao a sua tribo. 
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A visita desse grande cacique durou um mes e, em 
seguida, regressou para Mossamedes. Em breve nas 
localidades de Pilóes e Río Claro, em Goiás, agru
param-se os Caiapós trazidos pelo Romexi e por 
Xaquenaú. 

No dia 13 de junho de 1781 os primeiros índios 
batiza.dos na Matriz de Goiás, somaram cerca de 
urna centena. O sacramento do batismo foi minis .... 
trado pelo vigário J oao Antunes de N oronha que, 
em seguida, encaminhou o gentio para a colonia de 
Aldeia-Maria, nome escolhido em homenagem a 
rainha Maria l. 

Eis que em J ulho des se mesmo ano surgem 
mais Caiapós, trazidos pelo cacique Canampuaxi. 
Segue-lhe Pupuaré comboiando 700 Caiapós de sua 
taba. Aos poucos os Caiapós cresceram de número 
e já se contavam aos milhares, agora espalhados ao 
longo do Araguaia também. Exigia, Luís da Cunha 
Meneses, um trato humano para os. índios e, en
quanto esteve a testa do governo, assim procedeu-se. 
Infelizmente a sua obra deveria dar em cacos, mais 
tarde., como deu a obra de Tristao da Cunha quanto 
aos Xavantes. 

* 
Assiim como Arientomo-qui, chefe supremo dos 

Xa:vantes, lan<;ou o seu anátema e ordenou o exodo 
de sua: ra<;a, após ter sofrido todos os abusos possí
veis, ass1im também Romexi Angraiochá, Xaquenaú, 
Canampuaxi e Pupuare, devem ter lanc;ado os aná
temas, ordenand'o o sumic;o de suas gentes das terras 

• go1anas. 
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O fato é que os Caiapós, já centenas deles bati
zados, passaram a morder o freio da civilizac;ao 
grac;as as perseguic;óes, abusos, torturas de toda a 
espécie a que sie viram sujeitos. 

Tinha sido esté!-belecida, para os índios, urna 
norma humaníssima de trato. Gozavam de todos os 
direitos obtidos pelos civilizad.os da época. Trata
mento igual aos demais'. Supridos do que fosse ne
cessário e trabalho em identrcas condic;óes aos· 
semelhantes. O·s domingos eram guardados para o 
descanso geral e os prov·entos1 da · 1avoura ou da 
pesca, devid.ido& equánimamente. 

• 
Infelizmente isso durou pouco pois que os por-

tugueses, acostumados ao trato dispensado aos 
escravos, passaram a usar com os bugres, os mes
mos métodos. Além dos· castigos corporais, inocula
ram os vícios mais torpes, contaminando-os. As 
mulheres e jovens caiapós1 nao mais pertenciam aos 
homens de sua rac;a. Eram prostituídas abertamente. 
Proporcionavam, ao índio, a cachac;a e, com isso, 
embruteciam-no. E, embrutecendo-o, julgavam ter 
rápida razao sobre ele. Foi nisso que se enganaram 
redondamente pois que no arranchamento de Al
deia-Maria os Caiapós revoltaram-se, transformando 
em escombros a localidade, matando, trucidando e, 
·em seguida, desaparecendo. Nao tardou que o 
mesmo acontecesse em Pilar, Rio Claro, Sao José. 

Rios de sangue completaram a obra de mal 
intencionados. A morte e o terror comec;aram suas 
andanc;as, pelo sertao. Zoroastro Artiaga, historiador 
goiano, no capítulo em que trata dos caiapós, assim 
diz: "Cansados de sofrimentos, repletos de rancores 
e de ódios pelas ofensas recebidas, os Caiapós rea-
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giram, lutaram, praticaram correrias pelos sertóes, 
ameac;aram regi6es, d·epredaram fazendas, destrui
ram mataram e foram recuando rumo ao Oeste, 

' para homisiarem-se, mais tarde, nas cabeceiras altas 
d-o Xingu e foram s·e afundando ". 

As breves linhas do citado e brilhante pesquisa
dor dizem claramente daquilo que ocorreu. Viveu-se, 
em 'Goiás, urna era de genuíno terror! Os silvícolas 
que tanto tinham auxiliado no apaziguamento dos 
Xavantes, que tanto tinham cohcorrido para que se 
esvanecessem as nuvens existentes entre civilizados 
e aborígenes, encabec;aram a rebeliao que foi cruel 
até ond·e a crueldade pode atingir ! 

Foram buscar homizio nos extremos limites do 
Estado natal e embarafustaram pelo Pará adentro, 
onde ainda boje vivem e onde ainda hoje praticam 
as maiores violencias pois que, através: dos· tempos, 
longe de diminuir, exacerbou o ódio do índio ao 
civilizad.o, me~mo porque, em determinadas épocas, 
foram novamente vítimas de brutalidades. Conco
mitantemente, pelos erros praticados em larga es
cala também os Xavantes rebelavam-se e atravessa-

' vam, para sempre, o Araguaia, indo residir nos 
cerrados que ainda hoje habitam. 

Cultivara, com extremo~ carinhos, a civiliza<;ao 
da época, o ódio e o rancor. A colheita é farta até 
hoje ... 

* 

Eis que no ano de 1897, ond·e hoje surge a 
cidade de Conceic;ao do Araguaia, desembarca de 
frágil canoa um padre dominicano. É ele Frei Gil 
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Vilanova, recém-chegado de sua amatísima Franc;a. 
Há, nele, a Fe inabalável e deseja experimentar suas 
próprias fórc;as num terreno até entao sáfaro. Desig
naram-lhe um verdadeiro pósto d'e sacrifício e lá 
está ele, frente a floresta, na orla de urna praia 
deserta onde, entretanto, viam-se os vestígios· re
centes de índios. Eram os Caiapós, senhores absolu~ 
tos daquelas paragens. 

Frei Gil Vilanova desembarcou. Arrumou seus 
pobres haveres, e fundou a localidade, dando-lhe o 
nome que ainda hoje tem. Combateu o ódio com 
o inacreditável milagre de fazer com que, em breve 
tempo, dois mil Caiapós viessem· a ele se reunir, 
ouvindo-o e acatando-o! Espac;ou para longe o res
sentimento desse primeiro e grande núcleo. Criou 
escolas, oficinas, educou, ensinou e declarou, aos 
índios submissos: 

- Esta cidade eu a criei para voces. Será urna 
cidade Caiapó, unicamente dos Caiapós ! 

Acreditaram os índios. Acreditaram porque, 
seja qual fór a rudeza de costumes, o índio tem 
acentuada inclinac;ao para o bem. Basta sabe-lo 
manejar, tratar, cultivando-lhe as qualidades inatas. 

Com o passar dos tempos pequenos núcleos de 
civilizados foram se encrustando em Conceic;ao. Nao 
havia perigo estando lá Frei Gil Vilanova. Assim 
foi se formando urna grande comunidade. Os cam
pos ubérrimos receberam as manadas de gado. 
Surgiram pequenas indústrias sertanejas. Vicejou o 
comércio. Criou raízes a mútua confianc;a. 

Eis porém que o sacerdote adoece e no ano de 
1905 morre, no meio da maior consternac;ao. Mor
rendo Frei Gil, morreram todas as possibilidades 
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.. de um total apaziguamento dos Caiapós que, nova
mente espica<;ados em seus brios de homens livres, 
retornaram a selv·a, desta vez acossado pelas pri
meiras levas turbulentas dos seringueiros a cata do 
"ouro negro" que enriquecia com extrema facili
dade. 

Com os seringalistas vieram aventureiros de 
todos os naipes. E com eles os vícios, os conflitos, 
o desrespeito. Vítimas prediletas os índios. Nas 
"estradas" a bertas no ámago da selva, índio visto 
era índio morto ! A Winchester cac;ava o silvícola 
como se cac;a um parco-do-mato. Foi aí que o caiapó 
avaliou a arma de fogo e tratou de obte-la, por todos 
os meios, para equilibrar a luta iniciada s:ob tao 
fatídicos auspícios. 

Brutalizados mais urna vez, os caiapós mais e 
mais brutalizaram-se. Se algo ainda poderia ser 
criado em ódio, eles o criaram. ódio completo! 

• C'.APíTULO IV 

Os Caiapós costumam aprisionar civilizados. É 
um fato comprovado sobejan1ente e nenhuma duvi
da existe a respeito. Também está fora de qualquer 
dúvida, até esta data, a existencia de vinte e dois 
prisioneiros brancos ·na "cidadela" caiapó, sita nas 
imediac;oes da "Corredeira da Fumac;a", conforme 
depoimentos que eu tomei e cuja localizac;áo con
tinua sendo um "re bus". 

O aprisionamento de homens obedece a um 
escopo: man ter reféns que vivem a hora que vivero 
pois que, para cada Caia pó morto por um civilizado, 
um prisioneiro é sacrificado de forma bestial! 

J amais, sacrificam mulheres. Conservam-nas 
como objeto de luxo ou simplesmente para com 
elas acopiarem-se e "misturar a rac;a". Entretanto, 
se da parte da mulher cativa há resistencia ao ca
samen to, nao a obrigam nem a importunam. 

Lanc;ando outra vez mao ao testemunho d'e 
Carminha de J esus, que esteve presa durante nove 
anos entre esse gentio, testemunho confirmado 
posteriormente pelo Frei Gil que eu encontrei no 
alto Tapirapés quando demandava pequeno núcleo 
de índios, vim conhecer esse pormenor. 
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- Para cada "caiapó" que "cristao" mata -
disse a móc;a liberta - eles matam um "cristao". 
Eu já assisti a esses "sacrifícios ". É horroroso o que 
Se passa ! 

Muitas. vezes foi constatado, depois das violen
tas refregas entre sertanejos e caiapós, a existencia, 
no campo da batalha, de dois ou mais corpos de 
civilizados. Nada mais sao do que "sacrificados" 
intempestivamente, ante a certeza de urna derrota, 
no próprio campo da luta. As vezes, porém, evitam 
"castigar" inocentes e desabam a sua fúria ou o 
S·eu ódio, ·exclusivamente ·só-bre as pessoas que os 
prejudicara:m. 

;Valha este episódio verídico: vai para uns anos, 
o seringueiro Domingos da Grac;a, quando explo
rav·a a floresta: matou, a tiros, vários caiapós. De 
nada: adiantaram as citadas que lhe prepararam. 
Sempre conseguiu escapar, fazendo pagar bem caro 
a audácia·, da arremetida:. Tornou-se um verdadeiro 
.~erig? para os índios e, sabendo da forma com que 
dever1a agir, para sobreviver, o seringueiro tornou
se impiedoso. Era ver índio na mata e lá ia o tiro 
certeiro de sua carabina: infalível ! Passaram-se os 
anos; e o sertanejo foi envelhecendo. Com a id'a:de 
esmoreceram, nele, os ardores sangüinários. Em 
fins de 50, recentemente, pois, teve necessidade de 
alcanc;a:r um rancho a fim de retirar determinadas 
merca:dorias. Fez-se acom panhar por um peao, ra
paz jovem e bem disposto. Nao havia perigo -
pensou - pois a zona que deveria percorrer, desde 
há muito que nao mais era trilhad'a pelos índios. 

De mais a mais já se tinham passado muitos 
anos e, quic;á, nem a lembran~a dos feitos trágicos 

TERRA SEM SOMBRA 41 

sobrevi'vesse. Assim foi que, montado em seu cavalo 
de estimac;ao, tendo ao lado o peao e :comboiando 
urna tropa de burros, demandou o local. 

Tudo correu a contento. J á de regresso eis que 
surge um grupo de índios Caiapó~, em atitude pací
fica. Uniram-se a pequena caravana alegando esta
rem se dirigindo a Conceic;ao, onde iam em busca 
dos padres. É Frei Gil quem termina a narrativa: 

- "Quando o grupo acampou ao en tardecer, 
os índios procuraram fogo do civilizado para acen
derem os próprios. Tudo parecia tranqüilo quando, 
de súbito, um dos Caiapós, surgindo frente ao velho 
s·eringueiro, disse: 

- "Voce vai morrer, vai pagar todo o mal 
que fez aos Caiapós !" 

Dito isso e acompanhado pelos demais, arre
meteu contra o velho, trucidando-o impiedosamente 
e da forma mais bárbara! o jovem, louco de medo, 
comec;ou a correr por dentro d'a: mata:, perdendo-se 
logo adiante. Deve ter atravessado urna noite espan
tosa. Logo pela manhá e quando buscava silencio
samente a trilha salvadora:, ·surgiram os mesmos 
índios que disseram: 

- "Voce pode ir sem medo. Voce nada fez 
contra os Caiapós !" 

Indicaram-Ihe o caminho e sumiram no recesso 
da selva. Mais morto do que viv·o o rapaz alcanc;ou 
Conceic;ao, onde narrou a trágica ocorren·cia. O 
corpo do velho foi buscado e deram-lhe sepultura. 

* 
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O velho cacique Domingos, do aldeamento de 
Mato Verde, quando residía nas proximidades de 
Concei<;ao, num aldeamento Carajá,, ligou-se por forte 
amizade a um Caiapó. Gra<;as a isso conseguiu dados 
esclarecedores que me narrou. Costumam, os Caia
pós, construirem seus grandes aldeamentos ( assim 
explicou Domingos), no reces so da selva. Es.colhem 
o local, onde haja abundancia de água e seja, o 
terreno, estratégico. Cercam o aldeamento com for
tes pali<;adas, deixando apenas urna entrada. Man
tém severa. vigilancia e numa cho<;a central, guar
dam as armas de fogo, as muni<;óes e os objetos 
que lhes sao mais caros. Para se alcanc;ar esses 
vúcleos mis.ter se faz atravessar imensas extensóes 
florestais, fato esse, por si só, representando urna 
sólida garantía a qualquer surpresa. Também, da
das as distancias e dada a vigilancia exercida, 
impossível se torna, a qualquer prisioneiro, 
evadir-se. 

As descrimina<;óes feítas pelo velho Carajá, 
combinam totalmente com as declara<;óes prestadas 
pela móc;a Carminha de J esus e que eu, em minha 
obra "Bandeirantes d'Oeste", esmiucei. Palic;adas, 
vigilancia, impossibilidade de fuga. Acresce que as 
declarac;oes da móc;a assumiram valor extraordiná
rio devido a positivac;ao de 22 civilizados, estran
geiros em sua maioria, no aldeamento onde vivera. 

Desejam, os Caiapós, manter virgem de qual
quer contato seus territórios. Daí as correrias 
ininterruptas com pequenos interregnos e quando, 
numa "reprise" da borracha, levas e mais levas de 
seringueiros invadem novamente as selvas. 

Quando iso acontece, os índios buscam refúgio 

't• .. 
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no ámago de suas impenetráveis florestas e ficam 
de atalaia, aguardando o momento oportuno para 
a investida. Mas, devido a índole irrequieta, nao se 
imobilizam e buscam, em outras. terras distantes, 
a expansao aos seus instintos cruéis. Dessa forma 
alcanc;am as marg·ens do Xingu, varejam a mesopo
támia do Iriri e extravasam pelas. encostas da Serra 
do Triunfo, entrando em estreit<? contato com os 
nao menos terríveis U rubus, que s.ao da mesma 
rac;a. 

O quase total desaparecimento dos índios Tapi
rapés <leve-se exclusivamente aos Caiapós. indios de 
índole pacífica, grandes agricultoresi, premidos 
pelas circunstanicias abandonaram, há anos, as 
margens dorio Tapirapé~ para se embrenharem nas 
florestas do Xingu, já no sopé do Roncador, ver
tente Leste. Em breve foram dizimados pelos Caia
pós. Existía, no interior da selva, urna grande 
porc;áo de Tapirapés. Chamavam-no de "brabos ". 
Pois bem·: esse núcleo ~umiu. O aldeamento de 
Tampiri, que eu visitei duas vezes consec~tivas, 1:ºs 
anos de 1945 e 1946, nao mais existe. Fo1 reduz1do 
a escombros. 

O mesmo acontece com outros núcleos silví
colas que habitam a "hinterlandia" compreendida 
dentro do território que já explanei. Até os Ma~
durucus, que sao índios guerreiros, estao sendo 
dizimados pelos Caiapós, conforme recentemente 
tive ocasiao de saber pelo próprio Frei Gil que ainda 
chegou em tempo para salvar o resto de um grupo 
desses índios vindo de suas terras distantes, numa 
incursao de amizade. Numa de suas últimas arre
metidas, os Caiapós quase que penetraram na loca-
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lidade de Altamira. Nas proximidades de Concei<;ao 
mataram urna família composta de nove membros. 
quando o massacre foi descoberto, já os porcos 
tinham devorado parte das carnes d·as vítimas. 

Para seus ataques de improviso o Caiapó usa 
tática especial, diferente da usada pelos demais 
silvícolas. 

Ataca de preferencia ao meio-dia. Justamente 
quando o sol está a pino e quando a ninguém pode 
ocorrer nem sequer a idéia de urna surpresa desse 
calibre. 

O meio-dia, no sertao, representa a hora de 
descanso, a sesta. O calor expulsa dos campos os 
boiadeiros; do rio os pescadores ou mariscadores 

~ ' 
das ro<;as os lavradores. Tudo se aquieta após a 
primeira refei.;ao. As redes sao buscadas. A sombra 
procurada. Essa lassidao que se ·experimenta após 
a ingestao dos víveres, aliada ªº costume ancestral, 
a impiedosidade da canícula e a necessidade do des
canso intermediário as tarefas da tarde, aquieta e 
imobiliza o sertao. As próprias reses v·ao, dormi
tando, ruminar calmamen te sós as frondes das 
árvores esparsas pelas "gerais ". A ves, felinos, roe
dores, veados, queixadas ou caitetus, também bus
cam em ~uas furnas ou tocas, o refrigério a vergas
tada do sol. Somente as grossas sucuris e os jacarés 
exp6em-se ao dardejar do astro-reí, gozando plena
mente do calor. Ou os lagartos e lacertilhos que sei 
danam de prazer em deslizar sobre o chao trans
formado numa chapa em brasa. 

É quando os Caiapós, sabedores disso tudo, 
irrompem, feito visües de íncubo, nos pequenos po
voados ou nos ranchos agrupados. A defesa é difícil, 
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pois que a: surpresa é total. O resultado, na maioria 
das vezes., é um só. 

Cuida, o assa:Itante, de encobrir as suas pegadas 
de forma a nao deixar dire<;ao estampada no chao. 
Fá-lo magistralmente e nem os. próprios Peles 
Vermelhas dos Estados Unidos, mestres em des
pistamento, pod'em rivalizar com esse índio. 

Em primeiro lugar, se a press.a é muita e teme 
o revide, anda, durante largos trechos, de 
costas, imprimindo bem nítidas as pegadas no chao. 
Quase sempre ou para melhor dizer, até que eu lhes 
descobri a manha, todos os. perseguidores deixa
ram-se induzir no erro, partindo na ·dire~ao assina
lada: pela forma do pé. Enquanto os índios fugiam 
a Oeste, os vingádores de algum trucidamento, 
voa vam para Leste ! 

.. 



OAPíTULO V 

Na retirada, que jamais é fuga, o" Caiapó topa, 
constantemente, com a macega alta e uniforme. 
Atra'vessar urna extensao coberta pela macega sig
nifica deixar um rasto visível a distancia pois que, 
a torsao do capim, desenha um sulco qua-se branco 
no meio do verd·e pálido uniforme. Mas a macega, 
mesmo muito extensa, nao impede que o Caiapó a 
atravesse sem deixar o menor sinal, mesmo aos 
olhos mais experimentados. Anda em fila indiana. 
O primeiro levanta alto a perna direita e finca, 
descrita a ogiva do passo, o grande artelho no chao, 
retirando logo a' perna esquerda:, alcanc;ando-a mais 
a frente. O segundo age d·a mesma forma, fincando 
o seu "dedao" justamente no ponto onde o "baliza" 
fincou-o. Assim sucessivamente. Podem ser vinte 
ou cem, procederao da mesmíssima forma. O último, 
com um golpe da mao, levanta as bastes ligeira
mente curvadas pela passagem e empresta nova:
mente ao ambiente, a imutabilidade costumeira. 

Quem persegue um grupo nutrido de índios e 
topa com o lenc;ol de urna macega, bu~ca, frenético, 
o sulco denunciador. Corre de Seca a Meca, son
dando com o olhar qualquer trilho. Nada encontra. 
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Desespera-se. Toma un1 run10 qualquer. mais guia
do pelo instinto do que pela certeza e acaba desis
tindo, quando se esfalfa completamente! 

Outras vezes, alcanc;ando a orla de urna flo
resta, os Caiapós percorrem regular trecho, suspen
sos pelos galhos, que pulam com rara agilida<le, 
como genuínos macacos. Ou entao imergem os pés 
pelos ,córregos ou margens de rios. Mas quando de 
tudo é impossí'vel o despistamento, especialmente 
na época das grandes secas, recorrem ao fogo, in
cendiando as pradarias que, transformadas num 
oceano de chamas, além de afugentar os persegui
dores, obstaculando-os durante certo espac;o de 
tempo, apaga totalmente qualquer vestígio de 
passagem. 

Raramente, mas acontece, os índios sao sur
preendidos pelo súbito aparecimento. de um grupo 
civilizado. Nao sabem e nem podem adivinhar quais 
as intenc;oes dos desconhecidos. Tem as conscien
cias carregadas de crimes e por isso temem a ime
dia ta represália. Estao num campo limpo de qualquer 
acidente topográfico que lhes valha no momento. 
Nada de árvores, nada de arbustos, nenhuma de
pressao. Um verdadeiro bilhar, verdejando. O que 
fazem entao? Espalham-se, correndo curvados, 
para muitas direc;5es. Imobilizam-se, de súbito, 
assumindo feic;ao de troncos carbonizados, restos de 
algum incendio. Há os que fincam a cabec;a no chao 
e erguem o corpo, bifurcando as pernas em forma 
grotesca, dando a impressáo exata de um arbusto 
carbonizado. Outros imobilizam-se e encolhem-se, 
parecendo um toco de tronco enegrecido pela fúria 
ígnea. Passam, os viajores, sem atentar naquilo, 
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pois que é comuníssimo o espetáculo de paus calci
nados pelo fogo. 

Se no lugar de um campo o Caiapó é sur
preendido num cerrado, entáo sobe aos galhos e 
retorce-se como sendo outros galhos ou dando 
feic;áo, a camuflagem, de casas de cupim grudadas 
aos ramos principais ! Sagaz, inteligente, corajoso, 
t.emerário as vezes, busca de todas as formas. apagar 
os vestígios de sua passagem ou de seu avan~o. 
Conta coro a surpresa, sabendo que esta, na guerra 
ou na guerrilha, é arma poderosa. Toma s.empre a 
iniciativa. Combatendo as fortes tribos dos Xavantes 
ou Suiás, acaba quase sempre vencedor. Essas vitó
rias constantes, mesmo sobre os civilizados, aumen
tam a sua auto-confianc;a. As fac;anhas dos jovens 
guerreiros, que ao regressar narram os ocorridos, 
enchem de esplendor bélico todos os corac;5es dos 
Caiapós. Quic;á das festas que se prolongam dias a 
fio, quando urna "razzia" é completada e os guer
reiros retornam com os lábios adornados pelos 
"cacuás" enormes! Carminha de J esus, a testemu
nha de inacreditável valor, disse dos grandes festejos 
organizados pelos maiorais das "malocas" nessas 

. . ,.., 
ccas1oes. 

Entretanto, dentro de todas essas qualidades 
guerreiras, de coragem, de astúcia, de rebeldia e 
arremetimento, o Caiapó sofre de um pavor conge
nito: aterroriza-se com a farda de um soldado! 
Homem fardado ~ homem perigoso a sua integri
dade e podem ser quinhentos Caiapós que, vendo 
um grupelho fardado, tratam de sumir imediata
mente, levando estampado no rosto o medo e cora
<;5es pulsando. Se perseguidos por homens fardados, 

, 

3 - Willy Aureli cercado pelo 
seu "estado maior". 
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4 - Quando Sáo Félix f oi fundada, 
em 1942, ergueu-se urna cruz e 
um sino no alto do barranco. 

. " . 
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relaxam o esfincter e desenham o chao com as fezes 
que escapam pelo descontrole! 

* 
O "f enomeno" Caia pó nao é único na imensidáo 

do território semi-virgem ou virgem. A lenta pene
trac;ao da civilizac;ao, que é empurrada desde o 
litoral e que busca, por urna necessidade impres
cindí'vel as matérias.:.primas necessárias a humani
dade, ve-se. obstaculada de forma brutal pelo gentio. 
Enquanto que o .civilizado tenta alcanc;ar as zonas 
desejadas que o aguardam, para lhe ofertar toda a 
incomensurável riqueza que desde milenios lá se 
encontram, o índio trata de afastá-lo empregando 
todos os meios. Sucede que a Protec;ao aos indios 
impede, ao civilizado, organizar, pelo sistema norte
americano, a conquista das terras ubérrimas. Pro
fundamente humano o escapo do Servic;o de Prote
<;ao aos índios nao deixa, entretanto, de criar . um 

·círculo vicioso, em detrimento da própria economía 
nacional. Dentro do slogan "a terra pertence aos 
índios" cria-se um "ta bu" deveras engrac;ad·o. 
Quer-se, assim, negar ·º direito de conquista> aos 
próprios brasileiros que arriscam suas vidas para 
aumentar a área das possibilidades coletivas. Ora, 
estando com esse slogan, toda a terra pertence aos 
índios e os herdeiros dos Tamoios, Tupis e Guaranís 
podem, nesse caso, reinvindicar a posse da capital 
federal, de todas as grandes cidades litoraneas, s~m 
contar com os descendentes de outras na<;oes desa
parecidas, que sao "os donos das terras" hoje habi
tadas e cultivadas, des.de o extremo Sul ao Norte. 
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Os métodos postos em prática sao demasiadamente 
elásticos e sem base. Querer impedir a civilizac;ao a 
Lenta e segura penetra<;ao, é querer imobilizar o Sol. 
Querer manter virgens de qualquer contato glebas 
imensas onde a N atureza generosa espalhou a 
mancheias justamente aquilo que hoje é necessário 
a continuidade da vida, é querer mudar o curso das 
marés ! Zelar pela vida dos índios, é simplesmente 
nobre. Evitar a sua destrui<;ao, merece os mais fran
cos aplausos. Mas impedir ao sertanejo que se 
(xpanda·, que abra o sulco por onde seguirá de ime
diato o empreendimento beneficiador, está profun
damente errado! Errados os métodos empíricos, 
totalitários, absurdos de certa doutrina que, se de 
um lado beneficia quem nada produz, mas que 
s:omente pode ser considerado como ornamento de 
urna na<;áo, de outro lado nega terminantemente o 
direito de viver a quem, brasileiro tanto quanto o 
indio, Iuta desesperadamente para subsistir, canali
zando, para os centros maiores, toda a seiva· de seu 
esfórc;o e trabalho, possibilitando o· avolumar do 
patrimonio nacional. 

O venerando general C:andido Mariano da Silva 
Rondon, o grande idealista que fez da Protec;áo 
ao Índio um verdadeiro sacerdócio. nao atentou 
na vertiginosidade de um progresso que cria o 
problema do "espac;o vital". Aquilo que há quarenta 
anos soav·a com determinado toque aos ouvidos de 
todos, hoje desafina tremendamente. Nao basta criar 
postos solitários. e neles meter um empregado do 
Servic;o de Protec;áo aos indios para impedir a mi
lhóes o avan<;o para o Oeste, em detrimento d'e 
poucos milhares que podem, cómodamente, viver 
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tranqüilos em ~e afastand.o um bocado ~~ perma
necendo onde estao, delimitados em terr1tor1os que 
lhes seriam reservados. 

Na ~mpossibilidade material e humana de serem 
conglomerados todos os índios dentro de um "Par
que Nacional", seja peJa abundancia d·o gentio, seja 
pela diferencia<;ao extraordinária de línguas, ritos, 
costumes mais fácil seria delimitar zonas para o ' . 
"habitat" dos mesmos. Se a catequese a nada chega, 
mesmo através dos séculos, pela impermeabilidade 
absoluta do índio a qualquer cred'o, a pacificac;ao, 
da forma com que está sendo feita, também a nada 
c.,hega pois que apenas dentro de urna minúscula 
zona de poucos quilómetros quadrados atinge a 
fiscalizac;áo exigida, ficando fora do alcance a imen
sidao varejada ou obstaculada. Atrair o índio a 
civiliza<;áo, usando de meios persuasórios, até certo 
ponto está bem. Mesmo que essa atrac;áo a nada 
resulte, ~eja pela dificuldade de adaptac;ao do silví
cola, arraigado como é aos seus costumes, seja pelos 
males. sociais a que está imediatamente sujeito, dada 
a cupid.ez de muitos aventureiros inconscientes que 
contaminam de imediato as mulheres ou veículam 
o uso das bebidas alcoólicas em forma desmesu
rada defender o índio das investidas. btutais, é um 

' de'ver. 

Eu sempre vi "com olhos vesgos" a atra<;ao do 
índio, simples e puro, para a órbita da civiliza<;ao, 
dentro de urna transi<;ao brusca e for<;ada. Sempre 
fui visceralmente contra os métodos adotados pelos 
pacificadores que, embuídos de idéias altamente 
humanitárias, sem dúvida, mas estranhamente erra
das, oferecem-se, as vezes, em holocausto a urna 
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causa que nao tem den1asiada retumbancia, criando 
um martiriológio inútil, ou eliminando-se num ano
nimato completo, fenecendo rapidamente sem nada 
terem concluído. Quando nao os vaidosos que fazem, 
desse sacerdócio, urna fonte de perene auto-propa
ganda, lucupletando-se com os: fartos proventos que 
jamais distribuem na dire<;ao· a que se <festinam ... 

Sempre achei os métodos, profundamente erra
dos. Se algo de positivo fez-se na regiao sulina, onde 
viceja urna ou outra fazenda entregue aos índios 
civilizados, nao tanto pela catequese leiga, como 
pela assimila<;ao natural oriunda do estado d·as coi
sas que se processam com o adentramento da civi
liza<;ao, esse "algo" pouco frutificou e ternos, hoje, 
rebeldias terríveis de índios, 1conflitos, fugas, pana
céias para salvar situa<;5es. angustiosas. Mesmo 
porque a fiscaliza<;ao nao atinge com a necessária 
s~veridade os pontos que deveriam ser fiscalizados 
para se evitar o insucesso cronico e o esvaimento 
de gordas verbas, nunca aplicad.as ou pessimamente 
aplicadas, .sem o mínimo resultado! 

O problema "Caiapó", o~ prob1ema "Gaviao" 
ou "Urubu", o problema "Xavante" e outros e 
outros que, como furunculóse eclodem, nao fossem 
os erros básicos de um servic;o mal orientado, nao 
existiriam desde há muito. Os Xavantes, por exem
plo, conforme ainda teremos ensejo de v·erificar, 
estao sendo abrandados, sem d·úvida. Mas o abran
damento feito apenas com o engodo é contrapro
duc,ente e ainda recentemente eu tive que intervir 
para poder salvar toda urna regiao. 

Atrair o índio, para blasonar glórias, permitin
do-lhe o furto, a licenciosidade sensual, a apropria<;ao 
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de tudo quanto se lhe antolha, é difundir, entre os 
silvícolas, a cren<;a de que, nós, os civilizados, somos 
pusilanimes, covardes, incapazes e doidos por um . 
sorr1so . . . 

Os ditames do venerando general Rondon, o 
homem que soube criar a mística indígena, a traindo 
para o bugre, para o silvícola, para o índio a simpa
tia benévola do governo e (le grande parte do povo, 
nem sempre foram compreendidos ou seg~uidos. 
Criaram-se dogmas, ergueram-se "ta bus", cimen
taram-se cidadelas indestrutív·eis onde se entrin
cheiram espíritos tacanhos, com a estreita visao de 
um palmo adiante do nariz. Assim é que o problema 
índio, no Brasil, verdadeiro ovo de Colombo, arras
ta-se numa lenga-lenga infindável, absorvendo muito 
dinheiro que, se aplicado de forma mais ágil, mais 
moderna, mais humana sobretudo, daría fatalmente 
em resultados benéficos e recíprocos. 

A c.entraliza<;ao desse Servi<;o e a sua descen
traliza<;ao concomitante, o aproveitamento de ele
mentos ignaros ·da missao, o extraordinário número 
de funcionários burocráticos e inúteis, o nao apro
veitamento de outros capazes, o abandono em que 
sao deixados S·etores que Se devem bastar a si prÓ
prios e a imposi<;ao absurda de que a legítima defesa 
nao pode ser posta em prática, unilateralmente, 
gra<;as as pesadas ameac;as que mais parecem bíbli
cas, fizeram e fazem fra·cassar aquilo que já em 
1931 tinha sido extinto. 

O exacerbamento de animos que se nota, nada 
mais é d·o que o vestígio de males provocados ou
trora pelos civilizados. Se estes evoluiram, para o 
bem e para a compre.ensao, ignoram-no os índios, 
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em sua: maioria ou quase totalidade, urna v·ez que 
os meios postos em prática para faze-los compre
ender a mudanc;a operada, nao os alcanc;am ... 

O índio, hoje, representa um "rebus" difícil de 
ser solucionado. Se de um lado a civilizac;ao tende 
marchar para o Oeste, <fe outro fórc;as conjugadas 
tentam impedí-lo. Nada mais fazem do que retardar 
a realizac;ao de grandes empreendimentos. Baloes 
de oxigenio a nada conduzem nesta questao de ime
diato e enorme interesse. Resguardar o índio das 
persegui<;oes, dos abusos, é dever sacrosanto, pois 
que matar um índio itnicamente por ser índio, nao 
passa de um crime nefando, de um homi1cídio brutal, 
dada a disparicfade de armas e superioridade de . 
me1os. 

Mas também cercar com urna cortina prote
tora, índios que nada mais sao do que assaltantes, 
que depredam, arrasam, matam, trucidam, sabendo 
perf eitamente o que esta o fazendo, como por exem
plo os Caiapós, é dar margem para que o ressent i
mento avolume, de um lado, e a au·dácia cres<;a de 
outro, ainda mais quando vige a impunidade ! 

CAPÍTULO VI 

An1anhecera ... 
Em breve, acalentados pelo café feito ferver 

numa lata, sentimo-nos aptos para mais urna jor
nada. A cavalhada dispersa pela campina, foi agru
pada e encilhada. A primeira fadiga do .dia: buscar, 
cabresto em punho, os animais alongados durante 
a noite. Se bem que peados, grac;as ao saltitar por
tavam-se, as vezes, a grandes distancias e, matrei
ros, escondiam-se nos capoezinhos de mato ou atrás 
de altos cupins, fazendo-nos desesperar. 

E stávamos, no momento, em pleno território 
Caiapó. Poderiam surgir, etses, de um momento para 
outro, em hordas ou em grupelhos. Que éramos 
atentamente espionados, estava fora de dúvida. 
Demasiados os indícios, especialmente a noite. 

VíQ.hamos cansados, terrlvelmente cansados. 
Nossa jornada tinha sido rude em demasía grac;as 
a calada intempestiva dos Xavantes que, em grande 
número, acossados por urna guerra intestina e pre
midos pelos Caiapós, convergiram sobre a localidade 
de Sao Félix, que eu alcanc;ara após temp~stuosa 
viagem pelo Araguaia, ao cair da tarde de 23 de 
junh-0. 
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Eu, particularn1ente, estava roto de fadio-a , 
tspiritual pois que os homens que escolhera pa~a 
mais esta ·caminhada pelo sertao, nao corresponde
ram em sua maioria. Contava com exíguo número 
d·e companheiros, no momento e, assim mesmo, 
<lentro dessa exiguidade, apenasmente comigo ! 

Nada mais doloroso, para um chef e, do que 
constatar a debacle dos homens que comanda. Nada 
.mais doloros-0, para mim, que soubera conduzir 
grupos de homens fortes e temerários as maiores 
arremetidas, verificar a incapacidade moral de mui
tos dos atuais acompanhantes, feitas raras excec;oes. 
A degrincolada de caracteres, a epidemia de más 
vontades, aos comec;os de rebeliao, eu tivera que 
a.ntepor até a brutalidade, para matar no nasce
douro comec;os deletérios que abalariam a "Ban
deira" em seus alicerces. Homens que nao souberam 

· compreender a grandiosidade de um escopo, de um 
programa. ·Homens que se atemorizaram ao pri
!lleiro embate com a realidade crua. l-Iomens que se 
derreteram intimamente, como triviais velas de 
sebo, perdendo a personalidade, tornando-se atra
vancadores. 

Segurara-me desesperadamente a mim próprio, 
a~afando os ímpetos que me assalta'vam, para nao 
descer ~s vias de fato. Homens em que eu depositara 
a máxima confianc;a traiam-me, traindo-se a si pró
prios. Todo o meu ingente esforc;o, a soma inacte
ditável de trabalhos e sacrifícios, chegara a pericli
tar. Como pelicano, tinha-me despido das últimas 
penas para realizar e concretizar mais urna inicia
tiva. E agora me encontrava com a alma desnuda 

' ' no mais áspero sertao, ao amanhecer de mais um 
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dia, após ter passado em revista, durante a noite, 
\todo um passa.do de lutas e realizac;oes, de esperan
c;as e ideais, de sucessos e fracassos, de alegrías e 
!ágrimas, de sangue e morte ! 

Treze anos* de vida sertaneja, com os necessá
rios interval9s para consolidar, através de escritos, 
livros, conferencias, projec;oes, a crenc;a de que o 
Oeste era realmente a terra-promessa onde o homem 
deveria buscar o porvir para ele próprio e para o 
semelhante. Treze anos de lutas, de renúncias, sem 
contar com nad·a a nao ser urna ou outra facilitac;ao 
de oonduc;ao que, para tamanha empreitada, era 
zero absoluto! Treze anos de ansias, Jutas desespe
radas, perigos, dando os melhores anos de minha 
vida a causa que abrac;ara, sem escopos pessoais, 
mas levado por urna forc;a estranha que em mim 
sempre viveu e vive, ao desoonhecido, ao ignoto! 
E lá estava eu, agora, a brac;os com graves proble
mas, segurando o animo com os d·entes para nao 
deixá-lo cair, tombando de vez! 

Aquela tinha sido urna noite de completa vigí
lia. Nao pregara olho e anteolhava as probabilidades 
de exito, afastando a hipótese de um fracasso. Para 
chegar ao local onde me encontrava, muita coisa 
tinha acontecido. 

Foi ao cair da tarde de 23 de junho que mandei 
encostar os meus bate!óes sobrecarregados tle ho
mens, e materiais, numa: pequena enseada natural, 
na localidade de Sao Félix, a incipiente vila que 
pelo esfor<;o hercúleo do sertanejo Severiano <las 

• N. R. - O autor refere-se a data desta narrativa, em 
1950. De lá para cá, trilhou o serta.o mais 13 anos. 
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N e'ves erguia seu casario pardo a margem do Ara
guaia, encrustada em pleno território Xavante, 
acenando ao viajor com a sua vitalidad.e que era o 
misto das atividades de gente boa e corajosa. 

A distancia de quatro anos volvia sobre meu 
roteiro, até esse ponto e pisava novamente a terra 
que tantas lágrimas soubera. Logo adiante o túmulo 
de meu irmao e os farrapos de recorda<;óes do!lorosas. 

Acolhida amiga. Recor·dac;óes afluindo. Azáfa
ma alegre dos primeiros momento.s de desembarque. 
Lugar apropriado para a instala<;ao de um bom 
acampamento. Sombra e água fresca ... 

Foi logo depois que vim ter conhecimento das 
graves no'vidades. Os Xavantes estavam depredando 
tudo vindos das brenhas, aterrorizando os mora-.' 
dores, muitos dos quais já tinham debandado a 
margem oposta do rio, pondo a largura da imensa 
via fluvial de permeio aos índios agressores. Os 
remanescentes viviam dentro da incomensurável 
angústia da eterna amea<;a. Os retirantes d·a loca
lidade de Caracol, lá estavam, semi-nus por terem 
perdido tudo quanto possuiam, olhos ansiosos e 
interrogadores rolando as órbitas escancaradas. 

Com essa delicadeza comovedora própria dos 
sertanejos, nada me foi <lito logo ao desembarcar. 
Todos desdobraram-se em gentilezas e auxílios. F'oi 
ao tomar café na residencia de Severiano que a 
coisa me foi narrada e sem rebu<;os me foi <lito ser 
eu, naquele momento, o salvador enviado por Deus, 
gra<;as as preces que diariamente eram feitas ! 

Aos poucos, vindos de muitas direc;óes, caboclos 
rijos foram penetrando na vasta dependencia, aco
corando-se ao longo das paredes. Rostos endurecí-

( 
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do~ pelas intempéries, sulcados pelos ventos e pelas 
chuvas, feic;óes esculpidas toscamente, mascarando 
corac;óes generosos e almas nobilíssimas. Maos 
nodosas como cepos, rodando, pelas abas largas, os 
vastos chapéus de carnaúba ou d·e feltro desbotado. 
Pés descalc;os, artelhos esparramados, trazendo ao 
calcanhar a espora enorme, tilintante. Facóes pen
dentes das cinturas estreitas, as 'vezes acionados 
para o esfarelamento do fumo em corda. Em breve 
lá estavam Zé Lagoa, espécie de patriarca da vila 
de Lagoa, que lhe herdara o cognome; J oao Irineu, 
Piassaba, J oao Vermelho, Pedro Brito, Zé da Rocha, 
J oao da Luz, Anicetro Oliveira, Juvenal, Raimundo, 
Zé Ferreira Anselmo Alves. Homens de peso na 
comunidade. Pequena multidao ficara do lado de 
fora, espremendo as cabec;as pela angusta janelinha 
ou metendo os corpos juntinhos e estivados em pé, 
na soleira da porta. 

- O primeiro surto de Xavantes deu-se vai 
para um ano - comec;ou Severiano - Apareceram 
d.e súbito e depredaram as roc;as. Nada acontecen 
com o pessoal a nao ser o grande susto. A maioria 
dele estava por estas bandas e foram poucos os que 
viram a bugrada. Solicitamos imediatamente auxílio 
d_o Pos.to de Aproximac;ao do rio das Mortes, man
dando um "próprio" para. narrar o sucedido. Mas 
de lá nada veio a nao ser urna vaga promessa. Fica
mos esperando pelos resultados. Mas nada mais 
houve e tornamos a colocar o animo em paz. Eis 
que faz justamente urna semana, os índios, e desta 
vez em número enorme, tornaram surgir, assaltando 
e carregando com tudo ! J oao Irineu aqui está e po
derá narrar os pormenores do que lhe coube. 
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] oao Irineu, caboclo de for<;a descomunal, todo 
eri<;ado de pelos negros, valente como ele só, mas 
de urna bondade infinita, cospe no chao, enfia o 
toco do cigarro-palha atrás da orelha e narra: 

- Foi de manhazinha
2 

sol ainda piscando de 
sono ... Abri a, porta e, dei de cara com uns oitenta 
Xavantes metidos prá lá da cerca. Ao meu aparecer 
gritaram qualquer coisa. Levei um sustao dos gran
de ... Gritei prus fíios que acudiram e prá muié que 
tava fervendo a água pro café: "Xavante minha 
xente ! Cuidado cum eles!" Nisso a bugrada pulou 
a cerca e veio pru meu lado, agitando flechas em 
sinal de amizade. Me cercaram. Empurraram um 
arco e pur<;ao de flechas na minha mao e foram en
trando de roldao, casa adrento. Foi um ror de pes
tes! Come<;aram catando tudo: facóes, machados, 
ferramentas, bilhas de água, panelas, redes, roupas ! 
Gritavam possessos. Segurei minha carabina. Tava 
que nem xabia o que faze. Empurrei minha muie 
pró quarto e tranquei a porta. Já um índio safado 
tinha sus.pendido a saia dela ... Tou aqui tou morto ! 
pensei. Os menino tavam oiando sem nada dizé. Os 
índio deram com as semente de arroz e foram tiran
do tudo. Depois tentaram entrá no quarto. Aí eu 
falei: "entra nao seu cara de mamao que aqui tu 
nao tira nada! Tu vai tirá é bala disto aquí! E bati 
com a mao no cano da bicha. U m deles meteu na 
boca da arma um graveto e sorriu pró meu lado 
cumu prá dize: "a tira nao cristáo ! N ós num que 
brigá !" 

- Nao demonstraram atitude agressiva? 
- Sinho nao! Tavam alegre inte essa pexte 

dos quinto! Quando foram simbora me deixaram 

TERRA SEM SOMBRA 61 

só cum a camisa du corpo. Foi into que larguei a 
ro<;a e vim com muie e fíios prá esta banda. Lá tao 
os meu~ porco, minhas galinha, meu gado, tudo 
]argado, sem água ... 

- Que susto, hein? 
- Fartao de susto, sinho xim ... Mas eu achei 

que o xavante tá feito qui nem crian<;a. Tira da 
.xente aquilo que ele pensa que a xente fais com 
facilidacle axim cumu ele fais as flechas e arco .. . 
'Pois que deu em troca esse mundao de purearía .. . 

Há quem solte alguma risada. J9ao Irineu 
retira da orelha o toco a pagado e acende-o com a 
·binga. Entra na conversa Zé Lagoa, piscando seu 
·único olho bom. Tipo escarrado de velho sertanejo. 
.Linda cabe<;a para um pintor impressionista que 
<lesejasse fixar na tela fisionomia tao insólita. 

- Tava eu e mais minha xente no rancho lá 
·da ro<;a quano chegaram os pelado! U m mundao 
,de índio ! A muierada ante assusto, dispois ficou 
assanhada qui nem égua no cio ... Tavam os bugre 
tudo de coco a mostra. Oiei prus coco d_o capitao e 
·vi que tavam longo. Pensei: "u home tá cum medo! 
Tá de coco corrido!" E tava memo puis qui tava 
·cum os oio aqui e acolá, virando a cabe<;a prus lado. 
A muierada cume<;ou a rir baixinho e falar nas oreia 
-delas ... Eu táva cum meu oio sao nus coco do índio. 
Quando vi que ficavam pequeno, into dixe cumigo: 
"O cabra safado perdeu o medo. Te agüen ta Zé 
Lagoa !" 

- E agüentou? 
- Se nao! Fiquei picando fumo maginando 

coisa. Os índio furo oiando pás muie. Falavam: 
"píi-on ... píi-ón". Que dizé: muie ... muie ... Um 
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dele quix agarrá a potranquinha lá de casa e into 
eu falei: oia qui seu macaco! Te fais nao de bexta 
que te arrebento a fachada da cara!" O índio parece 
que compreendeu e largou de bancá o gostosao ... 
Aí eu deixei que tirassem tudo. Levaram foices, 
levaram pás, levaram machados, levaram tudo. Dei
xaram a xente cum vida, o que é bastante! I agora 
tamo sem ferramenta, sem podé trabaiá, cum as 
roc;as pur lá, prá bandas dos bugre ! 

- Vamos dar um jeito seu Zé Lagoa ... 
- Xeito Pois xim. . . O único xeito é arre-

bentá cun1 ele todos! Aqui tá a Romana do Rai
mundao. Que fale a muie e mece me dirá si tou ou 
nao cum razao ! 

Dona Romana ( valha o nome) é urna senhora 
já entrada no meio século. Gros so bocio afeia-a 
ainda mais. Só tem dois dentes, enormes, perdidos 
na imensidao das gengivas escuras. É um pouco 
dura d·e ouvidos e fala como se estivesse com um 
acesso de asma. Traz os cabelos revoltos represados 
num lenc;o sujo e brilha-lhe o o1har, intensamente. 

- Tava mexendo no panelao, preparando a 
cumida pro Raimundo, quando senti urna pancadi
nha nas costa. . . U ai - ·pensei cu migo - O Rai
mundo num é dado a carícia ... " Oiei e qttaxi caí 
de xusto ! Lá táva um bruta.o de índio cum os cabelo 
vermeio de fogo, oiando prá eu ! Logo adispois 
foram entrando mais índio ! Tava sozinha cum Deus 
e lá tavam mais de cem bugre, oiando e falando. 
Logo cumec;aram carregando tudo. Eu tava zonza 
e gritei pelo Raimundo. "Me acuda marid·o que 
bugrada tá me matando!" 

- Tava nao sia Romana? - intervém um dos 
ouvintes. 
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Quaxe ! Táva lá táva no papo de Xavante ! 
Xavante num que muie véia ... 
Grac;adinho ... Deixa cuntá aquí ao ca pitao 

ou num deixai? 
- Deixamo ... 
- Pois. . . Adispois de carregá tudo, o tar de 

índio de cabelo-fogo agarra o meu panelao. "Nao 
sinho !" fui logo gritando! "Deixa meu panela.o seu 
bandido!" Garrei na alc;a e puxei do meu lado. ~le 
garrou e puxou. Into meti os dente na mao do 
bruto ... 

Ca-de dente siá Roman~? - interrompe 
outro. 

Dente? Cá tao os dois que valem pur trinta ! 
Ferrei os dente na mao do pelado. ~le me deu ttm 
safanao e arrancou o panelao. Levantei e vuiei em 
riba dele! "Larga a panela seu marvado ! Peste do 
Inferno, larga meu panelao. qui num tenho outro ! 
Cumu vou fazé comida pru Raimundo? Larga!" 
1\1as o home num largou e vieram outros e mais 
outros e levaram o panelao ! Dispois me mostraram 

1 " "' ... , •• a estrada e fa aram :· moto.. . . moto. va1ss1m-
bora. . . vaissimbora ! E eu fuissimbora ... 

- Mece perdeu o panelao mas sarvou as . vir
tudes "siá" Romana! 

U ma g-argalhada explode. A mulher arfa d·e 
indignac;ao. Olha para os presentes e cospe no chao 

• com ra1va. 
- Oceis sum pió que Xavante ! 
dessa o riso e a Romana aproveita para emba

rafustar rumo a cozinha onde outras mulheres 
apinham-se junto ao fogao. Agora é Aniceto quem 
fala: 
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- Tou aleijado da mao esquerda, cumu vos
mice tá veno ... Tou cum oito fíio e a mulher peja
da. Axim mermo tava trabaiando na ro<;a que é 
linda! Vieram os xavante. Me carregaram tudo de 
marvadez. Inté a roupa do corpo de nóis tudo. Fi
camo tudo cum a;; 'vergonha de fora ! Dispois car
regaram com o fío mais véio e eu falei cu migo: "Lá 
vai o n1eu fío! Minha N ossa Senhora me acuda!" 
Metemo o pé na estrada e aqui o Severiano arranjou , . 
roupa pra no1s. 

- E o filho? 
- V ortou grac;as a Deus. Lá tá ele e pode 

falá ! 
Olho em direc;ao a um rapagao espigado e 

forte. Sorri e desnuda linda dentadura. 
Passou um mau bocado entao? 

- Ora se passei. Os Xa'vantes me levaram prás 
banda;S de lá. Maginei que tava frito! Andei muito 
e dispois me fizeram sentá. Um deles me arrancou 
as pestanas e sombranceia. Doeu muito mas guentei 
firme! N um vou sortá nem um pio, falei cumigo ! 
O·s Xavante gostaram. Falaram muito e dispois me 
mostraram o caminho de vorta e diss.eram: "motó! 
moto!" e eu ... meti o motor na estrada ... 

Lá estao esses homens que vivem a vida minuto 
por minuto, na luta eterna contra todos os elemen
tos adversos, abanando as maos em férias. pela perda 
das ferramentas com as quais fecundavam as terras 
que lhes davam o sustento. 

- I agora mece é capais de dize o que vamos 
fazé sem os ferros? 

- Assim de momento nada posso dizer. Pre
tendo, porém, apelar as altas autoridades. De mais 

i 

l 
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a mais enviarei despachos ao Servi<;o de Prote<;ao 
aos indios para que sejam tomadas as necessárias 
providencias. 

- Confiamos no senhor - disse-me Severiano. 
Com isso atirou a pesada carga de urna incum

bencia jamais sonhada, sobre as minhas. costas ... 

* 
Uataú chega e traz um presente "sui generis": 

urna jovem sucuri. O réptil está metido em grande 
pote de barro_,'vedado por um pano amarrado a boca. 

- Sucuri nova ... muito boa - diz Uataú. 
Mando que coloquem o recipiente a sombra, 

próximo a escada que, desde a margem do río, vem 
para o acampamento. 

Sucuri tem comida - diz o índio. 
- Que comida? 
- Tem pinto dentro de _pote! 
Abro-o e encontro um pintinho preto, de pou

c.os clias, encolhidinho por sobre a sucuri enrodi
lhada. Retiro-o de seu aprisionamento. Pipia cheio 
de contentamento e a ra~ziada toma-o sob a sua 
prote<;ao. Torno a fechar o recipiente, recomendando 
cuidados para que a cobra nao haja escapulir. 11as 
algu1n curioso andou metendo o seu nariz e, qui<;á, 
esbaforido por algum movimento mais brusco da 
sucuri, deixou de trancá-lo. Resultado: o réptil sorne, 
deixando a pri;Sao vazia ... 

Havia, no aca1npamento, vários papagaios que 
viviam pelos galhos e ramos das árvores. Por sobre a 
barraca de Diógenes, um casal dessas aves trepa
doras. 
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Seriam n1ais ou menos 23 horas, e quando eu 
esta va palestrando com o sentinela, ou'virnos · urn 
dos papagaios em questao soltar gritos estrídulos, 
verdadeiros sinais de alarma. 

- Está havendo algo por aí - digo ao guarda. 
Já o barulhar do papagaio, secundado pelo 

cornpanheiro que também abre o bico no n1undo, 
acordou os homens. Diógenes, na ansia de salvar as 
aves que lhe pertencem, trepa na árvore e dá de 
cara com a sucuri que, projetando a língua bifur
cada, desde já lambía os bei\OS ante a perspectiva 
de urn petisco. 

O rapaz, corn rnao firme, segura a cobra pelo 
pesco<;o. Nisso um do;:; papagaios, nurn gesto intui
tivo de defesa, mete com f or<;a o bico e fer e seu 
salvador a altura do punho. Jorra o sangue. Desee 
Diógenes e nós, assirn de súbito, acreditarnos nurna 
mordidela da cobra. Esclarece-se o "qui-pro-quo" 
mas há qu-em avente a hipótese de ser urna cobra 
venenosa e nao a nossa fugitiv·a. 

- Cobra venenosa nao trepa em árvores -
digo eu. 

- Qui<;á seja urna qualidade que o senhor des-, 
conhe<;a - responde alguém do grupo. 

Ilumina1nos o local da ocorrencia. Lá está a 
senhora sucuri. Custa arraricá-la, de tal forma tinha 
ernaranhado suas espirais. Arutana ajuda e, gra\as 
a prática do índio, logo mais a cobra vai novamente 

• 
para o pote, onde fica rosnando. 

Tudo volta a se aquietar menos os dois papa
gaios que continuam narrando-se reciprocamente a 
grande aventura ... 

* 
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Estava escrito que o nosso acampan1ento seria 
centro de imprevistos. Justamente quando todo o 
mundo estava realizando algum trabalho, eis que 
_um ganido aflitivo 'vem bem do centro da arbori
za<;ao, que era o _lugar mais alto e onde "Pagode", 
um lindíssimo fox-terrier da melhor ra<;a, gostava 
espairecer nas horas mais quentes. 

O ganido, seguido por outros, em escala de
crescente quanto a agiva natural do terreno, termina 
a margem do rio. Ocorre-nos, imediatamente, a 
possibilidade de um ataque de jacaré. Corremos e 
chegamos em tempo para vermes "Pagode", liberto 
da dentu<;a do loricata, subir desesperadamente pelo 
barranco, seguido pelo jacaré irritadíssimo por ter 
perdido semelhante ocasiao. 

Vendo-nos, o réptil tómba novamente na águ~. 
"Pagode" está gravemente machucado na pata d1-
reita. Também tem ferimentos a altura da boca:. 
Salvou-se por verdadeiro milagre ! Incrível a audá
cia do caimao em ter subido toda aqueta altura, ter 
penetrado no centro do acampamento, onde havia 
tanto movimento, para abocanhar o cao ! 

Resta eliminar o hidrossáurio e disso encarre
gam-se vários rapazes. Sampaio embarafusta pelo 
n1atagal. Apoia-se nun1 tronco de onde saem milha
res de formigas pretas que o mordem desapiedada
mente. Louco de dor, sem se incomodar com jacaré 
ou com as piran has, mergulha d'en tro da água que 
rola lá embaixo, passando como foguete por dentro 
da ramagem intrincada. Quase que tomba por cima 
do jacaré, atocaiado. Pelo sulco aberto com esse 
pulo quase que mágico, entra Darcy e fulmina, com 

. '' h " um tiro, o papa-cae orros . 
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Encarrega-se Sampaio de traze-lo até o embar
cadouro, nadando com um brac;o e, com outro for
mando "gravata" a tao espetacular presa. E dizer-se 
que esse jacaré, malgrado as nos~as aten~óes diárias, 
tinha " morado" conosco durante tantos dias, ca
mouflando-se perfeitamente. 

- Só falta o "Pio-pardo" - diz Paulo, pis
cando-1ne. 

- "Pío-pardo?" - indaga curioso o cinen1a
tografista suí<;o, que julga estar vivendo no mundo 
da Lua. 

- Nao conhece? 'É um bonito animal ... Voce 
nao gosta de ca<;an? 

Eu gosta sim senhorrr. 
Entao logo .a noite voce irá do outro lado 

do rio, numa espera. Quer? 
Querro sim ! 

o· "alabardeiro papal" prepara-se como un1 
genuíno Tartarin de Tarascon e logo a noite, em 
companhia de Takaki, outro que caiu na "lenda do 
pio-pardo" é levado para a 1nargem oposta onde 
fica a noite toda a espera do fabuloso animal. 

Os dois cac:;adores, no dia imediato, ao terem 
conhecimento da brincadeira, riem-se também e 
aceitam o batismo do sertao, com ánimo esportivo. 

- Takaki está rindo amarelo - diz Pedro -
que nao perde vaza para urna piada, aludindo a ra<;a 
niponica do grande companheiro. · 

CAPÍTULO VII 

Passaran1-se dois dias nos aprestos do acam
pamento quando chegaram notícias sombrias: os 
Xavantes estavam depredando todas as ro<;as, quei-
1nando os ranchos, flechando os porcos e as reses. 

Realmente a noite, por sobre a orla da floresta, 
a luz intensa e sangüínea dos grandes incendios 
ilumina grande exten~ao. Os caboclos agrupados, 
olham para essa luz denunciadora dos estragos 
que estavam sendo feítos nas terras por eles culti
vadas. Olham para o longe, em silencio, sem 
con1entários, antevendo a fome pois que, sem os 
produtos das roc:;as ·e com a época da~ grandes chu
vas avan<;ando celeremente, nada, absolutamente 
nada terian1 para comer! 

Em todas as casas, em todos os ranchos, silen
cio. As 1nulheres, sempre tao tagarelas, movimen
tam-se como sombras e os moleques, barulhentos, 
quedam sentados, silenciosos. Paira a amea<;a 
de urna invasao e, com ela, o cortejo de sofrimentos, 
fugas, perda total dos pobres haveres e urna pers
pectiva negra. 

Trato, de imediato, alevantar aqueles animos 
em frangalhos. Reuno os homens e fac;o longa expla-
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na<;ao, exortando-os olhar para o futuro com espí
rito esportivo, com confian<;a. Entro no argumento 
dos índios invasores dessa forma·: 

- Os Xavantes, já tao temidos e justamente 
temidos pela ferocidade com que se1npre se houve
ram, procuraram-vos sem externar a menor for1na 
dessa ferocidade que S·empre os distanciou dos civi
lizados. Isto demonstra apenasmente a vontade que 
sentem en1 se aproximar dos "cristaos" e com eles 
travar rela<;óes de amizade. Se os índios nutrissem 

, . "' - . . propos1tos n1aus, voces nao estar1am aqu1 para nar-
rar o sucedido. Deveis compreender que os Xavantes 
tém maneira especial, própria, de encarar as coisas 
e interpretá-las. Bem disse o vosso companheiro 
J oao Irineu quando julgou que eles, em troca das 
flechas e arcos que fabricam, retiravam as vossas 
com certa facilidad e. J amais poderá ocorrer na 
mente primitiva dos Xa'vantes a forma e como os 
machados, as foices, os facóes sao obtidos por nós, 
os civilizados, Ora, dentro desse ponto de vista 
indígena, deveis encarar a questao. Quanto as roc;as 
que está.o quein1ando e depredando, creio que is~o 
ocorra porque está.o com fome ~ tratam de se nutrir. 
O respeito para a propriedade alheia nao pode ser 
compreendido pelo índio, a nao ser quanto a ca<;a 
dentro de seus territórios. Sabeis perfeitamente que 
o índio, em contato com o civilizado, como os Cara
jás, por exemplo, quando visitados tudo oferecem, 

. perten<;a a eles ou ªº 'vizinho de cho<;a aquilo que 
oferta. Dentro dessa maneira de agir, que vem desde 
milenio;;, o índio nao sabe diferenciar "is to é meu 
ou aquilo é teu". Deveis pacientar. Encontraremos 
urna fórmula mais prática para aplainarmos as coisas 
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e estabelecer um sistema de vida que nao vos pre
judique e que nao irrite os índios. 

Severiano Neves, a noite, dizia-me: 
- J á estao pensando em abandonar Sao Félix. 

Dizen1 que a vida aqui já nao mais será possível ! 
Estou vendo o meu esfor<;o, todo o meu trabalho e 
tninhas esperan<;as esvaírem-se rapidamente ! 

Havia profundo amargor nesses dizeres e eu 
compreendia Severiano que sozinho, apenasmente 
contando com o apoio integral de sua jovem esposa, 
desbravara aquetas terras em 1942 quando, enxo
tado brutalmente por um cidadao que se dizia repre
sentante do Servi<;o de Prote<;ao aos índios, teve 
que abandonar suas terras de Guariroba, perdendo 
reses, ro<;as, plantios, constru<;óes. Submetido pela 
amea<;a truculenta a essa infamia, abandonado pelos 
que se lhe tinham chegado coma e~peran<;a fagueira 
de melhores dias, buscou no alto barranco de Sao 
Félix o reinício de sua teimosia em querer tornar o 
sertao desértico e agressivo num vale de Canaa. 

Hoje ele podia contar com cem famílias, com 
un1 rebanho regular, com ro<;as fertilíssimas, com 
um comércio incipiente, mas sempre comércio. Vira 
seu sonho consolidado pelo próprio governo d'e 
Mato Grosso que elevara o casario de Sao Félix a 
sub-prefeitura. E rejubilava-se porque o Grupo Es
colar estava quase pronto e podia, pelo S·eu esfor<;o, 
elin1inar o analfabetismo. Aliás desde os primórdios 
de Sao Félix, Severiano buscou instruir a~ crian<;as 
e no momento cerca de cento e poucas recebiam, de 
urna professora leiga, os primeiros ensinamen tos 
escolares. Ha'via, nesse homem, algo de gigantesco, 
de inacreditável e lá estava ele agora, quase a beira 
do desespero, vendo a amea<;a de um esfarelamento 
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de tantos trabalhos e tantos suores em benefício 
dos semelhantes. 

Eu compreendia esse tormento e desculpava-o 
quando, imerso em verdadeira dor, buscava na gar
rafa da pinga o lenitivo. Conseguia, dessa forn1a, 
esquecer o presente, se bem que fosse por breves 
horas. 

- Arranje a cavalhada que eu irei me avistar 
com os Xa van tes ... 

- O senhor 'vai fazer isso? 
- Vou ! Arranje a cavalhada e deixe o resto 

por minha conta. Escolha uns homens de confian<;a 
que eu farei a mes1na coisa. Depois tra<;ar.e1nos o 
itinerário. J á enviei ao Rio de J aneiro uns despa
chos. Qui<;á surja algum benefício. Alvitrei ao dire
tor do SPI a necessidade de ser montado un1 posta 
de atra<;ao nesta zona. 

- Vou providenciar! 

* 
A notícia correu célere e em breve come<;aran1 

aparecer os cavalos, tnagros devido a seca que in1-
pedia bons pastos. No acampa1nento 1neus ho111ens 
comentavan1 o boletitn e os escolhidos preparavan1-
se para a aventura, externando certo nervosis1no 
oriundo de entusiasn10, de espectati'va e da incógnita. 

A bem da verdade devo dizer que todos os ineus 
homens desejavam tomar parte nessa penetrac;ao 
que se apresentava cheia desse sabor acre que é un1a 
aventura imprevisível. Realizou-se um sorteio e os 
es·colhidos deram-se pressa em preparar ... tudo 
direitinho. 
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Na véspera da partida, um desses escolhidos, 
que fanfarronava grandes méritos pessoais, mas que 
sentiu seu corac;ao cair no fundo das botas ante a 
realidade, arranjou desculpa tola para ser afastado. 
Compreendi imediatamente qual o estofo desse 
rapaz que, em breves dias, mostraria toda a tortuo
sidade de seus sentimentos, arrastando numa triste 
fa<;anha outro homem, também alardeador de com
panheirismo e fidelidade ... 

Severiano escolhera seus homens. Guia da cara
vana, no embarafustamento labiríntico do cerrado, 
seria Juvenal, o soberbo e magnífico sertanejo, que
brado a todos os e,ncantamentos do sertao, forte, 
corajoso, rude e possante. 

Demandou certo tempo organizarmos tudo. 
Mas finalmente no dia 31 de julho, ao meio-dia, 
iniciamos sob os melhores auspícios a nossa pene
tra<;ao. Vinte hon1ens e quatro animais cargueiros. 
Um pequeno contingente de fortes para urna en1-
preitada cujos resultados eram, no mon1ento, impre
visíveis. Para os que ficaram, um pouco ele tran
qüilidade pois que, conosco a frente, certeza tinhatn 
de que urna possível jncursao nao se daría mais. 

A tremenda canícula perseguiu-nos até alcan
c;armos a localidade de Caracol, centro das atividades 
Xavantes. Ranchos abandonados, choc;as calcinadas, 
árvores frutíferas arrancadas, cercas carbonizadas, 
roc;as, totalm·ente depredadas. Onde há pouco te1npo 
tudo era alacridade, trabalho fecundo, alegria de 
viver, eslendia-se a mortalha encobrindo coisas 
fenecidas de súbito. O trac;o da brutalidade lá estava. 
Tudo ·era desolac;ao. Aqui e acolá surgía um porco 
ou urna galinha, grunhindo ou pipiando, acercan-
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do-se na busca da água que lhes faltava há dias. 
Vertíamos o líquido de nossos cantis e satisfazíamos 
os pobres animais. A carca<;a de urna 'vaca degolada, 
outra de um burro flechado, marcavam a passagem 
ou estadia dos brutos d.o cerrado. 

Mais um estirao e desencilhamos os animais a 
sombra dos alpendres da rancharia de J oáo Irineu 
que se mantinha de pé, quic;á por especial deferencia 
-UdlJUd l?Jdqnos dnb of dUBlJdS dllOJ o-e SdlU'EA"EX sop 
tá-los com decisao, sem entretanto irritá-los. 

Espalhados os animais pelo terreiro que estava 
atulhado com restos de bagac;os de cana de ac;úcar, 
esticadas as redes, designados os homens para a 
guarda, trata1nos de fortalecer os estómagos com 
o cozimento de arroz e carne. Do canavial trouxe
ram, os rapazes, feixes de cana e log·o mais, acionan
do o engenho rústico, construído pelo J oao Irineu, 
bebíamos deliciosa garapa. 

Estabelecido o servic;o de g·uarda, dadas as 
derradeiras instruc;oes, deitei-me na rede, nao tar
dando ferrar num sono profundo. l.Vias estava escrito 
que mes1no dormindo eu nao encontraría o necessá
rio descanso. Sonhei e o sonho foi simplesmente 
horrível, tao angustiante que, ªº despertar subita
men te, nao mais pude retornar a rede acolhedora. 

Pareceu-me estar cavalgando, em companhia de 
um dos meus homens, pela vered·a que, de Sao Félix, 
chega-se a localidade onde estávamos acampados 
para atravessarmos aquela noi1te. Vinha me exta:.. 
siando com a magnificencia do sertáo florido, dentro 
dessa exuberancia de amarelo ouro que o cobre 
por completo, transformando os "paus torcidos" 
angulosos e ressequidos, em ramalhetes enormes ~ 
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esplendorosos. De súbito, a urna curva do caminho, 
silenciosos, horrendos, formando frente única, numa 
extensao desproporciona! coma largura do caminho, 
surgiram os Xavantes ! Pareciam pisar sobre algodao 
em rama, pois que nenhum rumor fazia1n. Era1n 
muitos. Por cima das cabec;as dos pri1neiros, eu 
enxergava a multidao de olhos viclrados , bocas re
torcidas num esgar apavorante, porejando urucun 
pelos peitos robustos. Os que for1nava1n a primeira 
fila traziam, seguras pelos cabelos, as cabe<;as dece-
padas de J oao Irineu, seus filhos e sua esposa! Da 
borda dos pesco<;os cortados com ferros sem gu1ne, 
pois que 1nostravam a. irregularida.de asquerosa do 
corte, gotejavam pingos terrosos! As feic;oes esver
deadas dos decapitados tinham algo de monstruoso, 
de tao alteradas. As bocas, enormemente abertas, 
pareciam soltar um grito agonico, sem eco, que 
tombava, como matéria inerte, aos pés dos sinistros 
carregadores. Os olhos dilatados esbugalhavam o 
bulbo mortic;o, rolando em todas as direc;oes. Pará
vamos estarrecidos. Eu compr•eendia o perigo. N osso 
fim fatal, iria aumentar o número das cabe<;as e 
outras cabec;as aumen'tariam aquele tétrico troféu, 
quando os índios . alcanc;assem as localidades d·e 
Lagoa e Sao Félix. Com um grito ordenava ao meu 
acompanhante que retrocedesse em carreira verti
ginosa até as localidades citadas, a fim de alertar 
seus moradores. Enquanto isso eu procuraria obstar 
o avanc;o daquela corte desumana. 

J á descarrega va a minha arma, numa sucessao 
rápida de tiros, provocando certa indecisao na 
turba. Enquanto isso, ouvia nitidamente os cascos 
d.o animal em retirada, montado pelo companheiro, 
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bater em ritmo furioso o chao duro do atalho por 
onde tínhamos vindo. 

Mas o~ meus tiros, longe de afugentar os 
índios, impeliam-no mais para a frente. Eu me 
desesperava em constatar que o meu cavalo nao 
sabia galopar de costas. Queria que assim andasse, 
nessa andadura absurda, para 1ne permitir fazer 
frente a invasao macabra. Depois virei o animal e 
disparei aloucadamente, por largo trecho, recarre
gando a carabina, fuzilando os mais próximos. O 
aterrador era que os índios, sen1 se apressaren1, 
1nantinham sempre a mesma distancia, malgrado o 
galope frenético do meu animal. E nem um grito, 
um queixume, urna palavra s~equer ! Ninguém tom
bav·a aos meus tiros dados quase a queima-roupa. 
Sempre silenciosos, olhos estranhamente vidrados, 
avan<;ando com a fórc;a da Fatalidade ! Sornen te o 
urro de horror incrível saindo das bócas das cabec;as 
decepadas, tombando aos pés dos carrascos, inter
calava o trovejar de minha arma! 

Desesperado nao mais pensei em atirar e afun
dei nas ilhargas do generoso bruto que eu cavalgava, 
as esporas aguc;adas. Corria doida1nente, arfando, 
sentindo o vento sibilar aos meus ouvidos. De re
pente um cipó trai<;oeiro arrancou-me da sela. Fiquei 
baloi<;ando um segundo e d·epois estatelei, vendo 
ainda o cavalo correr cabriolando, para se desen
cilhar aos pinotes. 

Entáo os torvos Xavantes vieram sóbre mim. 
U m deles empunhava um facao dentado pelo largo 
uso. Segurou-me pelos cabelos e buscou, no meu 
pescoc;o, o lugar apropriado. Quando desceu a ar1na 
assassina, quando o frio cutelo alcanc;ou a minha 
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epiderme, rolei, de um pulo, rede abaixo, beijando 
o chao socado, desperto brutalmente. 

Suor copioso e5corria-n1e pela fronte. Senti 
arrepios de frío e, nesse despertar súbito, dentro da 
brusca transic;áo entre o íncubo atroz e a realidade, 
senti-me confuso por momento5. Mais recompósto, 
olhei para o firmamento, debilmente iluminado P.el~ 
luar incipiente. Enchi os pulmóes de ar. Re.sp1re1 
fundo. Em seguida fui verificar se as sent1nelas 
estavam a postas. 

Na minha ronda passei pela rede onde J oao 
Irineu ressonava beatificamente. Seus filhos Lucia
no e Augusto ladeavam-no, também no sono. A 
espósa, acocorada junto ao fogo, atic;ava-o para que 
o melado contido no grosso caldeirao de ferro-gusa, 
atingisse o ponto. 

Além da robusta palic;ada, tudo era mistério ... 

* 
A noite toda foi atravessada com tranqüilidade. 

Imensas labaredas iluminaram-na. Os Xavantes es
tava·m incendiando o sertao. Já estavam en1 plena 
retirada, qui<;á tendo espionado os nossos movi-
1nen tos. 

As quatro horas da madrugada já está'vamos 
de pé, arrumand'o as cargas e arreando os animais. 
Junto ao foguinho onde borbulhava a água para o 
café, desenhavam-se figuras estranhas. Eram os 
derradeiros fugitivos que atraídos pelo nosso voze
rio tinham-se acercado cautelosamente durante a 
noite, pondo-se sob a nossa imediata prote<;áo. Qua
tro homens e tres mulheres, esfarrapados, cabelos 
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revoltos, faces encovadas, cheiro nauseabundo de 
corpos su jos. N arraram a própria odisséia. Atacados, 
surpreendidos, tinham buscado no recesso da ma
taria o homizio providencial. Estavam aterrorizados. 
Nao sentiam coragem para se alongarem cerrado 
afora, temendo algo de doloroso. Agora sim: saben
do o caminho livre para as margens do Araguaia, 
iriam apressados. 

· Devoraram tudo quanto lhes proporcionamos. 
Agradeceram e ~eguiram assim que as primeiras 
luzes vindas do Ocidente, espa<;aram as tenebras 
da noite. 

Comec;amos serpenteando por um morrote 
acima para, em seguida, em longa fila indiana, 
alcanc;armos extensa baixada, após termos atraves
sado curto pantanal, cheio de buritis. 

Nao tardou o cerrado monótono, irritante, com 
seus arbu~tos ressequidos, desgalhando-se em todas 
as direc;5es, sempre igual, parecendo nao mais ter 
fim, tao imutável a sua fisionomía. Horas a fio por 
dentro dessa vegetac;áo retorcida, toda feita de es
gares botanicos, exibindo a caratonha das coisas 
feias que a N atureza sabe também fazer. 

Aqui e acolá "manchas" de sertáo queimado, 
onde tudo era cinza e carvao de lenha emporcalhando 
as fardas e fazendo com que os olhos e as gargantas 
se irritassem, obrigando-nos ao lacrimejar constante 
e a golpes de tosse em uníssono. 

Por volta das onze horas desencilhamos a som
bra de extenso capao verde. Próxima, urna lagoa 
de águas frescas, verdadeira fortuna nesses sítios. 
Devoramos a matula e os dentes estrac;alharam a 
carne seca ao sol, enchendo as bocas com a farinha 
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torrada que exercia as func;oes de papel mata-borrao 
garganta abaixo. 

Dessedentamos a cavalhada, bebemos a valer, 
enchemos os cantis e novamente montados, enfren
tamos o braseiro, embarafustando pelo "pau tor
cido", lobrigando ao longe urna franja escura de 
extensa "empuca". Atra'vessada esta, outra lobri
gou-se légua avante. 

Assim, numa suce_ssáo ininterrupta, entre chao 
res.sequido e capees verdejantes, até que galgamos 
outra el.evac;ao, ·entrando subitamente num espraia
do que se afigurava a colossal avenida represada, 
aos lados, pela vegetac;ao alta e avermelhada. 

Por cima dessas frondes ondejou, antes a Norte 
e depois a o .este, densa fumac;a, em turbilhoes. 

- Lá está o fogo dos .Xavantes ! 
- Es tao perto ! 
Espicac;amos os bríos da cavalhada e em breve 

encontramo-nos num vale ondejante pela sua con
figurac;ao topográfica. Na 'v'ertente oposta a que 
estávamos descendo, espoucava em toda a sua viru
lenc.ia o incendio que se denunciara pela fumarada. 

J á os es'talidos. sinistros da vegetac;ao alcanc;ada 
pelas cha1nas, cobriam qualquer barulho que se fi
zesse. Momentos havia em qu.e o fogo, lam
hendo con1 a sua fúria destruidora núcleos 1nais 
nutridos de arbustos, d'esencadeava un1 matraquear 
identico is n1etralhadoras quando disparam em 
velocidad e. 

Paramos no reconcavo do vale, dividindo-nos 
.em quatro grupos e, isso, para podermos aproveitar 
a sombra das rara~ árvores semi-despeladas do local. 

A direita coloquei os meus homens. A esquerda 
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Severiano colocou os seus caboclos~ Nao sabíamos 
o quanto poderia acontecer. Toda e qualquer sur-· 
presa era possível. Nao desconhecíamo~ que a horda 
dos Xavantes, a nossa frente, era composta por um 
milheiro de homens. Disso tínhamos certeza. Falta
vam-nos dados seguros sobre a maneira com que 
esses ítidios viriam a se comportar conosco. 

Enquanto decidíamos sobre o que fazer, eis que 
imediatamente a esquerda e do lado onde estavam 
os homens ele ·Severiano, irrompe, como que vomi
tado do chao, outro incendio! 

Pelo jeito estamos cercados ... 
- Acha que se atrevem a tanto? 
- · Parece. . . Es tao ''tacando" fogo em vol ta. 
- Quic;á seja fogo vindo de longe e empurrado 

pelo vento em nossa direc;ao: · 
rf ambém pode s.er ... 

- Entao vamos mandar duas patrulhas prá 
frente. 

Esc61ho dois homens .e Severiano faz o mesmo. 
Os meus irao a direita e os caboclós a esquerda. 
Deverao se certificar, com as necessárias cautelas, 
do que está havendo atrás da cortina de fumac;a. 

Vejo os quatro homens subiren1 a encosta, 
.evitar certos obstáculos e sumir por dentro do ema
ranhado da vegetac;ao raquític~. Depois noto-os já 
no espigao. Enfim desapar.ecen1. 

Há lances de impaciencia. A expectativa tor
na-se febril e em vários rostos pinta-se a apreensao 
própria dos mementos que antecedem a precipitac;ao 
de fatos graves. 

· Para aumentar o desassossego, milhares de 
pequenas vespas ruiv·as ·irritam-nos. Nao picam, nao 

\ 

.... - - . 

5 - índios Xavantes, no acampamento 
da Bandeira, em Sáo Félix. 



6 - Em busca dos Xavantes que 
atacaram Sij,o Félix. 

• • 
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f isga1n, nao morde1n. Mas em compensa<;ao, melosas 
con10 o sao, embarafustam, pelas narinas, invadem 
as cavidades auriculares, penetram pelo pesco<;o 
abaixo, metem-se pelos cabelos, engrovinhando-os 
co1no se nos submetessem a urna opera<;ao de "per-

t " manen ,e ... 
Inútil soprá-las ao longe, distanciá-las com as 

n1aos, esn1agá-las de encontro a epiderme. Ven1 as 
nuvens e resta apenas suportá-las, imersos até os 
queixos naquele calor infernal~ naquele n1artírio 
lento que é feito de deslizamentos e cócegas e na 
expectativa prolongada. 

Reaparecem os homens. Antes os caboclos, pela 
direita, depois os meus rapazes, bem a frente. Vem 
a pequeno galope. Chegam e referem: 

- Nada de índios. ~m,ente fog.o. ~ste eleve 
ter sido ateado muito longe, ao Norte, pois que 
vimos densos rolas de fuma<;a erguerem-se a muitas 
léguas. 

Reiniciamos a marcha. Os guias vao a frente. 
Desca1nbamos para o Sul, agora, deixando as costas• 
o incendio. É <.J.Ue elevemos alcan<;ar a água e o único 
líquido, nesta parte ele sertao, é representado pelo 
rio Solidao. As can1pinas tornam-se mais verdes. 
Há pradarias imensas que se perdem a distancia, 
aqui e acolá manchadas pelos capoes de mata cir
culares, tra~os escuros interrompendo o verde pálido 
das altas ervas. 

A mata que orla o Solidao é finalmente vista, 
azulada pela distancia. Para lá seguimos. J á os 
cantis estao secos e as línguas revolvem-se no céu 
da boca, ásperas como papel de lixa. A certeza de 
termos água em breve, acentua a ansia. Os cavalos 
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tambén1 perceberam o rio e melhoram a andadura, 
alongando as passadas, levantando os pesco<;os até 
entao propensos ao chao. 

Há urna canc;ao de alegria ein nossos cora<;oes. 
Que venha o inundo abaixo, mas que ha ja água ! A 
n1argem de urna aguada, seremos capazes de enfren
tarmos um exército. 

Dezessete horas e estamos en1 cima do barranco 
que tomba nas águas plácidas do retorcido curso 
d'água, o mesn10 que em 19~5 subí com os pequenos 
barcos, até deter1ninada altura, imposs.ibilitado de 
continuar devido a extrema seca daquela época. -Saúdo alegre esse misterioso río, onde tantas 
aventuras vivi tao intensamente. Saúdo-o recordan
do, num refluxo imediato, tudo quanto nele ocorreu 
quando lhes sulcamos as águas traic;oeiras, no 
esforc;o desesperado de avanc;armos por ele adentro, 
quebrando-lhe todas as resistencias que nos oferecia, 
.entregando-nos finalmente quando as nossas resis
tencias terminaram ! Rio que ainda deverei varejar 
de ponta a pon'ta, sabe Deus quando, indo-lhe co
nhecer todos os segredÓs que guarda ciosamente, 
vedando a entrada aos mais afóitos .e destemerosos. 

Estamos nele, agora, ben1 mais acima do ponto 
onde eu parara em 1945. Há un1 grande lago que se 
antepoe ao verdadeiro curso. Preferimos cavalgar 
n1ais um pouco, margeando as águas estagnadas. 
Finalmente damos com urna passagem e por ela 
deseemos, penetrando nas águas que alcanc;am e 
cobrem os estribos. 

Na margem oposta há bom pouso. Árvores 
esparsas oferecem sombra e abrigo ao orvalho no
turno. 1v1ata limpa, permite regular vigilancia e 
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seguranc;a. Mas nao há capim. Depois de descarre
garmos os animais, depois de desencilharmos as 
nossas n1ontarias e depois de lavarmos os cavalos, 
envian10-los de onde tínhamos vindo e onde o ca
pinzal oferece farto "mimoso". 

Também to1namos prolongado banho, cuidando 
as arraias que se apresentam em denso número, 
perigosíssimas. Grande parte do cansac;o foi arran
cado das nossa s costas pelo refrig·ério da água. Nada 
como podern1os estirar na rede enquanto que as 
panelas borbulham ao fogo. O sargento cuida para 
que tudo esteja en1 ord·em e dos ca<;uás surgem os 
ingredientes que sao passados aos cozinheiros im
provisados. As sopas concentradas, de que estamos 
f artamente munidos, resolvem com brevidade o 
problema. 

Estabelec;o os quartos de guarda, determino os 
lugares, alterno um dos meus homens com un1 dos 
caboclos e, roto pela fadiga, mergulho no sono repa
rador de onde sou arrancado pela fór<;a brutal das 
picadas de milhar.es de "muric;ocas" endemoniadas! 

A noite vai alta e a escuridao é apenas espac;ada 
debilmente pelas pequenas fogueiras do acampa-
1nento. Já há muita gente acordada que nao dorme 
por causa dos 1nosqui'tos. N·em todos trouxeram os 
providenciais mosquiteiros. Outros - como eu -
nao se tinham dado o trabalho de armá-los. Agora 
pagávamos com juros de sangue o esquecimento 
ou a preguic;a de te-los estendidos. 

Verifico as horas: duas e meia da madrugada. 
Já dormi bastante e coc;o d:esesperadamente as par
tes da epiderme que ficara descoberta e onde as 
"muric;ocas" banquetearam-se a valer, deixando um 
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sulco d·e fogo ! Maos, pulsos, pescoc;o, rosto, orelhas, 
tudo parece estar imerso :m genuína lava v_~lcai;-ica ! 
Eterno tor1nento do sertao a que a gente Jama1s se 
habitua. Es~e terrível malestar que prov·ém das 
picadas, que exacerba e transforma u1n J ób qualquer, 
num ser ensandecido pelo furor e azedume. 

Vários caboclos e tres dos meus homens estao 
acocorado~ junto a um dos fogos. Palestram e es
pan tan1 os 111osquitos .. Ma~do que se ferv~ - água 
para um café. Bastou dizer 1sso para que os · ador
mecidos" abandonem os resguardos e surjam como 
sombras silenciosas ao pé da fogueira, louquinho 
pela doce rubiácea que en1 breve é absorvicla co111 
estalos de línguas satisfeitas ! 

A conversa gen·eraliza-se. N ela todos tomam 
parte, menos as sentinelas que. e~~áo vigilante~ nos 
pontos estratégicos. Surge a 1de1a de se coz1nhar 
mais sopa concentrada e lá vai um caldeirao cheio. 
para os estcnnagos d?s h on:_ens .. Outro café, mais 
conversa, n1ais narrativas. Cambio de guarda. U ma 
escapada até onde estao os cavalos, n;etendo o_s pés 
com extremos cuidados dentro da agua che1a de 
surpresas, máxime naquela escuridao de pixe. . 

Finaln1ente dealba e prontos · estamos para mats 
urna jornada estafante. Os cavalos sao trazidos, 
encilhados , ou guarnecidos pelas cangalhas. Tudo 
pronto clou a ordetn de 1narcha. 

Quando alcanc;amos a outra margem, bastante 
íngreme, r o111pe-se a cilha de urna sela e o rap~z, 
nela montado, tomba, de costas, dentro do r10, 
levantando ondas de risos dos companheiros. Nada 
como a desgrac;a alheia para alegrar a humanidade ... 

Consertamos o estrago e o rapaz, molhado 
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como pintinho, segue resmungando, jurando isto 
e mais aquilo. O bon1-humor foi despertado pelo 
in1previsto que o vitin1ou e dentro desse bo1n-hun1or 
chegamos ao primeiro grande aldeamento Xavante, 
ercruido bem no centro de enorme clareira e que o 
nos surge tao improvisamente quanto urna visáo de 
lanterna-mágica. 

Há algo de irreal nesse aglomerado de choc;as 
que aí estao. Do amontoado de abrigos construídos 
a pressa pelos índios emana espécie de adtnoestac;ao 
como se no ar flutuasse um dístico alertando os 
temerários. Até as mínimas vozes cessam a orla 
desse vilarejo de nómades que se estende a nossa 
frente, agrupado aqui, espraiado acolá. Todas as 
"casas" da mesma altura, do mesmo feitio, urnas 
n1ais angustas e outras mais capazes, de acordo, ac:;> 
certo, com a quantidade de pessoas que albergqram. 

Evidencia-se, pela construc;ao, a habilidade dos 
Xavantes. A nenhum civilizado, no meio de um cer
rado, onde o material inexiste, teria ocorrido a 
a forma e maneira a·e aproveitá-lo em todos os sen
tidos assim como o fazem os robustos e belicosos 

' filhos daquelas terras. Os retorcimentos grotescos 
e naturais dos galhos, as bifurca~oes bizarras, o 
folhame á~pero e encartuchado, tudo isso colocado, 
juntado de forma caprichosa, obedecendo urna linha 
edilícia extraordinária. Para o cimo, na junc;ao arre
dondada da cúpula, a parte mais grossa dos galhos, 
r eunidos pela amarra~ao primitiva ou pelo simples 
entrelac;amento. Para o chao, numa ogiva quase q~e 
perfeita, os galhos mais frágeis e o folhame ma1s 
denso que, as~im, formava a parede protetora ao 
vento ou a chuva. Se do lado externo as choc;as. 
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apresentava1n imperfeic;oes e protuberancias, inter
namente estavam parelhas, cómodas, amplas, lin1-
p~s. Sobretudo, limpas ! 

Conhecendo como conhec;o a pouca higiene dos 
interiores das habitac;oes ~ilvícolas, espantei-me ante 
tamanha limpeza e onde o menor cheiro desagra
dável inutilmente seria procurado. O chao coberto 
por grosso estrado de capim seco, denunciava, pela 
pres sao exercida sobre o mesmo, quan tos tinham 
sido os moradores. O afofamento era feito com pele~ 
de animais, curtidas. Assim sendo os Xavantes dei
tavam num leito primitivo, mas cómodo, perfeita
mente resguardados do frio, seja pela hermética das 
construc;oes, seja pelo fogo aceso a entrada angusta, 
c:ijos restos eram visíveis pela carb9nizac;ao ou 
c1nzas. 

N em no interior nem pelas proximidades das 
choc;as, nenhum vestígio de fezes ou restos de co
midas, esses restos que os índios deixam azedar, 
acumulando sujeira e moscas, impestando os ambi
entes. Nada, absolutamente nada! N enhun1 detrito 
humano ou outro qualquer. Parecía até que os 
Xavantes, antes de terem aband.onado o grande 
acampamento, tivessem passado imensa vassourada 
pelo ambiente, a fim de deixá-lo tal e qual o encon
tramos. 

As casas agrupavam-se mais estreitamente aqui 
e acolá. Sinal evidente que os "grupos de família" 
tomavam sempre estreito contato, mesmo no des
canso. Contamos oitenta e duas. casas, sendo que as 
menores com capacidade para seis indivíduos. As 
maiores poderiam ter homiziado de doze a quinze 
pessoas. Fixando a média, entre menores e maiores, 
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de dez indivíduos, chegamos com facilidade ao be
líssimo total de oitocentos e vinte indivíduos que 
estavam a nossa frente e com os quais deveríamos, 
de um momento para outro, nos avistar. 

Penetramos na maioria das choc;as, na esperan
c;a de encontrarmos algo merecedor de nossas aten
c;oes e colheitas etnográficas. A nao ser dois ou tres 
balaios meio arrebentado.s, deixad.os num abandono 
cuidadoso, alguns pedac;o~ de cordas de fibra ou 
embiras, nada mais foi dado de se verificar. Em 
suas andanc;as os Xavantes deveriam transportar 
tudo, sem nada esquecer, o que vinha demonstrar 
um alto espírito de disciplina, ordem e logística. 

Fºoi na última cabana, sita na periferia do 
enorme círculo formado pelo estranho acampamento 
pardo, que u1n dos homens descobriu recente cova 
onde estava enterrado um feto de poucas horas e, 
junto a ele, dentro de urna cabac;a, a placenta da 
parturiente. Tornamos enterrar aqueles restos ma
cabros, erguendo no"\ramente sobre a terra recente
mente removida, o pauzinho re.dondo que era, indis
cutivelmente, o marco tribal dedicado aos mortos. 

- Os "bugres" sao muitos - diz Severiano, 
após constatar o volume formado pelo aldeamento. 

- Eh. . . nao sao poucos nao ... 
- Eu creio que chega1nos ao "paralelo 38" -

in terveio um dos ra pazes. 
- Hotnem. . . parece mesmo. Daqui para a 

frente teren1os os norte-coreanos. 
Takaki, um dos cinematografistas que acom

panha a expedic;áo, executa o seu trabalho e depois 
novamente seguimos, orientando-nos pelos rastros 
deixados por tao grande número de pessoas calca
nhando aqueles ásperos sítios. Aqui e acolá, por 
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dentro as cinzas de campos calcinados pelos incen
dios ateados, encontrávamos restos de tatus devo
rados pela turba. Restos mínimos que se resumiam 
apenas na ponta do rabo ósseo. 

- Os índios devem estar passando um período 
de grande fome - eu digo. 

- De've estar acontecendo alguma coisa de 
anormal com eles - responde Severiano - Tive 
ocasiao de sobrevoar uns grandes aldeamentos, n1ais 
a Sul de onde nos encontramos agora e verifiquei 
que possuen1 dilatadas rác;as ... 

1 
- Eu tan1bém, quando en1 1938 penetrei nos 

aldean1entos, notei extensos tratos de terras cultiva
das. Aliás fiquei admirado con1 a extensao dos 
milharais ... 

- Pois é ... Agora estao de andan<;a e, natu
ralmente, com bastante apetite. As nossas ro<;as nao 
deram para nada e vao queimando os campos e o 
cerrado para agrupar a ca<;a e comer até os ta tus! 

- Bem ... vamos tocando que em breve pode
remos constatar algo ... 

Agora procede-se com maiores cuidados, seja 
para nao perdermos os rastros que sao esparsos, 
as vezes dissimulados, ou formando apenas um 
único, profundo, seja para evitarmos um súbito en
contro que poderia espalhar a confusao, tanto entre 
os nossos hon1ens como entre os índios procurados. 

Curvados sóbre as selas, vamo;; devorando 
léguas e mais léguas, ora torcendo a direita, ora 
fletindo mais a esquerda, especiahnente quando as 
pegadas sumiam de vez, como se os índios tivessem 
galgado enorn1e distancia, elevando-se nos ares. 

O calor insuportável, aumentado pelos fogos 
que serpenteavam por todos os lados, alimentados 
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pelo n1aterial abundante encontrado no percurso, a 
densa fun1arada, os resíduos carbo~izados que o 
vento transporta e cola em nossos rostos suados, 
tudo isso tem urna ligeira pausa quando resol
vemos mordiscar u1n pouco de carne-seca e empur
rar, esófago abaixo, uns punhados de farinha, lin1-
pando as gargantas con1 largo sórvo de água 1norna 
pelo muito que estivera reclusa nos cantis. 

Pausa d·e urna hora para a cavalhada espojar-se 
e procurar, na queimada grande, restolhos de capim. 
Depois novamente a caminho. Horas que parecem 
nao ter fim, sentindo as nádegas fervilhar de encon
tro aos. couros das selas e os joelhos arrebentare1n 
pela .eterna pressao aos flancos dos cavalos. As vezes 
caibras dolorosas alcan<;am as coxas e sobern 
pelos quadris, imomibilizando nun1a postura con
torcida o cavaleiro desabituado a tamanhas fadigas. 
Mas ninguém se queixa e a ca'valgada continua, 
correndo atrás das volutas mais densas dos incen
dios que surgem no horizonte embaciado pela densa 
neblina for1nada por eles mesmos. 

Assim até ao cair da tarde quando vamos 
acampar a margem de um lago, logo acima da en
trada do rio por ele. Lugar incómodo pela posic;ao 
e pela dificuldade de se chegar até o precioso líqui
do. Mas o único naquelas alturas e, portante, bem
vindo. 

Esticando as redes, soltamos os animais, acen
demos as fogueiras, designaram-se os quartos de 
guarda e tudo entra na normalidade própria dos 
acampamentos onde há disciplina e ordem. 

A noite foi atravessada _sem navidades e sem 
mosquitos, coisa essa que permitiu um sono restau
rador, tanto aos homens como aos animais. 



CAPÍTULO· VIII 

Era ainda escuro quando a última sentinela 
acorda o hon1em encarregado de fazer o café e a . 
1n1m. 

- Tudo em ordem chefe ! 
- Chame os demais. 
Em breve os rapazes e os caboclos, após terem 

bebido o café, desfazem as redes e mosquiteiros, 
empacotam rapidamente tudo e vao buscar os 
cavalos. Meia hora depois, quando os primeiros 
livores da madrugada denunciavam-se a Leste, já 
estávamos prontos para mais urna jornada dentro 
daquela terra sem sombra. 

- Está me palpitando que nao passará de hoje 
- anuncia Juvenal, o esplendido rastrejador. 

Oxalá ... 
- Nao podem estar muito longe agora ... 
- Antes assim. · 
Realmente nao estavam longe pois que as ·nove 

horas, precisamente, encontramos um segundo 
acampamento de cac;a, desta v·ez formado por 95 
"casas", sinal evidente que a turma tinha sido acres
cida por uns retard.atários. As choc;as mais recentes, 
exibindo certo frescor de ramagens. Bem no centro 
·do vasto aldeamento, os restos acesos de grande 
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foo-ueira e onde u1n i1nenso tronco terminava o , . 
por ser devorado ao centro. Dever1amos ter s1<lo 
pressentidos pelos índios e isso evidenciava-se na 
pressa con1 que tinham abandonado, no dia anterior, 
aquele local pois que certos objetos de u!o imediato, 
1á estavam largados no interior dos resguardos. 
1-iavia maior desordem, se bem que a mesmíssima 
li1npeza notada no primeiro vilarejo. 

- Ta1nos pertico. . . pertico. . . - anuncia 
Ju venal - N un1 dixe que toparíamos com os índios? 

- Acertou meu an1igo. Agora é esperar que 
sejamos be111 recebidos. 

Aproyeito a ligeira parada e fac;o urna prele<;áo 
aos rapazes, sobre a 1naneira com que deveriam s-e 
comportar em topando com os temidos silvícolas. 

- Deveis apenasmente obedecer ao meu man
do e nada mais. Ex·ecutar as ordens. Qualquer 
gesto impensado ou precipitado poderá trazer con
seqüencias imprevisíveis. Que ninguém de um tiro, 
haja o que houver, sem para tanto receber minha 
o-rdem. Creio e espero que sejamos bem recebidos. 
Em todos os ca~os assumo toda e qualquer respon
sabilidade pelo que possa haver. 

Virando-1ne ao Severiano e aos seus ho1nens, 
atentos as minhas palavras, digo: 

- Vós também deveis ohedecer as minhas 
ordens e, isso, para evitar desencontros de determi
nac;oes. U 1n homem só para comandar e todos para 
obedecer. Estamos certos? 

- Certíssimos ! 
- Entao avante! 
Coloco-me a. testa da coluna e forc;o o ritmo. 

Nao pas~a muito tempo quando o Barbosa, que 
vinha empós, grita: 
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- óia os bugre ! Tao correndo ! 
Isto eletriza a todos! E todos fisgam os 

olhares por dentro do intrincado da ramagem dos 
arbustos enegrecidos pelo fogo recente, sen1 nada 
vislumbrar. A coluna come<;a perder a forn1a e eu 
chamo-a a ordem. Novamente o Barbosa, que pare
ci_a ter olhos de lince, esbraveja: 

- Minha Nossa ! Tao axim de muito ! óia prá 
esquerda chefe que tá u1na pur<;ao dele curr-endo ! 

Olho na direc;ao indicada e realmente chego a 
perceber formas agitando-se ao longe, rápidas, apa
recendo e desa parecendo. 

- Até parecem Santa Teresinha - diz alguém 
as n1inhas costas. 

- Por que Santa Teresinha? - interroga ou
tro rapaz. 

- Pois aparecem e desaparecem, como as 
figurinhas que vendem em Sao Paulo! 

Quase tropec;amos nun1 grande amontoado de 
balaios e outros utensílios. Largaram-nos na fuga. 
Sao enormes volumes que um único hornero carrega, 
suportando-lhe o peso com a fór<;a do pesco<;o pois 
que~ lar,ga tira de fibra é passada na testa e o peso 
g-rav1ta as costas. 

óia as muieres! 
- Onde? Onde? 
- Lá. . . lá vao elas segurando as tetas ! 
Vejo quatro mulheres correndo, com as maos 

espalmadas por baixo dos peitos e, isso, para evitar 
o ba~an<;ar inco1nodativo. Desaparecem rápidas e, 
empos elas, magotes de homens. 

Apressan1os a cavalhada. Agora a pequeno 
galope e em ordem aberta, formando grande leque. 
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Mando que os cargueiros parem e se juntem em 
grupo e sigo com os demais. 

Desen1bocamos nu1n grande campo que tem, a 
es.querda, un1a empuca densa. Lá estao n1uitas 
"casas" construídas e incontáveis outras para cons
truir, apenas en1 sua estrutura inicial. Papagaios, 
araras, caes, cestos, balaios, esteiras, peles, panelas 
e recipientes oriundos do saque perpetrado nos ran
chos dos 1noradores de Caracol, facoes, machados, 
foices, peda<;os de redes, restos de roupas, urna 
in1age1n de Cristo rasgada pelo me10. 

óia o n1eu Cristo! 
Lá tá o n1eu facao ! 
Xentes ! As foice tao aqui 1 
Ningué1n mexa en1 nada! - grito. 

Nisso avan<;am clois índios. Vem agitando 
as maos que crguem bem altas. Um está com 
os cabelos cortados rente e outro, ao contrário, con1 
a cabeleira basta, tombando-lhe pelos ombros. Pro
curan1 sorrir n1as conseguem apenas um esgar. De
vem estar simplesmente apavorados e cumprem a 
ingrata n1issao que lhes foi imposta, com e-ssa gra<;a 
que tem os condenados a morte ... 

Eu procedo e cheg·o-me a eles, saudando-os e 
rasgando a 1ninha caratonha num sorriso que pro
curo tornar o mais luminoso e humano possível. 

- Assueiiri ! Assueiiri ! (Amigos. . . ..A..migos) 
- digo em voz forte. 

- A<;ueci ! A<;ueci ! - respondem, como para 
1ne corr1g1ren1, pois que os saudava em língua 
Carajá ! . 

Ro1npernos o gelo e aceito as flechas que me 
of.erecen1. Vendo as nossas boas inten<;oes, desan
dan1 nun1a catadupa de palavras incompreensíveis, 
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auxiliando-se pela n1ímica expressiva, apontando ao 
longe, contorcendo-se como sacarrolhas. 

Enquanto estou parlamentando - todos os ho
rnens in1obilizados a breve distancia - sem desmon
tar - noto os últimos fugitivos que abandonam o 
acampamento. 

- Motó . . . motó! - dizem e repeten1 os do is 
índios, indicando o pessoal que su1niu. Queren1 dizer 
" foram einbora" e, com isso, indicar que nao que
re1n refrega. 

Agora nao mais sabemos o que dizer. Barbosa, 
qu·e desencava dos bolsos um papel onde estao 
escritas e traduzidas várias frases xavantes, 
esfor<;a-se, na sua algaravia de caboclo, fazer-se en
tender. Mas os seus esfor<;OS sao em vao pois que 
os índios, mesmo empenhando-se dentro da maior 
boa vontade, nao chegam a co1npreender patavina. 

Ficamos parados, esperando a chegada de 
aigum chefe ou a lenta aproxima<;ao dos fujoes. 
Indico aos dois índios o local onde os demais desa
pareceram e ambos, qui<;á interpretando o meu sinal 
como ordem para sumirem também, nao se fazem 
d·e rogados e m.etem os pés no mundo, diminuindo 
rapidamente de tamanho tal a v·elocidade que levam. 

- Diabo ! Esta gente nao me compreendeu ! 
Lan~o o cavalo na esteira dos dois plenipoten

ciários e sigo-os, mandando que o resto da turma 
permane<;a onde está. 

- Nao vá se arriscar demais chef e! - diz-me 
J oao Irineu. 

N etn respondo e sigo. Logo depois ouc;o um 
cavalgar as minhas costas e virando-me dou com o 
sub-chefe que me acompanha. 

- Em dois é melhor ... 
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Entramos num "aberto" entre duas "empucas". 
Lá, ao longe, uns vinte índios, ao nosso aparecer, 
metem-se na mata. Galopamos, cha1nando-os. Tam
bém penetran1os na mata. Mas é inútil. A tur1na 
liquefez-se num instante! Regressamos sobre os 
os nossos passo$ e encontramos boa aguada a n1ar
gem. Nun1 dos pequ~nos lagos formados, dou com 
dois machados encabados, presa recente do Caracol. 
Nao estao, os machados, dentro da água, atirados 
para um esconderijo. Lá estao para "ver se a água 
afia va os cortes!, se "amolecia" o fio já rombudo 
pelo muito trabalho executado. Na incomensurável 
ignorancia desse g-.entio primitivo, ocorreu-lhe a 
possibilidade de a água atenuar a rigidez do metal 
e, assim, permitir-lhe um adelgac;amento. 

- Precisamos trazer urnas pedras de amolar e 
ensinar os Xavantes a usá-las para dar fio aos n1a
chados e facoes - diz o sub-chefe, muito senten
ciosamente. 

- Boa 'idéia ! I ... ogo que se ja possível, ass1m 
faremos ! .A..gora é bom ir chatnar os ho1nens que 
acamparemos aqui e aguardaremos os acontecin1en
tos. Pode ir sossegado ! 

O rapaz mete seu ca'valo a galope e nao demora 
regressar com to·dos os hotnens que vem atraves
sando pelo acampamento e trazem - ó surpresa ! 
- urna crianc;a de dois anos, encontrada em aban
dono nun1a das palho<;as ! 

É urna crian<;a de sexo masculino, olhar inteli
gente, tra<;os regulares, nada atemorizada, mas 
trancada em absoluto mutisn10. Nao despreza as 
demonstrac;oes an1ig·as e chega a sorrir. Aceita u1n 
peda<;o de rapadura que experimenta e cospe em 
seguida, corno se tivesse mordido a coisa mais amar-
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ga deste Uni\·erso. Aceita uns biscoitos. ~stes vao
ihe bem e devora-os. Surge um caramelo das 
profundezas de um bolso e o petiz cospe-o igual
mente, co1no fez com a rapadura. Nao regateia a 
farofa ~ 1nastiga tranqüilo a farinha, nao aceitando 
poré1n os nacos de carne. 

Todos n1in1am a crian~a. Takaki fixa-a em seu 
celulóide e já surgen1 prognósticos e afilhamento e 
cria~ao do "órfao", sempre que os índios nao venha 
reclamá-lo ... 

- In1agine1n fazer <leste ·bugrezinho um enge
nheiro ! 

Melhor será fazer dele um n1éclico ! 
- Quai ! Aviador é que deverá ser! 
- B·etn, vamos acabar com isso? Voces pare-

cem o n1atuto que comprou o bilhete de lotería e 
acabou surrando o filho que teimava montar no 
cavalo que seria ·adquirido com o dinheiro se o bi
lhete viesse a ser premiado! Vamos descansar que 
ainda o dia poderá se tornar bem quente e traba
Jhoso ! Nada de desencilhar os ani1nais. Relaxen1 
apenas, as cilhas. Deem de beber, bebam e comam. 
Voce e voce aí ! 

- Pronto! 
- U m de guarda lá embaixo e outro lá na 

pon ta da empuca ! 
Sin1 senhor ! 
E voces dois aí ! 
S." ? 10. 

Vao a retaguarda e fiquem de ólho. A visem 
qualquer coisa que apare~a ! 

- Sió xim ... 
· Está tu do em ordem. N enhuma surpresa pos

sivel. Sei que e$tamos sendo espionados, que cen-
7 - índio confeccionando um chapéu 

com fibras de buriti. 



8 - índios de índole dócil sáo 
encontrados no mais re
cesso da selva amazónica. 
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tenas de oihos acompanha1n todos os nossos gestos, 
que pelos interstícios da f1oresta marginal coam 
<?lhares ávidos, rancorosos, n1aus. Sinto na epidertne 
esses olhares. 

* 
Passa-se un1a hora ... Passa mais outra e nada 

ele movimentos denunciadores da chegada de alguétn. 
Tudo parece morto en1 úosso derredor. O calor é 
imenso e o sol tomba do alto co1n fúria crescente, 
como se desejasse liquefazer ho1nens e coisas. O 
sertáo está algemado a canícula e sofre o martírio 
imutável dos estios prolongados, reservando-se o 
direito de un1 revide logo as primeiras chuvas que 
anunciarao a vinda do eterno dilúvio de meses a fio. 
Passarao, estas terras sedentas, estorricadas, quei
madas e ressequidas, a beber, beber e beber, embria
gando-se na orgia descomunal das chuvas intérminas 
que as transformarao em leitos de rios caudalosos, 
de lagos imensos, de verdadeiros oceanos ! Enquanto 
isso, o sol dardeja e queima, calcina e pulverisa, 
suga até as derradeiras moléculas tudo quanto é 
s~1gáv:el. . O céu devolverá com usura tudo quanto é 
carpido agora. Ma.s levará ainda te1npo e, até lá ... 

Todo.s estamos imóveis, como coisas mortas 
ta1nbém. Os cavalos dormitam e os homens estao 
atentos. As sentinelas avanc;adas parecem estátuas 
eqüestres, esculpidas no . fundo pardo do sertao 
bronzeo. 

Ei.s que há um movimento pela esquerda. Os 
homens retrocedem rápidos. Nao preciso avisar que 
todos estao a postos, esperando, rédeas seguras nas 
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111áos fortes. J á os c2.rg ueiros es tao tambén1 con oseo 
que mandei buscá-los para nao os deixar a merce 
de algum ataque. 

- Tá chegando índio ! brada-me um dos 
guardas, ainda cavalgando. 

Muitos? - indago. 
- U ns sessen ta, mais ou 1nenos ... 
- Ven1 vindo do lado onde fugirarri quando 

xeguemo. . . -- completa o outro. 
Nisso, rompendo p·ela macega fronteira, surge 

um índio robusto, alto, de meia idade, olhar esver
deado e corruscante, espumando pelos cantos da 
boca. Segue1n--no a brevíssima distancia uns oitenta 
Xavantes, todos n1Ó<;os, menos um, que se adivinha 
a distancia ser o feiticeiro-mor da tribo. 

Percebo ser, o primeiro, o cacique. Vem arfando 
pela longa corrida. Qui~á, ao corrente dos aconte
cimentos, co1no chefe, venha resolver o "rebus '' 
que a nossa chegada criou para essa gente. 

- Imamana T'resa<;u ! - · brada-me no rosto, 
olhando-me fixo, pois que sou eu que avan<;o, para 
me identificar como chefe dos homens que lá estáo. 

- Imamana Willy - retruco-lhe, apontando 
para o meu peita. 

Com isso declinamos as nossas qualidades de 
comandantes. Estamos empatados. O índio fala 
rapidamente. Tenta me explicar urna por<;áo de coi
sas e presenteia-me com a sua baba esbranqui~ada 
que cospe de'vido a pressa que tem em explanar seu 
ponto de vista que nao con1pre.endo. 

Para nao me inferiorizar, falo-lhe tan1bém rapi
damente, dizendo-lhe que lá estamos como amigos, 
que viemos para resolvertr}OS um problema de paz, 
que o " .paralelo 38" deverá ser respeitado por ambas 
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as partes. Eu falo e ele fala. Simultaneamente. Pa
rece que chegamos a um acórdo pois que calamos 
de repente e aproveito isso para respirar fundo e 
limpar os perdigotos· do n1eu rosto. 

Mando que lhe entreguem a crian<;a. Por um 
rápido momento a ferrenha caratonha do índio de
sanuvia-se e un1 curto sorriso sulca-lhe o rosto matt. 
Agarra o petiz, ergue-o alto, entrega-o a um subor
dinado que corre em dire<;ao a Sul, embarafustando 
por dentro da mata, onde estao escondidos os demais. 

O "imam~tna" (chef e) nao perde tempo. Arran
ca-me o facáo. Tiro-lho das maos porque desejo que 
aprenda a respeitar a propriedade alheia. Fac;o-o 
entender que nao ~eve tirar nada de ninguém e 
minha mímica expressiva é, gra<;as a Deus l - com
preendida. Reedito, com um desembara<;o que faria 
in veja a qualquer "astro" hollywoodiano, as peri
pécias dos ataques que eles executaram em Caracol 
e, levando-o pela máo, fa<;o-o penetrar em seu 
acampamento, apontando-lhe todos os objetos que 
lá se encontram furto das rapinagens. 

O brutam,on te parece com preender e agora 
expande-se em considera<;óes de ordem económica, 
mostrando-me a boca, apontando para o estómago 
como para me dizer: 

- Estamos com fome senhor civilizado e nao 
ternos ferramentas para pod'ermos trabalhar e nem 
comida para enchermos o bandulho ! Portanto fomos 
buscar onde tudo isso ~e encontrava. Há crime? 
Fiz mal? 

Tento meter-lhe na cabe<;orra que realmente 
fez muito 1nal. Que poderia ter pedido e que outra 
vez o fa<;a. Nada de roubar, de carregar, de arruinar 
e de incendiar as roc;as. 
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O malandro compreende muito ben1 e abaixan
clo as palmas das maos, C0111 gestos bruscos, para 
o chao, várias vezes, parece fazer um juran1ento ! 
Enquanto 1ne explico co1n Tresa<;u, outro índio fur
ta-n1e o facao ! Mal ·e mal seu chefe acaba va de dizer 
que as coisas correria1n de forma mais suave eis que 
U!TI seu Subalterno O desmente a luz do n1eridiano ! 

Consigo rea ver n1eu precioso "ferro'' e dou, .erh 
troca, outro. Depois vamos distribuindo tudo quan
to podemos distribuir. O cinematografista sua em 
bicas para poder tirar algun1a cena. S·endo japones, 
é tomado por ínclio pelos Xavantes que o cercam e 
festejam, tentando arrancar-lhe a 1naquinária presa 
ao pesco<;o pelas tiras resistentes de couro. 

É um gozo verificar a forma com que o nipo
nico se entende com os índios. ~le fala o seu 
intricadíssimo idioma e eles respondem com o in
compreensível linguajar. Mas milagres dos milagres ! 
Parece que se entend·em e entre o amarelo e os 
vermelhos, surge estreita camaradagem, intercalada 
pelas sonoras risadas que floreiam o inacreditável 
diálogo! 

Que foi que eles disseram Takaki? 
Xabe no! N ó cumplende no? 
Mas como! Entao nao é japo1:J.es a língua 

déle.s? 
O bom filho do Império do Sol Levante sorri 

as. investidas dos companheiros que nao perdem o 
bom humor. Está na berlinda e trata de se livrar 
da melhor forma possível. 

- Olhe para a direita chef e! - alerta-me um 
dos homens. 

Olho e noto que os guerreiros Xavantes, obede-
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cendo alguma orden1, forma111 extenso paredao, lá 
distante, unidos ao contato de cotovélo, nun1 alinha
mento militar perfeito. Sao uns trezentos, mais ou 
menos e par·ecem, vistos assim a distancia, um pa
redao rubro, hirto de pontas que sao os grandes 
arcos sobrando pelas cabec;a~ daquelas estaturas 
respeitá veis. 

- Tem 1nais do outro lado! 
Olho também para o outro lado e mais um 

"paredao" de índios forma-se silencioso. Eu que 
lhes conhec;o em demasia as virtudes guerreiras e 
que _sei da forma com que se comportam n.os com
bates, trato dE encurtar a conversac;áo animada e 
camoufladora do amigo Tresac;u. 

Olhando dentro dos n1eus olhos ele apercebe-se 
de que as snas deter1ninac;oes estao sendo cumpri
das. Para a sua mentalidade, a cilada que preparou, 
quic;á apressadamente, dado o imperativo de nossa 
surpresa, haja a surtir efeitos. Indiscutivelmente as 
f ór<;as guerreiras que se desclobram a nossa frente 
nao sao para se desprezar ... Uns seiscentos gu,er
reiros e que guerreiros ! 

Nisso, num rápido gesto, Tresa<;u arranca-me 
da cintura o facao e fá-lo pela segunda vez. 
Estendo a máo para reaver a arma e dá-n1e um 
en1purrao violento que me distancia de uns passo~. 
~sse gesto autoritário do "imamana" acende o en
tusiasmo da turba e um urro uníssono, soturno e 
poderoso, eleva-se a distancia. 

O momento é crítico. Colocou-me, Tresa<;u, 
com a sua ousadia e seu etnpurráo, em situac;áo de 
manifesta inferioridade. ·o restabelecimento d'o 
equilíbrio e de 1ninha autoridade é questao de se.:. 
gundos. N esses rápidos segundo~ percebo dois ou 
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tres dos meus homens como que apanhado~ de sú
bita maleita, tal é o tremor das maos. 

Dou um passo a frente. Restituo o empurrao e 
arranco o facao das robustas maos do "pelado" . 
Grito-lhe, com tódas as minhas fórc;as, urna admoes
ta<;ao rude. Gesticulo furioso. Ciuardo o " ferro'' e 
dou urna ordem: 

- Montem, rápidos! Carrcguem as arn1as ! 
Os homens voam por cima das setas. O baru

lhar dos ferrolhos distingue-.se nitidamente no si
lencio que se seguiu a rapidez do que está havendo. 

- Abrir em leque. Estender a linha ! 
Executam num ápice. Desdobra-se, con10 no

velo, o grupo. Tresa.;u olha e seus bulbos saltitam. 
Seus acompanhantes recuam de costas, t ropec;ando 
sobre os ca lcanhares. A tensáo cresce desmesura
damente. Eu espero um avanc;o en1 n1assa da 
bugrada. 

- Tenham calma absoluta! - g rito aos meus 
homens - I sto vai acabar bem ! 

- Sim. . . bem mal. . . - retruca alg ué1n do 
grupo. 

Acerco-me do grande indio. Fac;o co1n que se 
vire e olhe para os meus comandados que, imóveis 
como estátuas, aguardam. Sacudo-o e fa<;o-o com
preender, com mímica muitíssin10 expr·essiva, ba
tendo com a mao na culatra d.o meu mosque tao, 
que nao seríamos apanhados de surpresa. Afinal 
das conta~ eu devo me mostrar severo, resoluto, 
áspero, em face do imprevisto. Sinto as minhas cos
tas quarenta olhos grudados em mim. E vejo, a 
minha frente, cerca de seiscentos pares de olhos 
sondand·o-me e sondando Tresac;u. Quarenta contra 
seiscentos. . . N ós no centro, eles em semicírculo. 
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Urna enorme tenaz pronta a se fechar e esmigalhar ! 
Tática perfeita de bolsao, e nós no meio . . . 

Indico ao " imamana" os meus h omens e depois 
mostro-lhe os seus guerreiros prontos a investida. 
D epois fac;o o gesto de quem retesa um arco e, em 
seguida, de quen1 aperta um gatilho. Compreende e 
faz-me que nao com as maos e repete, bem alto: 

- Ac;ueci . . . Ac;ueci. . . (amigo. . . amigo) 
Em seguida explica-me - chego a compreen

de-lo perfeitamente, de tal forma procede, que sao 
os Caiapós os inimigos figadais. Que eles estao sen
do acossados pelo odiado inimigo que já lhes matou 
n1uita gente, inclusiv·e muitas crian<;as. E ao expli
car is so, levan ta a ináo em várias al turas e p_or 
várias vezes, co1no para mostrar e dizer da idade 
dos petizes sacrificados pelos caiapós. 

D e súbito enfurece-se e olhando para os lados 
do Norte, onde habitam e perambulam os Caiapós, 
bate com o pé no chao, faz como quem arma e dis
para o arco e tocando no meu mosquetao, insinua 
que eu deveria acompanhá-lo para proporcionar 
un1a co<;a solene aos invasores que perturbam os 
jnocentes Xavantes ... 

P ara dar 1naior valor a sua explica<;áo, apa
nhando u1n graveto do chao, enfia-o na boca de 
minha arma, tamponando-a, em sinal de paz. Bate
me un1as pahnadas nos ombros, significando com
pleta amizade. Depois arranca o pauzinho de onde 
o enfiara e mostra-me novamente o Norte, fazendo 
o gesto de quem dispara e outro de quem convida 
para um acompanhamento. Os seus seguazes, inclu
sive o g rotesco e enrugado feiticeiro, secundam o 
"imamana" e fazem o gesto convidativo de avan
<;armos com eles para guerrearmos os Caiapós. 
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Nao há dúvida nenhuma que sería.1nos aceitos 
com vivas demonstra<;oes de afeto en1 caso po
sitivo ... O finório do "imamana" dá-n1e urna li<;ao 
completa de agilidade mental. Reflexos imediatos 
que lhe permitiram, 'vendo fracassar o seu plano, 
torcer a "1nanifesta<;ao bélica" para as bandas dos 
Caiapós . . . A súbita revira vo l ta de Tresa<;u deixa 
aflorar cert:a perplexidade nas fisionomías dos Xa
vantes. Em todos os casos, sendo que é ele quem 
manda, prontos estao a nos rec.eber de bra<;os aber
tos para, unidos, n1archarmos contra os pérfidos 
Caiapó~ ... 

Mantem-se rigidamente em forma. Depois, sem 
que eu lhes percebesse a orde1n que naturalmente 
recebera111, vao se encolhendo, laterahnente, para 
dentro da n1ata, de onde sairan1, 111inutos antes, con1 0 
que puxaclos por un1a corda invisível. 

O·lho-os aten ta111ente assim como olho para o 
séquito desarn1ado que acon1panha o grande guer
reiro chefe e que já agora se reaproxi1na. Vejo 
ccn1. verdacleiro prazer confir111aclas todas as minhas 
clescri<;óes feítas en1 1938 e quando me foi dado 
estudar prin1eiro entre_ os prin1eiros o tipo físico 
dos Xavantes e alguns usos e costu1nes dessa ra<;:él. 

Sao reahnente belos esses ínclios cujas fisiono-
111ias le1nbram os tra<;os dos egípcios que estamos 
acostumados a ver nas gravuras antigas ou nas re
produ<;6es de revistas científicas. Olhos ligeiramente 
oblíquos, afastados, que é sinal de inteligencia, 
abren1-se como janelas esverdeadas sob a testa atn
pla e larg·a. Nariz bem desenhado, forte1nente plan
tado, retilíneo, por sobre as bocas largas, sensuais 
que, abertas, permitem verificarem-se as esplendi
das e robustas dentaduras que se encravam nos 
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maxilares fortes e quadrados. O derme é liso, aceti
·nado qua.se, escuro, com tendencia ao bronzeo car
regado. Os cabelos preto~, sao cortados em larga 
franja na testa, até a altura das orelhas ornamenta
das por uns pauzinhos rolic;os de dez centímetros 
de comprimento, atrav·essados no lóbulo. Há os que 
raspam as cabe<;as, outros que tem os cabelos cor
tados c_urtos. I_sto é sinal de luto por um parente 
mais próximo ou mais longínquo. Mesmíssimo 
costume dos índios Tapirapés. Os d·an<;arinos esco
lhidos entre os mais ágeis, exibem, no centro do 
cranio, urna tonsura, identica em tamanho e fei
tura a dos padres. Sao longimembros, espáduas 
largas, deltóides salientes, musculaturas alongadas, 
flexíveis, como as d'os pugilistas. Nada de agrupa-
111en tos nodosos. Os triceps saltitam ao menor mo
vimento dos bra<;os, traduzindo a for<;a propulsória. 
Tórax largo, cinturas estreitas, pernas bem modela
das, robustas, joelhos pequenos, harmoniosos no 
conjunto e pés largos, grandes, d.edos esparramados 
de caminhantes incansáveis. As maos sao pequenas 
1nas robustas. Cuidam amorosamente do pubis que 
mantém lustroso como seda, penteado para o alto 
trancando o prepúrcio, com um capucho feito de 
casca de taquara amarela, em forma conica. Ne
nhu1n arabesco pelo corpo, nenhum desenho a lhes 
deturpar as linhas esbeltas. Somente o peito e o 
ven tre pin ta:dos com grossa camada: de urucun, 
formando um quadrilátero perfeito. 

Muitos encharcam também as cabeleiras com o 
\ 7ermelho vivo tirado dessas sementes e, esfregando 
essas cabeleiras exudando rubro, na testa: dos civi
lizados, traduzem o sentimento de amizade que, a 
partir de entao, os unirá. 
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Abra~ar urn Xavante, num transporte de entu-
siasrno, é tingir toda a frente de urna camisa ou de 
urna gandola de vermelho intenso. Tarnbé1n para 
darem clara e insofismável demonstrac;ao de ami
zade, costumam molhar um cipó que trazem enro
lado na mao direita e esfregá-lo nos brac;os e maos 
dos visitantes. Desprende-se, desse cipó, u1na gosma 
incomodativa que seca rapidamente, transformando 
a pele num verdadeiro pergaminho. Basta lavar 
para que a sensac;ao des0:pare<;a e desaparec;a a 
gosma também. 

Mas a suprema prova de real amizade, de querer 
prolongar para sempre . um trato de nao beligeran
cia, é feito com o cordao que amarram ao pescoc;o 
da gente em forma de gravata borboleta, num lac;o 
identico feito pelos elegantes das grandes cidades. 
Esse cordao é tecido com algodao e tem a grossura 
de um lápis. As pontas sao desfiadas, formando dqis 
chumac;os .esbranquic;ados e no centro (que depois 
de amarrado da forma com que descrevi , ficará si
tuado na nuca) le'\ranta"-se um outro chun1acinho 
feito com penas de ga\r"iao. Quando um índio Xavan
te retira do próprio pescoc;o esse único adorno que 

,, usa e passa-o para o pesco<;o do civilizado, pode-se 
dormir tranqüilo que nada acontecerá. . . em se 
mantendo os olhos bem abertos ! 

As vezes, quando o pescoc;o do visitante é mais 
grosso do que o do possuidor dessa espécie de gra
vata, entao o lac;o é passado nos pulsos. O efeito é 
o mesmo. 

CAPÍTULO IX 

J á ti ve oportunidad e de explanar, ein outros 
trabalhos, que o índio Xavante é de um primitivismo 
que beira o estado selvagem dos aborígenes da 
Austrália e, en1 determinados setores, apresenta 
angules ele civiliza~ao que e;;pantam. 

Sabido é que o Xavante nao conhece o uso das 
embarca<;óes. Mas assim mesmo navega servindo-se 
d·e pequenas jangadas que ele mesmo fabrica na 
hora da necessidade, amontoando troncos e galhos 
de "jangada", que é um dos madeiros 1nais leves. 
Quando nao encentra essa madeira, entao recorre 
aos talos dos buritis que enfeixa ein grossos rolos, 
amarrando-os estreita1nente com as cordas que ta1n
bém fabrica (:; que sao perfeitas. Sabe dar la<_;OS 
co1no poucos outros índios o fazen1 e sabe construir 
seus are.os e flechas com verdadeira arte, assim 
co1no céstos, balaios, esteiras. Conhece o segrédo 
da curtic;áo das peles, conseguindo verdadeiras ca
mur<_;as, especialmente co1n o couro dos gamos. índio 
dos cerrados, aborrece a mata. Can1inhante incan
sável é, entretanto, perfeito nadador, se bem que 
viva quase que exclusivamente recluso em seus vas
tos territórios, procurando os rios em determinq.das 
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épocas. Nao ama em demasia os ad?rnos. Li_:i1it~-se 
ao fabrico do~ cordoes que descrev1 e que ~a~ s1m
bolo de amizade, espéci-e de passapoi:te, d1re1, que 
dao certa impunidade aos seus possu1dores, a urna 
espécie de pingentes endurecido~ con1 farinha ele 
jatobá e pintados de uru~un, enfe1tados, nos quatro 
fios que escorrem latera1s ao grupo central, pelas 
sementes de urna fa'va do cerrado, que se asseme
lham estranhamente as con tas comuns. Nada de 
grandes plumagens, ele exterioriza<;oes suntuosas de 
enfeites tao a gosto dos ~utros índios. U ma ou outra 
vez, quando das danc;as, que sao acompanhadas pelo 
cantar cadenciado, fincam na cabec;a pequena coroa 
feita com aigretes de garc;as brancas. 

'É o Xavante um bom construtor de estradas. 
Nisso evidencia seus penclores a engenharia. Quic;á 
vestigio de tempos outros e quando seus maio:ais 
residiam em cidades famosas. Há estradas fe1tas 
pelo_s xavantes, tao boas quanto as poderiam fazer 
os civilizados. Também as choc;as obedecen1 um 
estilo que lembra cúpulas de templos. As vezes 
fabrica u1na verdadeira casa, de quatro águas. Ten1 
suas roc;as, amplas e b,em cultivadas. Basta-se com 
as "ferramentas" pri1nitivíssimas onde o n1achado 
de sílex é con1un1. Devido a falta total e co1npleta 
de armas de corte, maceta en1 sentido horizontal 
um tronco, um ramo, um pau, procurando afundar 
o sulco numa perfeita circunferencia, até ad-elga- _ 
c;á-lo e derrubá-lo em seguida. nsse uso está tao 
arraigado que com os machados e facoes que nós 
lhes proporcionamos, buscaram de~r?ba~ um tronco, 
procedendo da. mesma forma, admirando-se gran
demente quando lhes ensinamos a forma mais prá
tica de corte oblíquo e o fator cooperador da natural 
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inclinac;ao da ár'vore que evita e dispensa o desba_s
tamento circular. 

Enquanto que os demais silvícolas preparam os 
tacapes cotn esmero, dedicando-lhes horas e dias de 
trabalho, o Xavante na 1naioria das vezes contenta
se con1 as nodosas raízes que consegue. Tosta-as 
ao fog·o, adelgac;a-as nas pontas, pela fric~ao, e em
punha-as de forma tre1nenda, transforn1ando-as em 
armas perigosíssimas e tao boas ou superiores as 
que saem das 1naos de artistas de. outras tribos. 
Entretanto, nas horas ele laz.er, fabrica as famosas 
bordunas que usa para determinadas exibi~oes e 
que sao um primor de arte indígena e, como armas 
de defesa e ataque, simplesmente terríveis. 

Oxalá eu pudesse aprofundar-me, até as minu
dencias, nessa descri~ao que apenasmente bosquejo 
e que é o quanto me foi dado ver e verificar. Ainda 
ninguém teve a ventura de poder viver uns tempos 
nalgtim grande aldeamento xavante. Semente assim 
podería1nos ter conhecimentos mais amplos. da for
ma com que ele vive e os objetos que usa e como 
os obtém. * 

Nunca vi em poder de um xavante qualquer 
instrumento musical, por primitivo que fosse. Nada 
que se assemelhe aos maracas, aos _chocalhos-. Em 
compensac;ao sabe assobiar como qualquer cristao, 
fac;anha essa que nao é dada a qualquer outro índio. 
Gosta de assobiar, acompanhando-se nas danc;as que 
sao a exteriorizac;ao do mundo que concebem e que 
descrevem com o fortíssimo bate-pé, contorno obri-

* N . R. :f:: bom lembrar que o A refere-se a datas anteriores 
a maior aproxima~ao désse gentio, levada avante pos
t eriormente. 

.. 



110 WILLY AURELI 

gatório dessa arte que cultiva1n e amam, a ponto de 
n1anter.em seus bailarines en1 estado de grande trei-
11an1ento, diferenciando-os dos outros, seja pela 
insigna que lhes é itnposta no centro da cabeleira, 
confor1ne descrevi, seja pela exclusao a qualquer 
ot!tro trabalho rude a que poderiam ser submetidos. 
É o dan<;arino da ra<;a Xavante, espécie de sacerdote 
e n1ui possivelmente as mulheres 1n6<;as, dedicadas 
aos mes1nos. escapos e fins, nao passem de g·enuínas 
vestais. Nada sabe111os sobre o Xavante a nao S{'l' 

o pouco que eu trouxe quando de minhas entradas 
em 1937 e 1938, o pouco que me foi dado ver agora 
em 1950 e o pouco que o Posto de atra<;ao do Servi<;o 
de Prote<;ao aos indios. no rio das Mortes, conse
guiu observar. No entanto acredito que o Xavante 
ainda será urna caixa de surpresa a muito etnógrafo 
e etnólogo. Desvendará, quando aproximado de 
forma mais duradoura, capítulos inéditos que per
mitirao remontar a eras longínquas, borradas de , 
nosso conhecjmento, permitindo a abertura de u·m 
postigo por. onde a ciencia afundará num verdadeiro 
oceano de descobertas no que diz respeito a história 
ameríndia. 

O Xavante denuncia, com a sua simples pre
sen<;a', o ser superior. Seu rriodo de andar, de gesti
cular, ~eu porte; sua maneira altiva, inata nele, de 
encarar as coisas, quando lhes sao exibidas, a 
soberba congenita, o desprezo superior que denota 
até em minuc.encias, tudo isso traduz épocas de 
grandeza que foram herdadas, se bem que deturpa
das pelo retrocesso de séculos ou milenios, por esse 
gentio que subsiste . exclusivamente pelo seu valo.r 
intrínseco, pela for1na guerreira co1n que se defende, 
pela rigorosa higiene ·que tnantém eni. seu habitat. 

• 
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Jamais um Xavante senta direta1nente no chao, se1n 
antes preparar un1 a1nontoado de galhos ou folhas 
na falta de sua esteira triangular que carrega. E nao 
pern1ite que ninguén1 tom.e contato como chao, sem 
essa espécie de resguardo. Eu, quando quis sentar
n1e nun1 grupo de X avantes, fui in1pedido de faze-lo 
antes que um índio me preparasse o as~ento ! 

O ínclio Xavante possui virtudes inúmeras. En
tre elas posso citar a sobriedade. Nao é guloso, 
contenta-se co1n pouco. Desconhece o uso do tabaco, 
conforn1e já tive oportunidad.e de obser'var e narrar 
vai para treze ano.s e qi1ando, primeiro, abordei-os. 
Admiram-se cotno crian\as grandes vendo um civi
lizado extrair fuma<;,a de um canudo e chegam a 
demonstrar verdade~ro espanto quando alguém 
e;<p·ele a fumac;a do cigarro pelo nariz f Eu, por te-lo 
feito inadvertidamente, vi-me abrigado fumar meia 
dúzia de cigarros, fazendo com que a fuma<;a atra
vessasse os canais nasais e, com isso, entupindo-os 
de . . . fuligen1 ! Era de ~e ver a alegria esfusiante 
dos agigantados índios, atentos a saída do fumo 
pelas narinas. Instados para urna "tragada", ne
gam-se perentoriamente. 

Aborrecen1 tudo quanto é doce. Rapadura, a<;ú
car, melado, caramelos ou ·outros, sao dispensados. 
Custou faze-los experimentar feijao. Depois d.e certa 
relutancia e depois deles próprios terem-no cozinha
do, comeram-no entre caretas. Também nao lhes 
agrada o arroz, n1as nao dispensam plantá-lo. Qui<;á 
venham a come-lo depois de transformado em 
far inha. 

_A, co1nida básica dos Xavantes é fe.ita de milho, 
1nandioca, farinha de jatobá, e gafanhotos, de que 
sao gulosos. Comem-nos crus ou assados por cima 
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das brasas, após terem arrancado as. asas, a~ pernas 
e as cabe<;as. Dada a enor1n·e quant1dade desse~ r.o
leopteros apanham-nos abundantemente. Aprec1an1-
nos, especialmente, quando sacado c?m mel de 
abelha. Formam espécie de massa gelatinosa com o 
macetamento dos dois ingredientes. Depois de be1!1 
pilada, separan1-na em b?linhos e e.nche1n os esto
magos, arrotando de gozo ou de1xando escapar 
ruidosas flatulencias provocadas pelo engurg1ta
mento de semelhante manjar. Diga-se de passage1n 
que nao é tao ruim assim como se _pensa. ~o~ que 
torcerao os lábios, ao lerem esta~ hn~as, d:r~1 ~ue 
no próprio interior de Sao Paulo ha mu1t1ss1ma 
gente civilizada que come as "i<;ás" e acham-nas 
esplendidas. Ou limitam-se a sugar-lhe o volumoso 
traseiro cheio de mel silvestre. Portan to ... 

Há' certo vestígio bíblico no uso de se~elhan5e 
alimento. O Novo Testamento fala em Sao Joao 
Batista cujo prato do dia nao passava de gafanhoto~. 
N enhuma novidade pois. Seguem, a través dos se
culo.s, os Xavantes, um cardápio de eras longínquas. 

Como complem·ento, usam e abusam da pesca 
e cac;a. Mas tendo milho, estao satisfeitos. ~omem-
110 cru duríss1mo como é, macerando-o fac1lmente 
com as. poderosas mandíbula~, verdadeiras mós de 
n1oinhos humanos! Enchem a boca con1 a punhada 
d·e graos e, ''trae-trae", tran.sfor:nam tu do numa 
farinha úmida pela forte sahvac;ao. Quando apa
nham um peixe (pescam com as flechas), matam~no, 
mordendo-o fortemente a altura da cabec;a, tr1tu
rando-lhe o espinhac;o. Em se tratando de piranha, 
buscam um pau ou urna pedra, para esmagá-la. Em 
matéria de carne nao sao tao meticulosos quanto a 
cereais ou guloseimas. Comem tudo: desde a anta, 
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o cervo, até a cobra. Nada lhes escapa. Entretanto 
respeitam a carne de boi. Aliás está generalizada 
essa ojeriza pela carne da "bororema" e soment.e 
índios depois de larguíssimos contatos com os civi
lizados se atrevem degustar um bife. As mulheres 
jamais, mesmo que vivam mil anos com a mais 
refinada .sociedade moderna! 

O índio Xavante suporta estoicamente verda
deiras épocas d.e jejum, quando a isso obrigado por 
urna série de fatóres adversos, como guerras, exo
dos incendios das próprias ro<;as, mas nao resiste ' . 
muito tempo a sede. Estando próximo a água, bebe 
constantemente, como se 'fora devorado por um fogo 
interno. Creio que um cidadao surpreendido por 
urna perseguü;ao de Xavantes, poderá se livrar com 
relativa facilidade embarafustando por um territó .. 
rio privo de água. Aliás, quando em 1938 demandei 
a Cordilheira do Roncador, após a~ memoráveis 
jornadas do encentro com os xavantes, fui por estes 
insistentemente perseguidos dia e noite, obrigan
do-me lan<;ar mao a toda a estratégia de que era 
conhecedor para me safar e safar os meus homens 
de um possível lnassacre em larga es.cala. Mas quan
do penetrei no deserto do Kuruá, esse deserto que 
quase ultimou com a "Bandeira Piratininga" pela 
falta absollta de água, os índios pararam a orla 
e nao mais nos perseguira~. É que tinham conheci
mento da inexistencia do precioso líquido e nao se 
arriscaram ! Constatei, nesse último contato com os 
xa van tes, essa, diremos assim, fraqueza da ra<;a pois 
que, guarnecendo o espelho d'água onde estavam 
os dois machados de "molho", enquanto esperáva
mos a vinda do "imamana", priváramos os índios 
de beber e isso constituiu, para ele~, um verdadeiro 
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suplício, com o nosso c.o"mpleto desconhecimento, 
que ja1nais tería1nos chegado a sen1elhante cruel
dade. O próprio Tresa<;u, quando me acompanhou 
por urna légua, dando-me clara demonstra<;ao de 
sua estima e simpatia, bebeu toda a água que con
seguiu obter de nossos cantis, jamais saciando-se. 
Enquanto isso, nós nem sequer n1olhamos os lábios ! 

O Xavante respeita relig iosamente os seus su
periores. Obedece cegamente, nada fazendo sem lhe 
ser dada a necessária per1nissao. Quando os abas
tecemos de milho, f eijáo e mandioca, para o almo<;o, 
e isso durante o período de suas visitas ao nosso 
acampamento, conforme v~remos mais adiante, to
dos os ingredientes eram depostos aos pés do "ima
mana" que, a seguir, designava quem deveria 
coze-los. Era ele mesmo que fazia a distribuic;ao 
posterior, cuidando que houvesse um quinhao igual 
para cada um_. servindo-se por último! Também 
enquanto o "imamana" permanece de pé, nenhum 
outro, nem mesmo o feiticeiro, que goza de 
grandes regalías, atreve-se sentar. Mas quando o 
chefao senta, todo~ os demais sao obrigados a sen
tar e os que nao pendem a esse desejo, distanciam
se rapidamente ou sao brutalmente distanciados. 

* 
Resolvo dar por finda a nossa missáo e iniciar 

o regresso. Parece que tudo ficou esclarecido e que 
os índios, daqui por <liante, usarao novos métodos 
para obterem o necessário, quando de suas andan<;as, 
que sao raras, diga-se de passagem. De mais a mais, 
em se e~tabelecendo um con tato ·mais amigo, ha verá 

• 
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facilita<;ao ein um mútuo entenclimento que se trans
formará, com o passar dos anos, nessa an1izade que 
une várias tribos aos civilizados. Despidos de suas 
vestes terrorística.s, já mais inclinado a aproximac;ao 
do odiado civilizado, verificando que o homem de 
hoje nao é mais o inesmo que em 1790, nos ten1pos 
da gov.ernan<;a de Tristao da Cunha, submeteu-os 
a tantos abusos e persegui<;oes, a ponto de obrigá-los 
ao grande exodo, os Xavantes ainda poderáo se tor
nar úteis a coletividade e a ~i próprios, sempre que 
aceitem as conseqüencias de um contato com a civi
lizac;áo e todos os seus males ... 

Enfim: n1ais nada tendo a resolver, íac;o com
preender Tresac;u que iríamos a caminho do regres
so. O grande guerreiro, cuja fama já tinha corrido 
aquel.es mundos, nao quer saber de despedidas e 
divide-se em quatro para me convencer pousar aqueta 
noite no local onde me encentro, chegando a me 
arrast~r, quase, ·até um local aprazível, onde já 
estivéramos vigilantes, com boa sombra e água, 
mostrando) com a sua mímica expressiva, que lá 
estaríamos a contento e dormiríamos como prín-. 
c1pes ... 

Agrade<;o-lhe as boas intenc;oe~. Sucede que 
estar no meio de um 1nilheiro de índios pouco cate
quizados ainda e com leves fuma<;as de capitula<;ao, 
nao é lá muito fagueiro. Vinte homens, cansados, 
já bastante nervosos, atravessarem urna noite de 
vigília para, quic;á, tanto dentro da escuridáo ou 
logo no dia imediato, verem-se a brac;os com alguma 
surpresa dolorosa, nao é coisa que eu deixasse de 
considerar com o peso da responsabilidade que 
assumira. Sempre saí-me bem nas minhas emprei
tadas, por rudes ou difíceis, vencendo onde outros 
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fracassaran1, justan1ente pela previdencia de n1eus 
a tos. Nada nesse nlundo me demoveria de regressar 
naquele momento. Há em mim, grandemente desen
des·envolvido, um sexto sentido que me alerta. Devo 
a esse sentido "extra", ter escapado de boas. Por
tan to, agradec.endo da forma mais gentil o ofereci
n1ento, acompanhando tudo isso con1 uns presentes, 
inclusive urna lata vazia de brilhantina perfumada, 
que rnuito agradou Tresa<;u, dou ordem para poren1-
se em col una e seguirem o guia Juvenal, a que1n 
recomendo buscar um pouso a 1narge1n do rio 
Solidao, urnas léguas n1ais acima. 

Tresac;u, já con1ovido con1 as den1onstrac;oes 
de aprec;o e amizade, faz questao fechada de nos 
acompanhar, e mais quatro de seus imediatos, du
rante vários quilometros, bebendo da nossa água e 
oferecendo · a· dele que encontrou num dos fardos 
abandonados quando da fuga e que verificou estar 
intacto, fato esse que o rejubilou grandemente, au
mentando, a nosso favor, o termometro de sua 
estima pessoal. 

Depois, ao seguirn1os definitiva1nente, ficou 
ainda largo tempo agitando a mao, na despedida 
carinhosa. N ós também acenamos, até que o perde
mos de vista. 

Juvenal conduz-nos para urna "en1puca" 
espessa que se ergue logo após urna forte depressao 
de terreno, espécie de trincheirao muito bem esco
lhido pelo valen te caboclo. A "empuca ", 1nuito 
extensa en1 comprimento, mas breve em largura, 
dá para o rio de cujas águas fartamo-nos e farta
ram-se os cavalos. Montamos o acampamento e 
distribuí, para aquela noite, urna guarda atenta, 

.... 
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sendo que un1 dos meus hon1ens e u111 dos do grupo 
do Severiano, en1 lugares opostos e sin1ultaneamente. 

A noite desee rapidamente. Nada de Lua. 
Apenas trevas con1pletas, fato esse que aun1enta 
a tensao nervosa das sentinelas, ainda mais que 
durante a distribui<;ao do rancho, fala-se nas pos
sibilidades de urna vinda inten1pestiva dos índios, 
cujo hu1nor muda constanten1ente, sujeito aos capri
chos . do espírito infantil e irreq uieto que lhes é 
próprio. Bastaria que o feiticeiro, por exemplo, 
"achas~e" oportuna urna "visita" noturna, para que 
os índios se apossassem daquilo que ".adivinharan1 
estar nos ca<;uás dos cargueiros" para que houvesse 
un1a verdadeira n1ar1nelada em pleno ser.tao. Ora, 
sendo que tudo é possível, nada como dormir ape
nas com um único olho, mantendo a cavalhada pelas 
proximidades e todo o equipamento enfardelado. 
Mesmo porque nao sabia se os Xavantes acredita
vam ou nao no Mapinguari ... 

A primeira hora da madrugada V'OU em servi~o 
1 

de ronda. Antes acerco-me do caboclo que está aga-
chado, tendo a carabina atraves·sada nos joelhos. 
Fuma pachorrentamente o "palha" e resmunga: 

chef e? 

Tá tudo em carma ... 
Antes assim ... 
Pois xim. . . ante~ axim. . . É mió, num é 

Claro! 
Uhm. . . N um tá nada claro cum esta mar

dita escuridao ! 
- "Aí está um homem que tem bem acentuado 

o senso de humor", penso com os meus botoes, 
di_stanciando-1ne. Por este lado, em chegando os 
índios, estamos seguros. O homem é curtido e tre-
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mendamentc calmo. Creio que até estcja gozando 
intensamente a aventura. 

Dirijo-me ao outro setor onde deve estar de 
guarda o jovem Peter. Nao o vejo, apesar dos esfor
<;os. Assobio baixinho e ele me responde. Enc-0ntro-o 
também tranqüilo, fumando o seu inseparável ca
chimbo, encostado num arbusto de encontro a en
trada da macega. Tem amplo campo de visao 
a s1:1ª frente mas, lateralmente, nada poderá prever, 
dado o obstáculo natural. 

- Nervoso? 
- Qual o que chef e! Tudo azul por aqui ! 
- Pois olhe, eu acho que é tudo trevas e nao 

desejo parodiar o Joao Vermelho que há pouco fez 
blag ue comig o ... 

- Pois sim. . . tudo escuro como breu mas 
' tudo en1 caltn.a. 

- Entretanto as cluas horas de g uarda, a ssim 
como agora, num ambiente que ainda vibra de emo
tividade, nao deven1 ser lá muito aleo-res - dio·o 

d 1 
. o b 

eu para son ar- he o ínt1n10. 
- Acho tudo naturalíssimo - responde -

Realn1ente a vig ilancia a ser prestada deve ser maior . . ' 
mas vive-se intensamente dentro dessa tensao sem 
entretanto, beirar pelo nervosismo. ' ' 

Peter é um rapaz culto e tem a sua filosofia. 
Fico .pales~rando com ele mais um bocado e depois 
se~u1mos Juntos para a orla da mac·ega, a fim de 
de1tar um~ olhada ao longe, onde o céu tinge-se de 
rubro dev1do aos grandes fagos dos indios. 

- Se eles continuarem assim - diz o rapaz -
acabarao qucimando o resto do sertáo ... 

- Pois fique sabendo que dessa forma eles 
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continuaráo até a chegada da! grandes chuvas. 
Empós ·eles somentc deixarao cinzas ! 

- Verdadeiros Atilas ! Modernos "flagelum 
D 

.,, 
et ... 

- Voce poderá acender o seu cachimbo ainda 
por muito tempo, nas brasas dos fogos xavantinos. 
Fa~a guarda atenta e boa-noite ! 

- .Boa-noite chef e! 
Mais tarde vou verificar a " forma" dos outros 

guardas e assim, até de madrugada. Nada como os 
homens saberem o chef e desperto, atento, igual. 
Para d'ormir terei bastante tempo amanha ou de
pois. Hoje qualquer descuido poderá ser fatal. 

Mas felizmente nada, absolutamente nada 
houve. Os ínclios ficaram onde os tínhamos deixa
dos. Bem cedo procuramos os cavalos que se tinhatn 
along ado pelos campos, apesar de fortemente pea
dos. Sen1 confusa.o e sem barulho preparamos tudo 
e em perfeita ordem seguimos. Dois dias após está
v·amos em Sao Félix, narrando tudo quanto tinha 
acontecido. 

Está-me reservada urna surpresa. Dois dos 
meus homens, a quem confiara também o acampa
mento, tinhan1 desertado após arrombarem as caixas 
e furtado arn1as, muni<;ao, n1ateriais e equipamen
tos. Dois homens que sempre juraram máxima 
fidelidade, enaltecendo as próprias qualidades ... 
Há disso na vida da gente e passados tres días ia 
pilhá-los, após persegui~ao Araguaia abaixo, numa 
pra~a solitária onde procuravam se esconder, apre
endendo tudo quanto tinha sido carregado de forma 
táo desonesta e deselegante. 

Foi, esse acontecimento, o "ponto negro" .dessa 
jornada. Aproveito para eD:víar despachos e receber 
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notícias. Um prolongado descan~o imp·unha-se. 
Agora, acalmada a questao, deveríamos seguir via
gem rumo ao Tapirapés para pcnetrarmos nos ter
ritório.s do! caiapós. 

' 

CAP1TULO X 

O roubo e a fug a dos dois ele1nentos em aprec;o, 
deixaram-1ne bastante acabrunhado. Dois rapazes 
que sempre blasonaram qualidades " insuperáveis' ' 
e que, sob as cinzas, trabalhavatn para criaren1 un1 
an1biente de desconfian<;a, desassossego, nervosis
mo. Sabido é que em se colocand'o urna fruta podre 
numa cestinha de frutas boas, estas acabarao apodre
cendo ta1n bém. Os efeitos dessa manobra já se evi
denciavam. Nao 1nais aquela elasticidade costumeira, 
nao mais o entusiasmo esfusiante. Lia-o nos olhos da 
maioria. Mal sabia, entretanto, que outro elemento, 
um dos cinematografistas agregados a expedic;ao, 
tinha urdido outra trama, mandando diz.er a Sao 
Paulo que ele se encontrava em verdadeira situac;áo 
angustiosa, feíto escravo, obrigado a trabalhar de 
dia e de noite, sempre amea<;ado de ser "amarrado 
a urna árvore" ! Lógico que ~eus paren tes, ao rece
berem semelhante carta, alv·oroc;aram-se, ainda mais 
que a palavra "sertao" faz criar caraminholas na 
cabe<;a dos que conhecem apenas o Parque Ibira
puera ... 

Mas havia mais: dias antes chegara ao acam
pamento-base um aviao-táxi, trazendo um rádiote
legrafista que tinha sido pasto a minha disposi<;áo 
pelo Governo de Sao Paulo e que deveria me a~om ... 
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panhar na grande penetrac;ao. ~sse rapaz solicitara 
insistentemente a sua inclusao na "Bandeira" cs
crevendo-n1e verdadeiros poen1as e onde extravasava 
todo o seu entusiasmo que feneceu miseravelmente 
na mes1na hora da chegada ! Sen1 n1uitos titubeios, 
ªº anoitecer do dia em que o tinham depositado a 
margen1 do Araguaia, disse-me: 

- Eu nao fico aqui nern amarrado! Pretendo 
me casar e nao estou disposto deixar minha pele 
nas maos dos xavantes e dos caiapós. Portanto, 
embarco de regresso arnanha mesmo, aproveitando 
o aviao que me trouxe. 

Nada retruquei, se bem que sentisse urna von
tade imperiosa de proporcionar a esse "entusiasta"' 
u1na li<;ao plcna1nente justificada. Ainda mais que 
o seu retarda1nento no embarque ern Sao Paulo, 
estava-me custando bom dinheiro, visto que o 
aviador nao . o trouxera pelos meus belos olhos ... 

Todas essas coisas enervavam-me sobrernaneira. 
Acostumado a comandar homens na mais alta ex
pressao da palavra, verificava quao diferentes eram 
esses que aí estavarn, excetuando-s.e, em 'verd.ade, 
alguns, sempre fi r111es, dispostos, corajosos até a 
temeridade. 

J á no terceiro dia de nosso regresso, homens 
ainda em pleno descanso, chega outro aviáo que vai 
pousar bem distante, cerca de meia légua do nosso 
acan1pamento. J ulgamo-lo, assim a primeira vista, 
um aviao de carreira, desviado do seu rumo, cor
tando. o sertáo. Tratava-se de um bimotor e, por ter 
sumido das nossas vistas, pensamos tivesse rumado 
pelo rio das Mortes, a fim de alcan~ar outra loca
lidade. 

Já o sol comec;ava vestir o seu pijama quando 
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na orla do acampamento surgem tres pessoas: dois 
ho1nens e urna senhora. N oto-lhe, nas fisionomias, 
certa apreensao. Vou ao encontro e me apresento. 
Um dos hornens diz-me: 

- Sou o comandante Nery, da Vasp de Sao 
Paulo e atualmente ao servi<;o do sr. governador. 
Trago para o senhor urna carta. 

Antes de abrir a carta ~áo feitas as apresenta
~oes. O outro rapaz é o mecanice Osvaldo Paranhos 
e a. senhora é urna alta funcionária da Secretaria de 
Educa~áo, senhorita Maria de Castro que, aprovei
tando a ida do aviao, desejou visitar o Araguaia, 
de quem tanto ouvira falar. 

Tomo imediatas medidas para a acomodacao 
dos hóspedes e comboio-os-a residencia do Severia
n o que é comoda e dista um quilon1etro do nosso 
pouso. Procuro cercar, os visitantes com tudo 
quanto é possível nessas latitudes e o co1nandante 
N ery, parando de súbito, diz-me: 

- Senhor Aureli, permita que lhe diga estar
mos surpresos. gratamente ~urpresos com essa aco
lhida fidalga pois que nos disseram, "algures", ser 
a nossa missao algo. . . perigosa, urna vez que o 
senhor era um ferrabrás e a "Bandeira Piratininga" 
compo.sta de ele1nentos nada recon1endáveis ! Enfim: 
que tomássemos cuidados ... 

Engulo ern seco. Percebo ter havido canalhice. 
Realmente houv·e e vim saber rnais tarde toda a 
obra mesquinha do cinematografista da equi
pe, homem que eu vinha trazendo de olho por ser 
um péssimo elemento. 

Há urna cena agradabilíssima entretanto. A 
senhorita Maria, ao se defrontar com a Jaci, solta 
um grito de estupefa<;áo. Abra<;am-se. sao ex-com-
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panheiras de colégio. Sao amigas de larga data e a 
surpresa é mútua. Tudo podiam esperar, fora en
contrarem-se naquele lugar. O ambiente torna-se 
alegre. Soprad.as para longe as nuvenzinhas arqui
tetadas pelo cinematografista, sentamo-nos para 
o jantar que tran~corre alegre. 

Leio a carta. É-me enviada pelo sr. governador 
do Estado de Goiás. Atenciosa, amiga. Pede-me 
entregar ao comandante Nery os dois cinematogra
fistas que deverao alcan<;ar Sao Paulo com brevi
dade, em face da necessidade propagandística das 
eleic;óe~. Comunico o fato aos interessados. Takaki, 
que foi ~implesmente um companheiro de n1ao cheia, 
lam·enta a medida. O outro finge certa consternac;ao 
e comec;a vender os cigarros que lhe sobran1. 
Com isso perecem as possibilidades de u1na 
filmagem inédita junto aos Caiapós. Takaki trata 
de .salvar essa situac;ao e entrega, a meu pedi
d.o, ao Peter, urna máquina de 16 mm., instruindo-o 
sobre o manejo. Magra isatisfac;ao, em verdade, mas 
sempre alguma coisa. Eu também possuo a minha 
máquina de 16 mm e assim poderemos, os dois, 
engenhando-nos, salvar o que seria possível salvar. 

* 
O comandante N ery impressiona-se ao saber 

dos acontecimentos em Sao Félix e, como ótimo 
radiotelegrafista que é, passa pessoalmen te um rádio 
as autoridades, refor~ando os meus pedidos. A se
nhorita Maria de Castro está entusiasmada com 
tudo quanto ve e no dia imediato, quando os levo 
num dos bateloes até o aldeamento Carajá, de Santa 
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Isabel, a gentil hóspede nao cabe em si de conten
tamento, passando a adquirir enfeites e objetos sil
vícolas, gratificando regiamente os índios a quem 
presenteia com muitos objetos também. 

Logo a noite vamos para urna praia fronteira 
onde mando fazer um café a moda do sertao. Noite 
maravilhosa, cheia de encantamento. Os rapazes da 
" Bande ira" desdobram-se em gentilezas. Cantam 
canc;óes nostálgicas. Há quem toque a gaitinha. 
Depois regressamos enquanto que o comandante 
N ery auxilia o 1neu radiotelegrafista no conserto 
de certa pec;a delicada: o vibrador. 

No terceiro dia chega a hora da partida. Des
pe~o-me dos cinematografistas. Takaki tem lágri
mas nos olhos. Sinto o seu corac;ao generoso pulsar 
junto ao meu. Segue ta1nbém Weber que vai a Sao 
Paulo apressar a colheita das ferramenta~ que dese
jamos proporcionar aos índios xavantes, para acal
má-los e sossegá-los em definitivo. Os nossos visi
tan te~, carregados com os materiais adquiridos 
junto aos índios, seguem acompanhados até o campo 
distante. Urna hora depois o possante aviao sobrevoa 
o acampamento, fazendo tres c.írculos concentricos 
em sinal de "adeus". Há como que urna ducha fria 
entre nós todos ... 

J aci, que deveria ter regressado imediatan1ente 
a Sao Paulo, pois que veio até aqui, arriscando-se 
numa viagem sempre perigosa pelos ares, a fim de 
trazer-nos pe\aS de rádio que faltavam e emudeciam 
a estac;ao e, para acompanhar o "famoso telegra
fista", fica em Sao Félix visto ter cedid'o o seu lugar 
ao Weber e: isso, ten do em vista a necessidade 
urgente de serem arranjadas as ferramentas dos 
índios impacientes. Valente companheira que <leve-
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ria, passados n1uitos clias, iniciar a subida do Ara
guaia ele batelao, visto que o av iao prometido, com 
as celebérrin1as ferran1entas, até hoje nao mais 
sulcou os céus do Berrokaa. 

* 
Na manha seguinte a partida do aviao, dois 

ho1nens apresenta1n-se. Deseja1n falar e mando que 
falem: 

- Eu preciso regressar a Sao Paulo, chef e! 
- Pois nao! Elen1entos que fraquejam jamais 

n1e interessaram. Arrume as suas coisas ! 
- Mas ... 
- Chega por favor! E voce? - indago do 

outro, que já está mudando de cor. 
- Parece que tenho urna infec<;ao nos olhos e 

preciso tratar-me ... 
- Aqui ternos todo o necessário. Procure o 

enfermeiro. 
- Mas acontece que ... 
- ... que voce nao regressa e que irá comigo 

aos Caiapós. Podem ir! 
Logo a noite mais um deseja se desligar. E 

ao quarto sou eu que desligo. A grandes males 
grandes remédios. Cortar fora as partes más. Sei 
que nao posso abandonar Sao Félix em face do que 
ocorre e sei 5lue os hon1ens desejam abandonar-me, 
em parte. S1tuac;ao desagradável ! 

No dia imediato reúno todos. Olhos nos olhos. 
o momento nao é para tergiversar. 

- Existem elen1en.tos que se acovardaram ou 
que perderam o senso do dever . Vou fazer um apelo 
nominal e quero urna resposta firme. Peter ! 

TERRA SEM SOMBRA 127 

- Eu continuo! Estarei consigo até o fim ! 
Para tan to eu vim ! 

Pracinha ! 
Estou consigo até quando quiser ! 
Pedro! 
N em se pergunta chef e! 
Osmar! 
Consigo até debaixo d'água ! 
Clóvis ! 

- Vai para seis anos que estou consigo chefe ! 
N em deveria ter perguntado ! 

- Paulo! 
- Até o dia em que eu tiver folego, chefe ! 
O homem com "dor-d'olhos;' decla~a que já 

está melhor e que nao mais pretende volver sobre 
seus passos. Mágica de um aperto de disciplina ... 
O outro também desiste, achando que as saudades 
nao eram tao grandes assim. 

- Dankmar! 
- Fico! 
As coisas melhoram. Dois já se foram. Weber 

também foi, mas a meu mando, e por ser um dos 
excelentes rapazes, estará de volta, haja o que hou
ver. Dois desligo-os imediatamente. Sornados aos 
dois deshonestos, que deverao descer o rio logo mais, 
numa embarca<;ao a motor, levando mantimentos e 
agasalhos, supridos no que fór necessário, sao sete 
homens a menos. 

Ch.ego, com isso, em tempo para reforc;ar o 
espírito da disciplina. Dou ordens ao subchefe para 
que mantenha os rapazes em atividade. Nada como 
o "dolce far niente" para amolecer vontades. Ternos 
muita coisa pela frente a executar. 
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Estavam ·as coisas ·nesse pé quan4o ch~ga a 
notícia de urna · invasao de Xavantes na localidade 
de Moritaria. E, logo mais, a perigosa incursáo de 
Caiapós na localidade de L ago de Pedra, quatro 
léguas mais a Norte. nsses· acontecimentos fazem 
refluir o terror entre os moradores de Sao Fél1x e 
já sao vários os que atravessam ~ovamente o largo 
rio para erguerem, na margem oposta, choc;~s _-pro-. , . 
v1sor1as. 

Abandonar essa gente, justamente num período 
tao angustioso; teria sido um verdadeiro crime,_ ain
da mai~ que teimavam em declarar sermos, nós, os 
da "Bandeira Piratininga " , a única garantia e 
salva<;áo. . . 

1 

Estou metido até o pescoc;o num verdadeiro 
impasse. Os rapazes já d.eram evidentes amos~ras 
de aborrecimento pela imobiliza<;áo. Mas nao existe 
outra soluc;ao: aguentar mais uns tempos. Depois 
veremo~. . 

Passaram-se . os dias numa verdadeira pas~a
ceira. Até que resolvo dar comec;o a outra penetra
c;ao que nos levaria, cortan,do em . diagonal parte .do 
território já percorrido quando da busca dos xavan
tes, ao alto rio T apirapés. E ssa resoluc;ao tomo-a 
porque, pelas infor1nac;oes dos· índios_ carajás, venho 
saber da impossibilidade de penetrar pelo rio alu
dido, na sua junc;áo com o Araguaia, devido ·a gran-
de seca. . 

Mant.er os homens parados nao é conveniente. 
Determino que seis deles, sob o comando do ime
diato, · sigam para as terras do Caracol e 1á 
aguardem o resto da expedic;áo, acampados no · 
rancho do Joao Irineu. I sto tem um duplo 
escapo: animar os mais desesperanc;ados e, ªº 

9 - Acampamento de andanQa 
durante a penetra~áo. 



10 - Um grupo da "Bandeira" penetrando 
o sertáo do alto Tapirapés. 
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n1esn10 tempo, incutir boa dose de coragem a.os 
caboclos que tinhan1 largado as lavouras, fican
do de brac;os cruzados prevendo días de grande 
penúria, por esse abandono for~ado. Com um grupo 
dos n1eus homens colqcado bem a frente, os serta
nejos sairiam da apatia e encontrariam coragem 
suficiente para regressaren1 de onde tinham fugido. 

Deveriam partir, os ra pazes, logo pela manhá 
e houve bastante alegria:, naquela noite, no acam
pamento. 

Nunca d'eixávarrios de dar guarda e coube ao 
Barros, estando de sentinela, dar o alarma devido 
a um fato curioso que verificara. Quando se encon
trava agachado junto a un1 tronco, para atravessar 
mais cómodamente a hora que lhe coubera, viu sur
gir, a breve distancia, no escuro, urna silhueta rnais 
escura ainda ! N otou, o rapaz, que o ser n1isterioso 
estava completan1ente nu e que procedia sem fazer 
o menor barulho, se bem que com bastante desem
barac;o. Ora, naquelas paragens, ningué·m atreveria 
atravessar pelos campos da "Bandeira Piratininga", 
sabendo da severa vigilancia existente, sem se dar 
a c.onhecer com muita antecedencia e, provavel
mente vestido. 

!mediatamente ocorreu ao .Barros que se trata va 
de um índio xavante, espionando cautelosamente o 
nosso acampam-ento, anotando tudo para comunicar 
aos companheiros aguardando-o pelas proximidades. 
O grito de alarma, seguido pelo disparo feíto no ar, 
acorda todos. Tamanha é a disciplina e de tal 
forma adestrados os hon1ens, que todos, sem a menor 
discr-epáncia, ocupan1 os lugares que lhes tinham 
sido designados co1n antecedencia, acorrendo, de
pois, a minha voz, em grupo compacto. 
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Barros nesse meio ten1po, vem retrocedendo. 
Esta va al;o nervoso. Pudera ! Em pleno sertao, 
quando estava longe de pensar 1:ª possibilid~de de 
ver fantasmas, eis que lhe surge d1ante do nariz urna 
sombra com bra<;os e pernas mexendo, andando sem 
fazer barulho ! Os nervos do rapaz estao a flor da 
pele e, interrogado, responde: 

- Vi o "misterioso" vir na minha dire<;ao. Dei 
o brado de alarma e depois atirei para o ar, enquan
to que a sombra desaparecía, diluindo-se no escuro! 

- Voce tem certeza absoluta de nao ter sido 
vítima de urna miragem? 4 

Certeza absoluta de que vi um ser vivo bem 
a minha frente! Quase que o poderia ter agarrado. 
Juro que é índio xavante ! 

- indio xavante aquí? E de noite? 
- Pois é o que penso ! 
N esse ínterim o subchefe com vários homens 

sai do capao de mato onde erguíamos as nossas 
barracas, percorre em várias direc;óes o amplo des
campado limítrofe. Nada foi visto e nada foi encon
trado. Mesmo que fósse verdadeiro o relato do 
Barros, nada poderia ser encontrado, naturalmente. 
O fato é que a verdade estava com o Barros, con
forme v·eremos . 

. Eu, confesso-o, nao acreditei muito, no momen
to. Mas também, refletindo, nao podia duvidar da 
veracidade daquilo que me tinha ~ido <lito, pois que 
sabia ser, o rapaz, profundamente honesto e incapaz 
de 1uentir ou engendrar un1a baleta. Achei mais 
viável acreditar num fenómeno visual, oriundo da 
íixa<;ao do olhar no escuro, por um período de tempo 
prolongado. Urna visao e.riada in~olunt~riamen~e 
por esse mesmo motivo e, bem poss1vel, a1nda ma1s 

TERRA SE ~! SOMBRA 131 

que os xavantes deveriam estar ocupando o cérebro 
do sentinel~ que tinha $ido um dos componentes do 
grupo de penetra·c;ao. 

Nada mais houve durante a noite e logo pela 
manha, o subchefe com os seus seis comandados, 
todos perfeitamente equipados e levando dois car
gueiros superlotados, seguiram destino, ficando de 
me aguardar dentro de dez dias. 

* 
Já o sol ia alto e o calor aumentava, quando o 

galope de um cavalo desperta a nossa atenc;ao. Olho 
e noto que é um dos meus homens em regresso, 
metendo as esporas no animal que monta. 

- É o Dankmar ! 
- Será que aconteceu alguma coisa de grave? 

- pergunta o sargento Avelar que está a n1eu lado. 
- Sabe Deus ! Esquecer nada esqueceu e nao 

é a forma de regressar para vir buscar um objeto! 
'Há algo rapaziada. De o alar1ua sarg.ento ! 

Rapidamente a sereia portátil lanc;a seu apelo 
agudíssimo. Os homens correm, vindos de vários 
lugares. Nisso Dankn1ar alcanc;a o acampamento e 
grita-me, ainda montado na sela: 

Os xavantes ven1 aí ! 
- Como? 
- Os xavant~s estao chegando na localidade 

de Lagoa ! O povo de lá está fugindo nesta direc;ao ! 
Des1nonta e explana: "que logo acima da loca

lidad e que citou, quando menos esperavam, viram 
um grande número de índios descendo pelo estradáo 
que conduz a Sao Félix. Que 9 subchefe, reconhe-
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cendo o cacique Tresa<;u, a testa do grupo, foi-lhe 
ao encentro, acenando-lhe amistosamente, mandan
do porém que ele, as pressas, volvesse sobre seus 
passos e viesse dar a notícia, avisando, també1n de 
passagem, os moradores de Lagoa, para que se 
precavessem contra qualquer surpresa". 

Nisso os pritneiros magotes de fugitivos sur
gen1 na orla do can1po. Sao 1nulheres e crianc;as 
carregando grandes trouxas de roupas que gambe~ 
teiam desesperadamente em nossa direc;ao. Depois 
vem os homens, ta1nbém carregando tudo quanto 
era possível no momento. 

Tomo imediatas providencias e .estendo os 1neus 
homens pelo campo, abrigando os fugitivos toma
rem o caminho de Sao Félix onde chegam espa
lhando o terror. Inutilmente digo-lhes e grito-lhes 
que nada devem temer, que lá estamos e que prova
velmente é apena~ urna retribuic;ao de visita que os 
índios nos fazem. Olhos esbugalhados, chorando 
uns, imprecando outros, seguem o caminho, aluci
nados. 

Penso comigo: "E se os índios resolveram 
tomar isto de assalto? O que vai acontecer daqui 
a pouco ?" 

Barros chega-se e diz: 
- O sr. poderá verificar que a 1ninha "visao" 

de ontem, nada mais era do que um espia xavante ! 
- V.erdade rapaz! Tudo certo ! Agora vá para 

o teu lugar! 
Eis que na fímbria do horizonte surgem os 

índios e os meus homens. Qualquer apreensao desa
parece. Recordo-me, num ápice, do terrível sonho 
que tive quando da penetrac;ao. Mas a realidade é 
outra e lá vem uns índios montados na garupa dos 

• 
• , 
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cavalos, numa perfeita uniao co111 os meus homens. 
Tresac;u vem comboiando oitenta guerreiros. Está 
com um capacete na cabe<;a e puseram-lhe, no nariz, 
um par de óculos verdes. Está simplesmente gro
tesco o grande guerreiro e nao resisto: arranco-lhe 
o adorno que o atrapalhava, antes de lhe apresentar 
as boas-vindas. 

Pe~er arranja-se para cinematografar, em 16 
mn1, a chegada dos bugres. Eu tan1bém empunho 
a minha 16 mm e filmo, em tecnicolor o espetáculo 
inédito da cheg·ada de xavantes nun1 local civilizado, . . ,.,, . . , 
en1 v1s1tac;ao a1n1stosa e, 1sso, apos quase dois sé-
culos de completo e total afastan1ento ! U1na ver
dadeira primícia e era eu que, treze anos antes, 
escorrac;ado brutalmente pelos 1nesmos índios que 
primeiro abordara, recebia-os em festas! Vinhan1 a 
mim que a ele~ eu tinha ido quase tres lustros antes! 
Tinha-lhes conquistado as imediatas simpatías, com 

, . . - . urna un1ca aprox1mac;ao, sem necess1dade de tro1n-
beteamentos, de auto-propaganda, dessas que volta 
e meia enchiam páginas de grandes revistas, endeu
sando feitos que a bem pouca coisa conduziatn. 

Vinham, os temidos xavantes, confiantes e 
tranqüilos, alegres e contentes a procura do "in1a
mana" branco que com eles estiv·era há poucos dias, 
conv encendo-os da necessidade de se tornarem a111i~ 
gos dos civilizados! · 

Nao há, nestas linhas, a menor parcela de auto~ 
-eng.rossamento ! Confesso simplesmente que me 
sent1 profundamente feliz em ter conseguido aquilo 
que estava contemplando e que recebia como premio 
de meus esfor<;os e ~ofrimentos de tantos anos de 
sertao ! 

Conduzo Tresa<;u pa.ra a sombra. In1ediata-
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mente os índios que o cercan1 arrancam uns galhos 
e confeccionam os assentos. I~orn1a1nos un1a grande 
roda. Mando que se sirva água. Depois ordeno que 
traga1n o milho -existente em Sao Félix e, da minha 
cozinha, as raízes de mandioca, as batatas doces, as 
bananas que lá estao. 

O povo de Sao Félix, nu111 refluxo, vem che
gando. J á está distanciado o terror e todos desejam 
ver de perto o ten1ido índio que lh-es é íncubo desde 
muito te1npo. 1""odos os xavantes estao desarn1ados. 
Trazem apenas un1as flechas para pre sen tear os no
vos an1igos. Civilizados e silvícolas for111an1 grupe
lhos. Os rapagóes das brenhas nao titub-eia111 ein 
erguer as saias das 1nulheres para yerificar-lhes o 
sexo, pois que estranha1n aquela indumentária 
ampla e flutuante. E quando consegue111 o desejado, 
malgraclo a resistencia delas, exclama111: 

- Pii6on ! Pii6on ! ( mulher ! mulher ! ) 
O sexo "frágil" de banda em uníssono, indo 

v·estir as cal<;as dos rnaridos. Surgem as primeiras 
piadas que espacam cada vez mais o a1nbiente de 
comeco carregadíssimo. Sei aue o grosso da india
rada deve estar a curta distancia· e nao me sorri a 
idéia de ter cerca de mil índios no 1neu acampa
mento. n1esmo porque estou desprevenido para 
nutrí-los em tao grande número. 

Tresa<;n está calrrío e fala-me , batendo-me de 
quando em vez a:s maos as costas. em sinal de reno
vada an1izade. Retribuo da mesma forma e falo 
também tudo quanto me ocorre, seja apenas para 
manter viva a conversa~áo incompreensível para 
ambos. 

Nisso chegam os primeiros índios carajás da 
minha escolta e~ logo mais1 os Carajás de Santé\ 
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Isabel. O espetáculo é digno de ser visto. A apro
ximac;ao dos inimigos de séculos, os xavantes le
vantam-se e nlantem-se eretos, silenciosos, pouco 
seguros, prontos a disparada. Um gesto que f6sse 
mal interpretado, naquele mon1ento, deitaria tudo 
abaixo. No en tan to os Carajás, co1n essa generosi
dad e que lhes é peculiar, vepl com os brac;o.s carre
gados d·e presentes: grossas raízes de mandioca, 
cachos de bananas, mel de "tiuba", batatas doces 
já cozidas. 

O· encentro é amistoso. Abra<;am-se o~ repre
sentantes das duas na<;óes eternamente antagonicas. 
Há francos sorrisos de parte a parte. Os Xavantes 
recebem a oferenda que acumulam num único ponto, 
aos pés do "imamana". ~ste fala, na certa agrade
cendo os carajás que riem ab.ertamente pelo engra
<;ado do idioma incompreensível. 

- Fala com eles Buriti - digo ao meu piloto. 
- Num dianta ... xavante num entende lín-

gua de nóis ! 
- Nao faz mal. Fala assim mesmo que eles 

gostam disso. 
Entao Buriti fala em carajá, que é língua muito 

n1ais gutural, áspera, s.em quase vogais abertas e 
sonoras, quando os xavantes tem um linguajar mais 
harmonioso e de muito maior poder de assimila<;ao. 
Depois de Buriti os demais Carajás entram a falar 
tan1bém e muitos deles, na certeza de urna impuni
dade con1pleta, criticam o~ improvisados e inespe
rados an1igos do momento, fazendo com que haja 
sonoras risadas, interpretada~, pelos Xavantes, como 
demonstrac;áo de alto aprec;o ... 

T"- Voces sao uns maganóes - digo-lhe~ -
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Agora nao é o momento de fazer pouco dos índios 
que sempre vos fizeram correr ... 

- N óis também fais corre eles muita veis! Oxe 
memo xabe, num xabe Wirri? 

- Sei sim, mas agora voces devem ser amigos 
de verdade, homens Carajás e nao "cunhatas" des
prezíveis ! 

Chamados aos brios, os Carajás cessam as crí
ticas e desdobram-se em gentilezas, indo buscar 
água para os irmaos das selvas, comboiando-os aqui 
e acolá, segurando-os pelas mao.s, como crian<;as. 
Os Xavantes estao radiante e esfregam seu urucun 
abundante dos cabelos e dos peitos, de encontro aos 
cabelos e peitos dos Carajás e de todos os que lhes 
caem ao alcance. 

Pedro, o cozinheiro, pelo sim e pelo nao, esten
deu grande lona sobre o jirau onde estao as panelas 
e outros utensílios de seu reinado. Diz-me: 

- Seguro morreu de velho e nao estou para 
cozinhar em latas de gasolina. . . Nao vou muito 
com estas caras ... Tá vendo, chefe, aquele lá? Olhe 
que tipo de malandrao ! 

Aponta-me o feiticeiro que reapareceu com a 
turma. Realmente as feic;óes velhacas do velho índio 
nao o recomendam muito. Mas nao deixa de ser 
~impático e está sempre sorrindo, como quem quer 
dizer: 

- Voces vao ver ainda ... 

* 
Severiano manda trazer todo o milho d·o seu 

paiol. Servem, as espigas endurecidas, como aperi
tivo do~ Xavante~ e os possantes d~nte~ estridµlam 
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n a homérica 1nastigac;ao que deixa muita gente 
boquiaberta. 

- Puxa ! In té parece porco do n1ato ! Oia como 
mastiga o míio ! 

Imperturbáveis os Xavantes continuam esfa
relando com as mandíbulas de a<;o os punhados de 
graos que atiram magistralmente na cavidade bucal. 
Em breve dao-se por satisfeitos e os Carajás ficam 
ainda en1 silencio olhando-os embasbacados, con
fiando-se mútuamente a impressao pessoal. 

Que tal Buriti? - pergunto. 
- Vote ! Axim nunca mim viu xente cume ! 
- Pio que piranha - intervém Irodo atento a 

todos os gestos dos visitantes. 
Agora aparecem as primeiras mulheres Carajás. 

Há rebolic;o nas h ostes xavantinas. Explode nos 
olhos gulosos dos rapagóes o desejo imediato. Os 
olhares das índias dirigem-se em linha reta para o 
brilhante acetinado do púbis negro como asa de 
corvo e nao resistem a curiosidade que tentam dis
far<;ar colocando a mao no rosto, mas com os dedos 
bem afastados dos olhos . .. 

- Vamos ter ca:samentos die Xavantes com 
mulher Carajá - diz um dos meus homens, diri
gindo-se aos índios de Santa I sabel. 

- Diga prá Xavante trazé muie dele que nóis 
casa ... 

Sao eles que vao casar com vossas mulheres ! 
- Pode casá com muie veia ! M uie nova é de 

nóis ! 
11uitos X avantes retiram-se: pois que o capu

cho que tranca o prepúcio ameac;a cair. E, em caindo, 
julgar-se-ao despidos e, portanto, terrivelmente 
~fl:vergonhados. Váo para os lados d~ um po~o de 

• 
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água existente e nele penetram, quic;á para fazer 
evaporar os ardores do momento. 

Chega1n mais Carajás e chegam mais Xavantes. 
R·efor<;a-se o almoc;o dos novo~ amigos com abun
dan te pescaria. Os Xavantes acompanham a des-· 
treza dos Carajás em apanhar os pacus com o anzol 
e dao-se pressa em esmagar as v·értebras da~ presas, 
com forte dentada. 

Sa1npaio e Moacir apossam-se do filho primo
, genito de Tresac;u, rapagao jovial, robusto e 

inclinado a maior compreensao daquilo que dele 
desejamos. 

Moacir desencova urna pequena flauta de gala
lite e ensina o índio a manejá-la. Em breve sons 
estridentes sao a rrancados pelo sopro do novo con
certista que se deleita sobremaneira, atraindo a 
aten<;ao de seus semelhantes. 

Há um vaivém intenso. Os índio.;;, que já almo
c;aram, passarn a curiosar tudo quanto lhes atrai a 
aten<;ao. Os rneus homens acompanham-nos por 
todos os cantos para impedir o furto de materiais. 
Custa, as vezes, convence-lo.s de que nao d'evem 
tirar nada. Acabarn compreendendo e quando surge 
algum mais cabe<;udo, recorro ao "imamana" Tre·
sac;u que ordena, brusco. O grande guerreiro real-
1nente con1preendeu aquilo que eu lhe solicitara dias 
antes quando do nosso primeiro encontro ! 

u n1 pouco de sombra nao faz mal a ninguém. 
Formarnos largo círculo. Sento junto com minha 
mulher no centro do grupo. Prestativos os Xa'vantes 
of-erecem os banquinhos improvisados para que nao 
tenhamos contato direto com o chao. O meu cantil 
está ao lado e um í_ndio solicita água. Dou-lho. Bebe 
e depois fica "namorando" o recipiente. Minha. 

TERRA SE}.if SOMBRA 139 

atenc;ao é chamada para outro setor. Disso se apro
veita o Xavante para esconder o cantil sob a folha
gem onde está sentado. 

Pisca para a J aci e colocando o dedo por sobre 
os lábios, sorrindo ao 1nes1no tempo, solicita-lhe 
silencio e co-participa<;ao no furto. J aci n1e inforn1a 
e acha muita grac;a nos gestos infantis do índio que 
se industria disfar<;ar, com a cara mais sen1-vergo
nha <leste mundo, a rapinagem. Finjo que estou 
procurando o cantil. Busco-o em todos os sentidos 
e vale a pena se ver o gozo imenso do rapagao; certo 
de que me ludibriou com rara maestría! Todas as 
vezes que finj o buscar, volta a solicitar da Jaci o 
silencio cúmplice ... 

Dou um adeus ao cantil e permito que disfar
c;adam·ente ele o fac;a transitar por outras maos 
vizinhas, para lugar mais distante. Nao cabe em si 
de contentamento e para suavizar o meu malogro, 
pois que alego profundamente sentir com essa perda, 
oferece-n1e uns restos de mandioca assada ! 

Acendo meu cigarro. D ou profunda tragada e 
solto a fumac;a pelas narina~. Eclode um grito de 
admirac;ao ! I-Iá intensa conversac;ao e quase que me 
arrancam o apendice nasal, puxando-o para ver se, 
dessa forma, sol ta mais fumac;a ! Torno a repetir a 
fa<;anha e todos o Xavantes uivam de prazer. Assim 
obrigam-me acender cigarros sobre cigarros até 
que, com as ventas irritadas, termino o espetáculo. 

- Acenda só mais um - diz-me Jaci - Pare
cem crian<;as e muito se divertem ... 

- Mas eu já estou con1 o nariz entupido ... 
- Nao exagere ... Para entupi-lo haveria ne-

cessidade da fun1ac;a do N ormandie ... 
Tranco um olho e, de esg·uelha, procuro fixar 
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a minha visual o perfil do meu ornamento facial. 
Será que aumentou como o de Pinocchio ou Cirano 
de Bergeraci? 

Solicito o concurso do sargento e do Paulo. 
Ficam os dois sugando os canudos, expedindo nu
venzinhas com grandíssimo gáudio dos "pelados". 

* 
Resolvo tentar enviar urna delegac;ao de Xa

vantes ao aldeamento Carajá de Santa Isabel. Assim 
será a coroac;ao daquilo que ~e iniciou: a paz entre 
Carajás e Xavantes e o reatravessamento do rio 
Araguaia, por estes, após dois séculos, quase ! 

O "Imamana" permite que vinte índios metam
se no meu batelao grande e sigam. Urna verdadeira 
farra para essa rapaziada que comec;a cantar um 
hino guerreiro, enquanto que o Paulo aciona o mo
tor e Buriti guia a embarcac;ao rumo ao "Posto 
Getúlio Vargas", onde está instalado o Servic;o de 
Protec;ao nestas alturas. 

O acontecimento é histórico e é escrito, naquele 
momento, pela "Bandeira Piratininga", pelos Ca
rajás de Santa Isabel e pelos Xavantes que vao no 
barco .e seus companheiros que permanecen1 em 
terras n1a togrossenses. 

No aldeamento Carajá os Xavantes sao rece
bidos fidalgamente. O· cacique Uataú comboia-os a 
sua grande casa e manda que sejam estendidas as 
esteiras ond-e os visitantes sentam-se. Depois sur
gem, trazidos pelas mulheres que .sao devoradas 
pelos olhares das visitas, recipientes cheios de "ca
logi ", raízes cozidas e bananas. Sendo que estamos 
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nas proxín1idades da grande Festa do Mel dos 
Carajás, copiosa quantidade dessa preciosidade das 
florestas é oferecido aos hóspedes que nao se fazem 
de rogados e degluten1 frenéticos. Creio que é o 
único manjar doce que lhes apetec-e, pois que, con
forme relatei, nao gostam de rapadura, a<;úcar ou 
quejandos. 

O encarregado do Pos~o, Alberico Soares, pre
para, para os Xavantes, certa quantidad·e de milho 
debulhado e de alg·odao em rama. Ficam felizes 
recebendo esses presentes de valor para eles. Agora 
·uataú manda seja distribuída grande cópia de en
feites. Aceitam-nos os Xavantes que nada possuern 
para retribuir. 

Finalmente fartos de tanto comer e já cansados 
de tanta festan<;a, retiram-se, regressando ao meu 
acampamento com urna sobrecarga de Carajás. O 
grande batelao vem a flor d~água, tam'anha é a carga 
humana. Desde longe rompen1 em seus cantos, · 
agora mais sonoros poi~ que a fermentac;ao natural 
em seus estómagos, do mel de "tiuba ", provoca-lb e 
ligeira embriagues. 

Chega também Uataú e apresento-o a Tresac;u. 
O encentro entre os dois chefes é amistoso. Aper
tam-se as maos, trocam iinpress5es indecifráveis 
para ambos, .sorriem e separam-se, mantendo a 
majestosidade de grandes diplomatas. 

Quando o Sol come<;a a descambar no hori
zonte, Tresa<;u chama a sua gente e, fazendo um 
gesto largo de despedida, encaminha-se para onde 
tinha vindo, fazendo-nos compreender que estaría 
de volta n.o dia imediato. 



CAPÍTULO XI 

Há urna g·rande tragédia na vida de Tresa<;u. 
Un1a d.essas histórias que faria a delícia de qualquer 
ron1ancista a cata de assunto "colorido". Um ver
dadeiro enredo para urna longa metragem, que 
deixa em "suspense" as platéias plaudentes. 

Soubemos-lhe o acontecido, gra<;as a interfe
rencia de um rapaz qu·e falava xerente, língua usada 
pelos Xavantes. Foi num dos posteriores encontros 
e quando OS Índios já se acostumavam a visita<;aO 
diária, que a história veio a tona e conhecemos a 
verda~eira razao desse nomadi.smo irregular da 
grande horda capitaneada p.elo severo e decidido 
"ima mana". 

Apuena, um dos g rand.es chefes da na<;ao Xa
vant,e, que já mereceu páginas de revistas, quando 
atra1do pelo pasto do Servi<;o de Prote<;ao aos Índios 
no rio das Mortes, tinha urna filha, a quen1 d.edicava 
todos os seus desvelos. Rapariga n16<;a e bonita 
pelo visto, pois que se tornou o "pomo de discórdia'; 
entre a sua própria gente. 

A fa111a de i\puena, guerreiro dos n1ais fan1osos: 
n1au e agr.essivo, desde há rnuito que tinha atraves
sado as fronteiras dos territórios habitados pelos 
Xavantes. Senh or da vontade, da vida e do destino 
de um milhar de guerreiros, Apuena era e é verda-
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deiro ditador no setor Sul da gleba quase que impe
netrada que, da margem esquerda do Araguaia, 
avan<;a, em sentido de profundidade, as faldas da 
cordilheira do Roncador. Outros grandes núcleos 
obedecem a gu.erreiros famosos e, um desses, é 
Tresa<;u, que também chefia milheiro de índios, 
mantendo o seu poderío nos aldeamentos sitos pelas 
nascentes do rio Solidao, aquém da Serra do Ma
galhaes. 

Um filho de Tresa~u, de nome Apiama, apaixo
nou-se pela filha de Apuena .e o idílio <leve ter 
transcorrido com muitos altos e baixos, urna vez que 
o terrível guerreiro nao queria cede-la em casamento 

• ao 3ovem. 
Tresa~u, ouvido~ os "doutores" de seus aldea

mentos, inclinou-se a dar máo forte ao primogenito 
que definhava de amor, pela irrealiza<;ao do sonho 
a martelar-lhe cérebro e cora<;áo. · 

Andava, o guerreiro, trancado em si, percor
rendo enormes distancias pelas brenhas afora, solu
~ando aos ventos o seu amargor. Contava as estrelas 
toda a sua angústia e as vezes os seus gritos de 
homem macerado pela dor imensa que lhe ia no 
peito, misturavam-se com o trovao anunciador das 
grande~ tempestades. 

Tresac;u compreendia-lhe o sofrer e sofria com 
o padecer do varao. Nao tev·e dúvidas en1 falar 
pessoalmente coro Apuena. Desse encontro resultou 
um desentendimento que em breve assumiu caráter 
de ódio. Os dois gigantes insultaram-se e juraram 
que ainda deveriam liquidar a pendencia de forma 
máscula, a moda da rac;a a que pertencian1 e da qual 
eram expoen tes. 

Os feiticeiros chamados por Tresa<;u, reuni-



144 Wl LtV A URE Ll 

ram-se. Ouvi~am em silencio a longa explana~áo 
do chefe. Bateram com as maos espalmadas tres 
vezes no chao e trocaram idéias. Dep<;>is con1.era1n 
bastante farinha de jatobá, beberam água, untaram 
os ro~tos com urucun e acabaram prognosticando o 
próximo enlace dos dois jovens. Para tanto executa
ram urna série de exorcis1nos, enviando para Apue
na e sua gen te, todas as maldi~oes possíveis, os 
anátemas infalív.eis. 

Feíto isso retiraram-se, soberbos e compenetra
dos, dando, a Tresa~u, carta branca para agir. Sem 
perda de tempo, escolheu duzentos guerreiros, entre 
os melhores e certa madrugada, com o filho apai
xonado ao lado, empreendeu a larga caminhada 
rumo a aldeia onde morava o odiado e temido 
Apuena. 

Longe estava, este, de prever semelhante mé
todo a tao curta distancia e, apanhado de su.rpresa, · 
te've que fug ir as carreiras, assistindo, porétn, ªº 
rapto de sua filha que em breve desapareceu com a 
horda invasora! 

* 
Transcorreu a lua de mel dü's dois jovens, com 

a rapidez própria das coisas que duram pouco. E 
com a rapidez do raio, também desabou sóbre Tre
Sa\u e os seus, a ira de Apuena e sua gente! 

Refeito da surpresa, o guerreiro juntou o seu 
exército e meteu-se a caminho, rumo ao Norte, co
ra\aO carregado de rancor e ódio, decidido reaver 
a filha e destruir Tresa~u . 

. :aste,. experimentaq.o em muitas lides belicosas, 

' 

11 - índios Tapirapés, a margem do rio 
homónimo, na localidade de Sáo Pedro. 



12 - Casal Tapirapé, morto pelos 
índios Caiapós, días após terem 
posado para a objetiva de 
Willy Aureli. 
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raposa velha como é, nao dorn1iu .com os dois olhos 
fechados. Sabendo das prováveis conseqüencias que 
0 seu gesto acarretaria, manteve vigilancia, desta
cando pequenos corpos de guarda ao longo dos 
caminhos por onde poderia vir Apuena. 

E A pu en a surgiu aos olhos das ved etas, entre 
nuvens de poeira que os pés das hostes aguerridas 
levantavan1 pelos can1pos r·essequidos do Solidao. 
Etn breve os dois exércitos ton1aram posi<;áo. Nao 
cairia Tresa<;u por obra de u1na surpresa e nao cai
ria, Apuena nu1na cilada, pois que "pon tas de lanc;a" 
infiltravan1-se distanciadas do grosso das forc;as 
vingadoras, nas terras de Tresa<_;u, a fim de apalpar 
o terreno. 

o choque deu-se as margens de extensa lagoa 
que é alin1entada por un1a das reentrancias do rio 
Solidao e que verte as suas águas para o Brejoá, rio 
que deságua no Mortes, a cerca de duzentos quiló-
metros de seu delta. . 

A luta foi brutal! o Súl alto, dardejando sobre 
o sertao, foi o único assistente desse degladiar furi
bundo entr~ irmaos. Os clois "in1amanas" busca
va111-se no n1eio da peleja, roteando os tacapes e 
incitando os hon1ens a n1atan<;a e d'estrui~ao. 

Cranios fracassacl0s, peitos atravessados pelas 
flechas, sangue jorrando ele horrendas feridas, en
sopando o chao sedento. O tumultuar 1nedonho dos 
homens levantava verdacleira cortina ele poeira e em 
breve mal e nial os antagonistas podiam-se dife-. 
renc1ar. 

N esse ínteri1n, outro grupo de Apuena, cum
prindo sagaz determina<;ao do velho guerreiro, 
contornou o aldea1nento de Tresac;u, invadindo-o, 
massacrando muitas mulheres e crianc;as, aprisio-
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nando a 1n6c;a que tinha sido a causa direta daquela 
guerra civil. 

En1 brev.e tun emissário, saindo do aldeamento 
em cacos, alcan<;ou Tresa<;u e deu-lhe notícia do 
acontecido. ~sse fato, etn breve conhecido por todos 
o~ sequazes do "iman1ana", esfriou-lhes os brios. 
S·eguiu-se a derrota, volvendo, os guerreiros, sobre 
os seus passos, enquanto que Apuena, já satisfeito 
com os resultados do embate, clava orden1 para o 
descanso, alegre e contente por ter reavido a filha 
·dileta ! 

* 
Tresac;u compreendeu toda a extensao do mal 

feito e avaliou as conseqüenciasi. ainda mais que 
outros chefes Xavantes tinham-se aliado a Apuena, 
engrossando-lhe o exércit9, aumentando-lhe desme
suradamente o poderio. 

Isto aconteceu em 1945 quando da minha en
trada por essas terras. Da·í termos notado um grande 
e.xodo de Xavantes que se dirigiam para o alto 
Tapirapés. Eram os súditos de Tresa<;u que aban
donavam as aldeias, formando o bloco dissidente, 
indo erguer novas cho<;as e fertilizar novas terras, 
bem mais a Norte. 

Depois de cinco anos .encontro Tresa<;u, da 
forma com que narrei, em plena guerra com Apuena, 
guerra de 1norte, sem quartel, até a total destrtti<;áo 
de um do_s grupos adversos. 

Agora, en1 1950, acossado pela ofensiva em 
larga escala desfechada por Apuena. Tresa<;u vira-se 
compelido emigrar com todos os moradpres de sua 
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aldeia principal, iniciando un1a existencia de pade
cin1entos, sen1 d-escanso possível, verdadeiro "judeu 
errante" e1n seu próprio reinado. Como nao bastas
sem as agruras da guerra intestina, eis que as hordas 
.r d c · , J.erozes os a1apos, atacam-no quando menos es-
pera, obrigando-o a abertura de duas frentes! 

Sem recursos, buscando refazer-se dos reveses, 
po.rém sempre a testa de fortíssimo núcleo de guer
re1ros, Tr-esac;u peran1bulava pelas terras onde fomos 
encontrá-lo, aproximando-se das localidades habita
das pelos civilizados, invadindo-as, depredando-as 
no que tinham de rnelbor e isso pela necessidade 
inadiável de subsistir! 

Mas-agora nada de arrogancias, nada de malfei
tos. Compre~n?e:a, o bruto das brenhas que arran jar 
um terce1ro 1n1m1go, bem mais perigoso do que Xa
vantes e Caiapós, dado o potencial terrível das armas 
de fogo, teria sido decretar o próprio fin1. Daí iniciar 
urna campanha diplomática que come<;ava com o 
oferecimento de flechas inócuas, ein pagamento das 
ro<;as que pelara pior que curuquere. . . Fora · bem 
Sucedido, de come<;O e pretendia, agora que tínha
~OS ch:ga~o ~ Uln acordo e que gra~as a minha 
1nterferenc1a direta selara a paz com os Carajás, 
alargando o campo das possibilidades, criar um 
." mo~us vivendi" mais adequado a sua situa<;ao. 
I~teltg·ente, manhoso e precavido, o velho guerreiro 
n.a~ ?esprezava a hipótese de ainda vir apoiar-se nos 
c1v1hzados ou nos Carajás, encontrando homizio 
certo num n1omento crítico. 

Ag·uardava, tan1bérn, in1paciente, a ·época das 
grandes chuvas que distanciariam, durante longos 
:rieses, os desafetos de suas terras. Entáo, poderia, 
ele e seu povo, regressar ao aldeamento abandonado 
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e retomar o ritmo tranqüilo. E aguardava, conforme 
disse-me pela bóca do " língua" (intérprete) maior 
nútnero de guerreiros para fazer face as duas inves
tidas que o atenazavam, criando-lhe bolsoes de onde 
era difícil escapar ... 

Quando soube ser meu destino o território dos 
Caiapós, rejubilou-se e seus olhos verde-sujos ilumi
naram-se num súbito. Alcan<;ou rapidamente, com 
a idéia, a possibilidad~ de um afastamento total, 
dada a minha entrada em terras assoladas pela 
guerra, dos índios Caiapós, havendo, assim, para ele, 
urna pausa. 

Olhou-111,e fundo nos olhos e depois mandou 
que me dissessem•: 

- Diga ao capitao branco que vou tnandar 
abrir urna grande estrada a fim de que me visite 
em minha aldeia ! 

Era o primeiro convite feito por um Xavante 
a um civilizado, queiratn ou nao os despeitados que 
se deram pressa em querer chamar a si as ·"aproxi
ma<;oes" feítas a peso de ouro e pas~ados nove anos 
das primeira~ aproxima<;oes por mi1n feitas ... 

Para resumir este ponto: meses após e quando 
regressa va de minha profunda penetrac;ao en1 terras 
dos Caiapós, vi a estrada que, a comec;ar do Lago 
Morto, sumia .na distancia, levando diretamente ao 
aldeamento de Tresa<;u que ainda pretendo ir abra
c;ar pessoalmente no ámago de seu reinado! 

Prometi-lhe formalmente a visita. Pro1neti-lhe 
as ferramentas de que tanto necessi ta. Seudo que 
promessa é <lívida ... 
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Os Xavantes descoberto o caminho n1ais fácil 
para visitaretn o~ Carajás, resolveran1 abrir un1a 
variante e, sem atravessarem o meu acampamen~o, 
portaram-s.e n1ais a norte, indo acampar nas pra1as 
fron teiras ao Pósto Getúlio Vargas, de onde acena
vatn aos novos an1igos para: que os fóssem buscar. 
Iam os Carajás, com as grandes canoas, a marge?; 
oposta e levavam os hóspedes ao aldeamento Jª 
quase esgotado pela continuidade das visitas. 

E continuaram essa visitac;ao até que resolve
ram desaparecer, coisa que fizeram cert~ manhá, 
após invadirem o meu acampamento, qu1c;á n1:ma 
forma: de manifestac;áo de aprec;o mas que ~e af1gu
rou a urna "razzia", ainda n1ais que deitaram máo 
a todos os paneloes e recipientes, salvos, em sua 
maioria, pela f órc;a de persuasao. do c~z~nheiro que 
"tranc;ou" língua: com os matutinos v1s1tantes. 

Sumiram os índios, deixando, para que nao 
d'ize-lo ?, certas saudades pois que, em contato com 
eles íamos descobrindo nov·os angulas, novas face
tas dessa rac;a misteriosa, sempre cercada dos maio
res cuidados. 

Quic;á algum dia ainda eu venha: falar muito 
de Tresac;u. Oxalá ! 



SEGUNDA PARTE 



,, 

CAPÍTULO XII 

Diógenes Peter adoece e com certa gravidade. 
De co1ne<;o u1na dor insuportável d'e dentes. Osmar 
trata de aliviá-lo, buscando em sua farmácia os 
melhores analgésicos-. Malgrado isso o rapaz piora. 
Deve atravessar quadras bem dolorosas. Emagrece 
a olhos vistos. Inje<;óes de Cibalene a nada condu
zem. Outras faz.em o mesmo efeito. Deve tratar-se 
de osteomielite e o caso requer providencias rápidas. 
Por outro lado o retardamento do aviao e as pro
metidas ferramentas, prolonga-se em demasía. Rá
dios enviados pelo Weber dizem das longanimidades 
das coisas e mando que o rapaz aprov-eite qualquer 
meio para regressar o mais brev·e possível. Mando 
também preparar o grande batelao que seguirá 
tripulado pelo Paulo, Dankmar e Pedro. N ele se
guirao ·: J aci, que leva a incumbencia de procurar 
um eixo e u1n magneto para o motor e enviá-los 
para Aruanan, de onde serao descidos de qualquer 
forn1a, Moacir que é desligado da "Bandeira" e 
Peter, muito doente. Contrato o indio Kuruxira 
para a pilotagem. U m forte temporal prepara-se 
pelas alturas. Sendo que o motor de centro do grande 
batelao podia alimentar acumuladores, necessários 
em vista de um desarranjo do nosso motor alimen
tador, da estac;ao de rádio mando que Gunar (o 
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Pracinha) e Osmar, sigan1 no batelao pequeno, até 
a altura do rio das Mortes de onde, rec.ebendo de 
bord.o d o ba t elao os acun1uladores já 1nais carrega
dos, poderao regressar em alta velocidade, g ra<;as 
a exigüidade de en1barca<;ao eªº possante motor que 
ten1 a popa. 

Despedidas, r eco1n enda<;6es. Lá vai o n1agnífico 
barco, levantando fartos bigodes brancos a proa. 
Rompe soberbo a forte co.rrenteza e sorne na curva 
distante, levando um peda <;o do n1eu cora<;ao. Mal 
o batelao dá a volta e eis que desaba a chuva vio-

, . ' 
lent1ss1ma. 

Duas horas depois surge a conduc;ao do Praci
nha e de O·smar, com os acumuladores. An1bos os 
rapazes vem encharcados, 1nas ultra-satisfeitos co1n 
essa viagen1 inesperada, assin1 co1no foi inesperado 
o chuveiro abundante con1 que se regalaram mesmo 
a con tragosto ... 

Por mais que queiramos esconder nossa cons
terna<;ao, nao conseguimos. O acampamento parece 
vazio com a partida de tanta gente. R·eduzimos os 
espa<;os, realiza1nos outra limpeza, armazenamos 
materiais, conserta1nos selas e arreios, lubrificamos 
armas, separan1os tudo quanto deveria ser levado e 
preparamo-nos para a penetra<;ao em terras dos 
Caiapós. Eu, Pracinha, Os1nar, Darcy, sargento 
Avelar. O máximo do aproveitável. Clóvis e Sam
paio ficarao no acampamento, para dele t omarem 
conta. Contrato J oao Vermelho, caboclo da zona, 
para ir conosco até detern1inada localidade. S·epa
ramos os ca valos. Será para amanha a can1inhada 
inicial rumo mais essa aventura que tem, como 
escapo primordial, trac;ar po~síveis rotas mais prá
ticas para o futuro, fixar nas cartas certos pontos 
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de in1ediata utilidade, buscar o estranho curso do 
rio Liberdade, cortar em outro ponto o río Solidao, 
marcar o r io ChaYantinho, verificar sobre as exten
soes dos carnaubais, µr ocurar os remanescentes da 
infelicíssima tribo 1"apirapés, massacrada pelos im
piedosos Caiapós e tentar en trar en1 contato con1 
es se gen tio. 

Um incendio na macega onde estavam alonga
do.s os cavalos retarda de 1nuito a nossa partida e 
fo1 por volta das 17 horas que eu e o Pracinha 
seguin1os empós q.os demais hon1ens, já a nossa 
frente, run10 ao Lago de Peclra. 

Galgamos as encostas do Morro dos Cara 1ás e 
J 

penetran1~s, margeando o Araguaia, no cerrado e 
nas ca1np1nas. Suceclem-se paisagens lindas. O in
te1:1so calor do dia já vai long-e e os cavalos te1n 
ot1n1a n1archa. J á está escuro e lá ·1onge vislumbra
mos o vern1elhar de grande incendio. Sao os campos 
que ard·en1, em todos os sentidos. U m oceano de 
fog·o que, agora. devere111os atravessar de qualquer 
forma. J a ao be1rar1nos um lago experitnentamos o 
deslumbramento de espetáculo grandioso: as ondas 
~~rulh~ntes ~o fogo esp-elhando-se n as águas tran
quilas, 1merg1ndo até distancias incalculáveis etn 
profundidades ainda nao sondados. Gunnar, dado 
a poucas exterioriza<;6es, nao se contén1 e diz: 

- Bastaría isto para satisfazer qualquer exi-
"' . , . 

gen c1a em materia de sertao ! J amais sonhei poder 
assistir algo semelhante ! 

. D esnuda, dessa for1na, o moc;o, sua altna incli
nada ao belo. Mais urna qualidade que lhe descubro 
sem o quere~. De lá para a frente, já dentro do 
negror da no1te trancada ilun1ina-nos o caminho o . ' 
violento revérbcro do incendio ainda distante mas ' . 
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que a'vanc;a com fúria redobrada devido ao vento 
em nossa direc;áo. O crepitar intenso das fólhas 
estalantes e dos imensos capinzais rapidamente de
vorados, esparg.e-se por todos os lados. Cuidamos 
para nao perdermos a t rilha e, com isso, perdermo
nos naquele labirinto. Saltan1os por citna da prin1ei
ra barreira de fogo, chamuscando os ventres dos 
animais. Agora estamos completamente cercados. 
Saltamos a segunda barr,eira e galopamos por um 
espac;o livre, já devorado pelas chamas. As labare
das, entretanto, estao a nossa frente, mais a esquer
da, por onde <levemos passar. Mais saltos, refugos 
violentos dos ca val os, exibic;5es de "alta escola" 
hípica e continuamos, adentrand·o-nos cada vez mais 
naquela orgia rubra uivando a sua raiva por milhóes 
de bocas invisíveis. 

Há um círculo de fogo agora. Imenso e redondo 
como um "atol" coralino. De dentro dele, como 
visao espectral, sai um cavaleiro. Pula com o seu 
cavalo negro por cima da barreira, agita largamente 
o chapelao e sorne na escuridao completa, as nossas 
costas, como que tragado. 

Até levei um susto ... 
- Deve ser um dos boiadeiros do compad.re 

Ben to. 
O fato é que aquela aparic;áo teve algo de sobre

natural. Um verdadeiro centauro, galopando por 
urna pradaria de fogo ! Coisas que se poden1 ver 
s'Omente por estas bandas! 

Cerca das vinte e duas horas alcanc;amos o 
agrupamento hojudo dos ranchos agrupados em 
torno do Lago de P edra. Tudo 'Silhuetando no es
curo. Sertanejos que nos dao as "bás noite". Meni
nos que acodero para desencilharem o meu animat 
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Depois a bilha de água fresca e logo um prato de 
coalhad~ filtrada. Estendo a rede sob um galpao. 
Um pettz de seus dez anos, muito vivo e esperto . . ' 
serve-1ne como pagem 1mprov1sado. Conta-1ne entre . . ' 
out~as co1sas, a arren1et1da dos Caiapós, pelas cer-
can1as. 

- Mece vai passar pelo Lago Fontoura. Prú 
lá andáro os índio Caiapó. Levara1n tudo das ro~as 
dos índios Carajá ... Tudinho ... 

Depois embevece-se co1n o meu cantil. Apal
pa-o, sonda-o com olhos gulosos. Mostro-lhe abrindo 
as ~a~tes laterais que se transformam em prato, 
deposito de talheres, escóva de dentes e sabonete. 
Da parte superior destaco a caneca e o menino sorri 
beatífico. Dá um profundo ~uspiro. En tao digo-lhe: 

- Quando eu r.egre~sar, da r-te-ei este cantil. 
Será teu e dele cuidarás. Está certo? 

Bate as maos com alegria e dispara para narrar 
a sua "grande sorte" aos moradores. 

• 1 

,.. Logo pela manhá rompemos caminho, após 
tern1os lavado os rostas nas águas da lagoa. Agre
gam-se ao nosso grupo vários sertanejos que de-
1nandam Mato Verde. U1n deles, no momento de 
montar, leva um coice na testa e tomba como roble. 
Ac~ditno-lo. O nosso enfermeiro trata do largo 
fer1mento. Apalpa o cranio mas os ossos .estao a 
pastos. Resta costurar o feio corte e enfaixar o bra
quicéfalo que nos leva boa pec;a de bendagem tao 
grande é a sua cabe<;a. . . ' 

Agora sao campos, depoi? matas cerradas, no-
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va1nente campos. A s horas passam. Eis que desem
boca1nos nun1 desca1npado sen1 horizontes. I1nenso, 
iguaL Logo alguém o batiza con1 o non1e de "Ca1npo 
do Desespero". Lá ao longe um escurecimento no 
horizonte. Sao as árvores do Lago Fontoura. 11ais 
un1a hora e penetramos sob as copas arbóreas da 
densa i:iataria que circunda vários lagos, ligados 
entre si. Vadeamos a~ águas. Novo camoo e novo 
lago. Aqui paramos para o almoc;o e ba~ho recon
fortador. Campos estorricados abrem-se a nossa 
frente. O calor é sitnplesmente terrificante. Nenhu
ma sombra, nada a nao ser o descampado ardente. 
Há urna árvore lá ao longe que serve como ponto 
?e referencia. A_ esquerda surge um lago, pejado de 
3aburus, colhere1r os-rosa, patos, pavóes, gar<;as. Um 
tiro faz revoar t odo esse esplendor de m11 cores. 
Dess_edentarno-nos e os cavalos também. Depois 
cont!nuamos, curvados por sobre as selas, como que 
sent1ndo o peso do calor a d obrar as nossas espi
nhas dorsais. 

Sabemos que deveremos encen trar pro-fundas 
cacimbas abertas pelos sertanejos que se localizaram 
em Rosário, assi1n ba tizado por eles en1 homena o-em 
ao principal personagem do núcleo. Damos ~01n 
elas, enormes .e profundas, única fonte de água para 
essa con1unidade. Todo o n1undo bebe: homens e . . 
an1ma1s. 

. Quatro ranchos cambaios. Muita fumac;a das 
que1madas próxiinas. Mosauitos e cheiro nausea
bundo que ve111 do forno on~cle a farinha está s.enclo 
torrada. Há outros odores malcheirosos. Nenhuma 
, . 
arvore para est1car as redes. Caras trancadas. Maus 
modos. Procuro o tal de Rosário e dou-me a conhe
cer. Abranda o seu cenho. Engenhamo-nos atraves-
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sar aquela noite, da melhor forma possível. Estiro
n1e sobre un1 estreito banco de onde to1nbo loo-o 
nlais. Prefiro o chao. Os homens buscam os estei~s 
do rancho para a111arraren1 os punhos das redes. 
Mas, quando deitan1, o peso faz vergar para dentro 
o telhado. Safam-se em tempo. O "seu" Rosário 
n1e traz canas de ac;úcar e pergunta se necessito de 
m ais algo. Agradec;o e fico observando os farinhei
r os que se sucede m junto ao forno. Indago de um 
deles, que sitnpatiza comigo, quai.s as raízes que 
usam para o fabrico da farinha. 

- N ói~ usa sutinga preta, emburana, gaieira 
amarela, rebenta burro, mucuruna e máta negro! 
- diz o h omem enquanto agita longa pá para o 
remeximento da farinha - Tudo serve. Tudo dá 
farinha prá cumé ... 

Tostada, a farinha que vem de raízes venenosas, 
torna-se inócua e é gostosa. A panho un1 punhado 
e experimento-o. Sabe bem. Depois dessa exnerien
cia deito-me outra vez. Tusso por causa da i~fernal 
fuma<:;a e finalmente adormec;o, servindo de base a 
várias galinhas que empoleiram sobre as minhas 
pernas. 

U 1n rapaz da localidade. a troco de urna caixa 
de balas, irá conosco até a_; terras do Lúcio esse . . . ' 
1rrequ1eto sertanejo que afunda cada vez mais no 
sertao. Se o rio Tapirés estivesse dando água, tería
mos ido pela vía fluvial. M as somos obrigados cortar 
esse imenso sertáo virgem. Combinado tudo vamos 
a cata dos cavalos. Trabalhao para desencová-los 
naquela in1ensidao de capoeira emaranhada. F'inal-
1nente está tudo a postos e alongan1os o passo, 
n1etendo-nos de a lma e corpo pelo desconhecido. 

Horas há que nao mais suportamos o contato 
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das selas. Entao descen1os e rebocamos os cavalos, 
f 1 S,., " " alegres, certamente, com essa o ga. ao ~n1pucas , 

campos, cerradóes, bosques, matas, capoe1ras, ~º':ª-
1nente campos e novamente cerrados. Horas 1nter
minas sempre sob o dardejar do sol. O tor1nento 
da sede . contínuo. As línguas engrossan1. Sabe1no.s 
que ao cair da tarde estaremos as margens d? Soh
dao e isso conforta. Realmente por volta das 18 
horas vadeamos o rio e dele bebemos até fartar. Na 
mata ciliar desencilhamos. Lavan1os os cavalo~, 
soltamo-los para o repasto, armamos os ~osqu1-
teiros fazemos a comida, dev·ora1nos os alimentos 
e me;gulhamos nun1 sono comp:nsador, c~e brev~s 
horas, porque desejamos aprove1tar a no1te plen1-
]única para o estirao grande. 

As dez -e trinta horas já estamos fora da flo-
resta marginal. Imensa pradaria de ervas altas, 
aqui e acolá interrotnpida. por ligeir~s faixas arbó
reas. A Lua já está surgtndo e t~do toma fo:ma 
irreal. Tudo parece pintado com tinta preta sobre 
um fundo fosforescente. O cargueiro, que é o burro 
"Barao", dá algum trabalho para ser encarreirad?. 
Gosta de se desviar e qui<;á esteja com a razao po1s 
que, passados dias, dará ampla demonstra<;ao de 
ser um guia in~uperável. 

* 
Mais ou n1enos vinte e tres horas quando Cas

siano, que era o caboclo contratado pela caixa de 
balas acerca-se de mim e diz: 
~ Sente nao cheiro de queixada? 

. Levanta o nariz e suga 9 ar. Está de ventas 
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abertas e parece um aspirador run1oroso. Realmente 
há um cheiro adocicado, sinal de g·rande vara pelas 
imedia<;óes. 

- Estou sim ... a minha direita ... 
- Tou dizendo tou ! É porcada chef e! Porcada 

grande! 
A nossa direita avoluma o negror de densa 

mata. Saberemos logo mais que a mesma circunda 
ampla lagoa. As queixadas lá estao. E devem ser 
muitíssimas dado o barulhar súbito que se ouve. 

Darcy, Gunnar, J oao Vermelho e Cassiano 
disparam para a selva. Logo vai também o sargento, 
após termos juntado os anitnais. Os hon1ens pene
tran1 na n1ata e come<;am ladrar como cachorros. 
Entao sucede o imprevisto. A enorme vara, de urnas 
quinhentas cabe<;as, dispara por todas as partes e 
estrugem os primeiros tiros. Entrego a cavalhada 
ao Osn1ar, recomendando-lhe nao descess,e do cavalo 
por nada neste mundo se nao quer perder as pernas. 
Que ficasse montado urna vez que as queixadas nao 
atacam os cavalos. Sigo para o local ,apreensivo 
pois que, no chao, os porcos podem-me arruinar um 
ou outro co1npanheiro. E grito, chamo. Mais tiros. 
U 1na fuzilaria agora. De repente junto a mim abrem
se os arbustos e surge meia centena de javalis. Dis
paro com o revólver e caro me custa manter-n1e em 
sela urna vez que o meu cavalo estava desacostu
mado a "aguentar tiro de cima". Quase que sou 
cuspido. Mais porcos surgem, fugindo por todos os 
lados. Sao sombras grunhindo e expandindo cheiro 
pestilencia!. Os tiros nao cessam e a gritaria tam
bém. Até que tuclo se acalma, aos poucos e os homens 
regressam carregando as co.stas os espécimes abati
dos. Voltam para buscar mais. Que faremos com 
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tanta carne? Os dois caboclos retiram rápidos os 
couros que enrolam e deixam na bifurca<;ao de 
árvore. Deverao apanhá-la~ ao regresso que nao tar
dará para eles. Meia-noite vai muito longe quando 
continuamos a jornada. Depois dos minutos de 
entusiásticas trocas de itnpressoes quanto a ca<;ada 
imprevista, os hon1ens comec;a1n cabecear sobre os 
arreios. Tudo tamba num silencio sepulcral son1ente 
interrompido, de quando em quando, pelo estu~·ro 
de on<;as ocultas aos nossos olhares ou pelo gan1do 
de algum lobo solitário. 

As tres horas da madrugada penetramos nun1a 
grande empuca. Lá resolvemos descansar até ª? 
alvorecer. Atrave~samos a madrugada com sent1-
nelas atentas em virtude de certos indícios nada 
alvi<;areiros. Outra vez montados, estamos nos cam
pos ao romper do dia. Deseemos na cacimba encoi:,
trada, aberta pelos índios. Bebemos, fazemos o cafe, 
arrumamos o cargueiro e seguimos novamente. 
Sempre soba tortura do sol calcinador que denuncia, 
pela for<;a desusada de seus dardos, algum te1nporal 
en1 forma<;ao. 

A primeira hora da tarde env.eredamos por um 
terreno sulcado pelos rastros de gado. I sso denun
ciava a proximidade das terras do Lúcio, en1 Sao 
P ·edro, terras essas que alcanc;ávamos entrando pela 
"porta do quintal", vind~s do rio Araguaia. Nao 
tardou enxergarmos os prim·eiros ranchos que, me
drosos, agrupavam-se a beira do rio Tapirapés, 
unindo-se pela proximidade necessária para fazer 
frente aos embates imprevistos do gentio. Grossos 
mastins vem rosnando ao nosso encontro e logo 
mais a espigada e inconfundível figura de Lúcio da 
Luz assoma a porta de um rancho lateral. 
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Recepc;ao amiga. O abrac;o longan1ente repre
sado encontra largas no momento. Acolhida sitn
ples e sincera. Acorrem peoes que libertaram os 
cavalos das selas e o cargueiro da cangalha. Logo 
depois os pertences estao todos dependurados a,) 

longo da parede de adobe. 
Antes do almoc;o tomamo.s banho no Tapirapés. 

A distancia de quatro anos mergulha'va eu, nova
mente, en1 suas águas pouco correntosas e engana
doras. Fica, o casario de Sao Pedro, distanciado 
enormemen~e de qualquer centro mais civilizado, 
agrupamento de habitac;oes que mais parece ter 
caído do alto, no coto'velo do Tapirapés. Dessa forn1a, 
desde o cimo do barranco, pode-se estender a vista 
em frente e a direita, acompanhando bom trecho de 
águas escorrendo silentes. A esquerda abre-se gran
de lago, riquíssimo em peixes de todas as espécies 
e, bem a frente, comec;a densa floresta que exibe seus 
exetnplares enormes e agigantados. 

Na ante-véspera de nossa chegada os índios 
Caiapós tinham atacado o lugar, incendiando a roc;a 
e carregando com duas carabinas. Vai para um ano 
os índios infernam a vida dessa gente heróica, gente 
que vive intensamente a hora que vive! 

- Estao comigo - diz-me Lúcio - os índios 
Tapirapés que vieram fugidos pelos Caiapós. 

Praxuí está aqui? 
Está sim ... 
E Kramanaré? 
Morreu ... 
Onde estao os índios, 
Tome por essa vereda a esquerda que vai 

dar nas cho<;as deles. 
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Sigo. Quilómetro mais ou menos entro no pe
queno vilarejo Tapirapé?. Denunciava-se, já longe, 
pelo cheiro azedo que parece encrustado nessa ra<;a 
meiga e trabalhadora. Sou recebido com verdadeiras 
explosóes de alegria! Lá está Praxuí, com a cara
bina calibre 44, muito antiga, sobre os joelhos. 

Está esperando ca<;a Praxuí, meu amigo? 
Mim tá perando Caiapó tá pertinho ... 
Está n1esmo? 
Mim viu ele. . . Mim num deixa ele chegá ! 
E os outros onde estao? 
Antan1-han1i levou resto prá Barra ... 
Entao dividiram-se? 

- Xim ... 
- Quantos estao aqui? 
Conto-os·: catorze, inclusive as crian<;as. Nao 

vejo rostos amigos de outrora e indago. Reconhe<;o 
Kautchuan-nriú e Imananhaurú. Fazem-me festas. 
Praxuí come<;a desfiar, no seu linguajar estranho, 
todo o rosário de suas desditas. Narra-me o ataque 
dos índios Caiapós ao aldeamento de Tampiri. Vie
ram os belicosos silvícolas em grande nú1nero. 
Mataram oito mulheres e vários homens e carre
garam com seis mulheres jovens. Depois voltaram 
a carga e os Tapirapés tiveram que fugir, n1esn10 
porque os Caiapós usavam armas de fogo e feriram 
grav·emente também o outro chefe, Antam-hami, 
que os civilizados batizaram com o nome prosáico 
de Antonio Pereira, esse que está, com mais sessen
ta e quatro Tapirapés, na confluencia do rio com 
o Araguaia, junto ao Pasto de Prote<;ao Heloísa 
Torres. 

Narra-me da forma com que encontrou guarida 
junto ao Lúcio, o homem que jamais os abandonou. 
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Lá estao para tres anos e vivem daquilo que o gene
roso sertanejo lhes proporciona. 

- Terra nu boa qui - diz Praxuí, mostran
do-me o trato de solo árido e onde teima em querer 
plantar - Banana nu dá. . . macaxeira nu dá ... 
Mim que terra boa. . . mim que pé-pé longe mas 
Lúcio nun1 deixa fala "Caiapó mata oxe índio" e 
eu medo fica ... 

- Por que voce nao vai até a Barra com 
Antam-hami? - indago. 

- Eu briga cum ele ... 
Eu S·ei que os índios Tapirapés separam-se por 

ordem de "famílias de ·comida". Is so quer dizer que 
Praxuí, por exemplo, era da família de comida de 
carne de porco-do-mato enquanto que Antam-hami 
era de outra espécie e os que o acompanharam na 
fuga, separando-se de Praxuí. Em outras palavras: 
quando havia matan<;a de porcos ou queixadas, so
mente comiam os membros do grupo do Praxuí. Os 
outros eram banidos da mesa <leste. Mas quando 
havia veado, anta ou on<;a, era1n os sequazes de 
Praxuí que deviam deglutir apenas a saliva abun
dante segregada pelas glandulas. . . Qui<;á essa 
barreira tivesse separado os velhos an1igos distan
ciando-os, agora, cerca de quatrocentos quilómetros. 

- Tua mulher onde está Praxuí? 
Como resposta mostrou-me o chao. Adivinhei 

que lá estava a sepultura da meiga esposa de Praxuí, 
a mesma que o acompanhara até o barranco de Porto 
Aurélio quando embarquei-o, em 1946, num dos 
meus batelóes. Lembrei a lágrima rolando daquelas 
faces morenas e belas, ao se despedir do esposo e 
chef e. 

- Morreu? 
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- Muréu! 
Agora Praxuí lamuria-se da falta de taquaras 

para as flechas, das sementes de amendoim que 
tanta falta lhes fazen1. Da 1nandioca e do milho. 
Dize-n1e que tudo está nas aldeias distantes, aban
donadas, qui<;á habitadas pelos ferozes Caiapós. 
Suspira por tudo isso que é realmente o tuclo dessa 
ra<;a: Lan1ento profundamente encontrá-lo en1 ta
manha penúria ele que tinha sido o chefe esplen
doroso, senhor de vasta gleba florescente pelas 
grandes ro<;as nela plantadas, livre como o ar, man
tendo sob o seu comando toda a tribo. 

Afago-lhe os ombros e ele ~orri. Depois distri
buo fun10 e outras coisas qu.e eu trouxe para a visita. 
Nao me largarao mais esses índios amígos e bons. 
Voltam con1igo e deitan1-se a soleira do rancho, 
já entretidos em longas conversa<;óes comos rapazes. 

N ossos cavalos es tao alongados pelos pastos. 
Descansam também. O jantar, refor<;ado con1 os 
ingredientes que trouxemos, satisfaz totalmente. Ao 
anoitecer alegro-me em abra<;ar M.arco, o -\raloroso 
sertanejo que já conheci em outras épocas. O mesmo 
sorriso amplo e bom, o mesmo nariz esborrachado 
de pugilista combativo, os mesmos ombros robustos. 
Depois ven1 Domingos, tan1bém homen1 de valor. 
Há pouca gente aqui com o Lúcio. Marco é o capa
taz. Há peóe.s que nao conhe<;o. Gente nova. Sei que 
espalhados por aí outros estao as dependencias do 
Lúcio que deseja desbravar o carnaubal que eu 
en con trei etn 1946. 

- Mandei uns homens buscar mantimentos lá 
prás bandas do Mato Verde. J á estao atrasados e 
cu estou ficando sem arroz e sem gordura - diz 
o Lúcio. 

f 
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- Bem - digo eu - remediaremos com o que 
trago na minha carga até seus homens chegarem. 

N ossa conversa é interrompida pelo estampid'o 
inesperado de um raio. Até o rancho treme ein suas 
bases. Olho para fora da janela e adivinho o pretejar 
do ·firn1amento que ninguém lobriga. Mais relam
pagos e com ess·e galope com que as tempestades 
chegam nessas latitudes desaba furacao estrondoso, 
ton1bando toneladas de água desde o alto. Os índios 
despedem-se e seguem sob o dilúvio, rumo as suas 
casas. N ós es tendemos as redes e caímos no sono, 
en1balados pelas vozes potentes e gastosas dos 
trovóes. 



CAPÍTULO XIII 

Convida-nos o cel. Lúcio irn1os verificar os 
estragos provocados pelos índios Caiapós. Antes de 
mantermo-nos novamente nas selas e quanclo sor
víamos o café, L úcio narra : 

- Vai para .um mes enviei, certa manha, até 
urnas terras 'vizinhas, um carreiro e um 111enino que 
era n1eu sCJbrinho. Chamava-se, o carreiro, Xandoca 
e tinha dezoito anos. Meu sobrinho era Antonio J osé 
Lauriano da Luz. Foram e nao 1nais regressaran1. 
Quando come<;ou entardecer resolvi ir a cata dos 
dois e fui encontrar o corpo de Xandoca atravessado 
por vários ponta<;os, caído junto do carro. Tinha a 
roupa completamente rasgada, as cal<;as caídas, no
tando-se que os índios tinham-no brutalizado ele 
forma impiedosa con1 os cabos das bordunas ! Do 
meu sobrinho nem son1bra. J\.1:as pude verificar, pelos 
rastros, que os índios tinham-no levado! Voltei e 
dei o alarma .. Juntamos vários homens e fomos nas 
pegadas dos "pelados". Andamos a noi te toda e o 
dia imediato. Aqui encontrávan1os os rastros, mais 
além perdiam-se. As vezes voltávamos sobre os nos
sos passos, induzidos no erro pela 1naneira incrí'vel 
com que os Caiapós sabem embaralhar qualquer 
vestígio. Vai daí encontrarmo-nos numa terra onde 
jamais houve água e quase morremos de sede! Foi 
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um verdadeiro martírio visto que na ansia de sal
varmos o menino, nem sequer percebemos o quanto 
entrávamos num verdadeiro deserto. Mas consegui
mos regressar, mais mortos do que vivos e, dos 
Caiapós, nem sombra! Lá se foi o rapaz ... 

. Montamos. Logo adiante surgem os restos de 
grande incendio que reduzira a cinzas vasta roc;a. 
Tudo destruído. As fortes cercas entrela<;adas na 
for1na sertaneja, nada mais sao do que carv5es. Há 
rastros e por eles andamos. Duas horas depois 
alcan<;amos as margens do rio Xa'vantinho, u1n 
curso tortuoso de águas, inavegável pelo intricado 
medonho de paus e cipós atravessando-o de margem 
a margem. Existem estir5es livres e profundos, 
separados pelo emaranhado da selva como os de
partamentos estanques de navios. J acarés, arraias e 
piranhas viven1 un1 fartao nessa singular estrada 
líq~ida. Atravessan10-lo em certo ponto e seguimos, 
agora, por terras de un1a beleza incrível ! Nada que 
se compare na opulencia que eviclenciam. Um ver
dadeiro Éden, encrustado entre ra<;as rancorosas e 
belicosas que se degladiam e degladian1 com todos. 
Muito andar e agora nas terras que o Lúcio chama 
de "Fazenda Santa Rosa". Habitam-na duas nume
rosas famílias nos dois únicos ranchos existentes 
pouco afastados do rio Tapirapés que, após ter des
crito enorme curva, volta surgir a nossa frente. 
Aqui os Caiapós mataram, há dias, urna senhora da 
família de José Pinheiro que, em silencio, ouve a 
narrativa que o Lúcio faz. Os índios surgiram em 
pleno nleio-dia e quando ninguén1 lhes poderia sus
peitar a chegada. Atacaram a pobre nlulher, derrtt
bando-a com um tacape. Mesmo ferida a senhora 
correu esconder-se, rastejando, sob um jirau. Nao 
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podendo alcanc;á-la com o grosso do tacape, os 
indios acabaram-na com os pontac;os desferidos com 
essa clava primitiva. Depois disso, após ferirem 
outros, carregaram com tudo, pelando literalmente 
o interior dos ranchos. Estou segurando a borduna 
assassina, ainda manchada de sangue ressequidc. 
Depois olho para o local onde a pobre sertaneja está 
enterrada, clorn1indo o seu derradeiro sono. 

- Aqui estamos hoje e provavelmente amanha 
nao estare111os mais - diz um dos 111oradores, já 
de idacle, sorrindo calmamente - O·s Caiapós sao 
tristes! 

Quedan1os n1ais um pouco e depois despenca
n1os, pelo barranco abaixo, atravessamos o rio, aqui 
c0n1 o fundo !ajeado e entramos nas terras frontei
ras, cavalgando durante tres horas para surgirmos 
novamente no Tapirapés, bem em frente a Sao 
Pedro e, portante, na casa d·o Lúcio. 

.. 

* 
Choveu também a noite. Pela manha cedo 

ouvi uns gritos na margem oposta e saí para curio
sar. Vejo uns índios Carajás e um outro Tapirapés 
e, espanta-me, um padre dominicano que, sob a 
chuva, fica esperando pacientemente a canoa, a 
única que aquí existe, encharcando-se ainda mais 
envólto pelo seu sáio branco. 

Tomo providencias para fazer chegar a canoa 
onde se encontra o missionário. Ei-lo que chega. 
A presento-me. 

- J á o conhecia muito de nome - diz-me Frei 
Gil, da Prelazia de Concei~ao d·o Araguaia - Co-
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nhecia-o de nome e agora regozijo-me por conhece-lo 
pessoalmente. 

- Fez boa viagem reverendo? 
- Co1n a Grac;a de Deus tudo correu betn. 
Seus trac;os fisionómicos denotam cansac;o. Es

tatura abaixo da mediana, robusto, rosto curtido 
pelos ventas e pelo sol dos sertoes. Dois olhos negros 
investigan1 a aln1a da gente. Há utn misto de seve
ridade nessa fisionon1ia amorenada que o faz parecer 
espanhol. No entanto é um brasileiro de quatro 
costados sensível a todos os encantamentos do ser-

' tao e das selvas. É um desses paladinos do Ben1 que 
oferecen1 a própria vida em holocausto a urna causa. 
Para ele, assim como para os demais missionários, . , . 
nao existe tempo nem 1ntemper1es, nem cansa<;os 
nen1 perigos. Enfrentam tudo com animo sereno, 
levando a palavra fraternal aos silvícolas que nem 
sem pre correspondem. 

Chegam os acompanhantes do missionário. En
tre eles Cumaí, o jovem Tapirapés que em 1946 eu 
salvei de morte certa. Faz-me muitas demonstrac;oes 
de aprec;o e para eu verificar o quanto cultuou a 
1ninha an1izade, rompe num canto em que a c~nc;o
neta "ti pi-ti pi-ti, tipi tom", que lhe fora ens1nada 
pelo meu cinematografista naquela época, aflora 
nítida! Abrac;o-o e logo mais entrego-lhe uns pre
sentinhos. Ansioso indaga pelos meus ex-compa
nheiros : 

- Aristides bom? 
Está bem. 
Cróvi ( Clóvis) bom? 
Está bom e manda-te lembranc;as ... 
Que bom ... E Primo? (o cinematografista) 
Bom também. Agora casou. 
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Com muie? 
Sim. . . com mulher. 
Safado! 
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Ri gostosamente dessa sua tirada. Quase que 
engole as orelhas, tamanha é a boca com dentes 
arruinados que escaneara. Os outros Tapirapés in
dagam, dele, o por que daql¿ela ~úbita alegria e 
Cumaí explica. Entao todos riem. Acalmado torna . 
1nqu1r1r: 

- Jaci boa? 
- Está boa sim ... 
-Num morre? 
- Nao, sarou. 
Refere-se ao gravíssimo estado de saúde da J aci 

que, acidentada em 1945, quando alca1u;ávamos os 
aldeamentos Tapirapés, quase morreu em pleno 
serta o. 

está? 

fome!) 

Wirri. .. lembra eu? Muito mal. .. muuuiito. 
Lembro sim. Agora voce está forte, nao 

Tche-te-án ! - responde-me (Estou com 

Nao comeu nada hoje? 
Nao. . . Á-o-pocó. . . ( quero comer muito) 

- Vá lá dentro e coma a vontade rapaz! 
Sorne e vai encher a barriga com o arroz e carne 

sobrada do jantar. Os outros índiÓs embarafustam 
e também aproveitam a ocasiao para um dejejum 
inesperado. 

* 
No rancho onde o missionário se a boleta, pr.e

paran1 o altar e logo mais o sacrifício da Santa 
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Missa tem lugar. Assistimo-lo. Os Carajás da escolta 
do reverendo 'váo a lagoa de onde regressam carre
gados com tucunarés saborosos. 

- É o peixe que mais gosto - confessa Frei 
Gil e eu dou-lhe razao porque o meu gósto é iden
tico. 

Mais tarde o missionário co1ne<;a distribuir, 
aos índios T'apirapés, os presentes que trouxe. Un1 
cobertor n1ulticor a cada um. Rapaduras, facoes, 
roupas para a~ mulheres, camisas de meia listradas 
para os homens e caixas de fósforos. Sao, estes, 
grandemente apreciados por esses índios que se 
embevecem co1n a chan1a conseguida esfregando o 
palito a caixa. Correm atrás da gente e solicitam: 

- Fuma Wirri que eu tem fosque ... 
Devo meter o cigarro nos lábios e acende-lo ao 

lume que me oferecem jubilosos. Torno apagar para 
que possam reacende-lo. 

- Vamos ter fogaréu no sertáo - sentencia 
Marco. 

- ? ? ? . . . 
- Enquanto houver fósforo, váo tacar fogo nas 

macegas ... 
:F'ilmo en1 tecnicolor a distribui<;áo dos presen

tes. Frei Gil distribui tudo, de forma imparcial. 
Todos estáo contentes e todos disparam para o 
aldean1ento a fim de ir guardar as dádivas. Un1 
sorriso profundamente humano entreabre os lábios 
do missionário. Segue os "seus índios" com os olhos 
acariciantes. Depois retira-se para descansar. 

A noite sentamo-nos em roda. Frei Gil tem 
muitas coisas a narrar. Conhece Carminha de J esus, 
essa mo~a que esteve presa nove anos com os Caia-
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pós e que fez as célebres declara<;óes contidas no 
meu livro "Bandeirantes d'Oeste". 

- Carminha - diz o missionário - narra da 
,,ida terrível que os Caiapós levam. E stao sempre 
em marcha, sempre tomados por um profundo 
desassossego. As 'vezes, temendo urna surpresa, 1nal 
e mal deitam para descansar, tornam levantar e 
seguem incansáveis. ~les tem o costume de sacrifi
car u1n civilizado, que mantém como refén1~ para 
cada índio morto por civilizado. Daí raptaren1, 
amiúde, homens também, quase sempre rapazes. l\ .. s 
mulheres nao sao muito molestadas. o estado beli
gerante desse~ índios é quase que ininterrupto. Inda 
recentemente encontrei um troc;o de índios Mandu
curus, resto de um grande grupo, destruído pelos 
Caiapós, com quem teve a desdita de se encontrar. 
Lá pelas bandas da Conceic;ao, nao faz muito, rr1a
taram urna família composta de nove membros. 
Quando acudimos, fomos encontrar os porcos co
mendo os cadáveres! Volta e meia sabemos de tristes 
ocorrencias. As vezes sao revides aos padecimentos 
sup<?rtados. Mas indiscutivelmente espalham o ter
ror. Conceic;a.o contava, no penúltimo censo, vinte 
e um mil habitantes. Agora, com o último recen
seamento, de há dois meses, alcanc;amos mal e mal 
quatro mil pessoas ! e 

- Mataram tanta gente? - pergunta um dos 
meus homens. 

- Nao. . . É que essas dezessete mil pessoas, 
prevendo dias piores, resolveram abandonar o mu
nicípio de Conceic;ao, buscando algures o homizio. 

- Os pobres Tapirapés sofreram muito -
digo eu. 

- Realmente. Pobres Tapirapés, vista sua ín-
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dole pacífica. Incapazes de fazer mal a quem quer 
que seja, sofrendo as conseqüencias de urna irrupc;ao 
Caiapó ! 

- Praxuí falou-me, vai para quatro anos, de 
um grande aldea1nento "brabo" dos Tapirapés, sito 
a cinco dias de marcha desde Tan1piri. O senhor já 
ouviu falar desses? 

- Ouvi falar, realmente. Mas creio que nao 
exista n1ais. 

Frei Gil narra mais episódios. Ouvimo-lo aten
tos. Sabe en1prestar sabor todo pessoal a narrativa. 
É franco, nao busca circunlóquios e no entanto 
prende de forma insólita. Fala de _cátedra. Conhece 
bem os Caia pós. 

- Lá na Conceic;ao está agora, salva dos Caia
pós, urna preta que também atravessou como a 
Carminha, longos anos .de cativeiro. Essa mulher 
salvou de forma inesperada a vida de um nosso 
missionário. Tendo, este, alcanc;ado um aldeamento 
Caiapó, comec;ou fazer distribuic;ao de presentes. Os 
índios que o cercavam, passaram a falar entre eles, 
no linguajar desconhecido ao religioso: 

- "Quando ele acabar de dar os presentes, 
vamos arrebentar-lhe a cabec;a !" 

A preta, que estava também lá e que falava a 
língua dos índios, interveio providencialn1ente e, 
com extraordinária presenc;a de espírito disse-lhes: 

- Voces estao vendo essas coisas que o padre 
tem sobre o nariz? (refería-se ao;; óculos do mis
sionário) - Se voces matarem o padre, essas coisas 
pegam fogo e voces todos morrem ! É feitic;o grande 
e: muito perigoso !" 

- Os índios, atemorizados com isso - continua 
Frei Gil - abstiveram-se de eliminar o missionário 
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que. regressou sao e salvo a . Concei<;ao. Somente 
mais tarde ele soube da interferencia da preta que 
hoie está vivendo na comunidade de onde fóra · 
ar~ancada vai para mtiitos anos. . 

- Continuam as · represálias dos civilizados,_ 
verdade reverendo? 

- Continuam .e continuarao, nessa guerrilha 
que se e.spraia· . . Já estive no Rio de Janeiro .. e avis
tei-me com o diretor do Servi<;o ·de Prote<;ao aos 
-indios; indicando e suge.rindo medidas que deverian1 
ser tomadas, mesmo ·para resguardar os sertatiejos. 
Recebi promessas, como sempre ... Mas que ha ja 
revides sangujnolentos, posso narrar um aconteci- · 
mento recentíssimo: um índio Caiapó surgiu da selv;;t 
·é ·veio· n"os contar que por sobre o aldea1nento dele, 
·surgiu "um gaviao mu'ito grande e que esse gaviao 
defecou "gros so" e que essa defeca<;ao arrebentou, 
matando todos os Caiapós, menos ele". O índio nao 
contou como eu narro. Usou termo~ mais explícitos 
e mais fortes. Resultou que da narrativa soubemos 
oue certo cidadao <leve ter fretado um ·aviao e atira-¿ . . 

do urna bomba ·em pleno aldeamento matando gran
de número de silvícolas ! Verifica-se, com isso, · o 
acirramento de ódios recíprocos. U m grande pro
blema a ser resolvido ... 

Come<ia esfriar. O 9rvalho vaí caindo copioso. 
Frei Gil de~pede-se: · · 

. - Deverei seguir amanha cedinho. Vou pelo 
;rio. 

Também nós seguiremos amanha. 
Entáo felicidades e que Deus vos acom-

panhe! 
Boa-noite reverendo! Seja feliz! 

13 - Pouso no rancho da "Bandeira"· 
na Barra do Tapirapés. 



14 - Acampamento-base da "Bandeira" 
no sertáo dos Tapirapés. 

¡ ~ 

CAPÍTULO XIV 

J oao Vermelho e Cassiano já regressaram para 
Rosário. Vend-eram ao Lúcio quatro peles de caitetu 
que nós matamos antes de chegar a fazenda dele. 
A quantidade de queixadas e caitetus na zona por 
nós atravessada é tamanha, que se poderia abastecer 
o maior cortume do mundo, mantendo-o em funcio
namento diuturno e por muitos anqs. 

Marco irá conosco. Melhor aquisi<;ao nao po
deria fazer. Também Praxuí, Cautchu-nanriú e Ima
man-hanuru irao conosco, pois que me pediram 
con1boiá-los aos aldea1nentos abandonados, vai para 
quase quatro ano~. Ficará, em Sao Pedro, o índio 
Ocaré, para tomar conta das mulhere~ e crian<;as. 
Praxuí está simplesmente radiante com a minha . " . aqu1escenc1a. . 

- Agura taquára ... minduim ... macaxira ... 
Vai buscá n1uito ! 

- Pois sin1 ... Iremos até lá Praxuí. 
Enquanto os preparativos váo avante, resolvo 

saber do curso do rio Liberdade, cujas nascentes 
encontrei na minha penetra<;áo de 1946, após urna 
jornada cuja Iembran<;a faz correr um arrepio na 
espinha dorsal. Agora sei que esse rio bizarro, que 
nasce numa cratera extinta, corre em dire<;ao Sul 
para, seis Iéguas acima da grande curva do Tapira-
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pés, onde se desgalha em dois sentidos as nascentes, 
atravessado um pantano respeitável, volve a Norte, 
e, e n1 seguida, para o Oeste, -em dire<;áo ao Xingu. 
To1nados os apontamentos, realizado um esbó~o de 
levantamento do Xavantinho, carregaclo o burro 
''Baráo", que nos acompanhará na imensa ca1ni
nhacla, vadeamos o rio, feitas as despedidas. 

Vamos a pé porque nossos cavalos es tao "no 
osso" . Tudo quanto necessita1nos está as costas do 
"Baráo". Armas, bornais, ~antis e facao, váo conos
co, no corpo. 

Logo depois de tern1os vadeado o rio, pene
tramos numa extensa mata. U n1a légua, cortando-a 
·no sentido de sua largura que, en1 compritnento, 
estende-se ao infinito. Saímos nos campos alucina
dores e n1archa1nos fir1nes, fazendo um descanso 
de 10 minutos para cada hora de calcanha1nento. 
O calor vai aumentando. Fog-o queimando as epi
dermes já experimentadas. Com o passar das horas 
também o calor aumenta e agora já nao sao exten
soes grandes que cobrimos numa hora de marcha 
cadenciada, fazendo, com is~o, render o passo. 

Ao n1eio-dia alcan<;amos um lago e buscan1os, 
sófregos, a sombra protetora. Nada se afigura 111ais 
benéfico do que u1na sombra nessa terra tao enso
larada. Ao se penetrar, vindos do cerrado ou da 
macega infinita, sob o resguardo das frondes ver
dejantes, tem-se a impressao de n1ergulhar em águas 
refrescantes, tal a qrusca transi<;ao. Respira-se. 
Despem-se as camisas, arrancam-se as botas. Aquie
tados, tratamos de comer. Os índios pescam tucuna
rés logo moqueados. Ternos nossa farinha e nossa 
carne seca. o lago fornece a água. 

U m estirao de descanso merecido para depois 
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continuarmos. Tomo a dire~ao e marco o percurso. 
Eis que u1na anta penetra no lago e vem ao nosso 
encentro por dentro da água. Chamamo-la asso
biando e ela vem mansamente até breve distancia 

' onde posso fotografá-la tranqüilamente. O tapir 
fica nos olhando, agitando a curta proboscide. Um 
tiro esplendido para um ca<;ador. Para nós teria 
sido sacrifício inútil de tao esplendido animal, cuja 
confian<;a até comove. Fica o grosso mamífero pelas 
in1edia<;oes, mergulhando ou chegando aos baixios 
e s(nnente desaparece quando so1nos abrigados en
trar no lago que <levemos atravessar, batendo em 
nossa frente os paus com que nos munimos e, isso, 
para espantar as muitas arraias no nleio da lama 
preta e pegajosa, onde afundan1os, as vezes, até 
os joelhos. 

Já estamos do outro lado e continuamos horas 
a fio, sem urna palavra sequer, rompendo rumo NO. 
Assim até o cair da tarde quando buscamos um 
capao de mato para pousarmos. Há urna pequena e 
profunda lagoa sob essas frondes e o lugar parece 
ótimo para urna noitada. Antes porén1 o Pracinha e 
Darcy matam quatro porcos-do-mato que os índios 
despela1n céleres. Dividimos as carnes. A parte que 
coube aes índios é enfaixada por eles en1 largas fó
lhas e suspensa nos galhos. Dou-lhes o sal necessário 
para a conservac;ao. As peles sáo esticadas e postas 
a secar. Serao apanhadas ao regresso. Fizemos um 
churrasco. Empanturram-se os Tapirapés e nós co
memos bastante. Acendemos a fogueira. Estamos 
num recóncavo. Os índios dizem que Caiapó anda 
por perto e que é melhor "esconder .o fogo ". Daí 
alimentarmos a fogueira com parcimonia. Sentinela 
a~enta. Lonas no chao. Por volta das tres horas da 
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madrugada chove. As lonas sao amarradas nos ga
lhos baixos e resguardamo-nos. Volta a fazer bom 
ten1po e a neblina vai cobrindo tudo, acariciada pelo 
iuar que parece afagá-la longamente ... 

* 
Ro1npia a aurora ... 

* 
Por dentro na neblina bu~camos "Barao", cha

mando-o pelo non1e. Distanciara-se bastante. Mas 
acudiu ao cha1nado, pulando grotescamente com as 
maos peiadas como estava. Metemos-Ihe a carga no 
lombo e seguimos meio irritados pela noite mal 
dormida. Muitos mosquitos, demasiadas picadas no 
rosto e nas máos. As ervas generosamente regadas 
pelo orvalho, empapam-nos. Sentimos até frio. De
se)amos o sol, esse 51ue logo tratare1nos de fugir. 
E1-Io e seu calor matinal conforta-nos como cordial. 
As roupas enxugam e enxuga novamente o sertao. 
Somente tere1nos água nas velhas cacin1bas se a 
sorte nos desfavorecer na "mata grande" que ainda 
deveremos atravessar, antes de cairmo§ nos campos 
que ~ambem os ~és das grande floresta do Xingu. 
Cam1nha-se, cam1nha-se e caminha-se. N urna "em
puca" encontramos "azedinhas" e as frutas silves
tres sab~m muito bem aos paladares. O terreno que 
agora pisamos nao é lá grande coisa. As fortes 
chuvas do ano revolveram-no todo e sao montículos 
exacerbadores que devemos esmagar com as nossas 
botas. 
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.. ?,uase beirando a noite estan1os no "Capáo do 
Coco onde resolvemos parar. Estamos também no 
amago do .vórtice tumultuante das hordas Caiapós, 
essas que 1nvestem em todos os sentidos levando o 
desespero dentro de um quadrante ampio. 

N ossa vantagem é sermos poucos e, portan to, . . , . 
quase que 1nv1s1ve1s em nossa passagem, especial-
mente marchando a pé, como estamos fazendo. 
Bastam poucas árvores para o nosso homizio de 
onde podemos 'varrer enormes distancias na vigi
lancia que S·e faz necessária. 

Mais urna noite e mais ~utra caminhada para 
alcan<;ar1nos as cacimbas já por . n1im conhecidas 
quando em 1945 e 1946, vindo por outro setor al
cancei-as. Antes de chegarmos, a tarde, nesse l¿cal, 
Gunnar, o val~nte ~racinha, cai e destronca o pé 
esquerdo. Um 1mpectlho do_s mais grav-es para quem 
<leve caminhar, que outro meio nao tem. Arranja
mos um bordao para o acidentado e ele vai seo-uin<lo 
quase aos pulos. Assim até alcan<;armos as b:nditas 
cacimbas. Agora surge o problema do Pracinha 
doente. O enfermeiro faz urna verifica~ao e enfaixa 
a parte afetada. Os prognósticos sao os melhores. 
Basta um descanso. Erguemos urna barraca no 
centro da pequena mata ·que nos resguarda. Lá aco-
modamos o Pracinha. · 

Banha1no-nos nas cacimbas. Depois arranjamos 
um pouco d.e comida. Junto ao fogo tratamos da 
questao. Deixar o Pracinha sozinho, aguardando o 
nosso reg resso da penetrac;ao, nem pensar. 

Eu poderia ficar com ele - alvitra Darcy -
Em dois é sempre melhor. 

- Nao há dúvida. Mas acontece que nós fica
mos reduzidos também. J á somos o mínimo que se 
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poderia desejar. . . Melhor é esperar. Quic;á Praci
nha melhore amanha. 

Com isso tratamos de dormir, cabendo a cada 
um o seu quarto de guarda. Estamos a 26 de setem
bro. Precisamente aos 11 minutos da primeira hora 
desse dia, come<;a o eclipse total da Lua. Estou de 
guarda e aproveito ·º ensejo que se me depara para 
chamar os índios. Digo-lhes: 

- ·Voces fizeram cara feia quando Pracinha 
machucou, porque julgaram que nao mais iríamos 
até os aldeamentos. Eu fiquei triste con1 isso. Triste 
e zangado. Tao zangado que agora eu vou apagar 
"Iaci" (a Lua) e deixar tudo escuro! 

Os indios olham para a Lua e depois sorriem. 
Acham que eu estou "fora dos eixos". Eu me des
bra<;o para o alto, grito uns nomes que me acodem 
a mente, sopro para cima:. Aos poucos o disco lunar 
vai escurecendo as bordas. J á os índios nao riem 
mais e ficam olhando em silencio. A escuridao 
abrange c~da vez 1nais a Lua. Assisto, de poltrona, 
a 1:1n1. ecl,1ps~ c?mo poucos astronomos poderao 
ass1st1r: ceu hmptdo, sem a menor mácula! Passa-se 
o tempo e precisamente aos 48 minutos da Lua só 
existe a lembran<;a. Os índios estao boquiabertos 1. 

Tren1em. Depois tartamudeian1. Vejo que estao 
prestes a disparar e entao digo-lhes: 

- Bem ... be1n ... por esta vez eu fa<;o voltar 
a Lua ... Está be111? Mas nunca mais fiquem zan-
gados .. . 

- Oxe b?m ... Migo ... migo (amigo, amigo). 
, !1-º~ 59 minutos, faltando um minuto, portanto 
a pr1111e1ra hora, come<;a reaparecer a senhora Lua. 
Nao tarda reassumir a sua lideran<;a no meio das 
estrelas piscando contente. Mas a escurid.ao que 
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sobreveio ao eclipse total, foi a maior que eu vi até 
boje no sertáo ! 

O truque por mim engendrado nao é de minha 
lavra, seja dito logo. Vai para anos tinha lido algo 
a propósito de narrativa aventurosa na ·Africa. Nao 
me cabe a patente. Apenasmente aproveitei e com 
total sucesso ... 

Pracinha nao está muito bem ainda. Vence o 
ponto de vista do Darcy que ficará com o con1pa
nheiro enquanto nós iremos até os aldeamentos 
Tapirapés. Muitas recomenda<;6es e depois seguimos. 
.i\nda-se n1uito. Parece nao ter fi111 a caminhada. 
Desviam-se os índios para a esquerda, evitando, por 
causa dos Caiapós, o ca1ninho costun1eiro. Isso sio-
nifica horas de can1inhada extra, nlergulhados nu~n 
verdadeiro Inferno de calor! A água acabou-se, 
1nesmo porque os índios "beijam" constantemente 
os nossos cantis. Praxuí garante que "logo mais 
encontraremos boa aguada". 

Essa boa aguada situa-se no amago da maior 
capoeira que me foi dado atravessar ! Nunca pensei 
houvesse tamanho emaranhamento de cipós fetos 

' ' galhos, troncos, san1ambaias, bananeiras brabas ! 
Duas horas de luta exaustiva para abrirmos estreita 
~enda nesse paredao verde, compacto, quase que 
intransponível, para chegarmos a aguada que nada 
mais é do que o fundo de um represamento comple
mente .seco! Dá até vontade de uiv-ar de ódio ! Com 
o trabalho incessante e au1nento de calor, n1aior a 
sede. E agora? 

Voltamos e estendemo-nos no campo arfando 
' ' esgotados. Tambén1 nao estou com o cora<;ao tran-

qüilo por causa dos dais rapazes. E se os Caiapós, 
que no;; vem espionando, dao pela coisa? Rápida 
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razao teriam sobre dois homens, sem dúvida. Reúno 
companheiros e índios e digo-lhes que deveríamos 
regressar ao acampamento, expondo-lhes minhas 
razóes. Com mais um dia de descanso, Pracinha 
e~taria bom para a caminhada. Melhor todos juntos. 

Após esse exórdio regressamos. A distancia 
parece ainda maior e eu corto em diagonal para 
encurtá-la, coisa essa que nos beneficia de légua e 
meia. Já estamos próxin1os ao acampamento quando 
resolvemos pregar un1 susto aos dois amigos. Sol
tamos urros selváticos e bradamos as coisas mais 
desconexas. Ei-los que surgem de arma em punho, 
a bóca da "empuca"' alertados, prontos a resisten
cia. Terminam num praguejar de turco quando dao 
conosco ! 

* 
No negror da noite espoucou o incendio. A 

nossa direita, antes, bem a frente depois. As imen
sas labaredas devorando tratos enormes de cerrado, 
iluminam sinistramente o sertao. Vislumbramos o 
fogo, pelos interstícios das altas ramagens das árvo
res, deitados como estávamos, mesmo antes que a 
sentinela viesse dar o aviso. Saímos da "empuca", 
pelo corredor que se formava e assistimos ao espe
táculo que jamais cansa. Ventos distantes, que nao 
eran1 pressentidos por nós, agitavam as chan1as 
altíssimas, fazendo-as ondejar como cortinas lumi
nescentes. 

Nao há dúvida que foram os Caiapós -
arrisca um dos homens ! 

- Nao tenha essa dúvida rapaz. Foram eles 
mesmo! 

- Caiapó ta-ta - intervém Praxuí olhando 
cismático para o fogo já mais próximo. 
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- Se o incendio se aproxitnar mais um bocado, 
será negócio tacarmos fogo logo adiante, para im
pedir que as chamas nos alcancen1 - digo. 

Vendo que realtnente aquele vendaval ígneo 
viria rugindo até a en1puca, eu mesmo 'vou atear 
fago a macega ressequida, quilómetro mais a frente. 
Co1nbater o fogo pelo fogo sempre foi um ótin10 
negócio nestas latitudes. Nao seria aquela a prin1eira 
netn a última vez que me safaria se1n muitos per
cal~os. o· meu fogo avan<;a rápido, gra~as a fácil 
con1bustao das ervas secas, de encontro ao outro 
que vinha sendo empurrado pelo vento. Nada mais 
havendo a fazer e já se tendo tornado monótono o 
espetáculo, vou dormir ou fingir de dormir. 

- Está melhor? - indago do Pracinha logo 
pela manhá - Pode andar? 

- Acho que sim. As dores desapareceram. De 
mais a mais nao quero ser impecilho nessa jornada. 
Se o senhor acha que me <leve largar eu fico sozinho. 

- Van1os deixar disso rapaz! Se está em con
di~óes, entáo é tocar para a frente! 

Deixamos a barraca armada, enrolamos as redes 
no local, carregamos o nosso "Baráo" meio cha
muscado por alguma labareda do incendio noturno 
e seguimos, cortando reto agora, que nao se me 
anteolhava com demasiada simpatía fazer o percurso 
véspera. Nao tarda alcan~armos as primeiras pon
tas de lan<;a da mata enorme e depois mergulhamos 
na selva. D.eixamos o sol lá fora, na: soleira desta 
apavorante floresta que nao mais tem fim. 

A distancia de quatro anos os índios tinham 
perdido qualquer rastro e caro custa'va libertarmo
nos de mil labirintos surgindo a cada passo. 



CAPÍTULO XV 

Os facoes trabalhavarn energican1ente para 
pern1ítir ao nosso "Barao", entrada na ~nata. To
pamos con1 un1a clareira e resolvernos de1xar, nela, 
o burro. Trancando com uns paus atravessados o 
atalho que tínhamos aberto, de lá nao rnais poderia 
sair. Tinha muito capirn para devorar e um pequeno 
charco com palmo de água, para beber. Saudamo-lo 
e em ;es posta escoiceou, corno que nos xingando 
por deixá-lo abandonado. Mas acontece que por 
onde nós podíamos deslizar, pular, rastrejar, avan
<;ar mais agachados, ele nao poderia vir. Se tivés
semos que lhe abrir urna avenida até os aldearnentos 
distantes, levaríamos o resto de nossos dias. Corría
mos o risco ele, ao regresso, encontrarmos apenas a 
carcac;a 1neio devorada pelos jaguares. Mas "Barao" 
era um vet.erano e saberia se defender. Se, entre
tanto, a Fatalidacle nos colhesse em cheio., pac.ien-. 
c1a ... 

Acomodada a alimária nessa cocheira provi-
dencial continua1nos afundando cada vez n1ais no 

' ' intricado da mata 111ilenária. Volta e rneia encon-
trávamos um gigante tornbado, atravancando tudo. 
Por ele subíamos e descíarnos, enchendo-nos de 
formigas e outros insetos. Foi ao dar um pulo de~ses 
que Pracinha entortou novamente o pé ! Agora o 
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caso era be1n n1ais sério. De comec;o ele nada quis 
dizer, suportando estoicamente as dores atrozes. 
Mas depois nao mais agüentou e teve que confessar 
a in1possibilidade de continuar urn passo sequer. 

Faz 111ais ou menos seis horas que estarnos 
<:i.ndando e bon1 estiráo tinha sido coberto. Encon
tra1no-nos no 1nomento, num "largo" natural, co
berto pelas copas das árvores. Sentamo-nos num 
tronco e essa parada é suficiente para dar tempo 
a um milhao ele vespas ruivas virem aos enxarnes 
por sobre nós. Irritam esses insetos inofensivos. 
Irrita1n ao máxin10 especialn1ente em se estando ' . 
suando co1no está van1os. U n1 1ninu to e as 'vespas 
andan1 até por dentro das botas! Máos, rosto, 
pescoc;o, tórax, brac;os, axilas, orelhas, olhos, nariz, 
tudo for1nigando, tudo movimento, deslizamento 
pegajoso, nojento, alucinador! 

Chamo os índios. Sentarn-se ao· meu lado. 
Para mim tern1inava dessa rnaneira a entrada até 
as nascentes do Liberdade e, de lá, seguir o seu 
curso. Azar, simplesmente. Tanta fadiga, tantos 
esforc;os, tantas esperanc;as para paralisar-me no 
meio daquela floresta, impossibilitado de avanc;ar 
pelo acidente sofrido por um companheiro. 

Nao adiantam lan1úrias. Nao adianta clizer 
o que sentia aos cornpanheiros e nen1 desvendar-lhes 
qual tinha sido o escopo daquela penetrac;ao. Ou 
muito se i111portariam ou pouco ligaria1n. P ortanto 
1nais valia guardar para mim o segreclo. De mais a 
rnais nao desejava, con1 o n1eu <lito, minorar o Pra
cinha que se teria sentido único culpado do impasse. 
Deve-se encarar as coisas conforme se apresentam, 
corn certa filosofia. Se nao hoje, seria amanha, um 
dia qualquer ... 
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Praxuí - digo-lhe - Agora voce vai sozi
nho com teus companheiros até o aldeamento. Nao 
há Caiapó nesta mata e nem tampouco em Tampiri. 
] á estamos próx imos e nós esperaren1os voce na 
"empuca ". 

- Mim vai xim ... 
- Mas em todos os casos toma cuidado. Antes 

de entrar na aldeia, espia bem. Se voce notar algu1na 
coisa, volta logo. 

- Min1 xipia. . . min1 xipia be1n. . . Mi1n 
xabe ... 

- Nao podemos ir com voce e lamentamos 
muito. Mas aqui viemos por sua causa e ficaremos 
esperando. Está bem? 

- Ben1 ... bem ... 
- Entao adeus ! 
Os índios some1n na mata e nós regressa111os. 

Nao sem um pequeno aperto no cora<;ao, temendo 
que os Tapirapés fossem encontrar os Caiapós no 
caminho. Mais adiante sou alcanc;ado por Praxuí. 

- Uái ! . Voce voltou? 
- Mim quer mais bala prá pingarda ... 
Dou-lhe mais vinte tiros Winchester e lá se 

vai ~ índio . mais confortado e mais seguro de si. 
Continuamos. " .Barao" recebe-nos alegremente. 
Demonstra-o de todas as formas, inclusive uns 
coices que quase apanham Osmar em cheio. 

- Barao ! Baaraa5ooo ! 
Aquieta-se o animal e agora recebe a sobre

carga do Pracinha que, assim acomodado, alivia 
suas dores cruciantes. Quase escuro estamos nova
mente na ~mpuca. Desenrolamos as redes, prepa
ramos comida e tratamos de passar mais urna noite. 
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* 
Esperamos todo o dia imediato a chegada dos 

índios. Nao apareceram. Sinal evidente de que ti
nham encontrado o aldeamento vazio, abandonado 
e estavam colhendo sementes e mudas de que tanto 
necessitavam. Acompanhei-os com os olhos do pen
sa1nento grimpando as encostas da Serra do Ron
cador, de tao difícil acesso naquela localidade, a fin1 
de alcan<;arem as tabocas, das quais dependiam para 
a cac;a, pesca e defesa pessoal. 

Resolvemos aguardá-los mais um dia. O pé de 
Gunnar estava nluito inchado, mas nao doía. 

Quando caiu a noite e os nossos amigos nao 
chegavan1 resolvi regressar logo ao alvorecer. Man
dei que o burro fosse amarrado nun1 arbusto com 
o lac;o e cada sentinela, de duas em duas horas, 
deveria ir amarrá-lo em outro, permitindo·-lhe, dessa 
forma, alimentar-se bem e permitindo-nos te-lo a 
n1ao, logo ao amanhecer, sem a necessidade de ir 
procurá-lo algures, onde se metia no seu estranho 
galopito de maos peiadas. 

Eu já tive ensejo de descrever esse sexto sen
tido que se1npre me acompanha e que sempre n1e 
alerta. Todas as disposi<;O.es que tomo sao frutos 
desse "aviso" latente em mim. E sempre posterior
n1ente o avalio em sua justa medida quando verifico 
q uao acertadas f oram. 

Logo a noite chove e eu descal<;o-me para 
lavar os pés no capim molhado. Fico assim, sen
tado na rede, tendo por cima um pedac;o de lona 
esticada. Sob a 111inha rede dormen1 Marco e logo ao 
lado Osmar, Darcy e Gunnar e o sargento estao na 
barraca. Estou tirando minha guarda e seriam quase 
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duas horas da madrugada quando ou<;o "Barao" es
coucear doidamente. Para fazer isso o animal deveria 
se estar defendendo de alguma onc;a ou entao de 
alguém desconhecido que desejava desamarrá-lo. 
Silenciosamente, descalc;o con10 estava, bala na 
agulha, embarafusto pelo corredor natural que se 
abre a minha frente. Um curto estiráo de sessenta 
n1etros. Quando saio, noto que •' Barao" já está 
tranqüilo, mordiscando o capin1. Nada de onc;a e 
nada de índios. Ainda parado quando sinto terríveis 
agulhadas na sola dos pés. Dor impossível de ser 
descrita. Vacilo, quase caindo. Ocorre-me ter sido 
picado por alguma cascavel. Mas raciocino imedia
tamen te espac;ando esse temor, pois que as picadas 
de fogo tinham sido simultaneas na sola de ambos 
os pés. De mais a mais as cobras me teriam picado 
por cima e jamais por baixo ... Acendo a lanterna 
e vejo, com horror, estar cercado pelas tocandiras, 
essas terrveis formigas de quase duas polegadas, 
possuidoras de longo agulháo e de violento veneno. 

Regresso a n1inha rede, já quase desfalecendo. 
Chamo Gunnar : 

- Pracinha, estou me sentindo 1nuito mal. Fui 
picado pelas tocandiras. Ve se o Osmar tem algum 
re1nédio para me dar ... 

Vem Osear e busca em seu bornal algum leni
tivo a tamanho mal. Engulo tudo quanto me deu e 
as dores aumentam. J á estou gemendo, malgrado 
os esforc;os em contrário. A certa altura a vista 
con1e<;a embaciar e sinto um aperto no corac;ao, 
como se o generoso músculo fósse agarrado por 
mao firme. Levanto-me de onde estou sentado e 
digo a Gunnar: 

- Parece que essa história está descambando 
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para um final imprevisto. Estou passando muito 
mal Pracinha. Se algo acontecer, tratem de alcanc;ar 
o mais rapidamente possível Sao Pedro ... 

- Nao há de ser nada chef e ... 
- Espero que assim seja. Somente as dores 

sao tao atrozes que caro me custa deixar de ui'var 
como um lobo hidrófobo! 

Meto os pés juntos as brasas., para ver se o fogo 
acalmava o forro do veneno circulando em tnirn. 

t:> - • 
Piora. Ocorre-n1e in1ergir os pés na água ir1a. 
Sinto ligeiro alívio. Depois novo recrudescin1ento. 
Acrora é o corpo todo ton1ado ele lava. Incríveis 

h . 
e lancinantes agulhadas percorrem-n1e das costas, a 
nuca. J á nao enxergo n1ais nada. Estou cego ! 
Co1no se tudo isso nao bastasse, eis que comec;o 
sentir dificuldades em respirar. 

- Lá vou eu e de forma inglória - penso -
Nao é possível que fóssem semente tocandiras as 
autoras dessa debacle! - Depois, chan1ando Osmar 
pec;o: - Osn1ar, vá até a entrada do túnel e verifica 
se há alguma cobra por lá. 

O rapaz foi e o sargento ta1nbém. Regressa~atn 
dizendo que somente tuna correi<;aO de tocartd1ras 
estava passando pelo local. Entao era isso: eu tinha 
sido picado por várias delas e daí os fenón1enos que 
se v,erificam. Quantas as picadas? Cinco ou seis, 
no mínin10 dose suficiente para arrear um eleían-

' . te. . . Nao posso ficar sentado, ne1n de1tado, nem 
em pé. Um verdadeiro inferno ! Os rapazes vao 
buscar água nas caci1nbas e trazem-na. O frescor 
inicial acalma mas depois sao dores 1nais acentua
das. Tomo "rhodine", cafiaspirina, cibalena, outros 
incrredientes. Depois vou engulindo de tudo um o . 
pouco. O n1eu desejo é acalmar as dores já 1nsupor-
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táveis. Com o passar · d.o tempo vou melhorando 
quanto a vista e a respira<;ao. Permanece o círculo · 
d.e a<;o estreitando-me o . tórax. Fazem café: bem 
forte. Bebo-o sofrego e melhoro mais e mais. 

Estendo-me na rede, pois desejo permitir o 
descanso aos demais. Tudo volta a calma quando 
ou<;o o pri111eiro pio de jaó. Bem perto e be1n fora . 
de h ora. En1 seguida outro pio e n1ais outro e urna 

· infinidade, vindo em círculo, desde a orla da mata. 
Acordo itn.ediatamente Marco. Fica ouvin-clo· e 

me o1ha como quem diz: 
Estamos con1 a fritada pronta! 
Caiapós? - inquiro. 
Eles n1esmos ... 
Acorde todos. 

Ouvem e perscrutam o escuro. Ficamos assim 
durante uns tempos, depois ordeno: 

- Vamos desmanchar tudo, rapidamente. 
Ficar aqui é arriscar .em demasia. 

Desfazemos tud_o em silencio. Custo calc;a.r as 
botas, tao inchados estao os meus pés. Vamos 
buscar o burro a dois passos de distancia. É quan
do verifico o quanto providencial tinha sido a 
n1inha precauc;ao com relac;ao ao amarra1nento do 
animal. Depois de·· tu do estivado, ten do largado no 

_local as cangalhas~ obrigo Pracinhá, relutante, 
montar sobre a carga. . 

- Monte o senhor que está nesse estado. · · 
- Nada disso. Cami~hando melhoro sensivel-

111ente. Voce quer saber de urna coisa? Agora isso 
agirá como o tal de formicida da aned.ota do . . 
ca1p1ra ... 

Muito escuro quando saímos em silencio. E 
muito escuro quando, duas horas depois, alcanc;a-

15 - Ainda com as feiQ5es maceradas 
pela febre, o autor, ao lado de um 
índio Tapirapés, no aldeiamento 
Tampiri. 



16 - índios Tapirapés ataviados 
para a dan~a. 
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mo? o prin1eiro paredao da mata que separa va os . 
campos. Depois raiou a aurora. Depois veio o sol 
ardente. Depois a sede. Depois mai~ sol, mais calor, 
mais sede. E léguas e léguas. U m sem acabar de 
léguas. Na reentrancia de urna mata descarregamos 
tudo quanto podíamos descarregar do burro. Aban
donamos as lonas, as barracas e outros ip.gredientes. 
Com os cobertores formamos um arreio mais ou 
1nenos cón1odo e seguimos. Os mar arran ja um 
gancho no cinto para dependurar a colheita de mos
quitos que tinh~ feíto e outra de pequenos batráquios 
tnuito in teressantes. 

- Se tomarmos nessa dire<;ao· - diz Marco ao 
iniciarmos a andan<;a - encurtaremos muito o ca-
111inho. Calculo em 14 léguas o estirao até o rio · 
'"fapirapés. . . . 

Catorze léguas significam oitenta e quatro qui
lómetros. Sem tirar nem por. E esses oitenta e quatro 
quilómetros deviam ser feito~, de qualquer forma! 
De mais a mais era urna caminhada de água para 
água eº se nao quiséssemos morrer de sede ou nas 
rrtaos . dos Caiapós, que nos vinham no encal<;o, era 
andar, andar sempre ! 

E os índios Tapirapés,? - pergunta o sar-
gen to. 

Nao se de cuidado - responde Darcy -
Eles saberao safar-se melhor ainda. 

Ligeiro descanso . de minutos. Eu tenho a im
pressao de estar marchando sobre duas bolas fofas. 
Estranha sensa<;ao que me faz balan<;ar para a 
frente. Dessa forma cobrimos doze Iéguas ! N ossa 
epiderme, por termos arrancado fora as gandolas, 
estava queimadíssima e queimava em .verdade. Urna 
pancada de chuva refresca-nos. Arra,njamos fólhas 
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de buriti para improvisarmos capas. Depois encon
tramos muitos cajus do mato que serviram para 
dessentarmo-nos ligeiramente. Ao completar as 
doze léguas e quando a réstea de mata negrejante 
já parccia próxima, desabo ! 

Desabo porque a minha resistencia tinha-se 
esgotado totalmente. Nao teria sido capaz de dar 
um passo sequer, mesmo que todos os Caiapós desse 
Universo viessem sobre mim. O meu desejo é 
afundar nesta terra quente, desventrá-la, sun1ir, 
desaparecer! 

- Voces poden1 seguir a frente. Chegando em 
Sao Pedro mandem um peao com dois cavalos ... 
Eu permanec;o aqui. Tratem de nao esfriar que será 
pior e nao mexerao mais as pernas. Aproveitem o 
embalo ... 

Pracinha desee do burro e diz-me: 
- Pode montar chefe que eu agora já püsso 

andar. De mais a mais estamos perto. Quantas 
horas estamos andando? 

Olho para o relógio: 
- Doze horas exatamente. Quer dizer: urna 

légua por hora. 
Vendo que o Pracinha movimenta-se mais 

ou menos, aceito o alvitre e monto. Entretanto 
sinto-me como que diminuido perante os meus ho
mens. Nao costumo fraquejar. Jamais fraquejei. 
Naü f ósse o estado dos meus pés te ria andado mais 
catorze léguas, sem pestanejar. Isso malgrado ser, 
em idade, bem mais maduro do que os meus jovens 
acompanhantes. Vou cavalgando em posic;ao extre
mente incómoda. Ter descid'o daquela "sela" de 
cobertores <leve ter sido verdadeiro alívio para 
Gunnar. Ao penetrar na mata, cedo o burro ao sar-
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gento que nao se faz de rogaáo. Estou melhor e 
sigo. Mais urna légua e estaremos a margetn do 
,.fapirapés. Oh légua comprida aquela ! 

Mas chegamos. Chegamos e mergulhamos 1ne
tade do corpo dentro d''água para bebermos a largos 
sorvos. Depois gritamos pela canoa. Depois toma
mos um prolongado banho e Osear aproveita para 
apanhar mais mosquitos, metendo-os nos tubos. 
Depois veio um jantar restaurador e a rede que nos 
recebe como pedac;os de chumbo, enquanto cá fora 
n1ais um temporal iniciava a sua sinfonia, borrifan
do-nos com os respingos que saltitavam desde a 
cumieira da casa ... 

-
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CAPÍTULO XVI 

Dois dias de descanso completo. Chegam os 
índios trazendo sementes, taquaras e outros. Estáo 
contentes. Nos aldeamentos nao mais exi~tem os 
Caiapós e também nao mais existe nada, que tudo 
arrasaram. A selva tomou canta do peda<;o que lhe 
tinha sido arrancado e hoje, de permeio aos restos 
das cho<;as, vicejam árvores novas, vigorosas. 

Nao viram os Caiapós, mas apenas rastros e, 
prudentemente, no lugar de descerem até o lugar 
onde nós os estávamos. esperando, fletiram mais a 
Sul, saindo por cima do lago Oiti. 

Os nossos cavalos estáo bem descansados. La
vamo-los no rio e tranca~o-los num piquete para 
te-los a mao no dia imediato. Tuda a postas, tudo 
pronto, após afetuosas despedidas e gratificado 
largamente Marco, partimos. Manha luminosa, lin
da. Urna légua percorrida grande raposa atravessa 
a frente do cavalo de Darcy. Rápido saca do revólver 
e alveja-a, fulminando-a. Mas o cavalo espanta-se 
e cospe da sela o jovem subchefe, fazendo-o rodo
piar no ar. Sa:i, em seguida, desembestado, livrando
se da sela, espalhando por todos os cantos tudo 
quanto ia nela. · 

Levamos quinze minutos para apanharmos o 
animal enfurecido e espantado. Com o Darcy nada 
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de mais. Caiu "elegantemente" e ri-se da aventura. 
Conduzo os homens mais para a esquerda. Desejo 
contornar a zona por onde viemos para, dessa forma, 
poder aumentar o esbó<;o de levantamento que estott 
realizando. 

Catnpos e mais campos. Urna noite de alerta, 
sem fogu.eira, por causa dos Caiapós. Depois encon..: 
tramos grande lago e penetramos e,m densa floresta. 
"Barao" come<;a, a partir de entao, mostrar as 
suas verdadeiras qualidades. Toma a frente e, com 
passo seguro, guia-nos, dentro daquele intricado, 
verdadeiro labirinto, para a margem do rio da 
Solidao. · 

- Para mim o ,·, Barao" tem urna bússola na 
cabe<;a ·- diz Osmar. 

-- Qui<;á ele já tenha pertencido ªº regimento 
de cavalaria dos Caiapós - retruca o sargento. 

- Por que nao lhe pergunta? - retruca o en
fermeiro. 

- Só se voce bancar o intérprete ... 
Bom sinal enquanto os homens brincam e en -

contram tempo para trocarem piadas. Logo a mar
g·en1 do rio damos com um rastro profundo de índios. 
Difícil ou raro dar-se com pegadas tao claras, sabido 
que os Caiapós nao sao amantes de abandonarem 
sinais de sua passagem. Provavelmente aqui eles 
julgaram-se a resguardo de qualquer surpresa e 
passaratn em escaloes. Calculamos em duzentos os 
indios da horda. 

Vadeamos o rio e novamente "Barao'' vai a 
frente, seguro e tranqüilo, comhoiando-nos por den
tro da mata até os campos. Um deslumbramento de 
be1eza este lugar. Há bosqu·ezinhos amenos, prada
rias de altas ervas, capoes den·sos, pequenas alturas 
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corcoveando e, lá ao longe, a mata tupjda. Segui
mos, consultando a bússola. Mais adiante notamos 
estarmos fora do rumo. Retrocedemos. Tomamos a 
esquerda e embarafustamos num dédalo. Regressa
mos. Vamos para a direita. Darcy está nervoso. 
Perdemos cerca de urna hora, para cá e para lá. 
Nada agradável a gente perder-se. Restaria o recurso 
de volvermos ao rio, buscando urna saída. Mas 
teimamos. 

Consulto as 1ninhas notas com Pracinha que 
1ne ajuda bússola em punho. Finalmente indico 
urna dire<;ao : 

- É por aqui ... 
- Acho que está certo, chef.e, - diz Gunnar 

justamente 320º NO. 
Continuamos. Agora ternos o Solidao a direita. 

N ao sabemos ainda onde acabaremos por sair. Mas 
o rumo é certo e fatalmente, dia mais ou dia menos, 
daríamos com o rio Araguaia. Entretanto, a sorte 
acompanha-nos e ao cair da tarde, quando menos o 

. esperávamos, atravessamos grandes cacimbas e logo 
vimos uns ranchos recentes. Sao caboclos que vie
ram tangidos pelo terror Caiapó, desde Concei<;ao 
e que aqui lan-;aran1 raízes, .esperando podere1n 
reiniciar os trabalhos interrompidos con1 a fuga de 
centena e centenas de léguas. · 

Chama-se Rufino o chefe desse cla. Denominou 
o local de Sao J oao e desdobra-se em gentilezas para 
oferecer-nos hospedagem. Quase todos sao traco
matosos. Há utn rapaz convalescendo de pneumonia. 
Crian<;as opiladas surgem meio desconfiadas. 

Entregamos a urna senhora os ingredientes 
para o jantar. As crian<;as distribuí tabletes de a<;Ú
car, fato esse que faz brotar mais pequerruchos. 
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Histórias dolorosas sao ouvidas. Mais urna vez evi
dencia-se essa coragem tranqüila, desmedida, do 
nosso sertanejo que jamais verga em face a um Des
tino desapiedado. 

Escolhemos os locais para estendermos as redes. 
Darcy e Os mar vao pilhar uns ninhos de " xexeus ". 
Distancio-me para nao assistir a esse assalto. A 
noite passa tranqüila e pela manhá despedimo-nos, 
iniciando a cavalgada sob intensa chuvarada. Esta
ren1 os em breves horas em J oaquim Rosário. Tenho, 
con1 isso, realizado urna grande curva em arco e 
realizado bom levantamento de percurso, feito 
observa-;6es interessantes. Quase ao meio-dia entra-
1nos em Rosário onde co1nemos urna farinhada. 
D epois continuamos a jornada, tratando de alcan
<;armos o Lago F ontoura. 

E stamos ainda longe quando formidável t em
poral condensa-se em nosso derredor. Verdadeiro 
tufao e nós no centro, aproveitando a estranha 
calma que sempre reina do "miolo" das tempesta
des. Verdadeira batalha de artilharia pesada desen
rola-se nas alturas. Trov6es que fazem fremir o 
chao. Tudo escurece e já curvamo-nos a necessidade 
de leva r1nos nos lombos a incrí~el carga de água 
que desabará .em breve. 

Estamos no lago. Atravessamo-lo e depois ou
tro. Mato um jacaré com tiro de revólver, sem 
desmontar. Meu cavalo "agüenta" o tiro e nem 
pisca. Está melhorando ... 

Ternos, a nossa frente, 9 léguas para chegarmos 
a Lago de Pedra. Deveríamos atraves~ar a noite no 
descampado. Nada mais natural se o tempo estivesse 
bom. Mas com a tempestade por cima da gente ... 
De mais a n1ais nao mais possuimos resguardos que 
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tínhamos sido obrigados a "presenteá-los" aos 
Caiapós, quando da retirada das cacimbas. 

Darcy monta o melhor ca'valo da turma. Seria 
conveniente mandá-lo a frente a fim de providenciar 
pouso e con1ida. Nada temo~ para por debaixo dos 
dentes e vai para muitas horas que os estómagos 
reclamam. 

- Dar€y, eu acho melhor ir,es a frente e pro
videnciar. 

- O.K. ! 
- Chegaremos bem atrasados. Qµi<;á lá pelas 

vinte e tres horas. 
- Mandarei acender tuna fogueira para 

orientar. 
- ótimo e boa cavalgada ... 
Distancia-se Darcy e nós continuan1o·s. Estirao 

enorme, cavalos cansados e nós cansadíssimos. Já 
está escuro. Mas ternos o providencial "Barao" que 
vai a frente, fleumático, sem alongar de u1n centí
metro sequer a sua andadura. 

Escuro de breu na mata onde agora estamos. 
Mas "Barao" enxerga, desvia-se dos obstáculos, 
pára quando se ve adiantado, aguardando-nos. Nas 
passagens baixas, onde se faz mister encurvar-se 
por cima das selas, adverte com tun soprar prolon
gado. Burro que vale em ouro quanto pesa! A 
certa altura desejamos desviarmo-nos da rota diri
gida pelo nosso "Barao" em virtude de lobrigarmos 
urna luz a direita. 

- Deve ser a fogueira que Darcy n1andou 
acender - diz Gunnar. 

Teima "Barao" em nao se desviar como pon
teiro. Teimamos nós em quer,er submete-lo as 
nossas vontades. 
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- Vamos "Barao" - diz o sargento, falando 
ao animal - Desta vez voce comeu gambá errado ... 
Toca "Barao"! Upa! 

Mas o animal recalcitra e dispara a sua frente, 
su1nindo no escuro. Osmar, que se distanciou, volta 
e diz ser, aquela luz, apenas um incrível aglomerado 
de "pirilampos", metidos no esponjamento natural 
de casas de cupim ! Milhares de larvas, acen
dem luzes nesse sertao. Fachos fluorescentes que, 
entrevistos pelos interstícios das ramagens, dao a 
impressao de luzes acesas em moradias. 

Cha1namos pelo "Barao". Apelamos aos seus 
bons sentin1entos de ca1naradagem i¡ara nao se 
distanciar em de1nasia, deixando-nos completamente 
atarantados, sem sabermos em que mundo estamos. 
O inteligente quadrúpede está parado, silencioso, 
qui~á gozando a brincadeira. Encontramo-lo e o 
sargento diz: 

- J?uxa que animal inteligente! Vou cO'm
prá-lo ! Se o Severiano quiser me vender, levo-o 
para Sao Paulo ... 

- Prá montar nele no J óquei Clube? 
Já beiramos n1eia-noite quando finalmente a 

nossa frente surge a suspirada fogueira. Mais do 
que descer, deslizamos das selas. Os animais estao 
derreados. A puxada foi além de qualquer previsao 
e estamos 1nontados desde cinco horas da manha. 
Darcy mandou preparar um "Maria-Isabel" que é 
arroz com carne. Há leite e coalhada. Um banquete! 

O mesmo n1enino que na vinda tanto prestativ-o 
mostrou-se comigo, lá está, grandes olhos interro
gando-me. Lembro da promessa. Por sobre a lona 
do cantil escrevo o meu nome, ponho urna data e 
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urna dedicatória. Depois entrego-o ao rapazinho que 
regouga de prazer. 

Nao dormimos. Apenas dormitamos por causa 
do enor1ne cansa<;o. Horas intérminas, gastosos, ou
vindo o barulhar da chuva no telhado de buriti. 

* 
Pela manha continuamos a jornada. Nao de

sejo ir em linha reta para Sao Félix, quatro léguas 
1nais acin1a. Tor<;o a direita, com profundo desa
grado de todos os acompanhantes. Ou<;o-os resn1un
garem as minhas costas: 

- O hon1em perdeu o rumo. Tá indo por 
can1inho errado ... 

Nada digo e continuo. Interessa-me alcan<;ar 
Sao Félix depois de ter atingido a altura de Caracol, 
chegando-lhe de flanco, rompendo por dentro de um 
território atualmente a'vassalado pelos Xavantes. 
Desejo ver co1no estao as coisas. Sao mais horas de 
cavalgada. Sei que é duro, mas é necessário e aqui 
estan1os para realizar trabalhos. Nada de anormal 
noto. Já próximo a Sao Félix encontro nos campos 
grupo de boiadeiros que reunem as rezes. Sao os 
que abandonaráo a localidade, em breve, devido a 
calada dos silvícolas. Vao-se despovoar també1n 
esses campos, infelizmente! 

Ei-nos chegados·! Sao Félix surge-nos a frente 
como se fora a cidade mais suspirada da terra. No 
acampamento tudo em ordem. Clóvis e Sampaio 
engordaram até. N enhuma notícia do bateláo que 
seguira para Aruaná. Que teria acontecido1? Recebo 
vários rádios e a comunicac;ao de que Weber 
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está a caminho, mas sem as suspiradas e prometidas 
ferramentas. Chegamos na ante-vé~pera das elei<;óes 
presidenciais. Um pequeno aviao trouxe para essa 
sub-prefeitura, urnas e cédulas do candidato oficial. 
Outras urnas foram levadas para Mato Verde. De 
muitos lugares do sertao chegam os votantes, agru
pando-se pela "rua do comércio" onde o cabo da 
policía 1natogrossense exerce a sua vigilancia, proi
bindo qualquer porte de armas. E faz muitíssimo 
be1n. Solicita-me o concurso da "Bandeira" para 
1nanter, em caso de necessidade, a ordem. Prometo
lhe e fica tranqüilo. 

Pode1nos finalmente descansar a larga. Pode
n1os barbear-nos, to1nar banho, mudar de roupa, 
con1er algo diferente da eterna passoca. 

U n1 · cidadao me procura. É entusiasta do dr. 
Getúlio Vargas e deseja ve-lo vencedor no pleito. 
Sucede que nao existem cédulas com o nome desse 
candidato. Diz-me: 

- Comandante, o sr. poderia bater na sua 
n1áquina as cédulas com o nome do dr. Getúlio 
Vargas? 

- Pois nao. Quantas voce quer? 
- Urnas trezentas, que tantos sao os votantes 

daqui e de Mato Verde. 
- Vamos trabalhar en tao! 
Bato trezentas cédulas na máquina de escrever. 

Já estou con1 os dedos duros de tanto socar as teclas. 
Entrego-as ao solicitante. Agora trata-se de arran
jar gente que des<;a até Mato Verd·e, doze léguas 
Araguaia abaixo, para levarem os preciosos papéis. 
U m índio Carajá e o preto Barbosa aceitam a in
cumbencia e seguem. 
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Há um comício. Ternos, na terra, vindo dos 
garimpos do Marabá, um baiano meio estrambótico, 
com certos laivos de leituras. Pernóstico mas ino
fensivo enquanto nao bebe. Aproveita a calada dos 
Xavantes e os estragos que fizeram para dizer aos 
ouvintes: 

- Essa história de índio ser tratado a pao-d.e-ló 
nao é comigo. Índio malvado atravessando minha 
frente, passo-lhe brasa! Dou-lhe um tiro que s'.omente 
sobram as botinas no chao! Meto-lhe a garrucha na 
tampa do coco! Eis o que eu fac;o· e farei ! Meu 
pov·o ! O dr. Getúlio Vargas vai arrumar as coisas 
para voces! Nao ha verá necessidade de passar "a 
brasa" em ningué1n ! Ele mandará gente para me
lhorar a si tuac;ao ! A mim nao in teressa, mas in te·. 
ressa a voces. Eu tou de subida e sabe Deus onde 
irei acabar. Mas voces devem votar no homem que 
dará coisas ... 

Sei que durante a minha ausencia 9 rádiotele
grafista clava seróes permitindo a todos ouvirem o~ 
discursos de propaganda. Realmente nesses discur
sos houve muita promessa para os sertanejos dessas 
bandas que s. excia. conhece por ter estad.o, em 
1940, na Ilha do Bananal. Todos estao entusiasma
dos e daí a nec.essidade das cédulas que eu datilo
grafei. 

Logo a noite, enquanto estou conversando com 
Severiano, passa pela porta, seguido por um grupo 
de "fas", o tal de garimpeiro. Vem cheio da "bran
ca" e deita falac;ao. Pára a porta, olha-nos e brada: 

- Aí es tao dois homens de valor: um é o 
prefeito e o outro é o comandante da "Bandeira 
Piratininga". Eu vou dar um viva aos dois e depois 
meto-lhes urna bala na cabec;a ! 
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Faz 111enc;ao de sacar a garrucha. Eu sopro na 
candeia e tudo 1nergulh.a nas trevas. Isso ataranta 
o nosso entusiasta que acaba, logo mais, roncando 
na rede sob o alpendre ... 

* 
Eleic;óes. Dia de festa. M ulheres metidas nas 

chitas vistosas e homens com as camisas limpas, 
adquirem, no armazén1 e nas cluas vendinhas, obje
tos e mercadorias. Há certa sociabilidade que 
encanta. Convites para o cafezinho, tamborete~ 
colocados as portas para que os visitantes sentetn 
e batan1 un1 papinho. Sorrisos. As móc;as pintaram 
as faces com· papel de seda e exibem duas rodelas 
perfeitas. Todos querem se mostrar civilizados. 
Magotes de índios Carajás vi.eram de Santa Isabel. 
Comerciam bananas, batata~ doce, mel, peixes, raí
zes de mandioca. Há os que trazem melancias, 
disputadíssimas. Encanta esse movimento. Sao Félix 
veste suas roupagens festivas e lá estao todos os 
moradores de Lagoa também e de outros sítios do 
sertao. Processam-se as eleic;óes, em boa ordem. 
Cedo dois homens ao cabo de polícia. Nada há. 
Quase duzentos votos. 

A noite há o baile. Clóvis fez a instala~ao elé
trica e nosso motor alimentador da esta~ao fornece 
a energia. As aranhas, espantadas com essa luz 
potente, so111em nos huracos do chao ou nas comis
sura·s das paredes. Ninguém liga a essas caranguei
jeiras peludas e hórridas. Sanfoneiros a postos, 
polcas rasgadas, entusiasn10 e pinga. 

Por causa da dú'vida nós montamos guarda na 
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periferia, distantes um quilómetro da localidade. 
Ninguém pode prever o que haja a acontecer con1 
urna horda de mais de mil Xavantes a breve distan
cia. E enquanto os outros divertem-se, rondamos 
noite adentro, ouvindo as sanfonas que teimam num 
único ritmo. 

* 
Ternos visitas. Dois missionários dominicanos 

que sulcam o Araguaia na visitac;áo periódica aos 
índios. Substituem os salesianos agora e parece que 
sao mais generosos pois que abastecem os índios com 
cobertores, camisas de meia, vestidos para as mu
lheres, anzóis, contas brancas para os colares. Coisas 
que o Servi<;o de Prote<;ao aos índios jamais faz, 
se bem que ha ja muita fa tura discriminando fardos 
de fazenda adquiridos para os Carajás ... 

Freis Cláudio e Ca.etano, os dois missionários. 
:ftste veio de Malta, após larga estadia na África do 
Norte. Gosta do Araguaia, mas acha-o monótono. 
Frei Cláudio, tipo esfusiante, tem em seu ativo qua
tro anos de guerra. Serviu como capeláo no Exército 
italiano. Tem muita coisa a narrar e fá-lo com v.erve 
estupenda. Mais visitas chegam·: o velho compa
nheiro Henrique, veterano da "Bandeira", hoje 
estabelecido e morando em Aruq.na, e o dr. Célio de 
Paula Mota, médico-chef e do Servic;o Nacional da 
Lepra em Goiás. 

Diz, o facultativ-o, de suas viagens. N esta en
controu apenas quatro leprosos que encaminhou 
para o estabelecimento de cura, indicando-lhes os 
meios mais práticos para alcanc;arem a faixa civili
zada e, de lá, prosseguirem. Entre os índios nenhum 

TERRA SEM SOMBRA 207 

caso. Sabe porém que os Javaés nao passarao tao 
bem pelo exame que ainda fará. Há notícias de 
hansenianos nessa tribo. Pe~o-lh·e para visitar os 
índios de Santa Isabel e especialmente Teaoro. Seus 
fan1iliares morreram todos tuberculosos, recente
mente. Tuberculose galopante. Diarbina, um dos 
índios morto dessa forma, era o campeao de forc;a e 
luta: Morreu ele, a Inulher e dois filhos. Quando das 
derradeiras hemoptises, os parentes apanharan1 o 
sangue vo1nitado, enlambuzando-se todos, como 
prova de estima. Daí o perigo de um contágio. O 
médico colhe escarros dos suspeitos e mandará rea
lizar o exame de laboratório en1 Goiania. 

Há um bom almoc;o. Recebo uns cigarros de 
papel que sao suprema delícia após larga abstinen
cia. Depois todos seguem seu destino. Sendo que o 
tneu batelao ainda nao regressou e temendo ter ha
vido qualquer coi~a, recomendo ao Henriqu.e: 

- Se voce encontrar o batelao abandonado, 
arranje gente para desee-lo até aqui. Depois do que 
tem havido, nao posso mais ter confianc;a em nin
guém e quic;á tenham, os homens, largado tudo. 

- Voce pode ficar descansado que tudo será 
providenciado. 

É piloto dos missionários, o índio Carajá Mar
raú. J á muito civilizado, emancipado, timbra em se 
mostrar a altura de seus méritos que realmente sao 
muitos. Cede-me doi~ mac;os de cigarros, de boa 
marca, que outros nao fuma. ~sse ótimo índio esta
va, entretanto, atacado pela tuberculose e deveria 
morrer passados uns meses, vomitando os pulmóes 
pela boca. Se interpelamos os maiorais do Servic;o 
de Prote~ao aos índios, quanto a falta de assistencia 
médica ao gentio, arranjaráo logo urna desculpa 
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esfarrapada e continuarao arquitetando mapas de 
pagamentos de coisas jamais adquiridas! 

Dois dias depois, na curva que antecede a reta 
até Sao Félix, surge um pontozinho escuro. Depois 
ouvimos o espoucar de tiros. É o grande batelao 
que chega e com ele Paulo, Dankmar e mais uns 
passageiros e carga que apanharam por lá. Também 
trazem o eixo do motor de centro e o magneto do 
motor de popa. Cartas, grande quantidade de cigar
ros, notícias boas e medíocres. 

Fumamos como turcos, matando saudades de 
cigarros. Conversa-se a noite toda. L.emos os jornais 
atrasados como se fossem obras-primas de literatura. 
Retomamos, por mo111entos, contato com o lado 
de lá. 

* 
Kuruxira, o diabólico piloto, o homem que se 

arrisca navegar onde outros temem, nao anda muito 
certo dos miolos, desde quando os índios Xavantes 
arrebentaram-lhe a cabe<;a a cacetadas. Entretanto, 
como navegador, nao há quem o supere. N ecessário 
se torna suportar suas manhas e repentes, mas, fora 
disso, é completo. 

Com a chegada do batelao, vem ele todo riso
nho. Verdade que me arrebentou dois cavernames 
e isso por ter metido o batelao por cima de urna 
tranqueira, coisa que ninguém poderia ter evitado 
e di-lo explanand·o o acidente com todas as minu
dencias, mesmo porque timbra em continuar em ser 
tido como o melhor timoneiro do Araguaia. 

Terminada a infindável explana<;ao, ouvidos 
pacientemente os pormenores do acidente, pergunto: 
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- Quanto devo a voce Kuruxira? . 
- Tres mil cruzeiros ! - responde-me, fenden-

do a boca num sorriso de légua e meia. 
- Como? Tres mil cruzeiros para ir a Aruaná 

e voltar? Mas se o barco custa mais ou menos isso ... 
- Eu qué treis mil cruzeiros ! Eu piloto bom ! 

Num qué pagá? Num paga nada! 
Fecha a carranca e distancia-se, amaldi~oando

n1e em carajá de todas as formas possíveis, imagi-
, . . . 

nave1s e por 1mag1nar. 
Eu que conhe<;o muito bem os índios, nem s.e

quer pisco. Arranjo quinhentos cruzeiros em notas 
de dez e cinco, formo um belíssimo volume de 
cédulas e chamo o índio: 

- Kuruxira ! Vem buscar dinheiro ! 
" Dando-lhe quinhentos truzeiros, pago-o gene-

rosamente. Ao receber semelhante maso de notas, 
torna exibir .seu espantoso sorriso: (*) 

- Dinheiro muito Wirri ! Dinheiro muito ! 
Agura eu pode casá com muie branca! 

- Pois é ... Ve _se nao gasta tudo em rapa
dura ... 

- Min1 nao gaxta. . . Mim cumpra fazenda, 
mitn cun1pra fumo ... 

Demanda seu aldeamento, cantando alegre. 
Vejo-o na canoa, onde está feíto passageiro, con
duzido por outros índios, contar e recontar todo 
aquele n1ontao de dinheiro. De repente manda que 
a ubá embique novamente para a praia. Desee. 
Alcan<;a-me e retirando de um dos bolsos grossa 
carteira desgastada as beiras, presente de algum 

N. R. - Em 195() o cruzeiro nao estava desvalorizado e 500 deles eram 
soma respeitávcl. 
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civilizado, exibe-me urna gravura de revista onde 
se ve Rita Hayworth em todo o seu esplendor. 

- Eu vai casá cum exta ! Tá bom? 
- Prá lá de bom seu amigo! E para quando 

o casamen to? 
- Mim num cunta ! Oxe safádo e que roubá 

111uie de eu ! 
Rindo as bandeiras despregadas, volta a canoa 

e sorne a distancia ... 

* 
Após a chegada do batelao e quando o novo 

eixo já estava a postas, grac;as aos trabalhos do 
Pa~lo, coadjuvado por Dankmar, desee no campo, 
por nós ampliado e modernizado, um aviao táxi. 
Nele chega Weber, com mais cigarros e notícias, e 
o pai do Pracinha, sr. Mário Aguiar que, aguilhoado 
pelas saudades do filho, vem abra<;á-lo. ~ o proge
nitor do Pracinha um homem experimentado nas 
lides do sertao. Firme, prático, temerário. Entrega
me un1 queijo parm·esao e uns quilos de macarrao 
fresquinho. 

- Aqui está chefe ! Mande fazer urna n1acar
ronada ! 

Atravessamos horas gostosas. Gunnar, que está 
convalescendo do pé, regressará com o seu pai e o 
cozinheiro Pedro, que é a sombra do Pracinha, 
seguirá também. 

. 
v1c;os. 

Podem partir que a jornada está no fim. 
Mas o senhor pode precisar de nossos ser-
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- De homens como voces sempre hei de pre
cisar. Mas acontece que pouco resta fazer. 

-· Eu nao vim buscar meu filho - intervém 
o sr. Mário - Longe de mim a idéia de pensar 
nisso. Vim apenas visitá-los e trazer o meu abrac;o 
cordial. 

- Sei disso. Mas, creia, até me favorece a 
partida dos rapazes pois que diminuirá a despesa 
do regresso. E sendo que nao estou nadando em 
dinheiro, toda e qualquer economía é benvinda. 

Nada como a gente se entender com franqueza. 
(;unnar e Pedro preparam-se. O aviao está de par
tida e lá vao dois dos melhores elementos da "Ban
deira ", fiéis, corajosos, bons. Remanesce Weber, 
todo alegre, com esse bom-humor que jamais se 
apaga. Compensa a s.ua vinda a partida dos dois . 
amigos. 

* 
Resta agora completar a jornada que nao foi 

pr·opriamente aquilo que eu tao ardentemente dese
jei. Agora iremos até a Barra do Tapirapés a fim 
de visitar os índios que lá estao ao comando de 
Antam-han1i. Ta1nbém desejamos apanhar uns 
lacertilhos que interessam grandemente etn Sao 
Paulo e que somente nessa zona sao encontrados. 
Estranhas lagartixas com aspecto de minúsculos 
jacarés, caudas dentadas, medindo oito centímetros. 
J á conseguí, ne~sa caminhada feita até as proximi
dades dos aldeamentos tapirapés, amostras de milho 
indígena que o diretor da Escota Agrícola Luís de 
Queirós, em Piracicaba, solicitara. Agora pretendo 
h,aver dos Tapirapés da Barra, mais alguma espiga. 



212 WILLY AURELI 

Preciso do concurso de Arutana, esse índio que 
me é caro como irmao e que me trata de "irmao ". 
Quando da minha chegada em Sao Félix estava, ele, 
1nariscando no rio das Mortes. Soube da minha pre
senc;a e deu-se pressa em descer o grande rio, lar
gando tudo, para trazer o seu abrac;o sincero, amigo, 
confortador. Sen1pre os nossos encontros tem cunho 
comovedor. Bailam nos olhos negros do índio, as 
lágrimas espremidas pela comoc;ao e em mim pulsa 
mais f orte o corac;ao. 

Depois da visita que Arutana me fez, nao mais 
o vira pelo meu acampamento. Mandara-lhe uns 
recado.s. Disseran1-me que estava derrubando un1a 
roc;a, no interior da Ilha do Bananal. Agora sabia 
que estava de regresso e tratei de ir visitá-lo. Sua 
choc;a de verá.o erguia-se na praia fronteira ao gran
de aldea1nento grimpado no alto barranco. 

Dirigi meu barco por dentro de um estreito 
brac;o de água e logo os dois filhos de Arutana vie
ram cabriolando pela areia, acenando alegres e sa
tisfeitos, chamando-me pelo nome em altos gritos. 
Sabiam, os maganóes, que comigo chegariam tam
bém coisas gostosas .... 

A sombra do telhado feito de palmas entrela
c;adas, encontro Julieta, a linda esposa de Arutana, 
outra jovem índia, um velho pergaminoso, urna 
arara, urna coruja, dois papagaios, meia dúzia de 
caes rosnentos. 

Contrariamente ao uso, J ulieta mantém-se ca
lada e mal e mal responde ao meu cumprimento. 
Deve ter havido algo de anormal. Sentando-n1e 
junto a mulher, indago: 

Zangada? 
- Xancada muuuiiito ! 
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- ArutanCL? 
Xim ... 
Bateu em voce? 
Num bate em eu ... 
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Fala cunhada. Fala para irmao de Arutana ! 
A índia varre o chao com o olhar onde pintam 

as lágrimas. Compreendo logo: Arutana <leve andar 
de amores com outra mulher. ~ss~ meu "ir1nao" é 
um caso sério em questóes femininas ! Nao é a pri
meira e nao será a última vez que se mete em altas 
cav·alarias. Finalmente sei que o valoroso guerreiro 
anda de bei~o caído por urna balzaquiana do aldea
mento. Narra-me J ulieta toda a sua des.dita e num 
arranco violento de ciúme, brada: 

- Muie véia ! Muie féia, cara de macaco! 
Muie... (aquí designa-a com um nome intradu
zível). 

Mulher fez f,eitic;o em irmao? 
Xim .... 
Entao eu vou falar com "rotybed6" (feiti

ceiro), está bem? 
- Fala xim. . . Mim quer Arutana para eu ! 
Apiedo-me. Compreendo o drama íntimo dessa 

bela. índia, tao diferente das demais. Desejo resta
belecer a paz do lar carajá e logo mais penetro pela 
angusta porta da casa de Kuriala, imersa na penum
bra que dificulta, a primeira vista, o discernimento 
das coisas interiore~. Kuriala é meu velho amigo. 
Agora está cego. Cegou-o urna infec<;ao blenorrá
gica. Mas apesar de ter perdido a suprema ventura 
da vista, mantém seu poderio e realiza trabalhos 
manuais perfeitos. No momento está tran-;ando a 
cob.ertura de um tacape, esse trabalho delicado com 
fibras de taquara. 
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Tatérea Kuriala ! 
Tatérea Wirri ! Oxe bom? 
M . b -? u1to om ... e voce. 
Mim bao! Mim fais prá oxe borduna ! 
Para mim este taca pe? 
Xim ... 

A velha esposa de Kuriala traz-me a bilha de 
água fresca e duas raízes de mandioca cozida. 
Estendo-lhe um pedac;o de fumo em corda e dou 
outro ao velho feiticeiro. 

Conversamos disto e daquilo. Muitos circunló
quios para se entrar no a1nago da questao. Depois 
de ter comido as raízes, bebido da água e fumado 
um cigarro, entro de chofre: 

- Kuriala, eu preciso de rotybe ( feiti<;o) 
- Prá oxe? 
- Nao, para Arutana ! 
- Ahn ... 
Continua mexendo com o:; dedos ágeis, olhando 

para o nada com esses olho~ esbranquic;ados e que 
já f oram pretos e enérgicos. 

- Arutana? Hum ... mim xabe! 
- Pois é ! Eu preciso de Arutana e agora ele 

anda com mulher velha ... 
Estronda o velho feiticeiro numa gastosa 

gargalhada que mais parece o ladrar de um cao 
asmático. 

- Ha-ha-ha. . . muie véia ! Arutana safád0 ! 
há-ha-ha ... 

. Terminada a explosao de alegria, glosada a 
piada que tao bem lhe soube, o velho diz-me: 

- Bediokrá roo, bediokrá noure? (dar-me-as 
cal~as? dar-me-as camisa?) 

- Bedio ! ( dou !) 

TERRA SEM SOMBRA 215 

- Bediokrá cooty? Bediokrá canindé? Bedio
krá bedera? (dar-me-as fumo, farinha e rapadura?

- Bedio! 
- Bom. . . Eu fais feiti<;o muie ! Arutana nú 

goxta mais déla ! 
- Mas eu tenho pres~a Kuriala ! Arutana tem 

que ir comigo ao Tapirapés ... 
O cego levanta o brac;o, es.palma a mao, aponta 

para o alto e diz: 
- Tuú (sol) lá, eu fais. . . Tuú lá, muie num 

prexta ! 
Com isso designou-me o tempo, de acordo com 

o ciclo do astro-reí. Comec;aria pela manha e Jogo 
a tarde, do dia imediato, estaría Arutana livre da 
fascina<;ao. 

- Rioé rhaunky bekic;á uasseryoré Arutana ! 
(os olhos da mulher nao mais se pousarao no irmáo 
i\rutana !) 

Com isso despede-me. E eu vou tranqüilo, na 
certeza de que o velho malandro saberá encontrar 
um filtro qualquer para desfazer o absurdo de urna 
paixao de tao esplendoroso rapagao por urna megera. 

* 
Estou ansioso pelo resultado. Nao duvido 

quanto ao poder secreto do velho Kuriala. Tenho 
visto coisas incrÍ'v'eis as qttais, apesar de minha des
crenc;a, tive que me curvar. 

As horas passam e novamente embico meu 
barco, ao cair da tarde, para a choc;a de Arutana. 
Lá está ele, meio envergonhado, ao lado da J ulieta 
exultante, toda gra<;olas, meneios, sorrisos. U m raio 
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de sol ilumina essa fisionomía linda ainda ontem 
tao tristonha. Ela nada me diz. Mas abra<;a-me 
fortemente agradecendo-me com o olhar profundo 
que fisga nos meus olhos. 

Nao tardo em saber que Arutana contraria
mente ao costumeiro, logo pela manhá sentiu ganas 
de surrar a "vam pira". Sem dizer "água vai" pes
pegou-lhe violentíssima surra na presen<;a de todos. 
Depois cantou urna copla de Aruana, sentindo-se 
liberto e atravessou o bra<;o do rio a nado, para 
chegar mais rápido ainda aos bra<;os da linda J ulieta ! 

Resultado pleno obteve Kuriala e lá vou eu, 
sobrac;ando as calc;as, a camisa, o fumo, a rapadura, 
a farinha que formam o coñjunto do negociado, 
solicitado e prometido. 

- Ryaoudine Kuriala ! ( estou satisfeito) -
digo-lhe, saudando-o. 

- N eory cere ! - responde-me ( estou cansado) 
- Alorroma bedy roo, nouré, cooty, hederá, 

canindé? ( dá-me licenc;a de te dar calc;as, camisa, 
farinha, fumo, rapadura?) 

- Dá xim. . . Oxe migo . . . (amigo) 
- Bem. . . vou andando Kuriala. Obrigado. 
Volto a praia e Arutana, num assomo de ale

gria, dá-me apertado abrac;o, cingindo-me com a sua 
possante musculatura a altura do pescoc;o, quase 
quebrando-o ... 

- Amanha vamos descer para a Barra, irmao. 
Voce vai de piloto. Está bem? 

- Está bem sim ... 
Tudo em paz. Terao urna noite co.mpridíssima 

para se amarem com a cumplicidade das estrelas. 

CAPÍTULO XVII 

Limpamos o bateláo grande que se afigura a 
um "iate". Deixo Clóvis, Darcy e Sampaio o sar
gento. Sigo com Osmar, Weber, Paulo, Dankn1ar 
e Arutana, na pilotagem. Singramos novamente o 
Araguaia, contentes como crianc;as. Pousamos em 
Mato Verde. Antes atracamos em praia habitada 
por grande número de Carajás: Fontoura. O gigan
tesco Tukahura pede para seguir comigo. Mede 
dois metros e tem largura de on1bros em proporc;áo. 
Senhor de forc;a tremenda, agarra a barra de direc;ao 
como se fora um palito e, cantarolando, guia o 
grande barco, deliciando-se com os zigue-zague que 
imprime a seu talan te. 

Mais dezoito léguas de boa navega<;ao e atra
camos no "porto" da Barra. O encarregado do 
Pasto nao está. Substituí-o valente sertanejo que 
nos recebe com entusiasmo. A quase cinco anos de 
distancia nada mudou a nao ser urna horta que está 
sendo cuidada amorosamente pela esposa do guar
da. Indago pelos índios T apirapés. Conduzem-me 
pelas proxitnidades onde encontro mulheres que 
conheci crianc;as e que me reconhecem dando de
monstrac;oes de alegria. A mesma fedentina azed·a 
que sempre aco1npanha essa rac;a. Quero saber de 
Antam-hami e dizem-me que está na roc;a. Mando 
um emissário avisá-lo de minha presen<;a. Depois 
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rumo para as terras da dona Ines_, urna sertaneja 
que é o protótipo da ra<;a: valen te, generosa, más
cula, isolada nesse mundao que somente pode pro
porcionar surpresas. Somos velhos conhecidos e a 
senhora recebe-me com profundo agrado. Nao tarda 
pilar os graos de café e nao tarda a rubiácea gastosa. 
Sentado ao frescor das laranjeiras, recordo fatos 
passados. Da boca da velha senhora coam narrati
tivas impressionantes das fac;anhas Caiapós. Foi 
n·esse lugar que em 1945 escorrac;amos · para longe 
urna investida desses índios e recordamos o aconte
cido. Urna tentativa feita pelos filhos de Dona Ines, 
rio Tapirapés acima, pelas proximidades do lago 
Tucunaré, onde desejaram erguer uns ranchos e 
alongar urnas rezes, nao deu resultado. O gentio 
investiu brutal e mal sobrou tempo para a fuga. 

- E os Tapirapé~, como vao indo? 
- Coitados! Aquí vieram estropiad.os com a 

corrida que os Caiapós lhes deram. Davam até dó ! 
i\g·ora estao se refazendo e Antonio Pereira já .está 
com roc;a bem plantada. O sr. viu as mulheresi? 

- Vim, sim ~enhora. · 
- A mais velha tem 16 e a mais nova, que 

está pejada, ainda nao completou onze anos. Os 
Caiapós. carr,egaram com as melhores e eles agora 
tem que se satisfazer com o que sobrou ... 

U m pea o prepara o cac;uá cheio de laranjas e 
limas. Regresso ao Pasto. Os índios Carajás da 
localidad e vem aos grupos "matar saudad·e de 
Wirri ". Velhos amigos, barulhentos, sequiosos de 
presentes e ansiosos para venderem flechas e en
feites. Urna verdadeira romaria que faz lembrar. as 
abelhas da mata distante, quando agarravam-se em , 
nos. 

/ 
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weber entende-se com eles sobre as lagartixas 
que deseja. Somero uns e regressam, mais tarde, 
trazendo n1eia dúzia desses pequenos monstros que 
fazem delirar de gozo o rapaz. Outros indios trazen1 
toda a espécie de lacertilhos. Enchemos duas caixas 
e solicitamos nao mais se incomodarem que do con
trário armazenaríamos meia tonelada em breve 
espac;o de te1npo. 

Nisso chega Antam-hami, a testa de vinte ín
clios. Ao ver-me lanc;a um grito d·e júbilo e entoa, 
cotn os demais, a já celebérrima "romanza" que o 
Primo lhes ensinou em 1946. Isso para me dizerem 
de sua estima e da grata recordac;ao que de mim 
sen1pre guardaram. Eu tomo parte no coro e dessa 
forma, sob as frondes do lugar, retroam os cantos 
escanifrados de um grupo de amigos, jubilosos por 
se terem encontrado novamente. 

o cacique exibe-me larga e dupla cicatriz a 
altura do flanco direito. Narra-me a sua batalha 
contra os Caiapós que invadiram o aldeamento e 
diz-me da forma com que foi abatido pelo tiro de 44. 

- Caiapó mau. . . Eu num medo dele. . . Eu 
briga ! 

Sente-se orgulhoso com a fa<;anha quando, 
armado apenas com o tacape, enfrentara os inva
sores que deflagravam suas poderosas armas. Con
verso com ele sobre a necessidade de mandar descer 
Praxuí e sua gente para viverem todos juntos. 
Diz-me que nada tem em contrário e que se Praxuí 
quer vir, será bem-vindo. 

- Rio aí, nu verdade? Praxuí vem rio, pé-pé 
a qui. . . N ois fais casa pra ele. . . Nos dá ro~a prá 
ele ... 

Digo-Ihe de minha visita a Sao Pedro e da 
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caminhada feita _até as proximidades de Tampiri. 
Pormenorizo tudo e dessa forma ele tem conheci
mento estarem, as terras distantes, libertas do jugo 
dos Caiapós. Inflama-se e narra, aos gritos, aos 
demais índios, a grande novidade. Todos externam 
o desejo de regressarem a terra de origem. Sei que 
pensarao seriamente nisso. Mas o terror que sentem 
para comos Caiapós, impedi-los-á tomarem qualquer 
iniciativa. Digo ao cacique: 

- Frei· Gil falou-me que voces fizeram grande 
dan<;a para ele. Voces nunca danc;aram para mim. 

- N oís nú danxa prá padre ... Padre embura ... 
- Realmente eles nao danc;aram para Frei Gil 

diz-me o guarda do Posto - Prometeram mas - . nao cumpnram ... 
Por que? 

-· Sabe Deus ... Quem compreende os índios? 
- Eu ! - digo-lhe - Eu os entendo e com-

preendo muitíssimo bem ... 
E vou jantar, que a fome já está alta. 

* 
Nao me espantou nem me surpreendeu a che

gada de todos os Tapirapés, lindamente ornam.en
tados. Eu sabia que viriam prestar a homenagem e 
que se exibiriam em danc;as, a mim, testemunhando
me toda a estima e o prazer de me ter entre eles. 
Mas fiquei profundamente comovido, confesso-o. Lá 
estava esse resto da rac;a, pronto para reeditar, em 
miniatura se queremos, os dias jubilosos quand'o, 
gratos aos próprios deuses, engendravam as gran
des danc;as durando dias a fio. 

.. 
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Todos os Carajás do aldeamento vizinho lá 
es tao tambén1. U niram-se em estreita amizade com 
os Tapirapés e é gastoso ver essas duas rac;as irma
nadas. Os Carajás sao barulhentos e formam a 
assistencia. Antam-ha1ni, acerca-se e diz: 

- Wirri. . . nois danxa pra óxe. 
- Muito abrigado, Antam-hami. Voce grande 

a1nigo, grande Tapirapé ! Grande chefe ! 
Fica radiante co1n o elogio que traduz imedia

tan1ente aos aco1npanhantes. As mulheres vieratn 
também e toma1n posic;ao para o emolduramento do 
baile. Urna noite de gala. Arranjamos um lampiáo 
para espac;ar as tenebras. As danc;as comec;am. 
Antes, formando círculo, passos lentos, cadenciados. 
Depois dois passos curtos com o pé esquerdo e outro 
1nais logo com o direito. Toada firme da cantiga 
bonita que é dita pelo "fila" e acompanhada, em 
estribilho, pelos demais. Enquanto que os homens 
circulam da esquerda para a direita, as mulheres 
fazem-no ein sentido inverso, juntinhas ombro a 
01nbro rostos virados para o centro do círculo. Dao 
pequenos passos laterais, bamboleando as ancas com 
urna grac;a incrível ! Formam com isso, conjunto 
harmonioso. Eis agora a danc;a :Amporahim" que 
se prolonga com pequenas variantes. Quatro índios 
Carajás, entusiasmados com o espetáculo, vao au
mentar o número. dos danc;arinos Tapirapés. Por 
estarem vivendo em contato, aprenderam o bailado 
e saem-se muito bem, arrancando aplausos. dos de
mais e entusiasmando o bel o sexo da rac;a. 

Eis que a danc;a transmuda-se nalgo de sober
bo ! É o "Caran-chao" (o bate-pé) rápido, violento. 
U m rodopiar de corpos, um n1ovimento em uníssono, 
flexível, ágil. Nenhum conjunto de "girl" poderia 
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executá-lo tao perfeito ! Agora é espécie de hino 
que os guerreiros cantam. U ma ode barbárica que 
taquigrafo: 

'', , t' , A-na - ca a - ree 
niteré ... . , 
iacare ... 
aaaré !" 

o ribombo dos pés nus sobre o terreiro socado 
é algo de soturno, de incrível. Afigura-se esse "pisa
pisa" a urna longínqua trovoada. Vemo-lo perto e 
ternos a impressao de ouvi-lo distante! As mulheres 
batem comas palmas das maos e cantam em surdina, 
aumentando o efeito estupendo do conjunto. Nao_ 
tenho olhos para acompanhar as evoluc;óes dos baí
larinos. A assistencia, agora emudecida; acompanha 
embevecida todos os passos e os movimentos. Posso 
imaginar essa dan<;a quando executada por duas ou 
mais centenas de guerreiros ! Se agora, con1 apenas 
um punhado de gente, ela impressiona a ponto de 
abalar, quanto mais se levada a efeito pela tribo 
numerosa, em noites apropriadas, com todos os 
componentes ricamente ataviados! 

* 
Um grito altíssimo lanc;ado pelo "Icumpam

pani", que é o "fila" e que é realmente o melhor 
dan<;arino, faz parar subitamente a danc;a. Cessa o 
agitar frenético das lanc;as, dos remos, dos tacapes 
empunhados pelos danc;arinos. Cessa o "meia-volta" 
súbito que colocava os homens cara contra cara, 

TERRA SEM SOMBRA 223 . 

cessa o movimento langoroso das mulheres. Imobi
lizam-se todas essas figuras soberbas. Imobilizam-se 
as mulheres que, com um poder satanico, indescri
tível, souberam es.palhar pelo ambiente a lascívia 
tremenda de urna rac;a sensualíssima. No en tanto 
elas limitaran1-se a ligeiros bamboleios, pequenos 
gestos, elegantes e mimosos, mas de um poder so
br~natural ! Verdadeiro enfeitic;amento que experi
mentamos em larga escala. Quase que mergulhado 
numa sonolencia adocicada, fico mudo, olhos fixos 
no agrupamento de pessoas, sem perceber nitida
n1ente o término da exibic;ao. Meu corac;ao desfo
lha-se. Sinto-me capaz de amar mil mulheres, de 
gritar aos ventos, a solidao, a fúria de um desejo 
ardente ! Arranca-n1e desse extase o cacique que me 
pergunta·: 

- Goxta Wirri? 
- Soberbo ! Belíssimo ! 
Parec;o despertar. Sacudo energicamente a 

cabec;a, tentando espac;ar o entorpecimento estranho 
que de mim se apossou. J á tinha ouvido falar da 
magia que as danc;as tapirapés exercem sobre as 
pessoas. Sen tira-a sobr.e mim ! 

Os índios Carajás, espicac;ados em seus brios, 
querem exibir tambén1 suas qualidades terpsícoras. 
J untam-se e abren1 a danc;a com un1 brado feroz, 
um uivo enorme que se perde, repercutido mil vezes 
na amplitude silente do Araguaia. Iniciam com 
espécie de ciranda. Depois a quadrilha. Tudo per
f eito, tu do muito bem executado. Batemos palmas 
entusiásticas. Mas nao basta aos índios. Qu.erem 
agora exibir-nos urna danc;a Caiapó. Aqui o espe
táculo a tinge o clou ! 

Formando parede única os índios parecem 



224 WILLY AURELI 

desabar sobre nós. Marcham em acelerado, curva
dos, brac;os en1 gancho, girando junto aos largos 
peitos nun1 aumento vertiginoso. Depois endireitam 
as altas estaturas e sempre rodopiando os brac;os, 
cabec;as erectas, olhos faiscando, pupilas cintilantes, 
musculaturas tensas, pernas rígidas, avanc;am, 
avanc;an1 ... 

Tem-se a nítida impressáo de um rolo com
pressor a es1nagar tudo a sua passagem. u m monó
lito imenso esfrangalhando tudo, dentro de u1n 
rumorejar sinistro, soturno, terrível ! Eclode, nessa 
cxibic;ao, todo o poderio imenso dessa gente. Sen
te-se no cérebro, no sangue, no corac;áo, nos nervos, 
no plexo, a quanto chega a potencialidade dos índios 
quando se despem dessa ligeira camada impos_ta 
pelo convívio com os civilizados. Retrogradam, em 
breves minutos, aquilo que realmente sao: soberbos ! 
A forc;a bruta qÜ.e emana desse grupo, esmaga, 
reduz-nos a nada. Sentimo-nos ridí~ulos, pequenos, 
!ncomensuravelmente nulos! Instintivamente dá-se 
um passo atrás. Instintivamente busca-se um ho
mízio a investida bárbara. Das pupilas dos silvícolas 
coa luz sinistra, fosforescente. Parece existir neles, 
em seus interiores, font.es elétricas alin1entando 
esses olhos que se acendem em lampejos. Comple
tamente transfigurados, transmudados pelo ardor 
da danc;a, pelo fluxo mecanice de recordac;óes. de 
antanho, pela forc;a atávica, lá estáo os possantes 
Carajás como naturalmente sempre o foram, até o 
dia em que tiveram a desdita de conhecer a civili
zac;ao ocidental ! 

Inútil buscar adjetivos ou tentar formar frases 
outras, de ressonincia forte, para se descrever tudo 
quanto estamos assistindo. Fenecem os meios prá-

TERRA SEM SOMBRA 225 

tices para urna descric;ao fidelíssima. Coisas há que 
nao podem ser narradas na crueza da verdade cons
tatada pelos olhos, sentido com o corac;ao com todas 
as moléculas do organismo! Assim com.o estes Ca
rajás estao danc;ando, devem ter danc;ado os pri
meiros homen~ aos albores da era quaternária. 
Assim devem ter danc;ado as tribos trogloditas, os 
Cro-Magnos, os N egróides de Grimaldi, os Homens 
da Rodésia. Assin1 devem ter dan<;ado as grandes 
tribo~ ameríndias, sob o luzir das estrelas piscantes, 
nas noites de plenilúnio, no meio das clareiras flor
restais, ao revérbero dos grandes fogos. 

~sse canto que se eleva da massa agitada, fre
nética, a pique do histerismo, <leve ser o mesmo 
canto de hon1ens de outrora, repetido pelos ecos de 
glebas desérticas, abafado pela absor<;áo das ·selvas 
impenetradas ! É urna fanfarra barbar~sca que vai 
se esfrangalhar de encentro as encostas da Cordi
lheira distante, que sobrevoa por cima das copas 
arbóreas·, que des.liza por citna das águas do Berro
káa, que se esmaga violenta nas quebradas dos 
morrotes de granito da Barra, que atinge as praias 
silentes do Solidao, que penetra no amago da selva, 
que se contorce ao sabor dos arbustos do cerrado, 
que se eleva a Via Láctea, que atinge as estrelas ! 
É a fanfarra que agita as altas ervas, que baloic;a 
os galhos floridos, que desfolha os ipes doirados, 
que atinge séculas passados, unindo-se as outras 
fanfarras dos brutos, percorrendo o éter, para onde 
foram lanc;adas ! É a fanfarta que desventra a t.erra, 
que por ela se infiltra, sacudindo-a como sacod·e 
agora este terreiro ! 

* 
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Separam-se os dan<;arinos em dois grupos. In
vestem numa pantomina guerreira. · O choque das 
duas hostes, o emaranhado da refrega, a separac;ao, 
novamente o rolo compressor, ·novamente o canto 
bélico. Depois o a'van<;ú em massa, que esmaga, que 
destrói ! 

Quando a exibi<;ao chega ao seu término, quan
do os danc;arinos ·se imobilizam no centro do terreiro, 
hirto~ a princípio, mais humanizados a seguir, emu
d.ecemos porque nada poderíamos dizer. Nada 
poderíamos articular! 

De2.,ois, numa rea<;ao súbita, gritamos o nosso 
entusiasmo, como que embriagados. Se a dan<;a se 
tivesse prolongado, posslvelmente teríamos dado 
larga~ a gestos incompreendidos, tal a fascinac;ao 
exercida sobre nós ! 

E agora que tudo é silencio, agora que os índios 
se foram, após terem lanc;ado as rumorosas sauda
c;oes, deitado de costas, olhando para o firmamento, 
desfa<;o-me aos poucos da formidanda impressao. 
Duas lágrimas deslizam pelas minhas temporas, 
exprimidas pela exacerba<;ao que me assal ta ao 
constatar a impossibilidade de me transformar num 
des.ses guerreiros e com eles cantar e dan<;ar da 
forma como o fizeram. Qual ! Devo estar ainda sob 
os efeitos dessa embriagues oriunda do poder feti
chista ... 

Lamentara, na véspera, nao poder cinemato
grafar a danc;a tapirapé. O cacique ouvira-me e 
agora, em plena manha de sol, ei-lo comboiando 
seus comandados, novamente ataviados, novamente 
dispostos a reedic;ao. Nao sei como agradecer seme
lhante testemunho de aprec;o. Cinematografo tudo, 
minucio5an1en te. 
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. - Vivo aqui vai para trinta anos e jamais me 
foi dado ver a dan<;a dessa gente. Só mesmo para 
o senhor, que muito apreciam, é que se dispuseram 
a tanto - diz-me o caboclo que toma canta do 
Pos to. 

Dou dinheiro a Antam-hanu. Para que adquira 
farinha e rapadura, para ele e para os demais. De
pois entrego-lhe urnas roupas e uns objetos. Está 
satisfeito. 

O·s Carajás trazem para o Weber mais uns 
exemplares das bizarras lagartixas. Recebem o di
nheiro e disparam a cata de rapaduras junto ªº 
guarda <leste Posto que nao despreza a oportunidade 
de amealhar uns tostoes, comerciando. . 

Vou indo em dire<;áo a choupana que um mis
sionário protestante ergueu nessa solitude. Pertence 
a sei ta da "Novas Tribos" de recen te fundac;ao. 
Tem essa seita, como esq)po básico, con'\terter os 
índios a religiao cri_sta. Qui<;á consigam melhor 
exito do que os missionários católicos. Porém du
vido, dada a impermeabilid.ade a qualquer credo por 
parte dos índios. Nada fará para que o Carajá deixe 
de acreditar em Kananiuwa e o Tapirapé no seu 
Tupa. Quatro séculos teimam os religiosos sem 
quase nada terem colhido. O índio na9 deseja se · 
escravizar a ninguém. Nem física nem moralmente. 
Se existe no mundo um ser que adore a liberdade 
plena, completa, esse é o índio. Aceita, muitas vezes, 
imposic;oes. Mas aceita-as mordendo eternamente o 
freio, sequioso como é de se livrar das peias que 
lhe colocam. Enganados andam aqueles que julgam 
o índio um ser . humano colocado em baixa esfera, 
quase niYelado ao animal. Tem personalidade e 
quanta ! Sente-se superior a qualquer semelhante, 
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seja este branco, preto ou n1ulatóide. Di-lo, s~m 
rebu<;os e demonstra-o de mil formas. Sua sub1n1s
sao nao <leve ser olhada como covardia congenita 
de ra<;a inferior que julga o civilizado senhor de 
suas vontades e a<;óes. Se aceita o convívio, se a 
ele se entrosa, fá-lo porque assi1n lhe apraz ou para 
demonstrar a sua índole amiga, julgando todos pelo, 
próprio prisma. Quando acorda, as vezes demasia
damente tarde, revida e encasula-se em seu estado 
primitivo. En tao é um "bandido", um "selvagem", 
um semi-animal que <leve ser abatido a tiros ou 
chu<;adas... . 

Muitas vezes, como aconteceu com os Tapira-
pés, os índios fogem dos Postos de Protec;~o aos 
índios porque sentem-se quase que escrav1zados 
com as imposic;óes. Se neles permanecem é porque 
acham conveniente o estágio, reservand9-se o direito 
de sumirem qualquer dia. Nao deixam de ter razao 

. porque as vezes urna "prot_:c;ao" nada :nais. ~ .do 
que um cárcere. Os paredoes das Pen1tenc1ar1as 
"protegem" os reclusos ... 

* 
Sou recebido a porta do ranchinho, - que 

exibe cortinas brancas a augusta janela, - pelo 
pastor sr. J ennings Bryan Williams. Moc;o loiro, 
sorridente, olhos azuis, -Cipo atlético de nórdico. 
Logo surge a esposa. Senhora de feic;óes delicadas, 
lindos cabelos negros que deixa cair pelas costas, 
compridos. Há um menino, o único filho do casal, 
um de~ses "baby" que estamos acostumados a ver 
no "ecran" dos cinemas. O casal harmoniza-se pela 
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disparidade de tipos, pela n1orfologia. É deveras 
estranho encontrar-se neste sertao urna dama, na 
mais an1pla expressao da palavra, mais de acordo 
com salóes doirados do que cotn matas e rios sel
váticos. 

Sao dois seres devotados a urna causa que 
reputam santa, indiscutível, humaníssima. Há 
um pequeno alpendre onde me sento e tomo a chá
vena de chá de canela. Depois palestramos. Diz-me 
o sr. J enning~: 

- Outrora eu nao acreditava em Deus. Ou, 
por outra, nao ligava em den1asia. Moc;o, com idéias 
iervilhando na cabec;a, vivia conio a maioria dos 
moc;os vivem. Sobreveio a guerra após Pearl Har
bur e eu me engajei na marinha. Foi durante um 
combate no Pacífico quando o meu navio se trans
formara num verdadeiro caos, que Deus me tocou 
e eu o sen ti em mim ! Como eleito por Ele a Ele me 
dediquei ! Deus vive dentro de mim e eu procedo 
pela vontade de Deus que está comigo ! Outros, que · 
como eu foram tocados por Deus, reuniram-se em 
grupo e formamos as "Novas Tribos" para dedi
carmo-nos ao amansamento dos silvícolas de todo 
o mundo. J á ternos várias Missóes na Austrália, na 
Oceania, na Bolívia, no Equador, no Chaco Para
guaio e aqui no Brasil. Queremos fazer o bem e 
encaminhar para o Bem os que ainda nao foram 
iluminados por Ele, Deus ! 

O missioná-rio fala sempre sorrindo. De sua 
boca saem as palavras com essa forc;a que somente 
aos puros de corac;ao é dado de dizer. Sua esposa, ' 
alta e esgalga, sorri meigamente, acompanhando 
com sinais da cabec;a os dizeres do esposo. 

Chegam urnas índias Tapirapés. Abrac;am a 
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senhora. Noto já grande familiaridade entre o gen
tio e o casal. Bom sinal. Aliás, assim o creio, urna 
senhora entre os índios tem .o poder de aproximar 
o sexo feminino, coisa essa que nao acontece c~m 
os padres católicos. Real vantagem para esses mis
sionários que se apresentam com esposa e prole. 
Mesmo porque o índio nao compreende até hoje o 
porque de andarem, os religiosos, vestindo saias. 
Mesmo porque muitas tribos, como os Xavantes 
por exemplo, nao assimilam a Cruz como símbolo 
de Fé, de irmandade, de Caridade, por ser, para 
eles, sinal de guerra. 

A nossa palestra prolonga-se e é amena. Indaga, 
o missionário, de minha missao e diz já ter ouvido 
falar muito de mim. 

Mister J ennings já derrubou bom trato de mata 
e está transformando-a em chácara onde plantará 
o necessário. As índias, que sempre viveram na mais 
completa nudez e que nas suas cho~as arrancam as 
roupas que se lhes dá, por acharem-na incomo
dativa, apresenta:m-se a missionária completamente 
trajadas. 

Eu, particularmente, sou vis.ceralmente contra 
a obrigatoriedade dos índios meterem-se em atavios 
ou indumentárias. índio vestido é índio doente. O 
aborígene jamais lava as suas roupas, ou por d'es
conhecer o sabao ou por nao consegui-lo, em lhe 
conhecendo o uso. Daí ficar metido ness.as roupas 
até caírem aos peda~os, ~ujo, imundo, fácil de se 
contaminar, infectando-se rapidamente quando de 

· um corte ou urna escoria~ao. N u, nessa esplendorosa 
nudez que o torna soberbo e belo, o índio cuida de 
sua higiene: toma banho nos rios, nos lagos, nos 
córregos. Expóe a sua pele ao ~ol que o tonifica. 
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Inculcar na mente ·dos índios o falso pudor, acenar
lhe a proibi~ao da exibi~ao das "v·ergonhas ", é falso 
e contraproducente. Vestir um índio é a mesma 
coisa que vestir um es.pécime da fauna: torná-lo 
ridículo! 

Nao externo ·a. suave senhora esse meu modo 
de pensar, quando se orgulha de já estar encami
nhando para o bom caminho essas Tapirapés que 

· des.de que mundo é mundo vestiram-se apenas com 
a sua nudez integral. Nao me compreenderia e pos
sivelmente me taxaria de erético. Admiro sincera
mente a inclina~ao ao sacrifício desta gente que dá 
em holocausto a urna causa as próprias vidas, re
nunciando a tudo. Aliás tenho por costume respeitar 
todos os credos, todas. as opinióes, mesmo porque 
.exijo que os demais respeitem as minhas. Mas nao 
posso deixar de criticar "in pectore" o fato de, no 
dia em que estes índios se compenetrarem que os 
órgaos reprodutores nao sao coisas naturais, mas 
sim _partes pudendas que de'vem ser veladas e cui
dadas dentro de certos mistérios e nega~as, entáo 
come<;ará a haver o adultério ... 

* 
Fixamos nossa partida para a manha seguinte. 

Embarcamos os objetos adquiridos e os que nos sao 
oferecidos. Dona Ines manda mais laranjas. Os 
Carajás trazem mais lagartos. Também há dois 
papagaios, urna arara, quatro periquitos. Pan-humi 
e Thomanan-thou vao comigo até Sao F'élix. Desejo 
reabastece-los. Emharcam satisfeitíssimos e torna 
a embarcar o gigantesco Carajá de Fontoura que 
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vai para uns dias nao mais vira. No mínimo arran
jara un1a noiva no aldeamento ... 

Todos vem a praia para as despedidas. O casal 
J ennings Bryan William, o guarda e sua esposa, 
todos os Tapirapés e todos os Carajás. U m bota
fora comovedor. Logo a noite, numa grande praia, 
mal e mal ternos tempo para o cozimento de alimen
tos que desaba um desses temporais de fazer eric;ar 
o ,cabelinho na nuca. 

Terminado o temporal teiman1os em viajar 
noite afora. Escuridao completa, com Arutana me
tendo seu olhar de lince por dentro das trevas. 
Assim mesmo encalhamos vinte vezes nu1n dédalo 
de baixios por onde nos metemos. Vai rrieia-noite 
além, quando finalmente apraiamos em Mato Verde 
e estendemo-nos na larga praia, estivados na areia 
branca e fofa. 

No dia imediato estamos em Sao Félix. Poucas 
no'vidades. Sabemos que o sr. Getúlío Vargas foi 
eleito com grande margem de votos. De Xavantes· 
nem sombra, Caiapós distanciados. Reina calma 
calma em ... Varsóvia ... 

Comec;a o trabalho de encaixotamento de nos
sas coisas. O acampamento mais parece um jardim 
zoológico. Todos os homens, excetuand<r>:-se Clóvis, 
adquiriram papagaios, araras, periquitos, pássaros, 
(colhereiros, emas, gansos, veadinhos, macacos. En-
·furecem-me os gritos estr~dulo das araras e papa
·gaios de pouca idade e que devem ser nutridos a 
,colherinha de duas em duas horas. 

- Todos esses animais nao emharcam no b:a-
-telan grande, é bom saber I 

- Como f aremos? 
- Arrumem-se. no outro bateláo que ira a 

i 

• 
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reboque ! Nao dese jo transformar o barco numa 
la trina ambulante! 

Os rapazes resmungam. Sao todos amores para 
com os bichinhos. Cozinham para eles, nutrem-nos, 
falam-lhes, fazem-lhes. verdadeiras prelec;oes. Quan
do dao para ensiná-los repetir palavras, fujo para 
longe. Houve furtos de materiais, pratos, t alheres, 
roupas. Isso mais e mais me enfurece. As saudades 
come~am estrac;alhar vários dos componentes. Jus
tamente os que juraram que ficariam vinte anos no 
sertao, se fosse necessário ... 

* 
A ordem de embarque é para amanhá pela 

manha. Tudo foi estivado a bordo. T odos tem tempo 
suficiente para as despedidas. Muita gente prepara 
ao lume, para nós, o doce de leite ou os biscoitos de 
polvilho. Desejam externar toda a simpatia e gra
tidao pelo que fizemos. Todos estao jururus. Há 
urna onda de tristeza nesta Sao Félix. A partida da 
" .Bandeira Piratininga" deixará um vácuo. Dizein
no sem rebuc;os. Mas que fazer? 

Os índios Carajás vem também para as despe
didas. Todos trazem-me presentes: um arco, urnas 
flechas, bordunas, estatuetas, enfeites. Verdadeira 
romaria. Retardei justamente de um dia a partida, 
sabendo da vincla dos índios que tem, para todas as 
manifestac;oes, um senso maravilhoso de oportuni
dade. 

Entre os visitantes está Kuriala. Apesar de 
cego, pilota a .sua ubá. Nela viajam a esposa e outra 
mulher. Longos abra<;os e o feiticeiro, com sua voz 
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de trovao, ao descer a rampa, por mim amparado 
na caminhada breve, diz-me: 

- Vórta Wirri ... vórta xim? 
- Voltarei Kuriala. 
Muitas índias tomam o rumo da praia fronteira 

a Santa Isabel, subindo a encosta do morrote, bei
rando o Araguaia. Urna légua de caminhada que 
elas preferem a viagem de canoa, mesmo ¡:>¡orque 
procurarao conchas madreperláceas pelas areias. 

O calor é imenso, abrasador. Partero os índios. 
Remanescem apenas . duas mulheres a sombra de 
um pequizeiro da margem. Recolhemo-nos aos 
ranchos, para a refei<;ao. 

Estava tudo calmo quando um grito altíssimo, 
partido das duas índias sentadas a sombra, alertam 
todos. Ou<;o, vinda do rio, a· voz grossa e alterada 
de Kuriala. Grita algo e, agu<;ando os ouvidos, 
percebo: 

- Os Xavantes mataram Akoiiri ! Mataram 
Otarriro ! Está.o na praia ! 

Saio rapidamente e interpelo Kuriala que está 
novamente a margem do barranco, esverdeado de 
tao pálido, olhos sem luz d'esmesuradamente aber
tos, feic;oes estranhamente alteradas pelo terror que 
sente. De sua boca escancarada saem uivos e co1n
preendo o terror-p.anico de que está possuído pois 
que, sem poder enxergar, julga-se a: urna polegada 
de um tacape assassino. 

Meu primeiro cuidado é tranqüilizá-lo. Acal
ma-se o pobre e agarra-me f ortemente a máo, num 
gesto infantil de protec;áo. 

As duas índias, nesse meio tempo, arrancando 
os cabelos, gritam em uivos saltitantes, o aconte
cido .. Há verdadeiro rebolic;o. Mulheres correm em 

1 
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todos os sentidos. Homens também. A professóra 
do lugar, num desespero, doido, clama pelo filho 
menor que, minutos antes, acompanhara as índias 
até a praia distante. 

- Me acudam ! Me acudam pelo amor de Deus ! 
Meu filho ! Meu filho ! 

Há um comec;o de debandada desde os ranchos 
para: as margens do rio. Largo Kuriala e galgo a 
encosta. Darcy surge e digo-lhe que acione a sereia 
de alarma. O silva agudíssimo sobrepoe-se a qual
quer outro barulho e os meus homens acodem, vin
dos de muitas direc;oes. 

- Os Xavantes está.o na praia: do morro. Pa
rece que . mataram Otarriro e Akoiiri. Rápidos! 
Vamos tocando! 

Em breve somos um grupo que caminha celere
mente. Muitos sertanejos unem-se aos primeiros. 
Recomendo aos mais sensatos que mantenham calma 
entre os moradores, que evitem cenas de panico. 

* 
O incrível calor do meio-dia faz com que as 

areias mais parec;am chapas de fogáo. A maioria 
está descal<;a e saltita por sobre os seixos ou gra
vetos. Nao houve tempo de cal<;ar as botas. O areal 
do morro está escaldando e bólhas dolorosas for
mam-me na sola dos pés. Um verdadeiro tormento! 
Ternos a impressao de avanc;armos desesperada
mente por dentro de um forno aquecido ao máximo. 
Momentos há em que agarramo-nos aos galhos e, 
realizando ginásticas estranhas, avanc;amos suspen
sos. As armas embarac;am e o tempo urge. 
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Nao sabemos o que nos aguarda logo adiante. 
Se realmente os Xavantes realizaram a incursao, 
en tao adeus partida! Teremos um outro problema 
a destrinchar. Enquanto ando, vou ruminando urna 
po.r<;ao de coisas. E se os índios investirem também 
contra nós1? Qual a atitude a ser tomada? Quais as 
conseqüencias? Como poder refrear o ímpeto de 
t odos esses homens que avan<;am com a centelha de 
ódio bailando na pupila dilatada? Como poder 
represar essa explosao de rancor que vem de longa 
data? 

- Avise os homens que nao tomem nenhuma 
atitude sem ordem ! - digo ao Darcy. 

- Agora é tarde chef e ... Andam por aí, espa
lhados ... 

~ 

- Fa<;a o possível ! 
Um sertanejo que v·em no meu rastro, esbafo

rido, carabina na 1nao pos;;an te, diz: 
- Só a bala esses bandidos ! Só a bala! 
Outro, que vem de se aproximar, lanc;a a dú

vida: 
- Para mim sao os Caiapós ! Xavante nao se 

atreveria a tanto ... 
Esgueiramos debaixo das ramagens intrinca

díssimas. Buscamos um pouco de sombra para 
podermos avan<;ar. Com isso metemo-nos num ver
dadeiro labirinto de galhos baixos, esses que arran
cam os cabelos, esfrangalham as roupas, retem de 
improviso, emaranhando-se nas armas. Mas avan
<;amos com fúria, despeda<;ando tudo a nossa pas
sagem. 

Lamento, desde já, o fim trágico de Otarriro, 
essa índia jove1n que comigo viajou em 1945 quando 
contratara os servi<;os de ;;eu esposo o índio Karo-

! 
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vina, de quem está desunida atualmente. Urna pobre 
1nentecapta que sempre procuro proteger, condoído 
.com a sua situa<;ao de inferioridade 1nesmo dentro 
da co1nunidade onde 'vive e onde é desprezada ser
vindo de chacota a todos e de pasto aos apetites 
genésicos dos solteiros da tribo que acham, nisso, 
um motiv-o de brincadeira ... 

Nao fazia urna hora, ao me despedir, entrega
ra-lhe uns presentes e ela, nesse minuto de perfeita 
lucidez que as vezes evidenciava, recordara dias 
passados, sorrindo saudosa. 

- Pobre Otarriro ! - digo a Darcy que está 
comigo - Pobre menina! 

- Quero ver os Carajás agora! - retruca -
Quero ver o que vai acontecer ... 

Lobrigo, entre as ramagens baixas, meus ho
mens ziguezagueat:ido rápidos. Lá está o sargento, 
n1ais acolá Sampaio. Dankmar está a frente de todos, 
metendo a cabe<;a nos galhos e r amos, abrindo sulco 
como se fóra anta. Paulo vem empós e geme por 
ter os pés feridos pelo abrasamento do areiao. Clóvis 
já sumiu na distancia com Osmar. Lembro-me do 
apito e assopro nele. A disciplina é um fato. Nao 
tardam os rapazes convergindo para a praia. EL-los. 
Falta Dankmar. 

- Onde ,está o, " alemao"? - indago. 
- Foi lá prá frente com o cabo. 
Beiran1os a água, pés metidos no líquido. Parece 

nao ter fim essa légua de distancia. Ao subirmos 
numa duna, aparecem Dankmar e outros. 

Nao é nada chef e! Pura tapea<;ao ! 
- Como assim? 
- Brincadeira da Otarriro ! Essa maluca gri-

tou que os Xavantes esta'vam-na matando e Kuriala 
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acreditou, espalhando a notícia ! Até me deu von
tade de meter urna bofetada nessa maluca! 

Cade a índia? 
Está deitada acolá ... 
E Akoiiri? 
Também está lá. 

Nisso, bordejando, chega a canoa de Kuriala. 
Continua cinzento de medo. Chamo-o e encosta. 

- ·wirri. . . Wirri. . . medo grande! 
- Nao tenha mais medo Kuriala. Nao tetn 

Xavantes. Otarriro fez brincadeira ! 
Custa cc;>nvence-lo e s1omente aplaca-se quando 

ouve a causadora disso tudo que o chama e rompe 
em gargalhadas de louca. 

A corrida esfalfou-nos. Deitamos na praia, sem 
coragem de refazermos o percurso. Despimo-nos e 
mergulhamos, buscando refrigério nas águas d·o 
grande rio. Paulo tem urna idéia: 

Eu vou buscar o bateláo e trago-o até aqui. 
- Tem coragem de voltar pelas areias? 
- O sacrifício de um é o bem-estar de muitos 

- sentencia. 
Vemo-lo distanciar-se, pulando aqui e acolá, 

em ·forma grotesca. U ma hora depois o rumor do 
motor avisa-nos de sua aproximac;ao. Confortavel
mente sentados a s.ombra da cobertura, regressamos 
a Sao Félix onde a notícia de "céu aberto" já che
gara, recolocando os corac;óes dentro do ritmo 
costumeiro ... 

* 
Vou-me despedir de meu irmao Aurélio, cujo 

túmulo reconstruído por nós, emerge do pedruc;o 
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avermelhado. Todos os componentes da "Bandeira" 
escreveram seu nome por sobre a laje de cimento 
quando Sampaio, na última demáo, alisa'va-o com 
a colher de pedreiro. Urna página aberta em que se 
!eem as palavras amigas de aquém túmulo ao com
panheiro que se foi. 

Sento-me a beira. Derrubaram as árvores fron
teiras e posso espac;ar minha vista pela largura do 
Araguaia, hoje lindíssimo, espelhando o cobalto do 
céu. Por sobre a campa estáo as flores murchas que 
lá depositamos em dias passados. Agora outras, 
fresquinhas, substituem-nas. Apanhei-as ao longo 
do percurso. 

- Lá se vao cinco anos, mano Aurélio - digo
lhe desde· onde me encontro - Cinco anos de lutas, 
de esperanc;as, de desilusoes, de raros momentos de 
prazer. Cinco anos. U m lustro! Vou subir mais urna 
vez. Vou-te deixar nesta paz imensa, nesta tran
qüilidade suprema. Voltarei porém. Aqui ficas 
esperando-me. Quic;á meu regresso seja breve, quic;á 
haja a me retardar. Mas é certo, como certo é o sol 
que todos os dias se eleva no horizonte, que eu vol
tarei ! 

Acaricio o frío cinzento, ainda orvalhado. Aca
riciando-o tenho a impressao de afagar os cabelos 
do meu irmao, como lhos afagava quando, agoni
zante, perolava, pela sua alta testa, o suor frío da 
Morte que lhe rondava por perto, paciente, sem 
pressa, pois que sabia te-lo em suas garras! 

Antes de penetrar na curv·a estreita da angu~ta 
vereda aberta no matagal, lanc;o mais um adeus em 
direc;ao ao túmulo que é marco indestrutível de um 
sacrifício, de urna jornada! 
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* 
A hora da partida Sao Félix em peso vem ao 

embarcadouro. Nao falta ninguém. A professora 
com todos os escolares, dando vivas a "Bandeira 
Piratininga". O batelao mestre está carregado. O 
reboque está repleto de aves e animais que fazem 
algazarra tremenda. Chega Karovina com a .sua 
esposa e chegam mais índios que querem seguir 
para Aruana. Os velhacos esperará.m o derradeiro 
m,omento, sabendo de antemao que eu nao me ne
garía ao pedido. Tranco a fisionomia, bancando o 
brabo. Mas Andori procura-n1e para dizer: 

É só muie que v·ai cum eu ... 
Está bem ... 
Mas mae de muie vai também . . . 
Como? 
E dois cunhado pequeno pequeno ... 
E o;; avós, os tios, os primos, vao também? 
Nao. . . xo irma de muie de eu ! 

Nao posso deixar de ofer.ecer reboque a grande 
ubá de Karovina que casou com a filha de Arutana 
e que, portanto, passa a ser meu sobrinho de adoc;ao 
em face de eu ser, para todos os efeitos, "tio" da 
mocinha. 

Arutana, Andori, Maloaré, Karovina, quatro 
mulheres e quatro crian<;as. Doze índios, cem papa
gaios e araras, macacos, veados: colheireiros, em
brulhos do gentio, pacutus, presentes que levam 
para os parentes distantes, esteiras pesadíssimas. 
Mando colocar as mulheres e as crian<;as no bate
Iao-reboque. Os homens, menos Karovina, a bordo, 
para se revezarem na patroagem. Assi.m, sobrecar-
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regado, largamos, entre o pipocar dos tiros e 
adeuses. 

- Voces tomem cuidado com os Xavantes -
recomendo a todos - Mantenham-se em atitude 
ami~tosa, mas nao facilitem. O senhor especial
mente "seu" Irineu: nao vá com demasiada sede ao 
pote ... 

- Quá, os índios me gostam e eu sei tratar 
com eles. 

Levo em minha papelada os relatórios feítos 
por essa gente humilde e depredada. Deverei entre
gá-los a Diretoria do Servi<;o de Protec;ao aos indios. 
Pobres esperanc;as desses sertanejos. Nao conhecem 
bem os homens e nao conhecem os homens que 
estao no SPI. J amais verao um vintém do que lhes 
é devido ! 

F. I M 
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costu 
lhend9, peta me 
observagao, o fabuloso mat erial · 
que o possibilitou escrever '· Es
plendor Selva gem ·-, um dos mais 
limpos t ratados d e His tória Na- · 
tural em que os principais es pé
cimes da nossa fa úna sao descri
tos, com o já apreciadíssimo· es· 
tilo do a utor .-E ·mais e mais pro
duziu · á " Bandeira Piratininga" 
nesse seu .portentoso ciclo de des.: 
bravamentos que nao tem simi
lares na h is tória do ha y ido: co,_- · --
lheitas bota.ni.cas, entomológkas, 
etnográ ficas, glotológicas, men
s uragao an tropométricas, estudos 
d o solo e d o clima. As maiores 
colheitas de hema tófagos para o 
Ser vigo <la Erradicagao da Malá
ri a , fora m feítas. Para a gené
tica de Insti tu tos de Ciencia, fo
ra m enca minhad as colheitas pre
ciosas d o " ma íz " assim como ... 
para o Instituto de P esquisas 
Tecnológicas, copiosas amostras 
-O e madeiros. das se lvas e cerra
dos do Brasil Central. Alérn 
disso, o Butanta foi sempr·e lar
gamente a bast ecido com espéci
cimes <le ofidios, lacertilhos, 
aracnfdeos, hematófagos alados. 
Livros, reportagens, conferencias, 
exibigao d e filrn es1 e1n dezenas 
'6 centenas d e educandários, so
ciedad es literá rias, de ciéncia e 
pesqui.sa s, indicaram os caminhos 
a seguir aos d ensos grupos de 
post-desbravadores. 

LEIA E DITó RA, seja r eedi
tando ou seja publicando os 
trabalho~ d e Willy Aureli, con
correu para que mais e mais 
o d eslumbrante sertao viesse a 
s er conhecido, acent.endo entu
siasmos sadios no íntimo d e mui
tos empreended ores decididos a 
participa rem, com a sua parce
la d e tra balho e esfórgo, para 
a cad a vez maior grandeza de 
nossa P átria ! 
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