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"Em obediencia a t.al programa, o sertanismo também se 
alinha entre as condi~óes, que saciam parcialmente a 
vontade de novos conhecimentos". · 

"Através da abertura de áreas inóspitas, os desbravadores 
impóem um pioneirismo necessário, ainda que muitas 
vezes mal compreendido". 

• 1 

"O sertanismo brasileiro representa, hoje, por exemplo, 
uma rearticula~óo com as epopéias do passodo bandei
rante e esclarece a compreensóo de muitos fatos que pre
dominam em nossas atividades sócio-economicas". 
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Está aberto o 
5.0 concurso para a outorga do 

"PR~MIO NACIONAL CLUBE DO LIVRO" 

Com o lntuito de favorecer o aparecimento de novos escritores e 
contribuir para engra.ndet'er o patrimonio cultural brasileiro, a Editora 
Clube do Livro instituiu. em 1966, o PUMIO NACIONAL CLUBE DO 
LIVRO para autor estrea.nte ou náo, a ser conferido, periodicamente, com 
a colabora~áo da Uniáo Brasileira de Escritores. Com a inscri~áo de cen
tenas de originais, a Comi~ Julgadora. conseguiu classificar e premiar 
obrns de expressivo valor, vindas de todos os pontos do Pa.ls. nesses últimos 
4 concursos. 

Apra, sob o patrocinio do Servi~ Social da Indústria (SESI), da 
qual é Diretor Regional o Sr. Theobaldo de Ni¡rls, abrimos o 5.0 concurso, 
que funcionará nas s.ieguint.es condi~óes: 

O autor do romance, inédito: classificado em 19 lugar terá: a) um 
cheque de Cr$ 20. 000,001 doado pelo SES!; b) diploma em pergaminho; c) 
o lanqamento do romance pela rede nacional do "Clube do Lh>ro", 
satisfeitas as recQmendacoes de sua linha editorial, o que dará ao Hvró 
cerca de 100. 000 leitores categorizados em todo o Pafa. O autor receberá, 
ainda, ·50 exemplares, grátis, da edi9ao em apre90, graciosamente autori
za.da. Tais caractertsticas tornam, assim, esse 1v prémio um dos mai.! 
atraentes do Brasi l e da América Latina. 

O atitor do romance, classificado em t 0 lugar, terá: a) um cheque 
de Cr$ 10 . 000,00, doado pelo SES!; b) diploma em pergaminho. Haverá, 
além dos referidos prémios, trés Men9óes Honrosas. Estes quatro últimos 
trabalhos pode1·áo, eventualmente, ser editados pelo "Clube do Uvro". 

As inscri~óes estao abertas a partir de 19 de dezembro de 1976, encer
rando-se a 30 de setembro de 1977, podendo concorrer ao 59 concurso os 
autores, estreantes ou náo, de qualquer Estado, bastando remeter, em 
tempo oportuno, o seguinte : 

a) original do romance, inédito, em 2 vias, datilografadas em pape] 
tamanho ofício, contendo nao menos de 150 páginas ou mais de 
200, assinado com pseudónimo; 

b) envelope fechado, contendo nome legítimo, endere~o. título do 
trabalho inscrito . e pseudónimo usado, declarando, ainda, se é 
escritor estreante ou nao; o pedido de inscric;ao já condiciona a 
aceitagao das condigóes do concurso; 

e) a ínscrigáo e a devoluc;áo dos originais estáo a cargo da Secretaria 
da Uniáo Brasileira de Escritores ; os origina1s nao retirados 
dentro de 60 dias após o encerramento do concurso seráo inci• 
n('rados. 

Os concorrentes poderáo remeter os seus trabalhos ou solicitar 
informac;óes a 

UNIAO BRASILEmA DE ESCRITORES 
Rua 24 de malo, 250 - 13.0 andar - CEP . 01041 

Telefones: 33 .2381 e 34 . '7560 
SAO PAULO - S .P . 

( Setor de Prom~áo do "Clube do Livro ") 
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• Como !l' nossas edi~óes, desde 1943, na condi~o de liVTo a pre~o mínimo, 
c1rculam, hvrement;e •. em todos os lares e vem sendo adotadas, pela su.a lingua
gem c~~reta, por inumeros est8belecimentos de ensino, procuramos, sempre que 
8 0~8s1ao se nos oferece, , através de prefácios, introdu~óes e notas 8o pé Jas 
páginas, res11eitado o c~rater de nossa linha editorial, comentar e explica!' o 
texto, a flm de que a hteratura cedida 80& nossos distintos asS<lciadcs e Ieitorea 
ele tollo o Para tenha o tríplice objetivo: recrear-lhes o espirito llustrá-lo e 
Quando 1•011(vel, elevá-Io. ' ' 

(Nota da dire~io do " Clul.le do Livro " .) 

PREFACIO 

Seu casamento com a índla Dlacuí se constltuiu 
numa integra~io social cheia de enlevo e 
mostrou o respeito dos verdadeiros sertanistas 
pelos povos ainda nao civilizados. 

7 

A conquista e o desejo de conhecer fatos novos se cons
tituem, sem dúvida, e7n apanágio do homem. A irreststtvel vo
cacáo para o domínio1 sobre a materialidade e a inata inclina
cáo para desvendar os mistérios do mundo sao responsáveis 
em considerável parcela pela movimentacáo da roda progressis
ta que envolve a huma.rz,idade e se acentua geometricamente 
a cada novo instante. 

Em obediencia a tal programa, o sertanismo também se 
alinha entre as condtcóes, que saciam parcialmente a vontade 
de novos conhecimentos. Através da abertura de áreas inós
pitas, os desbravadores impoem um pioneírismo necessário, 
ainda que muitas vezes mal compreendido. E, o que é mais 
notável, acentua a constante redescoberta de valores, numa 
ordenacáo imprescindivel para a própria sobrevivéncia da es
pécie humana. 

O sertanismo brasileiro representa, hoje, por exemplo, uma 
rearticulacao com as epopéias do passado bandeirante e en
stna a conipreensao ae muitos tatos que preaomtnalm' em 
nossas atividades sócio-economicas. Se nao, vejamos: com a 
lndependéncia, surgiu uma estrutura económica, que concen
trava nas f aixas litoráneas as atividades mais lucrativas, a 
aumentar o conforto e a tornar, por isso, mais segura e agra
dável a vida. Ao viver perigosamente dos séculas XV 11 e XVI 11, 
sucedera-se o esplendor das cidades de orla, que a evolucao da 
técnica naval aproximara entre si e com o Velho Mundo. As 
novas gera9óes iam voltando as costas ao remoto interior no 
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qual se mantinham as precárias condicóes anteriores devido ao 
alto custo do transporte. Foi a hora, tnfeli2mente, dos grandes 
abandonos, como o do Forte Príncipe da Beira, penosamente 
construído e mantido, e de súbito abandonado e entregue a 
selva e a rapina. Curioso acentuar que certos planos adotados 
no presente já foram outrora pastos -em prdtica -· ainda que 
em escala menor - e o sertanismo nos mostra com grande 
propriedade a curva de tais fatos. 

Vila Bela, construida as margens do Guaporé, foi planejada 
para se constituir na Brasília do século XVIII. t hoje no en
tanto, um esquectdo núcleo, que ainda figura nos mapas do 
Brasil com o nome de Mato Grosso. Teve, no conjunto, afa
mada Praca dos Tr~s Poderes, grande palácio do governo, de 
que restou majestosa rutna. O engenheiro e sertanista Manuel 
Rodrigues Ferreira ali esteve na década de 50, a fotografar 
melancólicos .restos da antiga opul~ncia. Transcreveu,. depois, 
a respeito, o relato escrito por Joáo Severiano da Fonseca, 
irmlio de Deodoro : "Entre esses edifícios, avulta o palácio, 
obra de Luiz Pinto, habitacáo sólida e regular, cuja metade so
mente foi concluida. Seu$ salóes primitivamente pintados a 
óleo mostram ainda sobre as portas, nos forros e lambrequins, 
afrescos no estilo de Watteau e Lanene_ret, mais ou menos ori
ginats, ora alusivt>s ao país, ora aos go?¿ernadoresl). 

Conforme salientamos, a opuléncia, que marcou a referida 
cidade, aos poucos desmoronou e permitiu o surgimento de 
ruinas em seu lugar. Vila Bela, a gloriosa capital de Mato 
Grosso do século XVIII , é hoje a sombra de uma grande aven
tura de sertanistas. O velho sino da igreja matriz data de 1755, 
e foi elabora~o em Lisboa. o Palácio do Governo atesta com 
sua triste grandiosidade o desmantelar singular e f)Ungente pe
ríodo de esplendor. Nllo muito distante estáo as cachoeiras do 
Teot6nio. O nome deriva do Dr. Teot6nio da Silva Gusmclo, pa
rente de Alexandre de Gusmáo, o. diplomata que acertou com 
grande habilidade problemas de fronteiras do Brasil, e de 
Bartolomeu de Gusmáo, chamado o Padre Voador. 

Ricardo Franco, construtor do forte Coimbra, dentro do 
qual resistiu a invasélo de d. Lázaro de Ribeira, governador 
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espanhol do Paraouai, escrevia em 1797: "O comércio para 
Mato Grosso se tem feito por duas diferentes vías : uma que 
anualmente se frequenta por terra, desde a cidade do Rio de 
.Taneiro e da Bahía de Todos os Santos, por caminho 600 Zéguas 
de distáncia, em que empregam os comerciantes cinco meses 
de marcha com numerosa tropa de bestas, nas quajs' só po
dem conduzir, além de baetas e panos de linho e outras poucas 
fa2endas grossas, e alguns escravos, as que sao meramen.te de 
luxo, sem que possam conduzir por terra os muitos e grossos 
g~neros necessários e indispensáveis para conservacáo e au
mento das minas; pof'IQue pela . dita estrada de terra e pela 
dificuldade de trazer em bestas cargas grossas de grande. preco 
e volume, a despesa de tao longa . viagem as /aria subir a tal 
preco que, em poucos a.nos, causariam a ruína e abandono to
tal de todas as minas, único nervo e objeto que pode conser
var esta concentrada t: remota capitania (Mato Grosso). Estes 
generos, que sao ferro, ·aco, foices e machados, alavancas, al
mocafres, cobre em folha, pregos, ferramentas para oficios 
mec4ntcos, pólvora, espingardas, estanho, louca branca, vidros, 
vinho, vinagre, licores, tachos, caldeiras, remédios, facas e mil 
quinquilharias com o importantíssimo ·efeito do sal, só pela 

' carretra e navegacao do Pa.rá podem chegar por um' justo 
preco". 

Depois de relacionar o custo altfsstmo das mercadorias que 
chegavam por via terrestre, Ricardo Franco insistía na van
tagem da segunda vta ~ ser utilizada pela navegacao fluvial, 
tendo como ponto de apoto uma povoacáo, que serviria de 
escala e seria na Cachoeira de Santo. A mesma que Teot6nio 
conheceu e deu nome e que foi abandonada por causa da ter
rível malária. Aliás, eram as cachoeiras que dificultavam a· 
navegacao e justtficaram a construcao da estrada de /erro 
Madeira-Mamoré. Barros Ferreira, jornaltstq e pesquisador da 
história pátria, mostra com rara maestria o que significou o 
sertanismo para construcao da famosa f errovia. Salienta em 
sua obra, editada pelo tradicional "Clube do Livro", em 1963, 
o trabalho audacioso ·e proficuo dos componentes das expe
dicóes bandeirantes. Criou um romance em torno da conheci(la 
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vía e descreve o pioneirismo da "Estrada dos Trilhos de Ouro'', 
onde "cada dormente assentado representava uma vida". A 
certa altura, reporta um personagem do citado livro: " Cortes 
antigos nas cascas de seringueiras demonstravam que ali tinha 
havido ativa exploracéio de borracha. Pelo aspecto, depreen
dia-se que isso jora, porém, há muito tempo. e estávamos va
gueando pelo amago de um seringal antes intensamente ex
plorado. Aquele labirinto de trilhas, onde nos havíamos per
dido, acabaría, afinal, por nos conduzir as margens do rio, 
a estrada comum para escoamento da producéio do látex ~ Logo 
deduzi que graves causas devia haver , para provocarem o 
abandono da exploracao numa época em que a borracha tinha 
atingido os precos m.ais altos ainda pagos". 

Todos esses fatos evidenciam a atuacao decisiva do ser
tanismo na formacéio geográfica e fixacao das bases económicas 
do Brasil. 

O espírito de aventura, todavia, nao morreu. Ainda há 
regióes mal conhecidas ou totalmente desconhecidas rio Brasil. 
No comeco do século, tal situaciio permitiu que romancista in
gles encontrasse no sertiio de Mato Grosso restos de um mundo 
perdido, com seres pré-históricos lá vivendo. Determinou a vin
da do explorador ingles Fawce,tt ,. que desapareceu nos ermos 
selváticos de Mato Grosso, apesar de sucessivas expedicóes de 
busca. (1) Mas, antes de Fawcett, aconteceu com fins muito 
altruisticos ·e desinteressados a expedicao de Rondan, que ob-
1etivava construir uma linha telegráfica, através de sertóes des
conhecidos. Seguiu-se obra de pesquisa e levantamento geográ
fico e etnográfico a qual teve em Roquette Pinto o seu mais 
perfeito relator. Seu livro "Rondónia" forma completo e em
polgante depoimento do Jeito. Integra ~ Coleciio Brasiliana, sob 
o n. 134. É um relato maravilhoso, contendo, inclusive, fono
gramas das músicas cantadas pelos índios Parecis- e sertanejos 
cuiabanos. 

Depois, e1n tempos mais recentes, surgiram penetracóes 
de menor· amplitude, mas que. constituiram valiosa contribuicéio 

(1) Veja sobre Fawcett a' nota n. 8. (Nota do "Clube do Livro"). 
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para conhecimento do sertiio distante e para relembrar cometi
mentos passados. Hermano Ribeiro da Silva realizou extraordi
nárias viagens a Mato Grosso. Seus relatos, como reportagens, 
toram publicados pelo "Diário Popular'' e depois reunidos em . . . 
l ivros e editados pela Coleciio Saraiva sob os títulos: "Garim-
pos de Mato Grosso" e "Nos Sertóes do Araguaia". Willy Aureli 
destacou-se como repórter e sertanista e realizou profundas pe
netra<;óes em Mato Grosso com relatos reunidos em vo.lumes 
editados pelo "Clube do Livro". 

Da mareante personalidade de Hermano Ribeiro da Silva, 
ficou o relato de Vítor de Azevedo em prefácio para o volume 
" O viajante Ulisses", edicao de 1970, do "Clube do Livro". Evoca 
Azevedo a figura extraordinária do sertanista e escritor Her
mano. Era numa madrugada boemia, no interior de um café 
da Pra<;a Joiio Mendes. No saldo mal iluminado, de paredes 
encardidas, o sorriso de Hermano produzia um curioso con
traste: lembrava um an"úncio de dentifricio. Em dado momento, 
niio se conteve e fez um gesto ·lateral, varando possíveis ob
je<;óes: "Vocés sao uns poetas". E sarria. "Voam pelo Universo. 
Mas niio conhecem o próprio país em que vivem. Que sabem 
dos índios de Mato Grosso, de Goiás, do Amazonas? Nada. Nada 
sabeni. De resto ninguém sabe nada. Mas eu para lá me atiro na 
primeira oportunidade. Voces verao". Foi, repetiu a aventura 
duas vezes. Deixou maravilhosos relatos. Da terceira vez, foi e 
náo voltou. M atou-o uma terca maligna. 

Depois dessa fase de sertanismo solitário, surgiu a Expe
dicáo Roncador-Xingu, em 1945, organizada por Joáo Alberto, 
da qual iría resultar a Fundaciio Brasil Central. Os irmaos 
Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, tornaram-se nomes 
nacionais e por vezes sensacionais. Acabaram as Zendas dos 
ferozes Xavantes . Antigos .e empolgantes depoimentos, como 
os do padre Colbachini, passaram a integrar os arquivos de 
uma época que requería muita coragem e devotamento. O 
aviiio corrigiu rapidamente velhos erras geográficos e ampliou 
as fronteiras da civilizacao sem, contudo, acabar com o espírito 
de aventura e a atra<;ao pela mata. · 
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PREFACIO 

Ayres .Cunha, interessado, como ele mesmo salienta, pelo 
sertanis1no desde 1935, quando teve op.ortunidade de ler o livro 
do coronel Armando Botelho de Magalhaes " Pelos sertoes do 
Brasil", forma na primeira linha entre os sertanistas-repórte
res. Autor de vários trabalhos, dentre os quais avultam "Nas 
selvas do X ingu", "Viagem ao Monte Roraima" e "Expeúiclío ao 
Rio das Martes", este intrépido desbravador revela para seus 
leitores experiéncias inesquecíveis inerentes a tárefa coloniza
dora de áreas em estado primitivo. 

Ayres Cunha foi mais além. Vencendo obstáculos inenar
ráveis, trouxe um pouco do sertanismo pátrio para as chamadas 
cidades gigantes e evoluídas. Seu casamento com a india Diacui 

~ 

se constituí numa integracao social cheia de enlevo e mostrou 
o respeito dos verdadeiros sertanistas pelos pavos ainda nao 
atingidos pela civilizacao. Ayres teve o mérito de reavivar a 
antiga chama de aventura e chamar a atencao das autoridades 
para os múltiplos obstáculos, que ainda afligem o gentío. Con
segue relatar num estilo agradável suas andancas pelos ser
tóes brasileiros, compondo quadros deslumbrantes e cheios de 
3urpresas. Temos a conviccdo de que a presente obra irá agra
dar plenamente aes adeptos do pioneirismo, ávidos de conhecer 
com mais profundidade o que lhes pode apresentar este vasto 
território brasileiro, constituindo as presentes e expressivas pá
ginas depoimento dos mais significativos neste atraente g~
nero literário. 

NELLO FERRENTINI 

Sao Paulo, outubro de 1976. 

1 - A Expedicio Roncador-Xlngu 

A verdadeira história de Diacui comecou, de fato, com a 
Expedicao Roncador-Xingu. Sim, porque se eu nao houvesse 
partido nessa · coluna, como encarregado dos servicos de van
guarda, tal vez, j amais tivesse tido a oportunidade de me en
contrar com a indiazinha das selvas do Alto Xingu. 

Portanto, ao atingir, com os expedicionários, o rio Culuene 
e ao manter, nas suas margens, o primeiro contato com os 
índios Kalapalos, f oi quando cónheCi, em pleno vigor de sua 

· formosa adolescencia, ª~ jovem Diacuí, que, anos depois, se 
tornou minha legítima esposa. (2) · 

Vejamos, agora, em que consistía a Expedicao Roncador
-Xingu, que me levou para as florestas mato-grossenses, onde 
se desenrolou o singular romance com a filha dos Kalapalos. 

Em 1943, em virtude das. duras contingéncias criadas pela 
Segunda Grande Guerra Mundial, que colocou o Brasil, com a 
imensidade de suas terras devolutas e riquissimas, em condi
cao de despertar a cobi~a de potencias ávidas de "espaco vital", 
possuidoras de técnica aprimorada e assombrosa capacidade 
expansiva, o ·entao Presidente da República, Dr. Getúlio Dor
neles Vargas, enviou urna expedicao desbravadora as glebas 
virgens da hinterlft.ndia brasileira, a fim de avaliar as possi
bilidades de suas reservas e aproveitá-las imediatamente em 
beneficio do nosso Povo.· 

Esse empreendimento, de objetivo patriótico e grandioso, 
já havia sido projetado com civismo pelo Chefe da Nacio, 
quando, em 1940, S. Excia. visitou os sertOes do Araguaia, e, 

(2) Kalapalos ou ~lapalos, individuos da tribo indigena da 

regiao do rlo Xlngu. (Nota do Autor). 
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naquela época, idealizou a "Marcha para o Oeste", considerada 
como "verdadeiro sentido de brasilidade". 

Considerando essa obra importantí~~ima e absolutamente 
necessária a grandeza da Pátria, houve por bem o Presidente 
Vargas enviar urna expedil;ao para desbravar a grande zona 
deserta, compreendida entre .os ríos Araguaia-Xingu e Xingu
-Tapajós, e estabelecer assim urna linha de comunicac;ao dos 
Estados do Sul com os do Norte, principalmente com a rota 
aérea internacional Rio de Janeiro-Manaus-New York ou vice-

' -versa . 

O Coordenador da Mobilizacao Económica, Ministro Joao 
Alberto Lins de Barros, devidamente autorizado pelo Presiden
te da República, foi quem organizou a Expedic;ao Roncador
-Xingu. E esta, em f ac·e da Exposic;ao de Motivos a presentada 
pelo Ministro da Guerra, foi considerada de interesse mili
tar para fins de direito. 

O escapo da caravana era a lendária Serra do Roncador, 
a maior regiao desconhecida do Continente Americano e talvez 
a mais ignota do Planeta. Depois os expedicionários deveriam 
seguir na direc;áo geral do noroeste rumo a Santarém, sobre 
o Amazonas. 

Nas margens do Araguaia, ou pouco além, terminavam os 
conhecimentos geográficos, e comecava o incógnito. Ultrapas
sado o rio das Martes, achava-se a regiáo, onde se dizia habi
tarem tribos de índios que nunca tinham visto homem branca, 
e também os Xavantes, completamente intratáveis; e aguc;ava 
a curiosidade dos sertanistas a existencia de formidáveis flo
restas e montanhas inacessíveis da Cordilheira do Roncador. 

Getúlio Vargas ouvira com atenea.o, repetidas vezes, de 
aviadores que haviam sobrevoatlo o Brasil Central Desco
nhecido, referencias a florestas virgens, imensas como o ocea
no, e a montanhas tao altas que tocavam as nuvens. Estaría
mos em f ace da realidade ou da len da? O Presidente Vargas, 
o grande animador da "Marcha para o Oeste", sentiu-se em
polgado, e por isso resolveu enviar um grupo de homens in
trépidos, para desvendar todos esses mistérios. 
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A expedicao tinha fins científicos e colonizadores. Cientí
ficos, na parte que diz r~speito a explorac;ao das riquezas mi
nerais. Colonizadores, no propósito de estabelecer trabalhos 
agrícolas e de const~uc;ao, e, sobretudo, criar vías de comuni
cacao com o Amazonas através do País. Tudo isso obedecendo, 
é claro, ao rigorismo da técnica moderna. Por conseguinte, a 
Expedic;ao Roncador-Xingu iría explorar, antes de tudo, os ter
ritórios desconhecidos e, em seguida, colonizar a regiao, . fun
dando núcleos e bases aéreas, como alicerces de futuras cida
des ao longo do "Eixo de Penetrac;ao". 

Para chefiar a expedicao, o Presidente Vargas escolheu 
o Tenente-c'Oronel Flaviano de Matos Vanique, por saber que · 
este bravo oficial de cavalaria,. do Exército Nacional possuía te
nacidade, um dos atributos intlispensáveis a tao difíéil em
presa. Muitas vezes, foi a sua vontade excepcional, que levan
tou o animo dos expedicionários extenuados com as peripécias 
da jornada e os perigos ' da selva misteriosa. 

· Da caravana, que penetrava nas selvas amazónicas, sob o 
pavilhao auriverde, fazia parte um conjunto de companheiros 
fiéis, irmanados por sentimentos de renúncia e patriotismo. 
Juntamente comos homens do mato, que eram para mais de 50 
sertanejos, escolhidos pelos seus conhecimentos e necessária 
prática da vida do serta.o, havia também cac;adores de fama, la
vradores, ga.rimpeiros e artífices. Incorporaram-se, ainda, ra
pazes da Av. Rio Branco: médic'Os, enf ermelros e toda a sorte de 
a ven tureiros. 

Finalmente, a 6 de agosto de 1943, depois de longos meses 
de grandes preparativos, partimos do Rio de Janeiro, rumo 
ao Araguaia, ponto extremo d~ civilizac;ao brasilei.ra. E das 
margens do Araguaia para frente, seguimos a pé e a cavalo, 
em busca do rio das Mortes, por urna regiao pouco conhecida, 
abrind~ picadas a machado e a faca.o através de cerradóes de 
vegetacao em geral raquítica, bem como atravessando as matas, 
que margeiam os cursos d'água. 

Durante as primeiras semanas, a viagem foi agradável. 
Eram maravilhosos os lugares, onde descansávamos, a noite, 
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e os di as corriam sem o u tras emocoes, que as of erecidas pelas 
lindas paisagens da Natureza. 

Longe da civilizacao, em_ plena selva, acampávamos e 
dormíamos ao relento, com as faces voltadas para as estrelas; 
e, as vezes, éramos acordados pelos esturros das oncas e de 
outras feras, que vinham rondar o nosso acampamento. Ao 
cair da notte, a luz dos fogos de pouso, os expedicionários 
comentavam as aventuras do dia, ou os fatos que já iam longe. 
E o nosso chef e e seus auxiliares, sob o pano das barracas de 
rampanha e a luz de lampioes, trabalhavam nos· seus relatórios, 
faziam plano de marcha, · desenhavam mapas, tracando com a 
bússola o roteiro problemático da expedicáo que se embrenhava 
no serta.o bruto, absolutamente desconhecido e talado por 
inúmeras tribos selvagens. 

No decorrer da viagem, nao raro, topávamos com mana
das de animais silvestres, ou bandos de aves de toda espécie. 
Num só dia, por exemplo, abatemos tres veados, oito porcos-do
-mato, vimos duas antas e algunias emas. 

A jornada, por fim, tomou-se árdüa e demorada, quer por 
causa da abundAncia das chuvas da época, quer pelos grandes 
obstáculos a serem transpo~tos ; florestas virgens quase impe
netráveis e banhados intransitáveis. 

As fortes chuvas torrenciais caíram no fim de dezembro 
e durante o més de janeiro todo, anunciando assim o inverno 
da vertente amazónica~ ou dos trópicos. Dois meses depois da 
nossa partida do Araguaia, tínhamos percorrido apenas 150 
.quUOmetros, até as margens do río Pindaiba. 

A regiao tornava-se cada vez mais selvagem, e a paisa
gem menos hospitaleira. Já nao Se eJ?.COntravam veados, nem 
pareos-do-mato, como antes, talvez porque naquela zona de
solada os indios c·om essas cacas já haviam acabado. o solo 
se apresen ta va a frente sempre o mesmo: pAntanos impene
tráveis, cerradóes que se estendiam -a muitos quilómetros de 
distAncia; e ao norte, azulando ao longe, se ostentavam os 
altos picos da Serra do Roncador. 
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Urna tarde, o Coronel Vanique, que como sempre explo
rava o terreno na dianteira, voltou surpreendtdo ao acam
pamento, dizendo ter encontrado vestígio dos indios Xavantes, 
is to é, descobriu distintamente, na areia, ras tos dos f erozes 
silvicolas: estradas, paus quebrados, e urna coluna de fumaca 
que, provavelmente, se erguía das malocas dos selvagens situa
das as margens do rio das Mortes. Tal noticia deixou os ex
pedic-ionários vtsivelmente apreensivos; mas nao modificou o 
ritmo normal da marcha, que prosseguiu, no dia seguinte, além 
do rio Pindaiba, sem respeitar obstáculos que ameacavam im- · 
pedir a passagem da caravana. 

A 28 de fevereiro de 1944, ao cair da tarde, nossa expe
di~ao atingiu a margem direita do rio das Mortes. E ali 
acampamos. A Bandeira Nacional f oi basteada. Depois, cons
truimos> nas proximidades do nosso acampamento, um campo . ~ 
de aviacao. A primeira etapa !ora vencida. 

A 12 de julho de 1945, atr~vessamos o Mortes e rompe
mos a marcha desbravadora, em dire~ao a mesopotamia do 
Xingu, através da Serra do Roncador. A expedtcao penetrou 
numa regiao desconhecida, habitada por índios bravtos ; ini
ciou, assim, sua segunda etapa com destino a Manaus, capital 

• 
do Amazonas. A vanguarda era constituida, como sempre, de 
homens armados de machados, facóes e foices, para a aber
tura da longa ptc·ada que iria as margens do rio CUluene. 

Os primeiros dias da jornada foram cheios de acidentes~ 
porque éramos atacados, repetidas vezes, dia e noite, pelos 
Xavantes, que tentavam esbarrar a marcha dos homens bran
cos pelo interior do território habitado pelos terriveis sil
vicolas. O lema, porém, era o mesmo da "Comissao Rondon": 
"Morrer, se preciso for; matar, nunca!" E, por tsso, todas as 
vezes em que éramos assaltados pelos indios, dávamos tiros 
para o ar a fim de assustar os selvagens e fazé-lo desaparecer 
com os estampidos das armas de fogo. Frequentes vezes, ma-
2 
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chados e fac6es deixamos a beira dos caminhos, para os in
dígenas, a fim de que eles aceitassem a amizade dos civilizados. 

Dais meses após nossa partida do río das Martes, alcan~a
mos o cume da Serra do Roncador, que a transpusemos entre 
incalculáveis dificuldades, por entre altos montes, e profundos 
desfiladeiros, e sinuosas gargantas de rochas, debatendo-nos 
em densos matagais, entrela~ados de espinhos, onde nao ha
via vestígio algum de estrada. Depois, chegaram as chuvas tor
renciais, os mosquitos, as febres intermitentes. O infortúnio 
chegou també1n, quase de repente. Um dos companheiros mor
reu de malária, e serviu-lhe de túmulo os rochedos do Ronca
dor. Foi o primeiro homem branca que ali ficou, eternamente, 
no seio daquelas solid6es virgens. Días mais tarde, outro expe
dicionário socumbiu varado por urna bala em pleno peito, 
cujo projétil partira da arma dum amigo, quando este límpava 
a sua Winchester 44. Além des tas infelicidades, os Xavantes 
nos acompanhavam a curta distancia, esperando qualquer opor
tunidade para atacar-nos. 

Os avi6es de reconhecimento e abastecimento, de vez 
em quando sobrevoavam a vanguarda e, em tais ocasióes lar- . 
gavam, do ar, sacos de cauro, contendo suprimentos para a 
coluna expedicionária. Outras vezes, eram as tropas de burro 
que chegavam a ponta da picada. E essas tropas traziam sacos 
de arroz, farinha, feijao, sal e outros generas alimenticios. 
Além disso, nossos homens apelavam para os recursos da 
ca~a e da pesca, tao abundantes naquelas paragens desertas 
da Serra do Roncador. 

Essa regiáo selvática, por onde passávamos, regiao de cam
pinas, florestas virgens, serras, vales, rios - vista de cima 
tinha a aparencia de um imenso tapete de verdura, que se 
ostentava em todas as dire~oes, até onde acabava o horizonte. 
E a cor verde era a que predominava em qualquer est~ao do 
ano, nesses frondosos habitat, nesse mar de folhagem mancha-
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do de flores róseas, azuis, amarelas, vermelhas e outras tantas 
cores admiráveis, que caracteriza a exótica selva amazónica. 

Nossa marcha procedía sempre com lentidao por causa 
dos muitos empecilhos peculiares dessas jornadas. Ao sair do 
sol, iniciavam-se os trabalhos. Abriam-se duas ou tres léguas 
de picada por dia, a golpes de machado, de foice, de facao, e 
acampava-se. As dificuldades do transporte e, por vezes, o afrou
xamento dos animais de carga, a fuga e perda destes nos cerra
dos, causavam grandes transtornos a caminhada da caravana. 

Finalmente, pelo meio-dia de 20 de novembro de 1945; 
nossa expedi<;ao alcancou a orla · das florestas do Culuene. E 
paramos. Até ali, mais de 250 quilometros de picadao haviam · 
sido t:!onstruidos, até as margens de um rio desconhecido. E 
como, por coincidéncia, dois meses antes, chegáramos as ca
beceiras desse curso d'água no día da íJndependénoia do 
Brasil, entao foi denomin..ado, por· isso, rio Sete de Setembro. 
Em sua margem esquerda, instalamos um acampamento, e ali 
permanecemos longos meses, construindo, também, um cam
po de aviacao, em plena mata virgem. 

2 - Desbravando as selvas do Culuene 

No día l.º de outubro de 1946, um grupo de sertanistas se 
encontrava reunido, a margem esquerda do Sete de Setembro. 
Éramos nós, C'Omponentes da Expedi<;ao Roncador-Xingu, ao 
todo 23 homens, jovens, sadios e bem dispostos; acab~vamos de 
preparar-nos para urna viagem arriscada íamos descer um rio 
completamente desconi:iecido, através de 80 quilómetros de 
floresta virgem. Nenhum homem branco, antes, se havla ar
riscado a penetrá-la. 

Trés embarca~oes, isto é, dois bateloes e urna ubá, cons
truidos na própria floresta, embalavam-se mansamente sobre 
as águas barrentas do Sete de Setembro, amarradas alnda no 
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porto, por meto de grossas cordas de fibra. (3) Estavam abar
rotadas de viveres, instrumentos de servico, armas, muni~óes, 
€Stacao de radiotelegrafía, enfim, toda sorte de suprimentos, 
inclusive muitos presentes para os indios facóes, panos ver
melhos, cola.res e outras bugigangas. Com esse carregamento, 
que pesava mais de 4. 000 quilos, a expedicao ia seguir, rio 
abaixo, ganhar o Culuene e descer por este curso d'água, até 
ao Xingu. 

Os batelóes tinham capacidade para 2. 500 quilos cada um, 
a ubá para 600 quilos, e levávamos provisóes¡ para dois meses, 
sem contar ainda com os recursos da caca e pesca. 

O dla amanheceu muito feio, e ameacava chuva. Nuvens 
grossas espalhavam-se por todos os lados e alguns trovóes, de 
vez em quando, se f aziam ouvir de perto. 

Os expedicionários, de um a um, sobem nos barcos e se ·va.o 
aconchegar; alegres, uns aos outros, por cima da volumosa ba
gagem, que está coberta com lonas impermeáveis. Seguem-se 
depois os caes de caca, que também se acomodam por entre 
os homens. 

Por fim, acabamos de embarcar. É dado o aviso de "largar". 
Os barcos, depois de soltos, sao empurrados para o meio do rio. 
A principio, as zingas, manejadas pelos expedicionários, auxi
liam a manobra. (4) Em seguida, ouvem-se os ruidos dos mo
tores de popa - o que nao produziu resultado no comec9 -
e a pequena frota se fez ao largo, em direcao ao Culuene. 

Minutos depois, os homens .que ficaram no barranco do 
Sete de Setembro, viam desaparecer, ao longe, na primeira 
curva do rio, a expedicao, que seguía para o Xingu longinquo. 

(3) Ubá., canoa sem quilha, usada pelos índios, escavada em 
um só tronco de árvore, ou feita da própria casca em urna só pec;a; 
sinónimo de igara. (Nota do "Clube do Livro"). 

(4) Zinga, regionalismo de Goiás e Mato Grosso, vara com que 
os canoeiros empurram a canoa em vez de remarem. (Nota do 
' 'Clube do Livro"). 
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Impelidos pelas varas e pela suave correnteza, as em
barcacoes va.o descendo vagarosamente, procurando sempre o 
canal do rio, que, em caprichoso ziguezague, 1nveste para o 
coracao inexplorado. da selva, serpenteando através da sua 
exuberante vegetacao. 

os bateloes, de apenas nove metros, sao de pequeno calado, 
leves, com boa flutuacao, e nao f azem água, pois de antemao 
f oram bem calaf etados. Contudo, a pesar de seguros para· essa 
viagem perigosa, vao excessivamente carregados e conduzidos 
com máximo cuidado . 

o rio, por enquanto, corre estreito: suas águas estendem
-se numa largura de vinte metro~, com pouca profundidade .. 
Existem muitas voltas rápidas e canais tao apertados a ponto 
de quase impedir a navegacao. Por isso, em certos trechos 
ternos que arrastar as canoas até muito longe. 

No primeiro dia de -viagem, nossos pés já sangram, de 
tanto escorregarem s.obre pedras ~ paus. Estamos, as vezes, no 
meio de um verdadeiro inf erno de galhos e pedras. 

O río profundo, onde se podía navegar, com toda seguran
~a, em plena f orca do inverno, agora se transf ormou tao mes
quinho após cinco meses de seca intensa. Mas, apesar de tan
tos obstáculos, algo interessante havia naquela solidao sem li
mites, como a grandeza agreste de seus belissimos panoramas. 

Nao c·onseguimos viajar a motor por causa da dificil na
vegacao do rio, 9.e modo que a descida val ·sendo a zinga e a 
remo. Nesse dia, vencemos apenas tres léguas. 

Tomamos pouso no segundo travessao, a margem dlreita, 
sobre um pequeno banco de cascalbo, salpicado de rochedo, 
que se avanca até ao meio do Sete de Setembro. No barranco 
deste, em baixo, por entre galhos e raízes, que pendtam, alguns 
companheiros amarraram suas redes de dormir ; outros pre
feriram sob as árvores da mata que se elevavam em cima da 
barranca. E ali dormimos tranquilamente, pois a noite era bela 
e nao havia mosquito algum. 

Na manha seguinte, zarpamos novamente. A descida con
tinua a remo, porque o leito que percorremos ainda é multo 
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raso e cheio de baixios, ora a direita ora a esquerda. Enca
lhamos por diversas vezes. Aqui o rio se estreita consideravel
mente numa largura média de 20 a 30 metros, e está atravan
cado de árvores caídas; pouco adiante se torna mais largo, 
atingindo 60 metros. 

Almoc;amos cedo, numa praia a margem esquerda. Ali en
contramos o rasto de urna onc;a, cujas pegadas estavam forte
mente impressas no chao. Nossos caes farejaram a fera pela 
mata a dentro, latindo aqui e ali, por toda parte, porém, sem 
res'l:lltado algum. 

No~so menu foi constituído de feijao, arroz e corned-beef. 
E urna deliciosa sobremesa de rapadura comp.letou. o almoc;o. 

Mais tarde, prosseguimos 2 viagem fluvial. No decorrer 
desta, abatemos as primeiras cac;as: dois mutuns e um jacu
bim. E tam~ém apareceram, nessa tarde, os primeiros jacarés; 
um foi morto a tiro de fuzil, quando se aproximava do nosso 
batelao, como se quisesse impedir-lhe a passagem. Era um 
verdadeiro monstro que se criava, pois já media 16 palmos de 
comprimen to. 

Tomamos pouso na margem direita, dentro da mata vir
gem. 

Nesse día, viajamos, provavelmente, olto léguas. 

O nosso acampamento apresentava um aspecto pitoresco. 
A paisagem era belíssima, mais ou menos assim: aqui, a mar
gem do Sete de Setembro, constituida de pequena praia de 
areia fina, branca e limpa, sobre a qual instalamos o nosso 
bivaque; mais além, · em cima do barranco nao multo alto, flo
restas virgens se ostentavam; e lá longe, as águas mansas sem . , 
ondas e sem espumas, deslizavam suavemente na forte curva 
do rio. Do fundo escuro da floresta se faziam ouvir os grunhidos 
do quatá, o maior macaco das matas brasileiras. 

E a noite caiu sobre o grande sert_ao mato-grossense. Si
lencio absoluto .. De repente, um rumor abafado e continuo es
palhou seus ecos por aquelas solidóes: era o motor da nossa 
estac;ao de radiotelegrafia que, nessa hora tristonha, tentava 

A HISTÓRIA DA ÍNDIA DIACUÍ 23 

comunicar-se com as estac;óes d~ retaguarda, a fim de reco
lher novidades da civilizac;ao distante, bem como, principal
mente, dar noticias nossas. E urna mensagem partiu: "Conti
nuamos descendo o rio Sete de · Setembro. Tuda correndo bem. 
A flora e a fauna da regiao sao portentosas". 

No dia seguinte, como de costume, ergue.rno-nos cedo e par
timos. As 7 horas já estávamos navegando água abaixo. Pela 
manha, iniciamos a viagem a motor, nao com facilidade · por
que o río além de estreito ainda e cnm fortes curvas, quase 
fechadas, apresentava muitas árvores secas, caídas dentro do 
leito. 

Avistamos um lago a direita. Na boca, está um jacaré des- · 
comunal, com a . cabe~a e grande parte do lombo acima da 
superfície d'água. Porventura será um guarda de honra que 
ali se encentra para vigiar a entrada do seu habitat? Duas 
balas partiram na sua direi;ao. Porém má pontaria. O monstro 
afundou no abismo sem ser atin~ido. 

De vez em quando passamos em frente a barra de um 
córrego, a esquerda ou a direita. Sao os pequenos afluentes 
do Sete de Setembro. Este; a medida que recebe as águas dos 
seus tributários, vai se tornando mais importante, até que se 
transforma num rio verdadeiramente caudaloso. 

Aqui, o Sete faz urna curva considerável, onde há profun.
didade suficiente para o calado dos batelóes; a vol ta é tao 
forc;ada que parece até correr para nascente, e tem em ambas 
margens barrancas altas e C'Obertas de matarla espessa. Mais 
abaixo, topamos de novo com as pedras: um pequeno travessao, 
apenas, onde nao foi preciso abrir varadouro. No entanto, a 
corredeira e.ra tao impetuosa, que o homem que ia ao leme 
passou por momentos quase f atais a fim de nos livrar de um 
naufrágio. 

Os barcos, um diante do outro, e a ubá a reboque, des
lizam suavemente procurando sempre o canal do rio. Na proa 
de cada embarcai;ao, vai um homem, de p!!, conhecedor de 
água, tendo a mao esquerda a zinga, e, com o brac;o direito, 
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fazendo gestos vai indicando ao piloto o lugar mais fundo por 
onde deve passar a canoa. E o proeiro mostra também os to
cos ou pontas de pau ou pedra que, em certos trec·hos, mal 
aparecem a flor d'água. 

Demais, a nossa passagem, aqui e ali se moviment~m aves 
aquáticas, voam e passam gritando por sobre as canoas, pro
curando outras margens. E toda sorte de caGa vamos encon
trando no decorrer da viagem: mutum, jacu, garcas, jaós, 
patos. Jaburus, socós, e outras aves notáveis. 

O rio Sete de Setembro, também, é riquíssimo em peixes. 
Nas horas de almoco, e a noite, no pouso, os expedicionários 
fisgam com abundancia: piranhas, ·pintados, matrinchas e 
outros peixes saborosos. 

. Agora, o río melhorou consideravelmente o leito, oferecen
do-nos perfeita navegacao. Já aparecem a nossa frente gran
des estiroes, no f im dos quais se destacam curvas constituidas 
de altas barreiras de areia vermelha. Num desses estiróes, po
rém, encalhamos mais urna vez sobre um vasto baixio de areia, o 
que veio desfazer a nossa esperanca a respeito da franca nave
gacao que nos parecia tao fácil. Ali tivemos de arrastar pelo meio 
do río os pesados batelóes ao longo de 200 metros. No fim desse 
trecho - eram precisamente 13 horas - passamos a boca de 
um río, de regular volume d'água. Verificamos tratar-se do 
maior afluente· do Sete de Setembro, e é um rio que nao 
figura em mapa algum do Brasil. A partir da foz desse rio 
para baixo o Sete até a sua conflu~ncia com o Culuene muda 
completamente de feicao, apresentando a largura de 150 me
_tros, é profundo e sucedem-se grandes estiroes francamente 
navegáveis por qualquer embarcacao. 

Pernoitamos do lado esquerdo, dentro da floresta. De noi
.te, a chuva nos surpreendeu. Recolhemo-nos sob o pano das 
barracas, onde sofremos o suplicio dos mosquitos durante 
longas horas. 

As 5 da manha, já estávamos de pé. Uns desarmavam as 
tendas, outros arrumavam a bagagem nos . barcos, e ainda ou-
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tros quebravam o jejum com café costumeiro acompanhado 
de rarofa de carne de caca. O dla estava escuro e o sol nao 
aparecía. Soprava o vento norte. Depols de tudo pronto, de 
novo zarpamos, rio . abaixo, c-om a certeza de que nesse dla 
at ingiriamos o Xingu. 

De fato, ao cair da tarde, com gritos .de entusiasmo e 
admira<;áo alcancamos a foz do Sete de Setembro e entramos 
nas águas do majestoso rio Xingu. (5) 

Grande praia existe nessa confluéncia. Ali, encalhamos. 
os barcos foram arrastados a . pulso, com esf orco excesslvo, 
C'Omo se andassem por terra. Durante este servlco, encontra~ 
mos no me lo da praia seca o primeiro vestigio dos indios: urna 
vara de trés metros de comprimento, cuja ponta estava far
pejada, em forma de lanca ou arpa.o. Tratava-se evldentemen-

. te de um instrumento de pesca dos silvicolas .. Por isso, ?hega
mos a con'clusao de que,-por ali, em meio aquela solidio abso
luta habltava urna tribo selvagem, a respelto da qual nada 

' 
sabíamos. Talvez fossem os Kalapalos, ou os Kulcuros, pen-
samos nós, cujos nativos, segundo se sabe, habitam o eurso 
médio do Xingu. 

Fomos acampar- a margem direita, em cima do barranco 
e a sombra de urnas árvores isoladas, de onde se descortlnava 
um campo limpo. Entáo, no acampamento provlsório, fol ins
talada a estaca.o 9e radiotelegrafía. O nosso operador, ao anol
tecer, se comunlcou pelo aparelho com a base do rlo das 
Martes. A primeira mensagem constou do seguinte: 

"Atlngimos o rio Culuene. Navegacao normal. Tudo corren
do bem. Vencemos aproximadamente 180- quilómetros desco
nhecido rio Sete de Setembro. Encontramos grandes queimadas 
indios. Riquissima fauna reglao. Abatetpos sucuris e jacarés 

(5) Xingu é um rio que atravessa os Estados de Mato GroBBO 
e Pará, formado pela .uniáo dos rios Batovi, Culuene e Ronuro. 
Curso de 1.980 quilómetros. (Nota do "Clube do Livro"). 

.. 
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enormes. Abundancia peixes, sobressaindo vorazes piranhas 
brancas e vermelhas. Iniciaremos amanha exploracao rio 
Culuene para it:istalacao posto e pista de pouso". 

O dia seguinte surgiu muito agradável. As 5 horas da 
manha, como de costume, estávamos de pé, ao redor do fogo. 
O sol apareceu radiante. Do outro lado do rio, lá longe, ouviam
-se os rugidos do macaco guariba. Os expedicionários permane
ceram o dia todo no acampamento. Uns lavaram suas roupas, 
outros fizeram a barba e se distraíram longo tempo no banho. 
Foi um dia de f oiga. 

Pela tarde, um aviaozinho sobrevoou o nosso ac·ampamento. 
Era o teco-teco da Fundacao Brasil Central. Entao das alturas 
largou certo embrulho: apenas um mosquiteiro, dentro do 
qual estavam algumas revistas, cinco jornals, e ·um bilhete com 
os seguintes dizeres: 

"Nao vimos nada por perto, a nao ser um f ogo muito 
ao longe. Mais ou menos seis léguas abaixo, porém, a margem 
esquerda do Culuene, ergue-se urna aldeia de indios, e está 
habitada. Abracos do Gilberto". 

Este aviao de reconhecimento, de quando em quando, so
brevoava a vanguarda da expedicao, a fim de dar-nos algumas 
inf ormacoes a respeito do que havia a frente, ou em torno dos 
nossos acampamentos. 

No dia seguinte, tres homens foram explorar as margens 
do Culuene, rio acima, a ver se descobririam alguma novida
de. Outros expedic'ionários também seguiram para um reco
nhecimento rio abaixo, com o fito de encontrar, as margens 
do Culuene, um lugar que se prestasse a construcáo de urna 
ptsta de aterrissagem. 

Os primeiros voltaram, dai a poucas horas, com boa caca: 
dois patos, um veado mateiro e várias jaós. Durante a cacada, 
descobriram novos vestigios da passagem recente de indios. 
Isto velo aumentar a nossa persuasáo, de que por ali perto 
andavam alguns selvagens, talvez cacadores, ou pescadores, 
da tribo Kalapalo. 
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3 _ A Idade Atomica e a Idade da Pedra 

Amanheceu belo e risonho o dia 7 de outubro de 1946. 
urna grande surpresa manifestou-se-nos nesse mesmo dia. 

As 10 horas da manha, estávamos no acampamento, em .tor_no 
de um f ogo a ceso ao centro das barracas. Nao tinhamos v1a
j ado nesse dia. Era domingo. Estávamos de folga, distraidos, 
quando, de repente, um de nos·sos homens que se achava no 
barranco do Culuene, gritou com espanto: 

- Os indios! índios a vista! ... 

A surpresa f oi geral. Quase um panlco. !mediatamente, 
olhamos para as águas do rio e vimos, nesse momento, trés 
canoas tripuladas por · inuitos selvagens, inteirameIJ.te nus e 
pintados de vermelho. As embarcac;óes se aproxlmavam, aos 
poucos, em direcao do nosso porto. Entao nos encaminhamos, 
todos, para a margem dorio, a fim de nos entendermos com-os 
inesperados visitantes. 

os indios, aproxlmando~se, gritaram por diversas vezes: 

_ caraíba! Caraíba ! . . . (o que significa homem branca) 
Caraíba chiúra? (Homem bom, ou bonito?). 

A vista dessas exclamac;óes verificamos que se tratava 
de indios mansos. Por isso, retribuimos sua perguntas, inda-
gando-lhes também: 

- Kalapalos? Kuicuros?. (6) 

Eles fizeram gestos afirmativos. Ouvlmos, entao claramen
te, a res posta: 

1 . 1) - K alapalo ! K alapalo chiúra! (Kalapa o amigo. . 

d que Possivel, a grafia do ori-( 6) Estamos manten o, sempre 

ginal. (Nota do "Clube do Livro"). 
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Eram eles, realmente. Daí a poucos momentos, aportaram 
as canoas dos indígenas e entao, entre risos e manifestos de 
alegria, numa confusao de linguas, estávamos todos mistura
dos, civilizados e selvagens, na mais franca camaradagem. 
Ouvia-se um vozerio animado. Todos falavam ao mesmo tem
po, porém ninguém se compreendia. Entao, usamos a mímica e, 
entre perguntas e gargalhadas, mantivemos cqm os qativos 
interessantes colóqulos. 

Assim, pois fomos recebidos pelos pacíficos habitantes do 
Culuene: acolheram-nos com brandura, calmos e confiantes, 
como verdadeiros amigos. Estavam embarcados em canoas fei
tas de casca de jatobá, as quais se achavam sobrecarregadas 
de peixe assado, cabacas de mel sivestre, esteiras, arcos e· fle
chas, tudo numa promiscuidade interessante. 

Levamos os visitantes ao nosso acampamento e mostra
mo-lhes os nossos pertences: rádio, motores, equipamento, ar
mas, e até mesmo algumas velhas revistas de Hollywood. Logo 
depois tiramos algumas fotografias dos silvícolas e, ao mesmo 
tempo, presenteamo-lhes colares, facóes e outras coisas. 

Os índios ficaram surpreendidos, e até mesmo temerosos, 
com o que viram dos homens brancas, isto é: suas vestimentas 
esquisitas, suas máquinas e ·armas poderosas. Permanecera~ 
longo tempo em nossa companhia. Por fim, ao cair da tarde, 
despediram-se, e desceram o rio com destino a sua aldeia que, 
segundo f omos inf armados, um dia antes, pela mensagem que 
recebemos do aviao, nao estava multo longe do lugar em que 
nos encontrávamos. Prometeram voltar daí a trés dias. Dols 
Kalapalos ficaram conosco, a espera dos companheiros de 
tribo. 

Os nossos ·expedlcionários que haviam partido rio abaixo, 
A procura de um local onde se pudesse construir um posto e 
campo de avi~ao, desceram o Culuene c·erca de 12 léguas, e 
numa grande curva do rio encontraram um lugar excelente 
para a construcao do referido campo. 

Os exploradores tiveram contato com outro grupo de 
Kalapalos, cinco homens e urna mulher que andavam flechan-
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do peixes, nas praias e nos lagos, como é costume desses in
dígenas. ne regresso, toparam também com os mesmos indios 
que estlveram em visita ao nosso acampamento. 

Ficou resolvido . que, no dia seguinte, partirlamos para o 
local escolhido, onde construiiíamos um posto avancado, para 
servir de base de operac;óes. Isto naturalmente servirla de 
apoio da avanc;ada sobre o Xingu propriamente dito, que ainda 
estava distante cerca de cinco dias de viagem, rio abaixo. 

As 9 horas do día 8 de outubro, iamos descendo o CUluen~, 
com as embarcac;óes ainda atu~hadas de provisóes. A viagem 
foi agradável e decorreu num ~n1tJiente de verdadeira emo<;ao, 
pois pela primeira vez contemplar_nos as belezas indescriUveis 
do culuene que é, por exceléncia, um dos mais belos ,rios do 
Brasil Central. 

o aspecto permanente da paisagem é verdadeiramente en-
. cantador. Para todos o·s~ lados descortinam-se magnificos pa
noramas. A natureza do leito é, ~m geral, arenosa, apresentan
do em cada curva altas barrancas, que variam em altura, desde 
dois metros até quinze, algumas cobertas de cerrados, outras 
de mato fechado. Em suma, o rio é de belezas incomparáveis. 
Suas águas estendem-se na largura de 200 a 300 metros e cor
rem ordinariamente en.tre praias imensas de arela fina. 

Mas, apesar de todas essas belezas e da agradável navega
cao ao sabor da corrente, por diversas vezes tlvemos necessi
dade de atracar, numa praia ou num baixio ou barranco ele
vado, por causa do forte "banzeiro", que ame~av~ alagar no_s-
sos barcos. 

Ao meio-dla alm~amos numa praia onde comemos, as 
pressas, urna "maria lsabel'', - assim é denominada carne pi
cada e misturada com arroz - e em seguida reiniciamos a 
viagem. Lá adiante, numa curva do rio, com certeiro tiro de 
mosqueta.o, abati um jaburu, que andava pela praia. 

Finalmente, a 9 de outubro, acampamos a margem esquer
da do Culuene numa grande curva do rto, e ali resolvemos , . 
erguer as nossas tendas e estabelecer-nos por longo tempo. 
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Estávamos no lugar previamente escolhido. Logo, comec;amos 
os trabalhos de construc;ao do acampamento. Derrubavam-se 
árvores, limpava-se o cerrado e construíam-se ranchos de 
pau-a-pique. E com estas atividades, dávamos mostra de que 
em breve estariamos com o campo de pouso e o posta insta
lados. 

• • • 
Os primeiros indios que encontramos, partiram a toda 

pr~ssa, a fim de avisar ao seu cacique que homens brancos 
ou "caraibas" apareceram no Culuene. Foram sobretudo cha
mar os seus chefes, para que viessem logo ao nosso encontro. 

A 12 de outubro, sendo sexta-feira, e o 13.0 dia de viagem 
desde a partida ao longo do Sete de Setembro, recebemos a 
visita da tribo Kalapalo. Desde as primeiras horas, comec;aram 
a aparecer no acampameI)to os primeiros indios, alguns com 
desconfianc;a, . outros temerosos, todos, porém, ávidos de admi
rac;ao e curiosidade pelo que viam entao. E, mais t arde che
gavam ainda grupos isolados, constituidos nao só de homens 
como também de mulheres com crianc;as nos bracos, e meni
nos já crescidos, todos colJlpletamente nus, muitos conduzindo 
as costas cestos com víveres para vários dias, principalmente 
peixe assado, beijus, frutas silvestres, e também macacos e 
aves. Cada vez, chegavam mais e mais silvicolas. Faltava, po
rém, o cacique da tribo, qqe segundo f omos informados, se 
chamava Izarari. Entretanto, -por intermédio de um aviso 
feito por gestos pelos indios, ficamos sabendo que o chefe su
premo nao tardaría a chegar, pois já estava a caminho com 
a sua comitiva, enquanto que o seu povo tinha vindo na frente 
com o fito de preparar a recepc;ao. Essa noticia, escusado é 
dizé-lo, foi por nós recebida com muita alegria, pois estávamos 
ansiosos por conhecer o chef e indígena que, segundo se dizia, 
massacrou a expedic;áo inglesa do Coronel P. H. Fawcett, cujo 
fato multo preocupou a opiniao mundial. (7) 

(7) O coronel Sir Percy Fawcett, explorador brltAntco, era 
membro da Real Sociedade Geográfica da Inglaterra, tendo estado 
na India a servlc;o de seu País. Mais tarde, fez parte de urna 
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No segundo horário dessa manha, seguiu pelo nosso ra
diotelegraf ia urna mensagem sensacional para ser anunciada 
pelo "Repórter Esso" : 

"Com bastante precauc;ao e desconfianc;a de alguns, indios 
Kalapalos e Kuicuros chegam constantemente ao nosso acam
pamento barreira margem esquerda río Culuene. Chefe supre
mo Kalapalo denominado Izarari, suposto matador de Fawcett, 
veio acompanhado restante tribo." 

Nunca se vira nas selvas brasileiras um acampamento de 
expedicionári<?S tao movimentado e com a presen~a de tantos 
selvagens: havia seguramente uns 500 indios, alguns armados 
de arcos e flechas, outros enfeitados com penas multicores de 
pássaros da regiao, todos, ou quase todos, porém, em atitudes 
pacificas, inofensivas, razao por que reinava um ambiente de 
alegria e tranquilidade. 

A principio, entretanto, c'Omo era natural, alguns de nos
scs homens sentiram-se algo receosos. Mas dai a pouco, todas 
as suspeitas se desfizeram, após a chegada festiva de Iza.rari. 

Era já meio-dia, quando o cacique dos Kalapalos aproxi
mou-se chegando ao nosso acampamento com mais de trinta 
indios, inteiramente nus. o chefe indígenas dominava a cena, 
acompanhado dos seus principais guerreiros, os mais f ortes e 
mais valentes, quase todos cuidadosamente adornados, com in-

Com issáo de F ronteiras, e nessa tarefa _andou em prolongada pere
grina~áo pela Bolívia, bordejando os limites com o Brasil. Fawcet.t 
acreditava na existencia de restos da fabulosa Atlantida, que deve
riam existir no cora~áo geográfico da América QO Sul, e, principal
mente, n o centro do Brasil. Alegou ter descoberto o que buscava 
na Biblioteca Naciona l do Río de Janeiro (documento 512), e, em 
compa nhia de seu filho, Jack, . e de seu amigo Raleigh Rlmell, 
embrenhou-se, a partir de Cuiabá, pelo Mato Grosso a dentro. Isso 
se deu em 1925 e, desde entáo, náo se teve mais noticia de Fawcett 
e de seus amigos, n em se encontrou qualquer vestigio de suas 
andan~as. ou de suas pessoas. <Nota do "Clube do Livro" ). 
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teressantes ornamentos de penas, armados de arcos e flechas, 
mas em atitudes inofensivas. 

Izarari entrou no acampamento em meio a um completo 
espetáculo de alegria, e f oi recebido com a distinc;áo devido 
a sua alta autoridade na tribo. Chegou a barranca do rio, e 
ali avistamos um indio alto, de bela constituic;ao física, apa
rentando 60 anos de idade, rodeado por urna multidao de in
digenas. Ao dirigirmo-nos para o cac'ique, logo reparamos que 
ele estava alegre, dando visíveis sinais de amizade e boa paz. 
Seguiu-se, entáo, um diálogo interminável, cheio de exclama
c;oes e de perguntas. Mas, nem ele nos entendía, nem nós a 
ele. Contudo, civilizados e selvagens, numa reuniao vociferan
te, abrac;avam-se e apertavam-se as maos, todos surpresos de 
emoc;ao pelo interessante espetáculo que se nos deparava. 

Cessara, .finalmente, toda e qualquer desconfia11c;a. Ali es
távamos reunidos, as margens do Culuene, em plena selva do 
Alto Xingu, alegres e sorridentes, na mais amistosa rela~ao 

com aqueles silvicolas, conversando com eles, por gestos e pela 
mimica, sem que um só perigo surgisse aos nossos olhos. 

Por fim, ao cair da nolte, os indios acamparam ao lado das 
barracas dos brancas, a sombra da floresta que ali se ostenta. 
E nesse lugar se deixaram ficar durante vários dias~ alimen
tando-se dos víveres que trouxeram em grande quantidade. 

Entáo, civilizados da !dad.e Atómica e selvagens da ldade 
da Pedra passaram a conviver juntos, daí por diante. Os ho
mens brancos, portan to, f oram recebidos com amab1lidade 
pelos Kalapalos, pelos Kuicuros, pelos Meinácus, pelos Yawa
lapitys e outras tribos do Xingu. E estes, por sua vez, eram 
tratados com carlnho e bondade. 

Durante o dia todo, os indígenas permaneciam em nosso 
acampamento, vendo-nos trabalhar, escutando e observando 
tudo; mal caía a noite, porém, recolhiam-se os indios, silencio
sps, ao lugar de pouso, ao relento e sob as árvores da floresta, 
onde suas redes de ·dormir se achavam amarradas. 
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Para eles, tudo era novidade estupenda. Nunca tinham 
visto coisa nenhuma, a bem dizer, da civilizacao. Muitos igno
ravam por completo o material dos brancos. Por isso mesmo, o 
rádio, os motores, as máquinas fotográficas, as armas, um 
livro, enfim, todo e qualquer objeto pertencente aos "caraíbas" 
causava-lhes grande admiracao, e até mesmo espanto. 

4 - Visita a taba dos selvagens 

Decorrem duas semanas. A nossa expedicao acha-se acam
pada a margem esquerda do Culuene. O acampamento vai 
tomando, aos poucos, o aspecto de um posto, com as rústicas 
construcóes. que se erguem sobre a barranca do rio solitário. 
E o campo de avi.acao também está bastante adiantado. 

Certo dia, pela manha, resolvemos ir a taba dos Kalapalos, 
nao só para visitá-los, mas também observar-lhes os usos e 
costurnes interessantes, ou melhor, sua vida tribal. 

O ~ia etá magnífico, porém excessivamente quente. 

As 10 horas, mais ou menos, pomo-nos a caminho, ale
gres e bem dispostos para urna caminhada de 15 quilómetros, 
através da selva exuberante. 

Somos cinco expedicionários: o "Estado Maior"; os cama
radas iriam depois no próximo domingo. Cada homem leva, 
aléin de suas armas na cintura e mochila as costas, um em
bornal contendo latas de conserva e caixinhas de racao, que 
constituem a nossa provisao de viagem. 

Acompanha-nos, também, um Kuicuro, chamado Narrum, 
casado com urna jovem Kalapalo. Este indio é tao inteligente, 
quao esperto, fora do comum; já estivera, por duas vezes, na 
cidade de Cuiabá, onde a prendera f alar um pouco o portugués, 
raza.o por que ele nos servirá de gula e principalmente de 
intérprete. 

A HISTÓRIA DA ÍNDIA DIACUÍ 35 

Entao seguimos viagem, a pé. Atravessamos o cerrado cir
cunvizinho e, logo adiante, saímos no vasto chapadáo, de 
terra arenosa, que fica entre os ríos Culuene e Curisevu. 

A estrada estendia-se deserta, através daquela regiao in
culta e selvagem. De um lado e de outro, as campinas ostenta
vam-se a perder de vista, serenas, revestidas de pastagem cur
ta e fina: sem nenhuma ondulacao, até se confundirem com a 
orla das majestosas florestas virgens que se destacavam muito 
ao longe, na linha do horizonte. 

Meio-dia. Nao havia urna só nuvem no céu esplendido, 
muito azul. Estava o sol a pino, num deslumbramento estu
pendo. o vento nao se manifestav~ em parte alguma, e o ar · 
era sufocante, abrasador, como se a Natureza inteira estivesse 
asfixiada. 

Aquele silencio profundo abatia o espirito e nos ia deixan
do cada vez mais debilitaaos, quer pela longitude da caminha
da, quer pelo cansa~o e pela sede que já sentíamos. 

No fim de tres horas de marcha, atingíamos espessa mata, 
onde existe um volumoso ribelro de águas cristalinas e de onde 
se desC'ortina magnífico panorama. 

Ali, entáo, a sombra de urna luxurlante vegetacao, nos pre
cipitamos logo na água que nem capinchos perseguidos por 
cacadores; (8) e, num poco existente ao pé da barranca, demos 
várias bracadas e alguns mergulhos. 

Depois desse agradável descanso, recome~amos a viagem. 
Logo ficamos sabendo, por informa~ao do indio Narrum, que 
a taba já se encontrava náo Ionge dali, apenas mela légua a 
nossa frente. 

Com efeito, sobre a tarde, depois de longa e extenuante 
caminhada através da selva, aproximamo-nos da grande aldeia, 
encravada no meio de urna floresta majestosa. 

(8) Capinchos, o macho ou o filhote da. capiva.ra. (Nota do 

"Clube do Livro"). 
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Os indios, nesse momento, achavam-se reunidos no pátio 
central da taba, em torno de urna f ogueira. É que, nesse dia, 
por mero acaso, os guerreiros da tribo, conforme seus costumes, 
haviam feito urna cacada coletiva, desta vez com multa sorte, 
nas matas que circundam o aldeamento. Por isso, ao lado da 
f ogueira, via-se um montao de macacos, mas todos mortos. 
O macaco, pois, é o animal de pélo que tanto apreciam. 

Aproximamo-nos mais e mais. Fomos vistos e. . . bem de
pressa se espalhou, por toda a taba, a novidade alvorocante: 
"Caraiba!" "Caraíbas!" (o que significa homens brancos) 
esta.o chegando ! 

Juntamente com os meus cinco companheiros de excursao, 
passamos, devagar, por diante das primeiras casas, em cujas 
portas se agrupavam mulheres e criancas, olhando-nos com 
curiosidade alarmante. Alcancamos a praca cheia de selvagens; 
e tivemos logo· a impressáo de· haver caído, de repente, no meto 
de urna horda de canibais, tao horrendo apareciam. Nao nos 
intimidamos, porém. Saudamos, jovialmente, o cacique I.zarari e 
os principais membros da tribo, tocando no ombro de um e 
outro. Alguns nos retribuiram a saudacao coni breve sorriso. 
outros, porém, nos encararam com olhar indagador e sinistro~ 
talvez denunciante de algum descontentamento. Entretanto, 
percebemos, ao correr da vista, que a maior parte dos nativos 
nos demonstraram expressóes agradáveis, parecendo conten
tes. com a visita. 

Os silv1colas adensavam-se pela ocara, em algazarra estre
pidante. Que confusao! Que selvajaria! Tudo ali inspirava bar
barismo, torca bravura! Todos, a urna, constitu1am realmente a 
natureza selvagem em todo o seu esplendor primitivo. De fato, 
ali estava reunida a mais pujante .tribo das selva do Alto Xingu, 
no estado mais rudimentar de civilizacao. Enfim, pareciam 
todos surpreendidos com os hóspedes inesperados. 

Que formidável espetáculo! Entariamos nós num mundo 
pré-hlstórlco, da ldade da Pedra? Vejamos o cenário: 

Primetro que tudo, oito grandes choeas, de forma redonda 
ou elf ptlca, dispostas em circulo, com a cobertura arredondada, 
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de sapé, que se prolonga até ao chao. No meto do pátio da 
aldeia, ou antes, da ocara, cuja área é bem lim.pa, ergue-se 
urna alta gaiola cónica, feíta de varas, ondé se encontrava 
preso um gaviao real. - a harpia. Nota-se, ainda, na pr~a da 
taba, urna choca muito menor, de forma .quadrlcular: é a "casa 
das flautas", onde se reúnem os homens e onde se realizam as 
festas, dancas e cerimónias religiosas da trlbo. E em meio deste 
quadro impressionador, véem-se os personagens primitivos. com 
toda a sua pompa selvagem: ho~ens inteiramente nus movi
mentando-se por todos os recantos da taba; mulheres formo.,. 
sas, também em plena nudez, entretidas em afazere·s domés
ticos, ora carregando filhos as costas, ora com cabacas de água . 
a cabe~a; velhas bruxas; horrendas, de fa ces murc·has e setos 
caidos ; e, finalmente, donzelas esbeltas, com todo vigor da sua 
beleza agreste, em pequenos grupos, cruzavam, admiradas, e 
.olhavam-nos, de rel~nce. E as portas acanhadas das chocas de 
capim, criancas surpreertdidas saem também a ver-nos, com ar 
irrequieto e o olhar amedrontado. Em resumo: homens e mu-

. lheres, velhos e criancas, entre curiosos e timldos, atentam, 
agora, para os homens brancos que pen~tram no aldeamento 
indigena. 

Éramos nós, componentes da Expedicao Roncador-Xingu, 
que visitávamos, pela primeira vez, a tribo Kalapalo, que 
habita a regiao do río Culuene, ao nordeste do Estado de Mato 
Grosso. 

5 - Meu encontro com Diacuí 

Assim que chegamos a taba dos Kalapalos, destaquel-me 
dos meus companheiros, deixando-os 'entretldos com os indi
genas, no pátio da aldeia. 

O cacique Izarari conduz-me a sua choea, onde me propor
ciona repouso reconfortante da jornada extenuadora. Mas ali 
nao me demoro. Nem sequer me ref~o da caminhada. Delxo a 
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casa do chefe Kalapalo, para satisfazer minha curiosidade so
bre a vida e costumes dos silvícolas. Visito todos os recantos 
da taba, juntamente com o cacique e alguns guerreiros da 
tribo. Atravessamos a acara e dirigimo-nos para a porta de 
urna grande cho<;a. Entramos. Um barraca.o enorme, sem divi
sa.o iz:1terna, coberto de sapé. No meio da habita<;ao veem-se 
dispersos, em desordem, cestos, objetos de uso doméstico, fo
gos, panelas de barro, bem como, pelos cantos, redes armadas, 
enfeites de penas, canitares, caba<;as, arcos e flechas. 

Entao, examino tudo isso com curiosidade incontida. De 
repente, minha atencao volta-se para um canto da choca onde 
se ergue um esconderijo feíto de varas e folhas de buriti, en
trelacadas. Procuro ver o qu_e há lá dentro ; mas nao o consigo, 
porque nesse instante dois guerreiros avan<;am para mim, se
guram-me pelo braco, com energía, e exclamam: 

- Inhálo ! Inháló ! (Nao! Nao!) 

- Mas por que? - pensei comigo mesmo. Apenas por . 
isto: eu nao devia violar um dos mais sagrados rituais da 
-tribo Kalapalo. É que se achava presa, dentro daguele cercado, 
urna donzela que durante vários meses nao podía ser vista por 
nenhum homem, nem memo por pessoa que nao pertencesse 
a f amília. Insisto, ma.s os indios me detem, novamente. Porém 
o cacique, aproximando-se dá urna ordem aos seus guerreiros 
e, deste modo, satisfaz minha curiosidade. 

En tao abeirando-me do esconde rijo; levanto u1n cortina-' . 
do de embira e vejo, com enorme surpresa minha, urna india-
zinha singular, que teria seus treze anos de idade, se tanto. 
Encaro a menina e, neste instante, ela se retrai, de chofre, um 
tanto temerosa, talvez, ante a presenc;a inesperada de um ho
mem branco. Examino de perta aquela criatura interessante: 
toco-lhe no ombro. acaricio-lhe os longos cabelos negros, e, 
por fim, com as poucas palavras que eu aprendera da lingua 
Kalapalo, pergunto-lhe: 

- Tomai-tí-toi, comunguéto? (Como te chamas, J!lenina?). 
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Ela nao responde coisa nenhuma. Apenas sorri, meiga
mente. Repito a pergunta, com mais enfase: 

- ComungÚéto, tomai-tí-toi? Tomai-tí-toi? 

A indiazinha sorri, outra vez, olha-me com 1ngenuidade 
indefinida e, afinal, responde-me com voz infantil: 

- Diacuí ! 

Daí em diante se desenrola entre nós um colóquio esqui
sito, entrecortado de gestos, mímicas e palavras da Hngua in
dígena. Entre nós se estabelece lago grande afinidade espi-:
ritual, a pesar de pouco f alarmos,. devido a diferen<;a dos nossos 
idiomas. 

De súbito, Diacuí fita-me com certa curiosidade, dirigin
do o olhar para um pequeno objeto que eu trago ao pesco<;o, 
preso por urna correntínha. É urna linda medalha de prata de 
Nossa Senhora das Gra<;as. Entao, vendo o interesse repentino 
da menina por aquele adorno estranho e interessante para ela, 
coloco a santinha no pesc'O<;o da india. Ela sorri com desemba
ra<;o, solta urna exclama<;ao, pela primeira vez, demonstrando, 
com isto o seu contentamento e a sua gratidao pelo presente 
que lhe dou. 

Desejei Iogo tirar Diacuí do abrigo escuro, levando-a para 
a pra<;a da aldeia, ou seja, para o acara, a fim de expó-la a luz 
do sol; mas o cacique Izarari, contrariando minha vontade, 
desta vez, nao o permitiu. Em vista disso, procurei saber por 
que motivo a indiazinha estava presa, incomunicável, e nao 
podía sair ao pátio. 

Simplesmente porque, segundo os rituais da tribo, toda me
nina que atinge a puberdade passa por um periodo de reclu
sa.o, que dura de cinco a seis meses. Durante esse tempo, ela 
permanece oculta na cho<;a dos pais; nao pode ser vista por 
ninguém ; amarram -lhe as pernas com f ios de algodao e, além 
disso, deixam-lhe crescer o cabelo até cobrir o rosto. Outros
sim, só lhe é concedida licen<;a para casar no dia da sua liber
dade, no momento em . que lhe cortam o cabelo da testa, em 
forma de franja. 
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Voltamos, agora, ao movimento da taba indígena. 
A noite e o siléncio envolvem a solidáo da selva. Despedi

me de Diacuí e, seguido de Izarari, fui sentar-me na ocara, 
no meio dos nativos e em volta de urna fogueira. Os indios aln
da saboreavam os últimos pedacos de carne assada de macaco. 
Dai a pouco, ouviram-se prolongados toques de flautas, mui 
monótonos. E, em seguida, apareceram no pátio da taba qua
tro músicos, soprando suas gróssas flautas, de um me~ro ou 
mais de comprimento, e batendo os pés no chao. Entao, os 
dancadores foram até as portas de todas as chocas e ali dan
caram alguns minutos, voltando depois ao lugar onde está
vamos reunirlos, em torno do fogo. 

Tal cerimónia é a danca do "Carruto". As mulheres nao 
podem assistir, de nenhum modo, a essa danca maliciosa, por 
assim dizer, apesar de ser, tal cerimonia, de caráter religioso. A 
mulher que avistar o "Carruto", imediatamente é presa e obri
gada a manter relacoes sexuais com todos os homens da tribo. 
Por isso, cautelosas, ao ouvirem o som das flautas proibidas, 
depressa elas fecham as portas do rancho e dele nao· saem 
sena.o depois que a cerimónia termina. 

A seguir, noite já adiantada, os Kalapalos realizaram outra 
cerimónia, porém simbólica: a declaracao de guerra a urna 
nacao inimiga - os Suiás. Todos estavam presentes. Ali se 
destacavam, imponentes, empunhando arcos e flechas, no meto 
da ocara, os mais valen tes da tribo: Diarrula, filho de Izarari; 
Kumatse, Iró, Vacato, Caiá, Zágama, Mandiorica, Taióri Iruca, 
Aravuna, Iaramina, Zuque e outros indivíduos de menor pro
jecao. 

Os preparativos iniciais represent::i.vam urna cena verda
deiramente impressionante: os guerreiros, num impeto de vin
ganca ao inimigo, arranhavam -se com agucados dentes de pi
ranha, tatuando-se uns aos outros, a ponto de ensanguentarem 
intelro o corpo. Tal sangría simbolizava a coragem e o poder 
lnvencivel dos Kalapalos, talvez. Era a preparacáo dos comba
tentes para a luta. Depois disso, a plena luz das fogueiras, os 
homens iniciaram urna danca animadíssima, acompanhada de 
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vozeria infernal. Este ritual era em memória daqueles que mor
reram na guerra, e assim que terminou, todos se puseram em 
fila e em religioso silencio. 

Izarari, o grande· cacique Kalapalo, que até entáo se con
servava sentado numa grossa tora de madeira, ergueu-se de 
repente com soberba atitude, caminhou lentamente por entre 
os seus súditos e parou arfante, diante deles. Em seguida, com 
voz enérgica e cabeca levantada, discursou com arrogancia, 
falou alto e grosso, com arco e flechas nas maos; por fim, er
guendo o braco direlto bateu forte por diversas vezes no largo 
peito, apontando ao· mesmo tempo para o lado do Culuene com 
gestos ameacadores. Era o desafio ~ormal ao .inimigo tradicio- · 
nal, como se ele estivesse aproximando-se, aos poucos,, vindo 
daquelas bandas. Parecia-lhe mesmo que os Suiás já estavam 
ali perto, ao alcance das suas flechas. Depois, o cacique vo.ltou
·-se e caminhou além, com firmes passos, desaparecendo final
mente atrás das chocas da aldeia. Enquanto isso, os selvagens 
entusiasmados prosseguiam sua danca sagrada, que se prolon
gou até alta noite, numa barulhada terrivel. E assim terminou 
o grito de guerra dos Kalapalos, que nao passou de urna tenta
tiva frustrada de luta, ou luta simbólica, ou demonstr~áo de 
forca, porque os Sutás nunca ·apareceram naquele lugar. 

No fim de tudo, lá pela meia-noite, recolhemo-nos todos 
a cabana do cacique. Entramos. Nao fosseni os inúmeros fogos 
acesos dentro, a escuridao seria absoluta.~A choca apresentava 
a caracteristica de todas as outras do Alto Xingu: coberta de 
alto a baixo com sapé, com a forma de urna abóbada, e sem 
divisa.o interna. 

Nela se alojavam várias familias. Viam-se as redes de dor
mir amarradas paralelamente, dispostas em leiue, entre os 
esteios centrais e os postes laterais, ou paus-a-pique. As redes 
dos homens e~tavam colocadas sobre as das mulheres, segundo 
seus costumes. 

Conseguimos, a custo, os lugares para armar nossas redes 
por entre homens, mulheres e criancas, bem como por cima 
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de cabacas, panelas de barro e outros objetos e utensílios do
mésticos, que se espalhavam em desordem pelo chao. 

Quando nos deitamos, o siléncio Já era completo na al
deia. 

No día seguinte, pela manha, resolvemos voltar para o 
Culuene, desejosos de construir, o mais breve possível, um 
campo de aviacao. Antes da partida, porém, fui despedir-me 
da adorável indiazinha que me despertou tanto interesse. 

Dirigi-me a casa da jovem reclusa, entrei e fui direto 
ao set¡ esconderijo. Diacuí, assim que me viu,. olhou-me em 
silencio e, embora nada dissesse, eu 11 em seu rosto o que sen
tía: ainda tinha medo do homem branco de barba negra, de 
aspecto esquisito e ao mesmo tempo estranho. 

Entao, aproximei-me da menina, acariciei-lhe os cabelos, 
falei-lhe em Hnguagem Kalapalo, pronunciando alguns termos 
que aprendí a última hora. Mas, desta vez, nao sei por que mo
tivo, Diacui nao me dispensou- nenhuma atenc;ao. . . Ao con
trário, virou-se repentinamente para um canto, procurando, 
deste modo, ocultar-se de mim. Em vista disso, experimente!, 
com afagos, dissipar-lhe a timidez e inspirar-Ihe confianc;a. 
Algumas mulheres que ali se achavam, quando me viram aca
riciar a donzela, e ela rejeitar os meus afagos, riram-se de 
mim ; sim, riram-se a .bandeiras despregadas, o que multo 
me contrariou, deixando-me desconcertado e - por que nao 
dizé-lo? - encabulado, numa situac;ao algum tanto ridícula. 

Por isso, a despeito da surpresa desagradável, voltei-me e 
saí, sozinho, a passos lentos, pela porta dos fundos, ouvindo 
ainda as gargalhadas do mulherio. E nao voltei mais a resi
dencia das nativas. Nao mais quis saber de Diacui, naquele 
dia memorável. 

Horas depois, eu e os meus companheiros de incursao nas 
selvas, caminhávamos mato a dentro um diante do outro, 
ao longo da picada, rumo ao nosso acampamento do Culuene, 
onde tínhamos muito que fazer. 
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6 - O Singular Romance Racial 

Transcorre o ano de 1952. 
Nas margens silenciosas do Culue~e, isto é, no alto barran

co deste río pitoresco, ve-se urna choupana solitária, de pau
-a-pique e coberta de sapé, com chao de terra batida, encan
tadora na sua rudeza típica. 

Limitando-a pelo lado oposto, ·ou seja, do outro lado do rio, 
ostentam-se majestosas. florestas virgens, pujantes de árvores 
colossais, de plantas agrestes entrela<,;adas de imensos cipoais, 
enfim, de arbustos e parasitas de toda espécie. A direita, a 
poucos passos da casinha humilde, ergue-se a taba dos indios 
Kalapalos, constituida de oito chocas elipticas e dispostas em . -
círculo. Para o Oeste, antes, para trás da aldeia dos silvicolas 
distendem-se em todas as dire<;óes as campinas sem fim que 
margeiam o rio. 

- . 
Foi nesta terra dos indios, neste ambiente ameno e tran-

quilo, que se desenrolou o meu romance com a indiazinha 
Diacuí, cujo nome, em lingua indígena, significa: "Flor dos 
Campos". 

Querida Flor dos Campos! Como foste bonita no romance 
e sublime na realidade ! Diacuí esposa, Diacuí dona de casa, e 
Diacuí mae de familia, c·omo seria? 

A sua grande aspirac;ao f oi, a cima de tudo, o amor do 
sertanista, casar com ele e conceber o fruto do seu ideal. E 
nisto foi longe, mas nao sabia que o Destino cruel lhe nega
ría o direito de ser mae. 

Desnecessárío é dizer, neste depoimento, que casei com 
Diacui unícamente por amor. Era eu sertanista, já tinha meus 
35 anos e sentía-me bastante decepcionado do mundo exterior. 
Nada mais esperava dos homens. Desejei, tao-semente, termi
nar m.eus días no isolamento de urna taba de indios, longe 
da civilízac;ao e das convencóes sociais. Talvez a consequéncia· 
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do meu profundo desalento fosse falta de amor - este sen
timento irresistível que consome destinos, regenera facinoras, 
n1odifica genios e transforma a vida dos poderosos. 

Surgiu-me, entao, Diacuí. .. 
Diacuí Aiute! Era a mais interessante virgem da aldeia dos 

Kalapalos. Filha de Avaguie Hipio, cacique Nahuquá, e de 
Apacu, índia Kalapalo, ela nascera as margens do rio Kurisévu, 
porém viera muito crianca ainda para a taba dos Kalapalos, 
onde faleceram seus pais. A menina teria seus dois anos, quando 
ficou na orf andade, e dai por diante foi criada por urna india 
que se chamava Fucanganho. Deram-lhe, ao nasc·er, o nome 
de Aiute Canualo ; mais tarde, porém, consoante o costume ou 
ritual da tribo, passou a chamar-se Diacul. Nada mais se sabe 
da sua infancia, pois decorreu na obscuridade, como a de todas 
criancas indígenas. 

Treze anos após estes acontectmentos, quando, pela pri
meira vez, apareci na aldeia Kalapalo, Diacuí impressionou
-se diante de mim, talvez porque nunca tivesse visto um ho
rnero branco; e eu, desde o momento em que a vi, na sua 
reclusa.o, me surpreendt ante urna donzela selvagem de estra
nha beleza agreste. E, desse dia _em dtante, por ela comecei a 
preocupar-me sobremaneira, sem pressentir, entretanto, que 
muito em breve essa indiazinha das selvas do Xingu modifica
ría seriamente minha vida. 

É que, em verdade, a sllvícola conquístou-me o coracio, 
domou a minha natureza irrequieta, dominou todas as f or~as 
do meu temperamento arrebatado, raza.o · por que comecel a 
sonhar com a moca selvagem para esposa. Sua beleza e suas 
qualidades morais eram tantas, de tamanhS: fama, que multos 
guerreiros, até mesmo de outras tribos, a desejavam para com
panheira. Mas, a todos eles, ela recusou, terminantemente. 

Depois, no decorrer do tempo, durante minha permanéncia 
as margens do Culuene, todas as vezes que nós nos encontrá
vamos, quer no seio da floresta, quer no ambiente familiar da 
taba, olhávamos uro ao outro com certo · interesse que tra
duzia as nossas mais intimas aspirac'óes. Diacui era moca e 

A HISTÓRIA DA ÍNDIA DIACUÍ 45 

formosa, era inocente e parecia nao só urna criatura celeste, 
sena o também digna de mim, da minha completa f elicidade. 
Ela amou-me, correspondeu-me no meu afeto, e, para tanto, 
desprezou todos os rituals e convencionalismos de sua trlbo. 
Ora, convenci-me de que a única mulher capaz de acompa
nhar-me toda a vida nas selvas, a ser verdadeiramente feliz 
comigo, seria Diacui, sem dúvida alguma. Por isso, um enlace 
legalizado com ela me surgiu como urna das mais corretas al
ternativas que me oferecia o Destino. 

Fiz bem, e en1 nada me decepcion.ei, porquanto a filha das 
selvas - dedicando-me, profundamente, todo o amor de seus 
20 anos, irradiando-me momentos de suprema ventura - tor- · 
nou-se a raza.o de rninha própria vida. 

Conheci, entao, um enlevo de alma silvestre, vivendo no 
paraiso das florestas virgens, com a inocéncia e simplicidade 
da vida indígena. Nao reststi: lancei-me a luta para conseguir, 
a qualquer pr~o. o meu casamento corn a silvicola. 

Veremos, inicialmente, que o traco mais caracteristico da 
personaltdade de Diacui, para rnim, foi a ternura, .a ingenui
dade selvagem, aquele encantadór primitivismo de suas reacoes 
as pequenas e as grandes colsas. 

Dlacui transportou para nossa vida conjuga! todos os há
bitos inocentes de seus irmaos indígenas, hábitos que eu con
siderava mais delicadezas do que imprudéncia. As vezes, por 
exernplo, durante o nosso noivado, ela tornava-se ciumenta, 
quando me vla c·onversando, a sós, corn alguma moca da tribo. 
Emburrava-se, demonstrando que nao tinha gostado. Enfim, 
tinha ciúmes de rnim, as vezes, sem razao, outras, porém, corn 
motivos. E este ciúrne ela sentiu até o firn de . seus dias. 

Multa gente me pergunta por que razao fui escolher urna 
india para casar, quandó poderla, também, fazer outro excelen
te casamento, de brilhante futuro, com urna jovern da socie
dá.de brasileira? 

Ora, urna vez que eu pretendia viver eternamente na soli
dao das selvas, dificilrnente urna senhorlnha, criada em nosso 
meto, com todos os recursos e confortos da nossa civilizaca.o, 
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dificilmente, repito, ela desprezaria os regalos da sociedade ci
vilizada, para viver comigo, durante toda a vida, numa aldeia 
de índios selvagens. Por isso, escolhi urna indiazinha acostuma
da no seu meio rústico: ela vive ria feliz, a meu lado, no seio do 
seu próprio povo, com os seus usos e costumes primitivos. Além 
disso, a silvícola muito me auxiliaría no meu apostolado, no 
sagradQ cumprimento da minha missao. Em suma: a moca in
dígena seria, portanto, a minha companheira ideal, pois que 
nao me incomodaría, jámais, nem pelas vaidades do nosso 
mundo social, nem pelos confortas da civilizacao. 

Dono de um espirito sempre voltado para as aventuras, eu, 
que nunca amara urna única mulher, na expressao rigorosa do 
termo, desta vez, porém, senti um sentimento estranho, quan
do meus olhos esbarraram, pela ·primeira vez, coro a indiazínha 
das matas do Culuene que era, entao, urna criatura franzina, 
de tez morena e encantadora. Fiquei surpreendido coro a pre
senca daquela donzela de rara beleza selvagem dentro da sin
gular prisa.o, cumprindo um dos mais sagrados rituais da tribo 
Kalapalo, isto .é, o ritual de iniciacao e puberdade. 

Pois bem, meses depois, quando já em liberdade eis que, 
urna bela tarde, quase ao crepúsculo, eu e Diacut nos encontra
mos, por mero acaso, a sombra da floresta que margeia o rio. 
Ela andava procurando lenha seca para o fogo noturno, jun
tamente coro sua mae adotiva e urna de suas irmazinhas. 

Entao me aproximei da indiazinha, curioso e - que mal 
há em dizé-lo? - apaixonado pela linda menina. Ao avistar
-me, Diacui surpreendeu-se; e diante de urna árvore, no chao, 
sentou-se de repente. Aproximei-me mals e mais da menina 
e apertei-lhe de leve suas delicadas maos em sinal de ternura 
amorosa. Ela baixou os olhos, temerosa, um tanto encabulada, 
pois era a primeira vez que um homem branca a tratava assim, 
com tamanha intimidade. 

Foi entao que comecei a observar a inocéncia da silvicola, 
sobretudo o seu embara~o. de momento. Seus cabelos negros e 
compridos desciam-lhe até aos ombros, numa graca infinita, 
encobrindo o talhe delicado e primoroso de sua casta nudez. 
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Confusa, Diacui, no esplendor dos seus 15 anos de idade, pro
curou distrair-se, no chao, com um colar de caramujos, que 
retirou do pescoco. A seguir, mantivemos breve colóquio, urna 
e outra manifestacao de afeto, e, assim, comecou o nosso ro
mance: com este primeiro idílio na floresta. 

Depois, durante longos meses permanecí nas vizinhancas 
da taba Kalapalo. E fui favorecido, ainda, pelo fato de a tribo 
toda, homens e mulheres, haver acampado muitos dias ao lado 
do acampamento da nossa coluna expedicíonária. 

Entao, quase todos os dias eu visitava a donzela. Quase· 
nao falávamos, sena.o por gestos, ou pela mimica, porque a 
esse tempo, eu ainda nao tiriha aprendido a língua dos indios. · 
Mas os olhos já nao se temiam e· por um minuto pareciam 
encontrar-se, com todo o carinho de duas criaturas que se 
amaro. 

Certa vez, em um novo encontro, Diacui, estirando a mao
zinha, tocou-me de leve o braco e o rosto. Foi o bastante: daí 
por diante, cada día ela me demonstrava mais desembaraco, 
mais confianca em miro, até que, finalmente, numa bela tarde, 
ao encontrarmo-nos a margem do río, lhe dectarei o meu de
sejo: 

- Diacuí, égue uítson, vait? (Diacuí, amo-te! Quer casar 
. ? ) com1go . . 

A india sorriu, sorriu e me respondeu prontamente: 
- Ozt, égue uítson! (Sim, amo-te também ! ) . 

Aconteceu, porém, que tive de partir, dias depois, para 
longe, no cumprimento de meus deveres de sertanista.· E andei 
explorando regioes longínquas, subindo e descendo rios des
conhecidos, na mesopotamia do Alto Xingu. Mais ta~de, andel 
por ceca e meca, pelas capitais dos Estados do Norte do Brasil. 
Conheci outras mulheres, vivi outras aventuras mas o Destino 
caprichoso tramava contra miro. Tres anos passaram depressa, 
e de novo ful parar nas margens do Culuene. Desta vez, po
rém, como encarregad'o do Posto da Fundacao Brasil Central 
que ali f ora instalado. 
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Para lá chegar, desci o Culuene, com alguns companheiros. 
E quando a nossa canoa atrac'Ou na margem esquerda deste 
rio, um grupo de selvagens, isto é, os pacificos Kalapalos, aos 
gritos, receberam-me com grandes manifesta<;Q.es de alegria, 
como verdadeiros amigos. E no meio daquela confusao, urna 
jovem india, de olhos ávidos, examinava a fisionomía dos ho
mens brancos, que chegavam. Era Diacui, mais linda do que 
nunca, cuja beleza silvestre estava redobrada pelo vico dos 
seus. 18 anos, sendo considerada, por todos, como a mais bela 
da tribo. Entretanto, se tinha consciencia da sua formosura, 
nao era convencida, pois que todos a admiravam por ser ex
tremamente doce, natural e simples. Teve numerosos preten
dentes - muitos, na verdade - mas a todos ela recusou. E, 
por isso, inda estava solteira, como que esperando o "caraiba" 
(homem branca) dos seus tempos de reclusa.o, ou de encontros 
no silencio da floresta. 

Por fim, através de días e meses, o nosso romance conso
lidou-se no respeito e na admira<;ao de todos os indios do 
Alto Xingu. Eles absolutamente nao se opuseram aos meus 
amores com a Flor dos ·campos. Apenas, alguns nativos acha
vam-nos gra<;a, e comentavam, discretamente, as relacóes de 
amor que eu mantinha com a filha da tribo. 

A princípio, urna e outra mulher se divertía a nossa custa, 
com certeza porque pela primeira vez, na taba Kalapalo, um 
homem branco namorava urna donzela da comunidade; e mul
tas, cujos cora<;óes transbordavam de satisfacao pelo singular 
ro1nance, invejavam a felicidade de Diacuí, mas nunca a 
humilhavam, nem tampoucn a ridicularizavam. 

Urna tarde, procurei o cacique, e pedi-lhe consentimento 
para casar com a indiazinha Diacuí. Antes de me dar urna res
posta definitiva, o chefe indígena convocou os velhos· malorais 
da tribo para resolver se concordavam ou nao com o casamento. 
Os velhos permaneceram em silencio durante algun~ momentos. 
Finalmente, todos consentiram, sem obje<;óes, mas em troca 
desse casamento, impuseram-me urna única condicao. Bastava 
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eu prometer-lhes que me sujeitaria a ela. Cada um deles disse 
ao seu vizinho: 

- Caratba marundá acúnhe furóro. (Homem branco viverá 
sempre na taba). 

Esta foi a única imposicao da tribo. No mais, a permissao 
para as bodas foi absoluta, unAnime e entusiasta. Concordei 
com a exigéncia dos Kalapalos: casarla com Diacuí e, com ela, 
viveria eternamente na taba dos indios. E assim, pois, concre
tizou-se o r~mance racial do homem branco, da Idade Atómica, 
com urna selvagenzinha, da Idade da Pedra. Este amor que 

. . 

nasceu no seio das selvas do Xingu e teve a sua consagracao 
no Altar-Mor da majestosa igreja da Candelária, no Rio de 
Janeiro. 

Portan to, f oi assim que te ve inicio o meu romance com 
Dlacui, com os nossos encontros no banho d<? rio Culuene, 
rios passeios pela floresta e pelos campos, ou nas ma
locas da taba, ou nas horas de refeicao. Apenas olhares 
e cuidados mútuos, porque o respeito entre nós era profunda
mente religioso. Diacui correspondia-me sinceramente. Sentia
-se também apaixonada. E, vez por outra, me oferecia frutas 
do mato, como pequi e mangaba, bem como peixe assado, mel 
de abelha e outros alimentos da tribo. E para os nossos idilios, 
eu tive de aprender, as pressas, a lingua falada pelo Kalapalos, 
ou seja, -0 "caraibe". Aprendi, principalmente, as palavras que 
expressam amor. Diacuí nao entendia o meu portugues. Coro 
os primeiros idilios amorosos, cada vez mais me fixei no íntimo 
da moca indigena, e, sempre que podía, procurava encontrar- . 
-me a sós com ela. 

Diacu1 era, de fato, uro modelo de docilidade e correcao. 
Nunca correspondeu os galanteios de um e o_utro guerreiro da 
tribo. E o meu af eto pela Flor dos Campos ganhou maiores 
forcas, através de um ano de nolvado, tornou-se por asslm 
dizer indomável. Já nao havia mais acanhamento entre nós, 
e sim absoluta confianca. Por conseguinte, estávamos comple
tamente enamorados. Fora qm ·caso de amor a primeira vista. 
Enflm, queríamos casar. Aguardávamos apenas oportunidade. 
4 
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para realizar o nosso enlac·e matrimonial. Enquanto isso, des
frutávamos urna felicidade que cada vez mais nos sorria, na 
obscuridade duma taba, ou, melhor direi, no siléncio absoluto 
de urna floresta mato-grossense, longe da civiliza<;áo e das 
maldades humanas. 

E assim come<;ou a história ... 

7 - Urna Expedi9áo Frustrada 

Manha de agosto de 1952. Toda a tribo, na taba Kalapalo, 
se mov!mentou com espanto repentinamente. Algo de estranho 
acontecía, entao. Nao houve indígena que se náo apresentasse, 
de repente, no meio da ocara, olhando curiosamente para a 
estrada que dava ac·esso a taba. Nao houve mulher, nem crian
{:a, que ficasse dentro das casas. E das cho<;as, dispostas em 
círculo, também saíam criancas assustadas. Tudo isso, tanto 
movimento, tanto rebulico, por causa de um acontecimento 
inesperado, que viera quebrar o silencio e, sobretudo, a tran
quilidade da aldeia: era a chegada repentina da pujante tribo 
Kuicuro. 

Es tes indios, mais de 50 guerreiros, só homens f eitos, de 
aspecto feroz, armados de arcos e flechas, entraram na taba 
como triunfadores, arrogantemente, conduzidos por ·um in
dividuo chamado Narro. Este indio já estivera algumas vezes 
na cidade de Cuiabá, onde aprendera falar regularmente a 
nossa lingua. 

Nesse momento de surpresa, de novidade alvoro<;ante, eu 
me achava ao lado de Diacuí; está vamos sozinhos, por detrás 
das habitacóes, sentados num grosso ramo de árvore, que 
jazia no chao. Nós estávamos em idílio, por assim dizer, fa
zendo projetos para o futuro, pois que o nosso romance já era 
um !ato socialmente conhecido no seio daquela comunháo sel
vagem. Já nao havia segredo. Queríamos casar. Aguardáva
mos apenas a oportunidade de solicitar a permlssao do Ser-
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vlco Nacional de Prote<;ao aos indios. A tribo aplaudía o enlace 
e eu e a indiazinha nao escondíamos de ninguém a !elicidade 
que des!rutávamos. 

Os guerreiros Kui~uros entraram ·na aldeia e estacaram, de 
repente, no meio do pátio, onde já se encontravam os Kalapa
los. Estes receberam os visitantes com amabilidade, porém, c·om 
atitude soberana e certa desconfian<;a. 

Que teriam vindo f azer es tes índios? - pensei comigo 
mesmo. Os Kalapalos também nao o sabiam. Levantei-me. De 
súbito, Diacui estremeceu, ergueu-se também e fixou os olhos 
no grupo de Kuicuros. Em seguidá, como se lhe assaltasse ter
rível pre'ssentimento, estendeu-me o brat;o numa despedida !or
eada, saiu as pressas de meu lado e~ quase amedrantada, dirl
giu-se para a choca de sua mae e desapareceu· no interior da 
habitacao. 

Entao, encaminhei-me~ para os recém-chegads, que, nesse 
instante, já se achavam palestrando com os Kalapalos, no cen
tro da ocara. O cacique Kumatse conversava com Narro, e este 
explica ao chef e Kalapalo os motivos daquela visita repentina. 
Aproximei-me dos dois índios, enquanto as tribos agrupavam-se 
silenciosamente em torno de nós. 

- Titome? Umaisá Kuicuros? (0 que há? Que desejam 
os Kuicuros?) - perguntei-lhes. 

Kumatse transfigurou-se, de chofre. A sua fisionomia se 
tornou carrancuda, lrradiando urna expressao de desgosto, de 
reprova<;ao, enfim, de quem nao consente algo de grave. Fol. 
entao que Narro, voltando-se para mim, disse-me em tom de 
energía e resolu<;áo: 

- É um caso multo sério, "seu" Ayres ! - e c'Ontlnuou: Os 
Kuicuros, cumprindo instru9óes dos Vilas Boas, váo levar 
Diacui para long e, custe o que custar .. ·. 

Ouvi esta explica<;áo com indi!eren<;a. Re.pentinamente, 
porém~ o sangue ferveu-me nas velas: 

- O qué?! - respondi. - Levarem Diacui para a aldeia 
dos Kulcuros? ... 
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- Sim - respondeu-me Narro. - É por ordem de Cláudio, 
e ele chegará aquí ainda hoje, a fim de talar com vocé. 

- Pois entáo, que venha!· - Nós nos entenderemos, pois 
que somos amigos de muitos anos ... 

Neste momento, Diacuí assomou á porta da choca ; imóvel, 
espreita, apura os ouvidos e, ·com apreensao demonstrada nos 
gestos, desaparece novamente. 

Depois de urna longa palestra com os selvagens, fiquei 
sabendo de tudo: torcas ocultas tramavam C"ontra o meu 
~asamento com a Flor dos Campos, e articulavam-se contra o 
nosso amor. Os Kuicuros - coitados! - ingénuos como crian
~·as, nao sabiam o significado dessa intervencao. Nao senti
ram O veneno quP ela . continha. Apenas ali estavam com o 
único interesse de reeeber muitos presentes das niaos do Dele
gado Regiona.1 do Xingu. Apesar de armados, mostraram-se 
inofensivos, e talvez nunca tiveram a intencao de agredir-nos. 
Entretanto, o cacique dos Kalapalos, e muitos companheiros 
de tribo, sentiram-se descontentes C"om a conducao de Diacui 
para urna aldeia distante. Ele, Kumatse, chef e supremo de 
todos os Kalapalos, aprovou o meu casamento com a indiazi
nha, e, com ele, toda a nacao indígena. Ora, os Kuicuros tam
bém apoiaram o romance, e agora chegaram com instrucoes de 
outros, que se colocaram entre o branca e ~ donzela selvagem. 

Entao, Kumatse e os seus guerreiros quiseram expulsar os 
Kuicuros. Mas eu ·me opus tal atitude, a fim de evitar um 
incidente entre as duas tribos. Intervim com ·diplomacia. Acal
mei os animas mais agitados. Entretanto, as coisas . ainda con
t inuaram tumultuosas. · Os Kuicuros acamparam ao lado da al
deia, a sombra da floresta." E os Kalapalos, por sua vez, senti
ram-se desgostosos ainda, sena.o revoltados e prontos para opo
rem resisténcia, tao logo f osse necessário. 

Nisto, em meio da expectativa geral, um aviao "Beechcraft" 
sobrevoa a taba dos nativos, e aterrissa. É o Delegado Regional 
do SPI, Cláudio Vilas Boas. Momentos depois, Cláudio e eu 
conversávamos calmamente. como· dois velhos amigos que u8am 
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de franqueza e, nos momentos precisos, dizem a verdade, em
bora a mais desagradável. 

Porém, o nosso colóquio foi rápido e decisivo. Tudo ficou 
resolvido no momento. O Delegado foi dizendo-me logo: 

- Peco-te como amigo: termina de vez com essa histó
ria, que vai te prejudicar e, além disso, criar sérios problemas 
para o Servico de Protecao aos índios. 

Depois, reatando a conversa: 
- Termina o teu romance, saindo daqui. E se nao quiseres 

ouvir os conselhos dum amigo,' entao os Kuicuros levara.o 
Diacuí para longe, isto é, para a taba deles. É preciso de urna 
vez acabar com isso ! . . . · 

Sorri com superioridade. Sorri e, com a voz cheia de de
cisao, repliquei: 

- Haja o que houver hei de casar com a india. E que 
Diacui continue entre seus pais, e~tre seus irmaos, no seio da 
sua própria tribo. Eu, porém, me afastarei daqui, já e já, em tua 
companhia, se houver lugar no aviáo. Sim, partirei daqui, mas 
voltarei multo em breve. Irei ao Rlo de Janeiro a fim de pedir 
permissao ao SPI para casar ~om a india. 

- Bem, se isto conseguires, entáo eu só posso desej~r-te 
felicidades - respondeu-me Cláudio com um sorriso. 

E prosseguiu: 
- Mas nao ere.lo, jamais, que c'Onseguirás o que desejas. 

Isto é urna bobagem tua ! É urna loucura ! .. . 
O Delegado procurou, ainda, dissuadir-me dessa idéia, com 

argumentos de ordem moral; mas, qua:ndo compreendeu sufi
cientemente a firmeza da minha vontade inquebrantável, en
tao, concordou, pelo menos, com o meu ~mediato af astamento 
da aldeia Kalapalo. Outrossim: ao perc·eber que, de fato, ia 
haver urna tremenda Iuta en~re Kuicuros e Kalapalos, porque 
estes nao permitiram, de nenhuma maneira, a retirada de 
Diacuí de perto deles, Cláudio concordou também, amlgavel
mente, na permanéncia da índia no circulo em que vivia. 
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Finalmente, nessa mesma tarde, os Kuicuros retornam a 
sua aldeia, através da selva. E o último grupo de indios, atra
sado, desaparece ao longe, na primeira curva da estrada. En
quanto isso, a taba Kalapalo volta ao sossego. Siléncio pelas 
choeas. Só se ouvem, porém, alguns comentários sobre o 
acontecimento alvoroc;ante, que abalou a tribo. Tinha durado 
apenas um dia aquele rebulico. 

Por fim, sobre a tarde, que já ia adiantada, fui procurar 
Diacuí em casa de sua mae, e lá encontrei-a deitada, profunda
mente preocupada e abatída. Assim que me viu, comecou a 

. chorar, de brucos sobre as cordas da rede. Acariciei-a com ter
nura; e, em seguida, dei adeus a minha querida noiva, mas 
prometendo-lhe VOltar brevemente, para levá-la C'Omigo a Ci
Vilizacao. Depois, as pressas, apanhei algumas roupas e d'irigi
-me para o aparelho, cujo motor já estava em funcionamento. 
Entao, o Delegado e eu embarcamos no "Beechcraft" dos Diá
rios Associados, pilotado por Dorival Marques, e voamos com 

. destino ao Posto do Xingu. 
E, dias depois, do Xingu segui para o Rio de Janeiro, num 

"Douglas" da Forca Aérea Brasileira. No Rio, tratarla de apres
sar .o casamento, mediante a condi<;ao de que a minha noiva 
Diacuí nao seria arrebatada do seio da familia. 

8 - Surgem oposi~oes ao casamento 

Passaram-se algumas semanas, depois dos últimos aconte
cimentos, que se desenrolaram nas margens do Culuene. A ex
pedicáo dos indios Kuicuros a taba Kalapalo, para raptar 
Diacui, fora frustrada. Mas eu já andava envolvido, sem o 
saber, nas malhas de um inquérito, aberto pelo Servico de 
Prote<;áo aos indios, para apurar devidamente a veracidade dos 
fa tos ocorridos no Alto Xingu. 

Estamos, agora, a 7 de setembro de 1952. 
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Enquanto o "Douglas", da For<;a Aérea Brasileira, sobrevoa 
a cidade do Rio de Janeiro, pelas 10 horas da manhá, mais ou 
menos, posso ver, das alturas, e com alegria intensa, o· beUssi
mo espetáculo que se desenrola ao longo da Av. Presidente 
Vargas. o que se ve é urna parada festiva, sendo, ao mesmo 
tempo, exclusivamente militar. 

Com ef eito, as tropas do Exército e da Mar in ha desfilara, 
entao, diante do Presidente da República e das altas autori., 
dades civis e militares que se encon.tram sobre o Partenon, 
ou seja, no palanque oficial, erguido em frente ao Palácio da 
Guerra. Também o povo carioca, · em massa, e a fio comprido, 
se estende em ambos os lados da grande avenida, ora linda- · 
mente embandeirada. 

Nesse dia, o Brasil festeja o 130.0 aniversário de sua in
dependencia, a maior comemoracao civica da nossa História. 

o aviao, depois de ha.ver feito as evolucóes de praxe sobre 
o campo, aterrissa, afinal, no Aeroporto de Santos Dumont . 
Chego nesse aparelho, procedente do Alto Xingu. 

Ao contrário do que me acontece sempre, desta vez nao 
sofri as torturas do enjóo durante a longa viagem aérea, do 
Mato Grosso ao Rio, pelo menos seis horas de voo. Chego bem 
disposto, pois. !mediatamente embarco num táxi e dirijo-me 
para a Praia do Flamengo, isto é, para o apartamento de um 
cunhado meu, Coronel Aristides Leal, em cuja companhia fico 
hospedado. 

Vim ao Rio de Janeiro unicamente para solicitar, de viva 
voz, ao Servico Nacional de Protecao aos · indios, autorizacao 
para casar, em ato civil e em cerimónia religiosa, com a india 
Diacui, da tribo dos Kalapalos. 1 

O Servico de Prote<;ao aos indios, como é sabido, é urna 
entidade do Governo, destinada a amparar o silvicola, evitar o 
seu exterminio e, sobretudo, a sua exploracao por parte dos 
próprios civilizados. Esta é a raza.o por que, no Brasil, o SPI é 
o tutor legal de todos os indígenas e, consequentemente, respon
sável por tudo o que lhes diz respeito. 
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No dia seguinte, pela tarde, um tanto preocupado vou di
retament e ao escritório do Servic;o de Prote~ao aos índios, si
tuado na Av. Grac;a Aranha. E procuro falar pessoalmente com 
o Diretor do SPI, José Maria da Gama Malcher, que me re
cebe em seu gabinete de trabalho, porém com certa indiferen
c;a. Parece, mesmo, que a sua rudeza é, em grande parte, devido 
a urna dlenúncia que, há pouco, lhe fizeram contra mim, a res
peito de rninhas relac;oes de amor com a filha dos Kalapalos, 
cujo romanc·e já se desenrola as margens do Culuene. 

O sr. Malcher nao me convidou, sequer, para sentar. Apenas 
me perguntou bruscamente: 

- Que voce quer de mim? E se ja breve. 
Entáo eu lhe conto tudo, em breves palavras: as minhas 

intenc;óes de casar com Diacui, bem como o desejo de morar 
com ela em plena selva, fugindo ao conforto da civilizac;áo. 
Explico-lhe, também, o meu plano de fixar residencia, defini
tiva, no Alto Xingu ; fazer dessa área o meu campo de acao, 
e viver, até o fim da vida, na selva, juntamente com os meus 
amigos silvicolas, assistindo-os moral e materialmente. 

Ressalto-lhe, ainda, repetidas vezes, o meu sincero pro
pósito de contraír matrimónio, civil e religiosamente, com a 
indiazinba Kalapalo, para cujo enlace eu já obtivera o consen
timento da tribo. 

O Diretor ouve, calado, tudo o que lhe exponho, sem con
testar coisa nenhuma. E quando termino de falar, responde-me 
ele apenas isto: 

- Fac;a esse seu pedido por escrito, e depois venha aqui, 
entender-se novamente comigo. 

Ao descer, pelo elevador, confesso que já havia previsto, 
com toda certeza, que me seria negada autorizacao para casar 
com a silvícola. Em todo caso, fiz o que ele me ordenara: urna 
exposic;ao de tudo, por escrito. E, dois dias depois, eis-me outra 
vez no gabinete de Gama Malcher. 

Mas desta vez fui recebido pelos etnólogos do SPI, srs. Darcy 
Ribeiro e Eduardo Galvao, especializados em Antropologia e 
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chef es da Sec;ao de Orientac;ao e Assistencta do Servico de 
índios. 

Entrego-lhes o meu pedido. Entao, os etnólogos. antes mes
mo de tomarem conhecimento do documento, o que fizeram, de 
primeiro, foi tentar convencer-me, com fatos e argumentos, de 
que eu desistisse de urna vez para sempre do casamento ·com a 
india. Disseram-me eles que a minha absurda pretensa.o seria, 
impreterivelmente, rejeitada pelo Conselho Nacional de Pro
tecao aos indios. Portanto, seria negada autoriza-cáo para 
Díacui casar comigo .. . 

Disseram-me, finalmente, que antes mesmo de minha che
gada a Capital Federal, um· comuni.cado oficial, procedente do 
Alto Xingu, havia chegado as mao~ do sr. José Malcher. Di
retor do SPI. E tal comunicado me denunciava, com acusacóes 
desagradáveis, bem desagradáveis, os fato~ criados por mim, 
na taba dos Kalapalos, ·ern rela~ao aos meus amores com a 
india Diacui. Também por isso mesmo o inquérito a que J.á 
me referí, andava muito adiantado, raza.o por que eu seria in
timado a prestar o meu depoimento. E, a ser verdade as ocor
rencias denunciadas pelo inquérito, entao eu seria imediata
mente expulso da reg.iao do Alto Xingu. 

Ouvi estas declaracóes dos etnólogos com indiferenc;a so
berana. Nao os contestei. Apenas, ao retirar-me, exclame!: 

- Pois flquem os senhores sabendo, urna vez por todas, 
que ou com o consentime~to do SPI, ou sem o consentimento 
do SPI; eu casarei c'Om a india! 

E parti .. ·. 

• 
Mas afinal, por que nao quer o SPI consentir o casamento? 

Dir-se-ia que a nossa lei proíbe o casamento entre silvicolas 
e brasileiros civilizados? Ou quem sabe se haveria farsa ou co
bic;a por parte do sertanista noivo da silvicola? 

Nao é nada disso. A raza.o de tudo é que o Conselho Na
ctonal de Protecao aos indios, segundo S\la opiniao, nao é um 
casamento puro e simples que vai aprovar ou desaprovar, mas 
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a integridade das tribos xinguanas, que nao podem ter o mesmo 
fim dos Parecis, dos Boróros, dos Umatinas e tantos outros. 
A dura experienci~ de quarenta anos de trabalho do SPI, nos 
demonstra que fracassaram as tentativas de aproximac;ao com 
elementos civilizados, pois as tribos nao estavam em condic;6es 
de faze-lo, o que redundou na dizimac;ao delas, na prostituic;ao 
de suas mulheres, enfim, no inverso da protec;ao que deve 
dar-lhes. · 

Este é, em resumo, um dos conc·eitos do Servic;o de Prote
c;ao aos indios, a cujo parecer se enfileiraram grandes auto
ridades no assunto, tais como professores de sociologia, ·dou
tores em filosofia e antropólqgos de fama internacional. Uns 
desfavoráveis, outros, porém, favoráveis ao casamento do ho
mem branco com a india do Xingu. 

Finalmente, desaprovaram esses homens o casamento da 
silvícola com 6 branco, porque, . no seu conceito, o sertanista 
que casar com urna india do Alto Xingu há de tornar-se au
t.omaticamente o chefe ou quando nada o intermediário entre 
indios e outros brancos, ameac;ando assim o livre arbitrio des
ses selvagens e sujeitos a se utilizarem dos indios como seus 
empregados, deles tirando o máximo proveito. 

Essas as raz6es em que se apóia o SPI. E Juntq a este 
parecer surgiram, também, por parte de certa imprensa, urna 
série de calúnias, infamias e mentiras levantadas pelos invejo
sos que por todos os meios procuraram deprimir-me as ac;oes 
e merectmentos e ainda ditaram a oposic;ao ao casamento. 

Entretanto, apesar da grande oposic;ao ao casamento, as 
raz6es do SPI nao abatem meu animo. Nao me conformo com 
urna decisao que me parece absurda, e até contrária a moral. 
Por isso resolvo lutat, sim, Iutar ainda que seja contra tudo e 
contra todos, até conseguir realizar o meu sonho. Porque no 
Brasil nao existe, legalmente, a discriminac;ao racial, antes esta 
é taxativamente proscrita. 

Além disso, o "caso-Diacui" apaixonou sertanistas e juris
tas, firmando conceito sobre a capacidade civil aborigtne, para 

.. 
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desposar elemento civilizado. De sorte que também eminentes 
antropologistas, etnólogos e homens de ciéncia se mostraram a 
favor do casamento e o defenderam, pela irnprensa, com argu
mentos irrefutáveis. 

9 - Expedi~io Jornalística 

o "caso Ayres-Diacuí" era o ássunto do dia, no Rio de Ja
neiro. Nao se falava noutra coisa. Nas ruas, nos cafés, nas 
praias de banho, nas reparti~oes piíblicas, e, até no próprio 
Senado, e também no Catete, discutia-se abertamente a grande 
questao "casa-nao-casa,. com a india. 

Foi entao que apelei· para o Ministro da Agricultura, sr. 
Joao Cleofas, pedindo-lhe que permitisse a vinda, ao Rio, de 
Diacuí, a fim de aguardar, na Capital Federal, o pronuncla
mento do Conselho Nacional de Protec;ao aos indios em torno 
do caso. 

o Ministro aquiesceu, imediatamente. E, nesse interim, o 
·Diário da Noite resolveu enviar urna expedicao jornalistic·a as 
selvas do Alto Xingu, ou, melhor, a taba dos Kalapalos, nao 
só para saber se, de fato, Diacuí amava o hornero branco e se 
os índios permitiam o casamento, mas também trazer a silvi
cola para· o Rio d~ Janeiro. 

A expedicao compunha-se de várlos repórteres-, fotógrafos e 
cinematografistas, bem como dela participavam o Deputado 
Federal Teodorico Bezerra e o Sr. A. Bastos, oficial de gabi
nete d.o Ministério da ~gricultura . 

Destarte, f icaria esclarecido, de urna vez por todas, certos 
detalhes ligados ao meu casamento com a filha das selvas. 

Finalmente, a 9 de dezembro de 1952, no Aeroporto do 
Galeao, embarcamos num "Douglas C-47", bimotor, da Forca 
Aérea Brasileira, e partimos para o Alto Xingu, nordeste de 
Mato Grosso. 
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Longa viagem aérea sobre a hinterl.ándia. Pelo menos, 2. 000 
quilómetros de percurso. Escalamos em Belo Horizonte, Uber
lándia, Gioánia e Aragarcas. Até que, ao cair da tarde desse 
mesmo dla, alcancamos a Base de Xavantina, da Fundacao 
Brasil Central, situada a margem direita do rio das Mortes. E ai 
resolvemos pernoitar, já em pleno serta.o mato-grossense. 

No dia seguinte, nao pudemos viajar pela manha, por 
causa de urna pane num dos motores do aviao. Em consequen
cia, deviam ser pouco mais ou menos 15 horas quando segui
mos para o Posto do Culuene, situado nas cabeceiras do Xingu. 
O nosso aparelho, depois de atravessar a lendária Serra do 
Roncador, ou seja, o território pouc'O explorado dos indios Xa
vantes, atingiu o rio Culuene, misterioso e quase inteiramente 
desconhecido. 

Entao, avistamos, do alto, o grande curso d'água, serpean
do através de majestosas florestas virgens, e mostrando, em 
cada curva, belíssimas praias de arela branca. 

Adiante, pouco além do Culuene enxergamos, numa cla
reira da floresta, um espetáculo estranho: nove chocas, de 
forma oval, dispostas em circulo, e urna multidao de selvagens, 
inteiramente nus, agitando os br~os, correndo no pátio da 
taba, numa curiosidade incontrolável. 

O comandante do aviao, major Leal Neto, convidou·-me 
com um gesto a entrar na cabina de comando. 

- Ayres! - disse-me ele - urna aldeia . . . lá embaixo! 
Quem sao. es tes indios? 

Observo-os do ar e, sem dificuldade, logo os identifico 
perfeitamente: 

- Sao os Kalapalos - respondí - e nesta aldeia mora 
Diacui, a minha noiva ... 

O aparelho sobrevoa a taba e, logo depois, se dirige para 
leste, ou antes, para o Pasto do Culuene, situado As margens 
deste rio. E, ao fim de alguns minutos de vóo, avistamos o ram
po de pauso e as casinhas do Posto. Ao lado, ergue-se a aldeia 
de verao dos Kalapalos, que está abandonada nesta fase do ano. 
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Aterrissamos. De repente, surgem das choupanas do Pasto 
alguns indios, totalmente nus, com arcos e flechas nas maos, 
alegres e sorridentes, porém, cheios de curiosidade. Aparecem, 
entre eles, dois homens brancos, descalcos, com roupas gros
seiras. Eram Odilon · e Humberto, funcionários da Fundacao 
que ali residiam, zelando um~ pista de pouso longe do mundo 
exterior. 

Os repórteres des·cem do aviao. O Deputado Bezerra foi o 
primeiro a por pé em terra. 

Entao, os indios aproximam-se e logo perguntam ao 
Deputado: 

- Tomai-tí-toi húgue? (Como te chamas?> 

A tripulacao desembarca, também. Por último, deseo eu, 
sobracando embulhos e caixas, isto é, presentes para os· sll
vícolas: colares, facas, espelhos e o u tras bugigangas. Trago, 
ainda alguns vestidos para Diacui, porque sel de sobejo que ·vou 
6ncontrá-la na inocente nudez das selvas. Reunimo-nos, todos, 
ao lado do aviao. Surgem risos, abracos, perguntas, curiosida
des - tuda isso tornava alegre o ambiente. E Odilon, o encar
regado do Posto,. vai logo informando-me: 

- Ayres, Diacui nao se esquece de vocé. Já veio duas vezes 
ao Posta, saber quando voce volta. E ela fica. multo triste, 
quando chegam avióes, aqui, e voce ~a.o aparece. 

A tarde ia morrendo. Contávamos, apenas, com urna hora 
de sol. Resolvemos alcancar, ainda esse dia, a taba dos Kala
palos, localizada a 15 quilómetros da barranca do CUluene. É a 
aldeia de inverno, onde está o grosso da tribo. Foi lo~o combi
nada a partida. No Posto, ficariam os trabalhadores da Funda
~ªº e um dos tripulantes, a fim de culdarem do "Douglas". 

A nossa carávana compunha-se de cinco indios Kalapalos, 
trés tripulantes do aviao, o Deputado Bezerra, eu e os repórte
res Romildo Gurgel, Lincoln de Souza, o cinegrafista Genil 
Vasconcelos e o fotógrafo Gilberto Borowski. 

Partimos. Agora, o sol, já no ocaso, breve desapareceria. A 
selva estendia-se deserta. Reinava profunda solldAo naquelas 
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paragens magníficas. Silencio absoluto, interrompido de quan
do em quando apenas pelo grito de alguns papagaios, ou al
gumas araras, que procuravam os paradeiros da noite. Ao longe, 
no horizonte, para as bandas do norte, movimentavam-se ne
gras nuvens; e, urna vez ou outra, ouvia-se o estrondo do. tro
va.o, anunciando o inverno da vertente amazónica, isto é, a 
estaca.o chuvosa, que ia já demasiado adiantada. 

Os primeiros minutos da jornada, a pé, através da selva, 
transcorr~ram sem novidade. Os expedicionários, em fila in
diana, conversavam fumando e comentavam, com entusias
mo, as fases daquela aventura maravilhosa. As vezes, caminhá
vamos isoladamente, parando ou andando conforme nos apra
zia. Os índios, conduzindo nossas redes e os presentes para a 
tribo, nao paravam de rir, de tagarelar, também, numa ale
gria inc_ompreensivel, indiferentes aos espinhos da mata e aos 
mosquitos agr€ssivos. Tudo ia b~m. Mas, pelas oito horas, a 
noite escureceu completamente e, por isso, a caminhada tor
nou-se difícil para os homens brancos. Penetramos numa flo
resta espessa. EScuridáo completa. Paus, espinhos e c'ipós pelo 
caminho, ou seja, pela -estreita picada· ao longo da mata 
virgem. Atravessamos um pantano. Depois, surgiu um riacho de 
água fria. Atravessamo-lo, também, a custo, com água pela 
cintura, carregando, na cabeca, as nossas roupas e armas, e 
provisoes para trés dias, tais como latas de conserva, pao e 
rapaduras que trouxemos da civilizacáo. Felizmente, os indios 
muito nos ajudavam, pois eles carregavam, para nós, a no.ssa 
bagagem mais grosseira, e, deste modo, nos aliviavam da. rarga 
mais pesada. · 

E a marcha prosseguia. Apenas o clara.o das estrelas fil
tra va-se através da floresta. Oµ antes, a luz de urna ·ou outra 
lanterna dos expedicionários iluminava a estrada quase invisi
vel, que serpenteava por entre a luxui:tante vegetacao. 

Após tres horas de fatigante caminhada, dois índi~s. qu~ 
iam adiante, servindo-nos de guia, comecaram a lancar gritos 
agudos, que repercutlam por aqueles ermos tremendos. De 
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longe, a nossa frente, outros gritos responderam. Era o sinal 
convencionado dos indígenas. Estabeleceu-se, entáo, entre os 
selvagens, urna troca de avisos, ou urna conversacáo, a distan
cia, que se transformava em alarido imponente. 

Afina!, estávamos chegando a taba dos Kalapalos. Eram 
precisamente 10 horas da noite. Delírio da indiada... Os sel
vagens vem ao nosso encentro. Gritos. . . vozerio intenso, e cor
reria por todos os recantos da aldeia,. que se achava toda ilumi
nada pelos f ogos no turnos dos indígenas. 

Assim que penetramos no pátio central da taba, ou seja, 
na ocara, repentinamente nos vimos rodeados, de todos os 
lados, pelos silvícolas, por mais de 50 pessoas: homens, mulhe
res e criancas, todos inteiramente nus, todos cheios de curio
sidade, surpresos com a nossa presenca. E os nativos pronun
ciavam ·as únicas palavras que aprenderam, outrora, dos civi
lizados, perguntando-nos :. ~ 

- Como chama "caraiba" (homem branca) chegar aquí? 

Agarradas as máos, algumas criancas gritam, e choram, 
apavoradas· com a presenca dos homens brancas que chegam, 
inesperadamente, tao tarde da noite, e que, com luzes misterio
sas, - os flashes das máquinas fotográficas - rápidas como o 
relampago, iluminam a taba toda. 

Entretanto, logo que os Kalapalos me reconhecem, há um 
rebulico de satisfacao incontida. En tao, os indios . me pergun
tam: 

.,..... . Ayreti uitson Diacuí (Ayres casar com Diacui?). 

O cacique Kumatse também se me apresenta, alegre po
rém, com personalidade altiva de respeitável chefe indígena. E 
me informa: 

- Diacuí ande (Diacuí está ali) - e apontou para uma 
das chocas da taba. 

Entáo, imediatamente, fui. ao encentro da indiazinha, mi
nha noiva, e 3. encontrei no meio da habitacao, em compa~ 
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nhia de suas irmas. Dela me aproximei, e beijei-a na frente de 
todos ... 

Ao que parecia, Diacuí mostrava-se um tanto timida, ou, 
antes, encabulada, embora com encantadora amabilidade. Foi 
para mim urna satisfacao indefinida ver Diacuí reC'eber-me, ri
sonha e feliz, com tamanha ternura que nao estava no pro
grama da minha esperanca. Coloquei, no pescoco da donzela, 
cinco colares de contas vermelhas e brancas. Além disto, dei
-lhe um pacote contendo trés belos vestidos. Seus olhos ganha
ram urna luz extraordinária, quando abriu o pac-ote e contem
plou os vestidos estampados, sendo um de seda azul-claro. 

- lnháve tuanca. Ugue fuéro urucu - disse-me Diacui. 
(Vamos ao banho. Eu suja de urucu). 

É que Diacuí estava nua e, além disso, com o corpo todo 
pintado de urucu, o óleo vegetal, vermelho e de for te odor. 
Lembrando-se de que eu ·nao gostava de ve-la assim, entao 
c:'Orreu apressadamente a um ribeiro que desliza próximo a taba. 
Banhou-se e voltou logo, sorridente, já usando os colares e um 
dos vestidos com os quais · eu a presenteara. 

A noite já la adiantada. Recolhemo-nos, todos, as chocas 
dos indios. E dentro das mesmas, nos postes laterais, e ao lado 
das redes dos nativos, cada expedicionário armou sua rede. 
A enorme choca estava. iluminada por um e outro pequeno fogo 
que, durante a noite, cada indjo mantém aceso debaixo da rede. 
Os brancos deitaram-se. Estavam extremamente cansados da 
caminhada extenuante, e, por isso, em seguida adormeceram 
com todo o sossego. Os selvagens, porém, até alta madrugada 
tagarelavam, comentando, sem dúvida, o surpreendente aconte
cimento daquela noite. Eu nao conseguí conciliar o sono. Sen
tado na rede, pus-me a considerar a minha aventura, ao mesmo 
tempo observando atentamente os indios. Ouvia a sua palestra, 
uns em volta dos fogos, outros deitados em suas redes de al
godao e fios de buriti. Dormí quase ao am.anhecer. 

No dia seguinte ao da nossa chegada, pelas nove horas, 
reuni toda a tribo no pátio central. Entaó; fotam distribuidos 

O SEGREDO DE DIACU! - pedra dos Martírios - o mito ou a. realidade? 
No ano de 1673, Bartolomeu Bueno da Silva, o "Anhanguera", descobriu 

a Serra dos Martirios, onde se achavam estranhos sinais nas pedras, repre
sentando os instrumentos dos martírios de Cristo. Ali havia muito ouro, em 
quantidade qua.se que inesgotável. Eis a descri~áo dos roteiros de Bartolomeu 
e Antonio Pires de Campos: "O río banha o paredá o, onde estáo esculpidos 
os Martírios". "O dito Martírio fica subindo rio acima, da parte esquerda, com 
a parencia de galo, cruz, coroa, lan~a e mais coisas ... ". · 

Nunca ninguém conseguiu encontrar o lugar exato das minas. Mas, nas 
selvas do Xingu, a índia Diacuí revelou a seu esposo, Ayres da Cunha, º, segredo 
dessa pedra misteriosa (foto) que talvez esclare~a o Tesouro dos Martirios. 

5 
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Ayres e sua mulher Diacuí, quando a felicidade lhes sorria, logo 
após o seu casamento, na Candelá.ria do Rio de Janeiro. 

DIACUIZINHA, aos quatro anos de idade. Todas 
as manhas,. ao levantar-se da cama, escova os dentes. 
A menina está sendo criada pela máe do sertanista, 

na cidade de Uruguaiana, R. G. do Sul. 
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"1 zarari, o grande cacique . .. " 
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os presentes. Cada mulher indígena ganhou um colar. Cada 
guerreiro ganhou um fa ca o, espelho, colares e outros objetos. 

Demais, ao meio-dia, a tribo esta va em alvoroc;o festivo. 
o cacique reuniu os seus homens na ocara. Na presenc;a dos 
repórteres dos Diários Associados, o Deputado Teodoric'O Be

zerra perguntou, entao, se o cacique, e toda a tribo, p~rmitia o 
casamento do homem branco com a india Diacui. O cacique 
baixou duas vezes a cabec;a, em sinal de c·onsentimento, e pro
nunciou as palavras definitivas·: 

- Ozi, ozi! (Sim~ sim ! >. 
Diacu1 estava presente, ao meu lado e diante dos guerrei

ros Kalapalos. Nessa ocasiao, ficou esclarecido, ainda, o objetivo 
principal de nossa expedic;ao: levar Diacui para o Rio de Ja
neiro, onde, decididamente, se realizarla o seu casamento com 
o sertanista Ayres da -Cunha. Toda a tribo concordou. E o 
cacique Kumatse nao só consentiu, mas também resolveu mes
mo acompanhar o casal de noivos a "cidade grande", a fim de 
lá assistir as bodas. Outrossim: dois irmaos da Flor dos Cam
pos - Hálita e Diarrila - também iriam ccm a nossa car~
vana. Diacu1 ficou radiante de felicidade; correu para a sua 

•. 

choc;a, e em seguida ela voltou com um periquito verde, que 
mo presenteou ali mesmo diante de toda gente. 

- Húratéleva Ayreti cuiabá caraíba. (referia-se a cidade 
dos branc·os). - (Eu vou com Ayres para a cidade) . 

Estivemos ali, na taba dos Kalapalos, apenas d1:1rante a 
noite e a manha vindoura. Tinhamos de regressar imedtata
mente ao Rio de Janeiro, porque já lá se agitava urna exaltada . 
contenda entre etnólogos e juristas a respeito do romance 
racial que se desenrola nas selvas do Xingu. Por conseguinte, 
tinhamos de apressar o processo desse casamento e ganhar a 
dianteira daqueles que procuravam, por todos os meios possl
veis, evitar o enlace que seria considerado um slmbolo da co
munhao nacional entre a raca br~ca e a ind1gena. 

A HISTÓRIA DA ÍNDlA DIACUÍ 67 

Portan to, com Diacuí, no . Rio, poriamos em prática os 
nossos planos de luta contra os adversários do seu matrimOnio 
com o sertanista. Diacui seria registrada para o ato civil; seria 
bat izada, para o cas.amento religioso ; seria ela, em suma, pre
parada para todas as cerimónias necessárias. É por tudo isso 
que apressamos o nosso re~resso, a fim de c·ontinuarmos, ou
trossim, através do rádio e da imprensa, a luta por esse roman
ce do qual os jornais de todo o Brasil já davam noticias. sen
sacionais, com tantos "prós e contras". 

Entao, ao cair da tarde, deixemos 8, taba Kalapaloi e 
zarpamos. 

Diacui, o cacique e os dois rap$Zes nao tlveram médo al
gum do aviao; pelo contrário: portaram-se como verdadeiros 
militares do ar. O povo de todas as cidades do roteiro Culuene-

. -Rio de Janeiro, tais como GoiA.nia, Araxá e Belo Horizonte, 
recepcionou festivamente~ nos aeroportos, a caravana dos Diá
rios Associados. E os indios Kalapalos, pela sua parte, rece
beram grandes homenagens do mundo civilizado. 

10 - Diacuí chega ao Rio de Janeiro 

É o dia 14 de novernbro de 1952, no Rio de Janeiro. Sio 
18 horas. Tarde maravilhosa de sol. Ouvem-se rumores no ar: 
é um aviao "Douglas", bimotor, da Nacional Aerovias, proce
dente de Mato Grosso. Sobrevoa a baia de Guanabara e, depois, 
aterrissa no Aeroporto de Santos Dumont. 

O grande aeroporto está movinientadlssimo, aplnhado de 
gente. É gente assim, na rua, no saláo de espera e até mesmo 
nas proximidades da pista de desembarque. Pessoas de toda 
espécie: gente das favelas, do Flamengo e de Copacabana. 
Véem-se, também, diante do povo que ali se acha reunido, jor
nalistas, fotógrafos, repórteres e cinematograflstas. Nunca se 
viu tanto rebulico no Santos Dumont. E tudo isso para apre-
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ciar um dos acontecimentos mais singulares que já houve no 
Brasil. Isso tudo, enfim, para receber urna india das selvas 
brasileiras. E receber, também, o cacique Kalapalo juntamente 
com dois guerreiros da famosa tribo indígena do Alto Xingu. 

Portanto, parece que a cidade inteira se preocupa entáo 
com urna coisa única: assistir a chegada, ao Rio de Janeiro, da 
expedicao jornalística do Diário da Noite, que traz o cac·ique 
Kumatse, dois jovens da tribo, o sertanista Ayres da Cunha e 
sua noiva Diacui. 

Tao logo os altos-f al antes anunciam que o aviao da Na
cional estaciona, ouve-se um vozerio intenso e mal param as 
hélices urna barulhenta massa humana cerca o aparelho. En-' 
tao, o povo, delirante, quebra os cordoes de isolamento, numa 
tentativa de olhar de perto os poderosos silvic'Olas que domi
nam as florestas do Culuene. 

Mais de mil _pessoas aproximam-se do aviao. Todos querem 
ver, principalmente, a já famosa india Diacui, que, por urna 
fatalidade, é o grande amor de um homem civilizado. 

A escada de desembarque é, com multo esforco, encostada a 
porta do aviao. E abre-se a porta. O primeiro a surgir é o chefe 
Kalapalo, que se apresenta na sua indumentária tipica. Está 
semi-nu. Isto é, traja apenas um short, na cabeca ostenta alto 
canital de penas de arara, no pesc'Oco um colar de caramujo; 
bracadeiras de penas multicores e, nas mios, arco e flechas. 
A seguir surgem também dois rapazes indigenas: Hálita e 
Diarrila, enfeitados com penas e trazendo araras nas mios. 
E os selvagens nao mostram espanto algum diante do alvoroco 
dos curiosos. Ao contrário, permanecem calmos e sorridentes, 
multo felizes com a gentil ac·olhida que lhes dao os "caraibas", 
isto é, os brancos civiliz~dos. 

. Ente.o, o povo inteiro bate palmas e dá vivas ao chefe 
indígena. No mesmo instante, uma bateria de fo~ógrafos co
meca a trabalhar: estouram os flashes, e a policia luta para 
conter o atropelamento da multidio lncontida. 
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Por fim, Diacui, dando o braco ao seu noivo, aparece, cal
ma, sorridente, e saúda o povo carioca com breves gestos de 
máo. Está linda! Nota-se nos seus lábios um sorriso discreto 
e encantador. Veste· urna leve blusai de organza branca e urna 
saia estampada. Calca sapatinhos pretos, de salto baixo, com 
meias curtas e brancas. Os longos cabelos negros caem-lhe so
bre os ombros. Seus olhos pequenos e amendoados fitam curio
sos a massa humana, que ali se comprime. Diacui tr~z nos bra
cos e no pesco~o vistosos colares de pedras brilpantes, e na 
mao esquerda, um belo periquito, assustado com o vozerio 
inevitável dos curiosos. 

E 0 povaréu delirou: exclamacóes, ·gritos de entusiasmo, 
vivas, palmas, sorrisos, enfim, impossivel descrever as de
monstracoes de admiracao e surpresa dos que viam, pela vez 

· primeira, a interessante -indiazinha das matas do Xingu. 

Quando o sertanista e sua noiva desciam, devagar, as es
capas, sob a aclamac;ao do povo, eis que lhes veio ao encontro 
a poetisa Y ole Manon, que of ereceu a Diacui um belissimo 
buqué de flores naturais e um magnifico colar de pérolas. 
Era a homenagem da mulher· carioca a filha das selvas. Entao, 
a poetisa beijou a silvicola no rosto e, ao mesmo tempo, saudou 
o sertanista. Enquanto isso, e já muito antes, os repórteres, os 
fotógrafos e os cinegrafistas entravam em ac;ao. E batiam 
chapas, e rodavam máquinas, e andavam dum lado para outro. 
escolhendo os melhores lugares, os melhores a.ngulos, para do
cumen tarem o acontecimento alvorocante. Enquanto isso, en
fim, Diacui sorria satisfeita. E ao receber os presentes, falou 
com voz fina e doce: 

- Colar bonito! Agradecida. Gosto de "caraiba". Bonita! ... 

Ali estavam presentes, também, os representantes dos Diá

rios Associados, da Rádio Nacional, do Prefeito da cidade, e 
até mesmo do Catete. O professor Boaventura Ribeiro da 
Cunha, únko membro do Conselho Nacional de Protecao aos 
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indios, que se manifestou favorável ao casamento, foi o pri
meiro que abracou Dlacui ~ seu noivo. Depois, foram os re
presentantes da i:mprensa e demais presentes. 

Desembarcamos, afinal. O povo comprime-se em torno de 
nós. Entao, a seguir, devagarinho, os empurróes daqui e dali, 
abrindo camlnho por entre a multidao, o nosso grupo alcancou 
a camioneta do Diário da Noite estacionada do lado de fora 
do aeroporto. Em seguida, acompanhados de tres ou mais au
tomóveis, zarpamos para o recanto paradisíaco do Alto da 
~ávea, onde o Prefelto da cidade pos a nossa disposicao um 
pitoresco recanto. No meio do Jardim da Gávea, fomos hospe
dados numa cabaninha de bambu e sapé entre árvores fron
dosas. 

O Prefeito Joao Carlos Vital mandara construir essa habi
tacao especialmente para os hóspedes das selvas do Xingu. Na 
cabana, havia de tudo: redes de dormir, utensilios domésticos, 
frutas de toda espécie, e comidas prediletas dos indios. Em su
ma, com um regato próximo, que corria por entre árvores e 
arbustos rasteiros, ali estava a reproducao fiel do habitat dos 
Kalapalos. Por isso mesmo, os indios do Culuene, sobretudo a 
tndiazinha Diacui, sentlr-se-iam bem, como se estivessem na 
sua taba, ou antes, no seu próprio lar, em pleno contato com 
a natureza. 

Entretanto, como essa primeira noite, no Rio de Janeiro, 
estava muito fria, abandonamos a choupana de sapé, e o 
ambiente tranquilo do Jardim ,da Gávea, para hospedar-nos 
no Regina Hotel, si tu~do na Praia do Flamengo. 

Entao, voltamos para o centro da cidade. E num aparta
mento desse luxuoso hotel, com sérias dificuldades, anD.aram-se 
redes para os silvicolas. Porque os Kalapalos nao costumam 
dormir em cama, mas sim, unicamente em suas redes feitas de 
fios de algodao e fibras de palmeira buriti. 
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11 - Deslumbramento na "Cidade Maravilhosa '' 

Os dias que se seguiram foram, a bem dizer, de visitas ofi
cia.is e, principalmente, de divertidos passeios pela Cidade Ma
ravilh9sa. E também de visitas as principais casas comer~iais, 

onde os Kalapalos receberam inúmeros presentes, tais como 
roupas, sapatos, jóias, ferramentas de trabalho, e utensilios do
mésticos. 

A principio Diacui sentia-se fascinada, a todo momento, · 
outras vezes, tímida, diante de tan.ta grandeza, tamanha sun
tuosida.de, incessantes movimentos de povo e de automóveis. 
Os arranha-céus, os bondes elétricos, os veiculos de toda es
·pécie, as vitrinas, os agrl¡{?amentos de gente - tudo isso, enfim, 
lhe causava inquietante admirac;ao, e até mesmo assombro. 
É que a indiazinha do Alto Xingu· nunca tinha visto os esplen
dores da civilizac;ao, nem o formidável espetáculo do Rio de 
Janeiro. Por isso, ela indagava de tudo, em Ungua indígena: · 

- Tomai-ti-toi? Titome? (Que é isto? Como se chama?) . 

Todas as tardes passeávamos pela cid~de, desde a Av. Pre
sidente Vargas até ao Flamengo, Copacabana e Leblon, num 
automóvel de luxo que o Senador Assis Chateaubriand pós a 
nossa disposi~ao, a porta do Regina Hotel, onde estávámos 
hospedados. Ou entao o carro ia buscar-nos lá. no Jardim da 
Gávea, onde pernoitávamos durante as noites quentes. 

Urna tarde, deseemos em Copacabana. Alcan~amos a f or
mosa praia. E, em traje de banho, penetramos n'água. O rio 
Culuene era tao diferente: sereno e tranquilo. Mas quando 
os indios Kalapalos tomaram, pela primeira vez, aquele banho 
salgado nas areias de Copacabana, exclamaram: 

- Sal! Sal! Tuanca sal! (Sal! Agua sal!). 

Contudo, passaram- horas e horas brincando na praia. E 
riam, e gesticulavam, e trocavam palavras em seu dialet~. 
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O mar! Sim, f ora o mar que mais impressionara Diacui: 

- Tuanca séquero! - exclamou ela (Água grande!) . 

O cacique Kumatse e os dois jovens da tribo também 
sentiram-se deslumbrados ante os esplendores da "Cuiabá 
Grande" dos "Caraibas". Para eles, e para todos indios do 
Xingu, toda e qualquer ctdade se chama Cuiabá. Isto simples
mente porque a Capital do Mato Grosso f oi a prime ira cidade 
que um ou outro indio xinguano conhecera ; e, por isso, eles 
pensam que todas as cidades sao também Cuiabás. 

Agora, Diacuí prepara-se para visitar os homens importan
tes do Rio de Janeiro, isto é, o Presidente da República, os 
Ministros> o Prefeito da Cidade, os representantes do povo, 
bem como outras autoridades civis e militares. 

Para isso, piacuí foi, antes de tuda, enfeitar-se no insti
tuto de beleza "Helena Rubinstein", onde foi submetida a ma
quilagem e aos primeiros retoques de elegancia. Portanto, maos 
mágicas, no referido instituto, fizeram milagres no rosto da 
indiazinha Kalapalo e transmitiram a seus traeos um refina
mento que ela até entao desconhecera. Destarte, a beleza pri
mit iva da silvícola transfigurou-se, de repente, a ponto de 
confundir-se com qualquer gra-fina de Copacabana. 

Na tarde desse dia, o Palácio da Guerra .movimentou-se 
subitamente. Um alvor~o como por encanto, repentino, ines
perado. Isto porque quase toda a oficialidade do Palác·to se 
reuniu no gabinete do General Ciro do Espirito Santo Car
doso, entao Ministro da Guerra, para receber a famosa india 
e os aborigines do Alto Xingu. 

E foi, por assim dizer, urna verdadeira apot~.ose a visita 
da india, do chefe da tribo e dos jovens nativos ao Ministro 
da Guerra. As 14,30 horas, o General Ciro Cardoso aguardava, 
no saláo de honra do Ministério, com vários oficiais ali reu
nidos, a chegada dos Indios. 

A!inal, quando eles, em seus "trajes" típicos, ou seja, só de 
tangas, armados de arcos e flechas, o cacique com vistoso or-
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namento de penas a cabeca, apareceram em frente a porta cen
t ral do grande edificio, fervilhavam fardas verde-oliva por 
toda parte. Eram oficiais. Eram sargentos. Ou ainda os mais 
humildes soldados rasps. E também funcionários civis e curio
sos, e mulheres, todos estiravam o pescoco, na Ansia de verem a 
noiva Kalapalo, e os guerreiros do Xingu que se apresentavam 
quase nus, exibindo orgulhosamente, como trof éus, os canttares 
usados pelos guerreiros da tribo. 

Diacui, porém, apresentou-se lindamente vestida, com urna . 
toalete estampada, calcando sapatinhos brancas, de salto bat
xo, e beltssimos colares de pérola.S caiam-lhe sobre o peito. 

Os indios, enfim sobem pelo elevador e, no 3.0 andar, pe .. 
netram no gabinete do titular da Pasta da Guerra, que os 
espera com singular interesse. Diacui, alegre, expansiva, espa
l~ando sorrisos para todos,_ tendo a seu lado o sertanista, seu 
noivo. · ~ 

Entramos no luxuoso gabinete. O General Clro Cardoso, 
entáo, erguendo-se da sua cadeira, recebe o meu cumprimento 
e em seguida se dirige para Diacui: beija-lhe a mft.o" sorriden
te, e lhe of ere ce um magnífico colar de pérolas brancas. A 
1ndiazinha sorri, meigamente, satisfeita, e diz ao General: 

·- Furé atuto! Caraíba séquero atuto! Uotóve! 

Entao, o General, algo desconcertado porque nft.o compre
ende a lingua dos indígenas, pediu-me que traduzisse a frase 
que lhe dissera Diacui. 

- Colar bonito! Homero branca muito bom. Obrigada.l -
eis a traducao. 

E o Ministro da Guerra sentiu-se feliz c·om o elogio da 
moca Kalapalo ; riu-se e, depois, dirigiu-se ao cacique e aos 
rapazes da tribo. Fez algumas perguntas ao chefe indígena. 
Mas o indio nada entendeu, limitando-se, por isso, a sorrir, 
olhando para urna Bandeira Nacional que jazia ao lado do es
crltório do Ministro. E a -sorrir, o cacique, visivelmente interes
sado, perguntou ao General: 
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- Tomai-tí-toi? (Como chama?) . 

- É a bandeira do Brasil, a sua bandeira também -
respondeu o Titular. 

- Dá prá mim - pediu o cacique. 

Entao, o Ministro e os oficiais que ali se encontravam, e os 
demais presentes, acharam muita grac;a, riram-se a vontade .. . 

Enquanto isso, os índios apalpavam as estrelas das dra
gonas dos 0ficiais, com certa curiosidade. E neste momento, 
Diacuí, que se apoiava no braco do noivo, dirigiu-se para o 
General e disse-lhe: 

- úgue wuítson calié Ayreti telengo. 

- Que diz ela? - perguntou o Ministro. 

Entao, traduzi-lhe a expressao: 

- Está convidando a V. Excia. para assistir o seu casa
mento com o homem branca. 

- Sim, diga-lhe que . estarei presente a cerimónia, quan
do esta se realizar. 

E acrescentou para os repórteres que ali se achavam tam
bém: 

- Se o Servic;o de Protec;ao aos indios, ainda estivesse sob o 
meu comando, imediatamente eu autorizarla esse casamento. 
Isto nem se discute. Comigo, Diacuí já estaría casada! 

Por fim, os Kalapalos abrac;am, também, o General Mendes 
de Morais, que ali está presente - chefe da Administrac;ao do 
Exército. E abrac;am, ainda, o General Zenóbio da Costa, co
mandante da Zona Oeste. Entao selvagens do Xingu e civili
zados do Exército Nacional riem-se todos juntos, e conversam, 
mas ninguém se compt:eende, sena.o por gestos e pela m1mica. 

De repente, o cacique Kumatse desenrola um embrulho 
que traz na mao, dele retira um cauro de jaguatirica e ofere
ce-o ao Ministro da Guerra. O Titular agradece e, em retribui-
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c;ao, dá-lhe um cigarro. Mas o cacique nao gosta de fumar el.
garro dos homens brancos: detesta-o por ser muito forte. En
tretanto, apanha-o, pois que, para os indios do Xingu, recusar 
qualquer presente significa urna injúria grave. 

E assim terminou a visita dos Kalapalos ao Ministro da 
Guerra, de cujo palácio rumaram, numa cami~neta do 
Diário da Noite, par.a o Palácio Guanabara. Ai os aguardava 
nao só o Prefeito do Rio de Janeiro, Sr. Joao Carlos Vital, cómo 
todos os funcionários da Prefeitura. 

Entao, com o Governador da ·cidade, entre abrac;os e sor
risos, rea'lizou-se outra imponente recepc;ao aos indios do 
Xingu, sob o olhar de inúmeros funcionários e gente do povo· 
que ali se encontravam também, no Guanabara. 

o c·hefe nativo presenteou o Prefeito Vital com urna bela 
arara azul, trazlda das florestas do Culuene para esse fim. E · 
Diacuí ofereceu-lhe um lindo caracol branco. 

Depois disso, em breves palavras, agradecí ao Sr. Prefeito 
a hospitalidade que nos proporcionara, oferecendo-nos uma
choupana exótica, c·om relativo conforto, no Par.que da Gávea, 
onde nos recolhiamos durante as tranquilas noites da natureza 
cario ca. 

- Nada tem que agradecer - respondeu-me Carlos Vital. 
-. Voces sao meus hóspedes oficiais. Além disso, eu também 
sou favorável ao seu casamento c-om a filha das selvas bra
sileiras. 

Já era noite, quando deixamos o Palácio Guanabara, para 
dirigir-nos depois para o edifício do Diário da Noite. Ai, entao, 
o Senador Assis Chateaubriand recebeu-nos afavelmente, na 
sala da Diretoria dos Associados:· 

Tudo já havia sido previamente preparado. No seu luxuoso 
gabinente de trabalho, o Dr. Chateaubriand recebeu Diacuí: 
beijou-lhe respeitosamente a testa e ao mesmo tempo lhe deu 
urna preciosa pulseira de ouro macic;o. Diacui sorriu, mais feliz 
do que nunca, e lhe of ereceu, no mesmo instante, um lindo 
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periquito verde, que trouxera da selva unicamente para o seu 
padrinho de casamento. Sim, o Senador Chateaubriand seria o 
seu padrinho, pois já havia ele sido convidado para isso, por 
intermédio dos repórteres dos Diários Associados. 

No dia seguinte, houve recepcao solene na Camara dos 
Vereadores. Os Kalapalos, depois de vencerem urna barreira de 
povo, de toda .sorte de curiosos, subiram as escadarias do Pa:.. 
lácio da ca.mara Municipal, até que alc·ancaram o salag de 
honra. Ali foram recebidos pelos representantes do povo ca
fioca. Entao, o vereador Edgard de Ca.rvalho saud.ou os in
dígenas do Xingu, pronunciando uvi vibrante discurso, que foi 
agradecido, em poucas pala vras, pelo sertanista. 

De tarde, as 15 horas, a Flor dos Campos e seus irmaos de 
tribo foram recebidos, no Palác'io da Agricultura, pelo Minis
tro Joao Cleofas, que também seria padrinho do futuro casal e 
que consentiu o tal casamento. Mais do que isto: prometeu au
torizar · o casamento, caso houvesse alguma proibicao por parte 
do Servico de Protecao .aos indios. 

A visita ao Marechal Candido Rondon também foi um 
sucesso, sena.o urna festa familiar. O velho sertanista, o grande 
amigo dos indios, com os seus 90 anos de idade, recebeu ama
velmente Diacui, o cacique Kumatse e os dois indiozinhos. 
Recebeu-os de bracos abertos, em seu apartamento situado em 
Copacabana. 

As filhas do Marechal deram bonitos presentes para Diacui, 
ta is como anéis, brincos e colares. E Ron don, que nunca f oi 
contrário ao casamento do homem branco com a india dese-. , 
jou-lhes multas felicidades, exclamando: 

- Que seja um casamento feliz, muito feliz e duradouro! 

Os Kalapalos só nao puderam ser recebidos, no Catete. 
pelo Presidente da República, porque o Sr. Getúlio Vargas s~ 
achava enfermo. Há dias que nao dava audiéncia a ninguém. 
Entretanto, Diacui e o chef e da tribo f oram rece bid os pelo 
Vice-Presidente da República, Sr. Café Filho, também grande 
admirador dos nossos indios. 
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Outras visitas oficiais realizaram-se dias depois, inclusive 
ao Cardeal Dom Jaime Cámara, no Palácio de Sao Joaquim. E 
até mesmo no Senado Federal a Filha das Selvas foi recebida 
pelos Deputados e S~nadores do Congresso Nacional. 

Depois desses acontecimentos de tao boas recordacóes, os 
índios Kalapalos realizaram vários passeios, todos os dias, pelas 
ruas e avenidas e parques da Cidade Maravilhosa. 

Além de tudo isso, Diacui descobriu o cinema, e saiu deve
ras maravilhada pelo que viu. A indiazinha do Xlngu, ao lado 
de seu noivo, fez o transito parar. e os fas ficaram loucos para 
ve-la no cinema. Tal aconteceu, também, na televisao Tupi, dos 
Diários Associados, onde os artistas e cantores se c.urvaram aos 
pés da Kalapalo, numa ansia incontida de contemplá-la de 
perto, de vé-la falar e, assim, observar-lhe a sua personalidade, 
segundo diziam, de "india enfeiticadora". 

12 - A luta pelo casamento 

Consoante as declaracóes das autoridades competentes, a 
nossa Lei Civil enquadra no Art. 183-3 suas 16 alineas, todos os 
impedimentos concernentes ao·matrimonio. Pois bem, das proi
bic;oes do casamento de· Diacuí com o sertanista, nao consta a 
hipótese excludente do casamento entre silvícolas e civili
zados. Assiin sen do, e em f ac·e do nosso Código Civil, nenhum 
impedimento poderá afetar qualquer uniao legal entre doi.s 
indivíduos de sexos diferentes. Ora, é sabido que onde a Lei 
nao distingue, a ninguém é facultado distinguir, logo, é de 
se admitir como absolutamente legal o casamento entre quais
quer pessoas de sexos diversos, desde que estejam enquadra
das nas aludidas alineas do Código Civil vigente. Destarte, é, 
ainda, de se taxar de nulidade absoluta, .Qualquer disposicao 
regulamentar ou processual, contrária aos textos contidos no 
nosso Código Civil, e que constitui direito substantivo. 



78 AYRES CAMARA CUNHA 

Com relacao ao casamento da india com o homem branco, 
a novidade alvorocante já repercutía em toda parte quando, 
c·erto día, recebo inesperadamente um telefonema do Presiden
te da Fundacao Brasil Central, de cuja instituicao eu era fun
cionário. O Dr. Arquimedes Pereira Lima convida-me a compa
recer, tal hora, na sede do Conselho da FBC, para depor 
numa entrevista coletiva que ele, Arquímedes, darla a Impren
sa do Río de Janeiro, para refutar certas acusacoes feítas a sua 
administracao. 

Compareci a hora marcada. O salao estava repleto de ho
mens da Imprensa. Vi-me entao, pela primeira vez, no meio de 
vários repórteres e jornalistas. Assim que me chegou a oca
siao de falar, disse, entre multas as seguintes palavras: "Ape
lo para os senhores da Imprensa e para as altas autoridades do 
Pais, a fim de que seja estabelecida urna cláusula no regula
mento do Servico de Protecao aos indios, permitindo o casa
mento de brancos com indias. Porque desejo casar com a india 
Diacui e nao posso. Nao posso porque o SPI me nega o direito 
legítimo de contraír núpcias, C'Om a pessoa que realmente quero 
bem. Negam-me o sagrado dlreito que todos nós ternos: de amar 
a quem quer que seja e casar com quem desejamos. Negam
-me, enfim, esse direito proclamado pelo próprio José Bonifá
cio, o Patriarca da Independencia, quando dizia ser necessá
rio "proporcionar por todos os meios o casamento de indios com 
brancos e mulatos". 

Foi urna história extraordinária! O meu apelo foi ouvldo 
com profunda simpatía. E, no dia seguinte, quase todos os 
jornais do Rio divulgavam em manchetes, o rumoroso "~aso
-Diacuí'', que, dai por diante, causou tanta celeunia no Brasil. 

Nesse mesmo dia, a noite, na redacao dos Diários Associa
dos, eu assinava um documento pelo qua! a Imprensa do Dr. 
Assis Chateaubriand se C'Omprometia patrocinar o discutido 
casamento, para cuja realiza<;áo o ilustre Senador mobilizaria 
seus jornais, esta<;oes de rádio e de televisa.o. 

De sorte que repórteres e jornalistas acabaram por tomar 
conhecimento do meu problema, o que motivou estrondoso sen-
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sacionalismo. Ora, vi na Imprensa um poderoso aliado; e, com 
a publicidade, eu ganharia a grande questáo, por certo. 

Houve, entao, agitado movimento nas colunas de todos os 
jornais da Capital Federal, e também das principais ctdades do 
Brasil. Emitiram opiniao sobre o assunto juri~tas, cientistas, 
padres, deputados, senadores, juízes, sertanistas, etc. E a . ques
tao "casa-nao-casa", tqrnou-se urna tremenda polémica, que 
apaixonou vivamente todo o mundo. O pensamento dividi~-se 
em duas tendencias. O ardor dos argumentos era tao intenso 
da parte dos racistas como entre os que estimulavam a uniao -
das duas ra<;as. 

Enquanto se travava essa luta pela imprensa, pelo rádio e 
pela televisáo, intensa expectativa popular aguardava a decisao 
que o Conselho Nacional de Prote~ao aos indios dariá, em 
breve, ao "C'aso-Diacui". 

o Río de Janeiro contjnuava vibrando de satisfacao ia en
tusiasmo· com a presenca, em suas ruas, da equipe de Kalapalos, 
os quais, pela primeira vez, em uin gesto espontaneo, larga
vam-se de sua taba tranquila, nas florestas do Culuene, para 
aquele espetáculo de confraterniza<;ao de ra<;as que tanto em:.:. 
polgava o mundo oficial e a sociedade brasileira. 

Por outro lado, enquanto se aguardava a decisao final do 
SNPI, os patrocinadores do casamento recebiam, favoravel
n1ente, o pronunciamento da Igreja. Entao, a india Diacuí era 
instruida, por um sacerdote, nas principals verdades celestiais, 
ficando, destarte, habilitada para receber o sacramento do 
matrimónfo. Além disso, todos os papéis para o casamento re-· 
~igioso ficaram prontos, faltando, apenas, a apresentacao da 
certidao do ato civil. Ao mesmo tempo, porém, o processo de 

-Casan1ento era encaminhado, também, ao juiz Aderbal Sal
vador do Catete, que considerou tal matrimonio, um simbolo 
da uniao que deve reinar no Brasil, sem preconceitos raciais, 
e por isso prometeu realizar o enlace, nem que tivesse de su
prir judicialmente o c-asamento necessário. 

Por conseguinte, o primeiro passo realizado para a ceri
mónia religiosa f oi o batismo de Díacuí. A indiazinha do 
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CUluene · tornou-se crista. Pois recebeu o sacramento na ma
triz de Sáo Judas Tadeu, no Bairro das Laranjeiras, minis
trado pelo vigário da Paróquia, Padre Campos Góis. Serviram 
de padrinhos de batismo, o jornalista Roberto Groba, Diretor 
da Agencia Meridional, e sua senhora, d._ Elza Gama Groba. 

Neste ínterim, por duas vezes o Conselho de Protecat> aos 
índios reuniu-se, em sessao extraordinária e secreta, para de
liberar sobre a licenca para o rumoroso casamento. Mas o SPI 
nao se pronunciou, nem a favor, nem contra as bodas, contudo, 
resvalara para o terreno da protelacao, depois de _haver decla
rado que na próxima reuniao daría a resposta definitiva. 

Convém salientar que o Marechal Rondon, Presidente do 
Conselho Nacional de Protecao aos índios, manif esto u-se fa
vorável ao casamento do sertanista com a índia. E o velho 
batedor de sertoes e grande amigo dos indios, por várias vezes 
emitiu sua opiz:iiao pessoal, aprovando as núpcias. 

Foi entao que resolví, aconselhado, ou melhor, instigado 
pelos Diários Associados, constituir dois grandes juristas para 
defenderem-me. De fato, através dos advogadé>s CA.nd1do de 
Oliveira e Kléber Teófilo Ferreira, eu recorría ao Ministro da 
Agricultura, Sr. Joao Cleofas, o qual autorizaría o casamento, 
pois já havia antecipado essa decisao a vários jornalistas. É que 
o Servico de Protecao aos indios estava subordinado ao Minis
tério da Agricultura, e o Sr. Cleofas, de pleno acordo com as 
bodas. 

Finalmente, a 20 de novembro o Conselho Nacional de 
Protecao aos indios reuniu-se extraordinariamente, pela última 
vez, para decidir sobre o casamento da india. E por seis votos 
contra um, esse · Conselho negou autorizacao para o casamen.to 
da índia Kalapalo com o sertanista. Mas enquanto os conse
lheiros debatiam~ . secretamente, a questáo, o juiz Aderbal Cate-
· te, da 4.ª Zona do Registro Civil - a quem tora distribuido o 
processo de habilitacao do casamento - declarava oficialmente 
a Imprensa: 

"- Dentro de oito días, Diacui estará casada!" O Dr. Assis Chateaubriand, conduzindo a india Diacuí pelo bra~o. ambos 
protegidos pelos guardas do cordáo de isolamento, entram na Ca:ndelária. O 

ilustre Senador foi o padrinho no casamento religioso de Diacuí. 



ESQUEC.ER,( 

O vestidó de noiva entre os indios. Quando Diacuí chegou a taba de seus irmáos 
Kalapalos, exibiu o seu belíssimo vestido que usou na Candelária, quando 
recebeu as bén~aos de Deus em uniáo com o sertanista. As mulheres da tribo, 
como se ve na foto, contemplam a maravilha que Diacuí está mostrando. 

o(/ 
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E acrescentou. ainda, o magistrado: 

"- Queiram ou náo queiram os órgáos de Protecao aos 
indios, c·elebrarei o ato!" 

o juiz informou, também, se porventura o casamento fosse 
proibido, entáo, o seu consentimento seria obtido, de qual
quer maneira, por urna das seguintes formas: 

l.º - Através do Ministro da Agricultura, a quem está 
subordinado o Servico de ProtP.cáo aos indios, que 
reprova o casamento, por motivos étnicos e socioló_. 
giCOS: 

2.0 - Através de urna decisao judicial, a pedido dos noi
vos. numa Vara de Familia. 

Um dia após estas declaracoes, a Imprensa informava, em 
manchete, as . decisoes do Conselho: 

. ' 

"Proibido o casamento da índia Diecuí. Votaram 
cont~a o casamento os seguintes membros do Conselho 
Nacional de Prot~o aos tndios: General Júlio Cactano 
Horta Barbosa, que substituiu o Marechal Rondon, na 
presidencia do Conselho; . General Boanerges Lopes de 
Souza, Guilherme de Almeida, Coronel Amilcar Botelho 
de Magalhies, José da Gama Malcher e Heloisa Alberto 
Torres. O único voto vencido foi o do Prof. Boaventura 
Ribeiro da Cunh•.• 

Proibi.do! Seis votos contra um. Entretanto, o parecer do 
Conselho Nacional de Protecao aos indios, baseado em prin
cipios etnológicos, nao é, sistematicamente, contra o casamen
to de indios com brancos. Os C'asamentos inter-raclais sao até 

• 
incentivados pelo Servico, quando as tribos já se encontram 
em razoável periodo de assimilar.ao. Pretende que o indio, 
antes de casar com o branco, alcance primeiro um estigio de 
cultura, que facilite a sua adaptacao a outro meto. 

Acontece que os Kalapalos, como outros indios do Xingu, 
sao ainda tribos fechadas, tnteiramente fechadas. Nio falam 
6 
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sena.o a sua própria língua. Tem, a respeito do casamento, no
<;áo completamente diversa da dos civilizados. Dai ter negado 
permissao para o casamento de Diacui, por entender que a 
sua uniao com um branco seria aventura sem possibilidade 
de sucesso. 

Além disso, o que o CNPI discutiu nessa questao da india 
Di a cuí nao f oi o casamento, e sim, as consequencias da uniao 
sobre o processo de assimilacao. Procura evitar o futuro aban
dono das indias e o seu desajustamento, bem como a dos seus 
próprios filhos mesticos dentro das próprias tribos, que já nao 
os reconheceriam como membros. 

Eis aqui, em linhas gerais, o parecer do Conselho dos 
Índios, falado pelos seus membros e pelos seus etnólogos, após 
a votacao que resultou desfavorável ao casamento de Diacui. 

No dia dessa proibicao, os Deputados Federais Hamilton 
Nogueira e Joao Vilas Boas pronunciaram, no. Senado, vigoro
sos discursos em defesa do casamento da india e apelando para 
a realizacao do mesmo. E a luta continuava em toda parte. E 
a Imprensa.. por sua vez, registrava para o público ávido de 
novidades, as mais sensacionais reportagens em torno do "caso". 

O Globo, um dos jornais cariocas que mais reserva guardara 
no tocante ao casamento, soltou aos leitores a sua nota ·nestas 
palavras: 

"Casamento mesmo contra a vontade do Servi~ de 
Prote~io aos Indios. Amanhi o Ministro da Agricultura 
dará o consentimento para o enlace do sertanista com a 
índia. O casamento é perf eitamente realizável - afirmou 
o juiz Salvador Catete - Quem regula o casamento-pessoa 
é o Código Civil, e nesse caso a situa~io dos noivos satisfaz 
plenamente as exigencias da Leí". 

Também nessa mesma hora, o jornal Voz Trabalhista, 
lancava através de suas colunas urna série de mentiras e in-
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famias contra o noivo de Diacuí. Entre outras coisas, dizia o 
seguinte : 

"Epopéia do cabotinismo. Movimentam·se imprensa, 
rádio e televisio em tomo de um sensacionalismo cretino. 
Diacuí será a cha~e com que o aventureiro Ayres da 
Cunha ebrirá a porta do Eldorado onde jaz fabulosa 
riqueza. Fomos os primeiros a denunciar que · por. trás dessa · 
comédia extrema de amor mameluco, algo havia de podre, 
esconden do interesses inconf essáveis." 

E assim por diante, a polémica. em torno da discutida 
questao prossegu1a cada vez mats intensa. A decisáo do CNPI, 
que negou autorizacao para tal casamento, velo dar 'ao ro
mance do homem branca com a india do Xingu, um aspecto 
ainda mais apaixonante, provocando sensacional reacao entre 

' ' doutos e leigos. 

Demais, a presen~a da filha dos Kalapalos, com o seu noivo, 
no Rio de Janeiro, c·ercada da maior curiosidade popular, vierá 
excitar ainda mais a opiniao publica, já antes impressionada 
com esse drama de amor nascido nas selvas do Brasil Central. 
E, por fim, o caso ameacava transformar-se numa tremenda 
demanda judicial, visto que os advogados do sertanista fala
vam, e todo o mundo falava também, em recorrer da decisáo 
do Conselho dos indios. 

Entretanto, nao foi preciso a intervencao do Poder Judh
ciário, porque tres dias após o pronunciamento do . CNPI, as 
vinte e urna horas, através do Repórter Esso, c'Om surpresa de 
toda gente, estrondou no Brasil inteiro a noticia sensacional: 

"O Ministro da Agricultura, Sr. Joio Cleofas, auto
rizQu o casamento do sertanista Ayres da Cunha com a 
ínciia Diacuí!" 

Esta surpreendente · noticia. de fato, foi confirmada, no 
dia seguinte, pelos matutinos cariQcas, que publicaram, na 
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integra, a decisao firmada pelo titular da Agricultura, referen
te ao casamento da india, autorizando nestes termos: 

l . Ayres Camara Cunha recorre a Os. das decisóes do 
Conselho Necional e do Servi~o de Prot~o aos tndios, 
órgios diretamente subordinados a este Ministério, e que 
negaram liceo~ pera seu casamento com a india Diacuí. 

2 . A autoriza~o administrativa competia ao Servi~ de 
Prote~io aos tndios, que resolveu ouvir a opiniáo daquele 
Conselho. 

l . O parecer do Conselho Nacional, adotado pelo Ser
ví~ de Prot~io aos tndios, baseia-se em razóes de ordem 
sociológica, princípios etnológicos, pontos-de-vista sobre a~ 
condi~óes atuais da tribo e argumentos controversos de 
ordem moral. 

4 . O fato consumado, porém, e que nio pode ser reme
diado com solu~óes teóricas, é que o recorrente e a índia 
já tem vida em comum há longo tempo, conforme consta 
do processo, de sorte que o casamento para que o recor
rente solicita permissáo vem enquadrá-Ios nas normas do 
direito e da moral, tomando legítima uma situa~o exis· 
tente. 

5. Diente dessa situa~o, é mais indicado para a instan· 
cia administrativa consagrar de direito aquilo que já existe 
de fato, isto é, a uniio entre o funcionário da Funda9io 
Brasil Central e a silvícola. 

6 . Nessa~ condi~óes, acolho, na esfera administrativa, o 
recurso de fls., autorizando o casamento, ficando sua cele· 
bre980 na dependencia do MM. Juiz a que estiver afeto 
o respectivo processo de habilita980, pois o Poder Judi· 
ciário é o único competente para apreciar o aspecto jurí· 
dico da questio. 

24/ Xl/ 52 
(a) Joio Cleofas 
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. Este despacho do Ministro da Agricultura foi urna bomba! 
A notícia abalou toda a cidade, através de um auténtico furo 
da Agencia Meridional. 

Entretanto, horas depois de divulgado o despacho do Mi
nistro, os membros do SPI informavam a Imprensa que era 
perfeitamente possível a "anula~áo do casamento", se este se 
realizasse. 

"Será anulado o casamento da india Diacuí" - diz o jornal 
Radical. 

E acresc·enta: 

"O General Horta Barbosa; Presidente do Conselho 
do SPI, esiudando cuidadosamente o Código Civil Brasi· 
leiro, mostrou depois ao Conselho que o casamento pode 
ser impedido, toman.d~se como base os Artigos 180, 210 
e 212". 

Por outro lado, o Radical informava aos seus leitores os 
mais torpes julgamentos a respeito do acontecimento que aba
lava o País : 

"t deplorável - dizia o matutino - que se realize 
esse casamento, que esse aventureiro inescrupuloso, como 
todo herói de ri~dta, saia vitorioso. Enfim, o casamento 
de Diacuí já é um crime consumado. Já há, portanto, 
criminosos: esse homem civilizado que pretende viver 
como índio, tendo como esposa uma pobre indiazinha 
ingenua, . irá ingressar na taba dos Kalapalos para trans
f ormá-la numa fazenda, da qual ele será o senhor e os 
índios os escravos". 

E as versees variavam! 
Na opiniáo de muitos, teria sido o casamento, remate de 

um legitimo romance de amor, enquanto outros optavam que 
o sertanista nao passava de um rapaz vaidoso, exibicionista . e 



\ 

86 
A 

A YRES CAMARA CUNHA 

cabotino, ávido de "cartaz": trazendo sua noiva a Capital da 
República, ficou em evidencia por algumas semanas, fez ba
rulho, teve o nome vistosamente rotulado nas manchetes -
e ganhou bonitos presentes. 

Outra versao: Ayres da Cunha teria efetivado sua uniao 
com a india, em face das leis do País, visando polpudos lucros 
posteriores. Os Kalapalos sao senhores de grandes áreas de 
terra, por onde vao passar estradas de ferro e rodovias. Cons
ti tuíndo f amília com Diacuí - melhor do que ninguém ele está 
senhor da situac;ao e conhece as vantagens em perspectivas -
o sertanista passaria a ser um dos grandes interessados na 
valorizacao daquelas terras. Ayres fará prevalec·er seus direitos 
de herdeiro do cacique da tribo Kalapalo, promoverá, portanto, 
a indenizac;ao das terras desapropriadas dos indios. 

Em todo o caso, nenhuma dessas versoes jamais foi confir
m.ada. Verdade é que o enlace se deu em caráter excepcional, 
porquanto o casamento nao foi anulado, e sim, consagrado de 
fato, pela Leí dos civilizados, e pelo sacramento da Santa Ma
dre Igreja. E esse romance racial foi, na verdade, um dos acon
tecimentos de maior repercussao dos últimos tempos. 

13 - O casamento que empolgou o Brasil 

Finalmente, após úma serie de sensacionais ocorrencias, 
casou Diacuí, a indiazinha das selvas do Culuene, com o ser
tanista da Fundac;ao Brasil Central. 

O casamento civil realizado as 10 horas do dia 26 de no
vembro, no salao do Pretório, veio consagrar vitoriosamente a 
campanha intensa dos Diários Associados, que defenderam, 
em suas colunas, o direito inalienável, inserido nos textos das 
leis substantivas ~ adjetivas, de um homem unir-se pelo ma
trimonio a mulher que ama e escolbeu, naturalmente, para sua 
companheira. 
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Poucos minutos antes das 10 horas, Diacuí e eu, seguidos 
do cacique Kumatse e dos rapazes Kalapalos Diarrila e Hálita, 
entramos no edifício do Pretório, que se achava completamen
te apinhado de curiosos. 

Viajamos até ao Pretório em carro oficial do Ministério da 
Agricultura, ao lado de nossos padrinhos, o Ministro Joao Cleo
f as e esposa, Sra. Maria Olenka de Oliveira, representados pelo 
Sr. José Borba Tourinho e Dona Ruth Días de Assis Tá.vora, 
ambos pertencentes ao gabinete do Ministro. 

Diacuí trajava um vestido bránco de organza, sapatos bran
C'OS e levava um buque de flores naturais. Dava-me o braco, e 
eu vestía terno azul-marinho. 

Urna grande multidao, principalmente de mulheres pro
curava ver-nos de perta. E, nao fosse o corda.o de isolame.qto 
mantido pela Polícia Especial, Diacuí e eu, assim como os nos
sos padrinhos, seríamos espremidos pelo povo ali reunido, a 
porta do Pretório. 

Penetramos no edificio. Os curiosos seguiram-nos. 

Com a presenca do Juiz, ·Sr. Aderbal Catete, teve inicio a 
cerimónia, servindo de intérprete o Prof. Boaventura Ribeiro 
da Cunha que, depois de eu haver respondido a pergunta do 
Juiz, interrogou Diacuí, no dialeto Kalapalo, se aceitava como 
esposo o homem branco. A resposta foi dada imeqiatamente: 

- Oze (Sim ! - na lingua "caraíbe'', f alada pelos Kala
palos). 

A traducao foi feíta pelo Professor, com a atenc;~o do ca
cique Kumatse, que se achava ao lado da noiva. 

Entao, o Juiz perguntou, na forma da Lei, se alguém se 
opunha ao casamento do jovem par. Depois de esperar, em 
vao, que alguma voz de condenacao se erguesse, o magistra
do, colocando a borla a. cabe<;a e pedindo a todos que ficassem 
em pé, declarou: 
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" Nao havendo aposicao de impedimento e estando le-
galmente habilitados os contraentes, eu, Aderbal Salvador 
Catete, juiz da 7.ª Circunscricao, em nome da Lei, vos declaro 
casados". 

Gma salva de palmas coroou suas últimas palavras. Em 
seguida, houve vivas e votos de felicidades; Diacui foi abra
cada, primeiro pelos seus padrinhos, e depois pelas mulheres 
que enchiam todo o espaco do saláo, juntamente com os re
presentantes da Imprensa: fotógrafos e repórteres que ali se 
encontravam também, e que documentaram esse acontecimento 
social. 

Antes de terminar a cerimónia, o Juiz dirigiu-nos algumas 
palavras. Fez-me ver a responsabilidade que me cabe, doravan
te, como marido e como civilizado, entre os indios Kalapalos. 
Como esposo, no sentido de ser bom chefe de familia, de 
fazer sempre da india Diacuí urna digna esposa; como civili
zado nas selvas do Brasil Central, de tudo fazer pela felicidade 
e bem-estar da tribo AUe me recebe, incentivado pela luta, pela 
incompreensao sofrida e que· partira dos próprios civilizados. 
Era, a seu ver também, esse casamento um símbolo da uniáo 
que deve reinar entre brancos e silvicolas. 

O promotor Lúcio de Souza usou da palavra, afirmando que 
o matrimonio que aquela hora se realizava seria um ato simples 
e normal, nao fora os obstáculos opostos. Mas náo havia raza.o 
de ordem científica ou técnica, que pudesse impedir aquilo que 
a Lei nao impede, principalmente em se tratando da uniao de 
um branco com urna india. 

Por último, o juiz passou a. palavra ao Prof. Boaventura 
Ribeiro. O orador louvou a Justica pela maneira conscienctosa 
e digna como atendía aos desejos dos nubentes, ressaltou a 
contribuicao da Imprensa, para o feliz 'desfecho da questao e 
terminou dizendo que ao Ministro Joao Oleofas os noivos tam
bém deviam grande parte da felicidade que doravante desfru
tara.o, sob a protecao da Lei. 
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E assim terminou o nosso casamento civil, ficando a ceri
mónia religiosa para realizar-se dois dias depois, na igreja da 
Candelária. 

• 
A tarde de 29 de novembro de 1952, aquela em que Diacul 

caso u com o homem branco, f oi urna das mais ruidosas· e mais 
festivas que o Rio de Janeiro teve até hoje. Urna pompa nunca 
vista. O povo correu em massa para a igreja da Candelária, a 
fim de assistir o casamento mais ruidoso que se tem noticia no 
Brasil. 

A Candelária da Cidade Maravilhosa, fulgurante de luzes 
no momento supremo, abrigou cer~a de 10 mil pessoas, que se 
dirigiram para o grande templo a partir das 12 horas, muito 
embora o casamento fora anunciado, por todos os jomais do 
Rio, para as 15 horas. 

A Praca Pio X, em · f·rente a Candelária, está apinhada de 
povo. A porta da igreja, dezenas e dezenas de repórteres, de 
jornalistas, de fotógrafos e de cinegrafistas. Do lado de fora 
da igreja, cerca de quatro mil pessoas se aglomeram, querendo 
romper 'os cord6es de isolamento e penetrar no templo já intei
ramente lotado. 

De repente, cresce a zoada da multidao. E o povo se agita 
rumorosamente. É que, neste momento, chega o "Cadillac" do 
Senador Assis Chateaubriand, conduzindo Diacul e seus pa
drinhos, isto é, o próprio Dr. Chateaubriand, e, por parte do 
noivo, o Sr. Arquímedes Lima, representado pelo Sr. Coelho 
Leal. 

O automóvel rompe, vagarosamente, ~. imensa massa de 
povo que ali se comprime - pessoas de todas as classes sociais, 
desde os moradores da favela até as gra-finas de Copacaba
na. (9) 

(9) Grá-fino, individuo que é metido a rico e a elegante; pode 
ser sinónimo de aristocrata; grá-finismo, si tema dos grá-finos; 
granfo, forma regressiva de grá-fino, todos termos de gíria, mas 

já registrados pelos nossos dicionários. (Nota do "Clube do Livro'. '). 
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Entao, protegida pelos guardas encarregados do /policia
mento, que tiveram que usar de muita energía para conter a 
multidao, Diacuí desembarca do automóvel de luxo e come~a 
a subir os degraus do temDlo. 

A indiazinha trajava urna rica toalete de gorgorao de seda 
branca, com enf eites, sobre o peito, de penas brancas, de gar
<;a, tendo na cabe~a um diadema de penas daquela mesma 
ave. 

A Candelária nunca teve até entao urna igual assistencia, 
seja mesmo para outras solenidades. Estava literalmente cheia, 
desde a porta até ao Altar-mor. De fato, ali se encontravam 
milhares de curiosos, sobressaindo noventa por cento do ele
mento feminino. Mais de dez mil pessoas invadiram a igreja. 
Até os púlpitos fora.m tomados de assalto. Os guardas forani 
impotentes para con ter a multidao. . . Senhoras, velhas, mo~as, 
crian<;as, gra-finas e gente humilde de morro, só tinham um 
dese jo: ver o casamento da india com o sertanista. 

E Diacuí continua subindo os degraus da Candelária. Está 
realmente impressionante, com a sua pele bronzeada, os olhos 
ligeiramente amendoados, dentes magníficos, mas nao sorri 
para ninguém: sen te-se cansada, saturada. mesmo, porque 
ela nao gostou da manif esta~ao. Aquilo lhe foi um sacrificio. 
Quase desmaiou. De fato, sofrera muito; beijos violentos de 
mulheres entusiasmadas, abrac;os nervosos de homens alegres, 
calor intenso de urna tarde abafadíssima, e, finalmente, luz 
fortíssima de flashes sucessivos. 

Diacuí, afina!, galga o último degrau da igreja e nela pe
netra ... 

Súbito, lá dentro, todos se erguem, num movimento alvo
ro~ante. E os assistentes, que atulham aquele recinto sagrado, 
ao verem surgir a indiazinha magnífica a porta do suntuoso 
templo, largam imediatamente urna exclamacao só, ou um cicio 
palpitante: 

- É Diacuí! 
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E nesse instante: Diacuí entra no templo apoiada no braco 
de seu padrinho, Sr. Assis Chateaubriand. Todos os olhares 
se cravam na silvícola. Todos querem ver a india que conquis
tou o coracao do ho~em branc·o. Entao, conduzida pelo ilustre 
Senador, f ocalizada por mais de seis mil pessoás, alvo de to
das as curiosidades, por ali, ao longo da nave central, e por 
entre os cordóes de isolamento, Diacuí encaminha-~e fasci
nadora para o altar. 

Enquanto isso, a igreja estremece: os curios.os erguem-se 
sobre os bancos e as cadeiras, e trepam nos móveis, e avancam, 
e quebram o cordoes de isolamento. Foi entao que houve den
tro do templo cenas lamentáveis: móveis tombados, jarros e · 
vidros quebrados, panos de altares rasgados ou surrlpiad~s pelos 
aproveitadores das situa<;oes tumultuosas. Nao houve quem con
tivesse a massa humana que quería a todo custo, aproximar-se 
de Diacuí que, apoiada OQ bra<;o de seu padrinho, mal podendo 
caminhar por entre o povo, dirige-se, com grande dificul-
dade, ao encontro do seu noivo. 

Que momento de glória e felicidade ! No en tanto, DiacÚí 
nao ri nem chora - a primeira noiva, na história dos casa
mentos, que nao sorriu no maior dia de sua vida. Por isso, 
indiferente aquela cena deslumbradora, que se desenrola, exaus
ta, a fronte quase baixa, encantadoramente pálida, só mani
festa urna expressao de felicidade ao avistar o seu noivo, que a ''1 

espera nos degraus do altar-mor. Pois o. sertanista já ali se 
encontrava desde urna hora antes, bem como o cacique da 
tribo - Kumatse - e os rapazes Kalapalos, Diarrila e Hálita 
- todos trajando · elegantes ternos de brim branco. 

E ao aproximar-se do altar, caiu urna chuva de flores 
naturais - pétalas de rosas - sobre os noivos e o Senador 
Assis Chateaubriand. 

Diacuí aproxima-se de mim, e estende-me a mao com 
afável sorriso. Entao, beijo-lhe amavelmente a testa e ao 
mesmo tempo, com um lenc;o de seda branca, enxugo-lhe o suor 
do rosto. Depois, banhado de júbilo, dou.:.lhe o braco. E ambos 
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os dois, espremidos entre um fervilhar de gente - pois que 
nesse instante aquela avalancha de gente que lota totalmente 
a igreja, empurra-se, precipita-se, de roldao, de maneira bár
bara, para o altar - ajoelhamo-nos, de bracos dados, no genu
flexório ornado de flores. 

Enquanto isso, ainda, os homens da Imprensa se movi
mentam por todos os lados. E os fotógrafos, e os cinegrafistas, 
e os repórteres de rádio - m.ais de trinta operadores! - todos 
eles, a duras penas, aos empurróes, em meio aquela ruidosi
dade, aquelas violentas alegrias, estouram flashes, batem cha
pas, rodam máquinas cinematográficas ... 

E quando Diacuí se viu em frente ao altar-mor, estava com 
o seu vestido de noiva rasgado. Quase a deixaram de tanga ... 
Até a anágua de Diacuí f oí arrancada. É que de emocao e es
tranho carinho, o povo arrancou urna das pecas do rico e bo
nito vestuário de Diacui, quando, embora insatisfeita com a 
evidencia, a indiazinha se movimentava por entre a multidáo. 

Também no vaivém dos curiosos, o noivo teve o seu terno 
azul-marinho amarrotado, e o Sr. Chateaubriand, a gravata 
desajeitada. 

E a Candelária faiscava de luzes; fuzilavam os candelabros 
venezianos; e, no coro, os cantores, ao som do órgao, entoavam 
melodiosos canticos em louvor aos nubentes. 

Por fim, o sacramento foi administrado aos empurroes, 
em meio de grande tumulto: vozerio da multidao, protesto dos 
guardas ante a insistencia de pessoas incompreensiveis, que 
procuravam chegar junto ao jovem par. E a cerimónia foi 
realizada pelo padre Campos Góis, Vigário da Matriz de Sao 
Judas Tadeu, ajudado por dois outros sacerdotes e por alguns 
acólitos de batinas vermelhas. Realizou-se o sacramento, de 
acordo com o ritual católico. As perguntas iniciais, os nuben
tes responderam firmemente e, em seguida, a troca de aliancas 
e a béncao nupcial propriamente dita. 

O prof. Boaventura Ribeiro da Cunha, do Coléglo Pedro II, 
mals urna vez ainda, tal como no casamento civil, serviu de 
intérprete, para responder as perguntas dirigidas pelo sacerdo-
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te a Diacuí. E tal a bálbúrdia que o padre Góis nao chegou a 
proferir a prédica de praxe, sobre os deveres do casal unido 
pela igreja, pois houve necessidade de terminar logo o ato, em 
virtude do crescente . tumulto no interior do templo. 

Terminada a cerimónia, a nossa saída, quando recebemos 
vibrante salva de palmas e flores sem conta, atiradas por se
nhoras e senhoritas da sociedade carioca e, principalmente, 
alunas do Colégio Pedro Ii, o atropelo aumentou ainda mais. 
um grupo de pessoas amigas improvisou, dando-se as maos, 
um cordáo de isolamento, a fim de proteger-nos, facilitando.:. 
-·nos, assim, a nossa retirada do templo, a qual se deu por urna 
porta dos fundos, ou melhor, pe.la sacristia da Candelária, 
tendo sido eu e Diacuí, quase esmagados pela onda popular, nao · 
só dentro C'omo fora ·aa igreja. Por último, alcancamos, com 
inauditos esforcos, o automóvel que nos esperava, e que foi 

·seguido pela multidao a Jonga distancia. 

Finalmente, dias depois, publlcava a revista A Noite Ilus
trada, no seu número de 9 de dezembro de 1952, urna repor
tagem nestes termos: 

"Podemos dizer, sem. nenhum exagero, que nunca 
houve no Rio de Janeiro um casamento igual. Milhares 
de pessoas invadiram a Candelária. Até os ·púlpitos f oram 
tomados de assalto. Impotente os guardas para conter a 
multidiio. 

Enfim, o cas11mei~to de Diacuí com Ayres oa Cunha, 
na igreja da Candelária, trouxe a esta, prejuízos conside· 
ráveis. Os primeiros cálculos estimavam em 200 mil 
cruzeiros o montante dos estragos e roubos levados a ef eito 
durante a cerimonia religiosa. Prejuízos decorrentes de 
móveis, jarras e vidros quebrados, bem como panos de 
altares rasgados ou surrupiados pelos curiosos. Maior f oi, 
sem dúvida, o prejuízo moral, com a profana~o do templo, 
pois até os altares f oram. invadidos pela curiosiclade irreve
rente da multidio. Os fa tos que se verificaram na Cande
lária, no sábado último, haviam de ter impressionado muito 
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des~gradavelmente os representantes da selva, que, certa
mente, esperavam encontrar mais ordem, mais respeito, 
mais cHsciplina num ambiente que passa por modelo de 
progresso e civili~io". 

E assim, naquela tarde memorável de 29 de novembro de 
1952, foi celebrado, com magnífica solenidade, e grande balbúr
dia, o singular casamento que empolgou o Brasil inteiro. Foi 
este o maís falado e o maís espalhaf a toso acontecimento social 
da época. 

14 - Minha vida com Diacuí 

O fato de um hornero civilizado apaixonar-se por urna 
indiazinha bela e atraente nada tero de íncomum. Porém, o de
sejo de casar para morar com ela em plena selva, fugindo ao 
conforto da civilizac;ao, é urna renúncia que bem poucos com
preendem. Contudo, o amor, na expressao do poeta bíblico, mais 
forte do que a morte, realizou esse milagre do encontro entre 
a t aba e o bangaló. Ressentida e magoada, a ci_vilizac;ao pro
testa, porque percebe que nao passa de artificio a antítese: 
bugre versus civilizado. Foi o que acontec·eu comtgo, quando me 
apaixonei por Diacuí, manifestando publicamente ·o propósito 
de abandonar a cidade pela floresta e sepultar-me vivo no seio 
desta, para ressurgir no conchego do puro afeto, entre árvores 
e cipós. 

O espírito compreensivo de certos homens públicos, respon
sáveis pela sorte do nosso silvícola, fac'ilitou-me a concretiza
c;ao do sonho romantico, o mesmo que outrora, sob a forma 
de lenda, o poeta brasileiro Santa Rita Durao cantou, ao 
trasladar para a corte da Franc;a Diogo Alvares e Paraguac;u. 
Casei coro Diacuí, na capital <;la República cercado de amigos, 
na presenc;a de autoridades civis, eclesiástic·as e militares, e 
tudo foi urna festa sagrada, a que também compareceram in-

, 
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dios e curiosos. Juntos, eu e minha esposa, rum.amos para a 
selva, e no corac;ao da mata, na terra semidesvirginada pelo 
pé audacioso do sertanista, edificamos o lar agreste, rude e 
tosco', porém, firme e_ seguro. 

Ao passo que a felicidade parecía embalar-me a esposa 
nativa no vaivém de rede preguic;osa, mal poderla supor que 
me roe; a va o t eto a asa negra da graúna. 

Bastou que me retirasse, durante alguns días, para · su
prir com os recursos materiais da civilizac;ao o lar humilde. que . 
nos abrigava, e a mata vingou-se. de mim com o sacrificio da 
minha esposa. O golpe terrivel colheu-me de surpresa. 

o que vou narrar é urna das principais e mais felizes eta
pas duma existencia aventurosa: minha vida com Diacui, na 
taba dos indios Kalapalos, em plena selva do Alto Xingu. Fo
ram nove meses de suaves trabalhos e sublime felicidade, su
portados t ranquilamente 'ña companhia da lnteressante india
zinha das florestas do Culuene. 

Releva ponderar que, para atingir suas aspiracóes, Diacu_i 
se mostrou sempre de urna temeridade sem limite. Nao _houve 
preocupac;áo capaz de intimidá.-la, nem de faze-la sentir qual
quer e~tranho pressentimento, ao pensar que serla esposa de 
um homem de hábitos e costumes tao diferentes dos seus, cujo 
idioma nem sequer entendía. 

No entanto, sua confianc;a em si e no guerreiro branco era 
de remover montanhas. Ela situou abaixo do próprio afeto to
dos os preconceitos de seu povo e da sua raca. Nunca se sen
tiu encabulada, nem envergonhada de se apresentar comigo 
diante dos membros da sua tribo. Pelo contrário, com dignida
de e satisf ac;ao aparecía a meu lado, em todos os recantos da 
aldeia e em todas as reunióes da comunidade indígena. Desse 
modo, pois, passamos para o noivado e do noivado para o 
casamento. 

Nao morávamos em . choca, como os indios da regiao xin
guana, mas numa casinha de taipa, coberta de palha de pia-:-
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c;aba, idéntica a qualquer outra rústica habitac;ao de sert~nejo. · 
Nossa choupana erguia-se ao lado da aldeia dos Kalapalos, na 
solidao imensa das selvas. 

Nas margens silenciosas do rio Culuene, no ermo das ma
tas, longe do mundo, da maldade humana e das c·onvenc;oes 
sociais, vivíamos completamente ditosos. Tudo nos sarria e ne
nhuma sombra conseguia perturbar a nossa felicidade conjugal. 
Além disso, nossa ventura ia completar-se, pois, dentro de pou
co tempo, Diacui seria mae de urna criancinha, que seria o 
orgulho do nosso lar. 

Eu me ocupava nas atividades de sertanista. Nao somente 
percorria a selva, a pé, em busca de cac;a, mas c'Onstruia casas, 
tratava da ro~a e da olaria, bem como assistia os indios Ka
lapalos e Kuicu~os, amparando-os, socorrendo-os com remédios 
e com todos os meios de que eu dispunha. 

Diacui tinha verdadeira loucura por mim, e eu a amava 
como se deve amar na vida. O nosso convivio diário se proces
sava pleno de idilios, brincadeiras, distrac;óes, enfim, um reli
cário de bem-estar, porquanto jamais ocorreram fatos desa
gradáveis entre nós. Nem urna vez sequer nos desentendemos. 
Nunca deitamos mal-humorados. Jamais nos levantamos indi
ferentes, nem mesmo nos repelimos, e sim, a vida de um com
pletava a existéncia do outro. 

Minha preocupac;ao constánte, por conseguinte, era con
servar, dia a dia, e cada vez mais, a f elicidade de Diacui, a 
ineu lado. Por isso, meu propósito permanente era o , de corri:.. 

- gir suas pequenas incompreensóes, adestrando-a nos usos e 
costumes da cJvilizac;ao, embora ela já houvesse assimilado 
muitos de nossos melhores hábitos. A indiazinha, entretanto, 
no intimo, se bem que sensível as coisas belas e sensatas, era 
urna verdadeira crianc;a, nos modos de pensar e agir. Por isso 
mesmo, eu tinha para com Diacui paciéncia infinita, e em 
compensac;ao ela me obedecia docilmente. 

A medida que o tempo corria, Diacui se ajustava, admira
velmente, a vida dos civilizados. Já nao andava despida. Mes-
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mo o primeiro banho, no rio Culuene, só o tomava depois que 
o sol tombasse, quando nao houvesse nenhuma pessoa nas 
imediacóes. Inteligente, adquirira tamanho pudor no conceito 
crista.o da vida, que nao_ se despia nem mesmo na frente de 
sua mae, ou de suas irmazinhas. Sentía, até, certos ciúmes. Por 
exemplo: nao gostava muito que eu fosse a aldeia ; todas as 
vezes que para lá me dirigía a servico, ou mesmo a passeio, 
perguntava-tne quando regressaria, e apontava-me o sol, para 
dar-me nocao da hora, pedindo ainda explicac;ao do que eu 
ía fazer. Entáo lhe respondía invariavelmente, a verdade. Mas 
sempre lh~ ficava urna dúvida, ou melhor, certa tristeza que 
transparecia no olhar. 

Diacui nunca se habituou a dormir em cama. Por isso, 
dormia na sua rede, armada ao lado da minha cama: 

Também, noite já adiantada, quando a sua coberta lhe 
caía da rede, e a ouvia chamar-me e dizer~ em portugués in
correto, com a voz sonolenta: 

- Ayresi , cobeta . . . 

Entao, levantava-me e agasalhava-a c·onvenientemente. 

A Flor dos Campos já aprendera muitos dos hábitos da 
civilizac;áo. Todos os dias, ao cair da tarde, lavava os pés e 
calc;ava os sapatinhos pretos, de camurca e de salto baixo. As 
vezes, ao por do sol, convidava-me para um passeio pelo campo 
de avlac;ao, ou até a olaria, pois lhe causavam curlosidade aque
les servic;os. Outras vezes, íamos longe, multo longe, a pé, atra
vés da floresta, ou pelo cerrado, ou pela campina, a procura de 
mel e frutas silvestres. Nas horas de descanso ela me instruía 
na linguagem Kalapalo, e eu lhe ensinava o portugués. 

Asstm que anoitecia, Díacuí recolhia-se ao quarto, · para 
dormir. 

Por último, deixava o leito, geralmente, ao sair do sol, e 
ia aquecer-se na cozinha, em torno do fogao. Outrossim, esco
vava os dentes, mas nao todos os dias. Costumava tomar dois, 
tres e mais banhos por dia, no v~ráo, principalmente quando os 
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días eram abrasadores ; lavava os vestidos com sabao, ou com 
sabonete, mesmp que a inda nao estivessem precisando de 
lavagem. Substituía os lenc;óis usados e estava sempre bem 
asseada. Repetidas v_ezes, durante o dia, passava o pente sobre 
seus longos e negros cabelos. E quando ouvia o ruido produ
zido pelos motores de um aviao, aproximando-se do Posto, en
tao corría para o quarto, retirava da mala o vestido que mais 
lhe agradava, traj ava-o, punha dois e mais colares, fazia _a sua 
toalete, a pressa e depois se apresentava sorridente aos que 
chegavam. 

Além disso, revelava-se ótíma dona de casa, digna. Pro
curava adaptar-se, com notável perfeic;ao, aos meus costu
mes e nunca reclamava, quando eu a observava sobre qual
quer coisa que nao era do meu agrado. Ao pressentir que algo 
havia me desgostado, deitava-se na rede e- ali ficava esperando 

· por mim, até que eu lJ:l~ fizesse carinhos. 

Ademais, nos ·dias excessivaD'lente quentes, ela fazia ga
rapa, ou seja, água com ac;úcar, e ia levar-me ao trabalho. 
Também já sabia fazer café, cozinhar feij ao, macarra.o e, 
sobretudo, arroz de que muito gostava. Comía, porém, pouca 
carne: nias, em compensac;ao, sub,stituía-a pelo peixe, seu ali
mento predileto, de cada dia. Gostava tanto de peixe que, 
durante o tempo em que lidava com ~les, quer assando-os na 
chapa do fogao, quer comendo-os com farinha, ela permanecía 
sorridente, satisfeitíssima, brincalhona ao extremo. O de que 
mais gostava era, sem dúvida alguma, de rapadura, banana 
e goiabada, razao por que eu nao me descuidava dessas pro
visoes. 

As mulheres da tribo consagravam tamanha dedicac;ao a 
Diacuí que, de vez em quando, lhe traziam beiju, mingau de 
mandioca, peixes, e frutas do mato. Em retribuic;ao, a indía
zinha lhes dava rapadura, um pouco de ac;úcar ou de sal. Antes 
de faze-lo, porém, pedia-me consentimento, principalmente, 
quando desejava presentear a urna amiga objetos de valor, 
por exemplo, l.im vestido, um colar ou outra Jóia qualquer. 
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Quando Diacui queria distrair-se, sozinha, entrava para o 
nosso quarto, trancava-se a chave e absorvia-se n~ sua mais 
fascinante diversa.o: espalhava sobre a cama todos os colares, 
que eram para mais de trinta, e se punha a desmanchá-los, a 
alterá-los, ora tirando contas de uns, ora enfiando-as nos 
outros, ora ainda, examinando seus anéis, brincos, c'Orrentes e 
pulseiras. Sempre que eu bati.a a porta abria-a !mediatamente 
e, enquanto eu contemplava suas jóias, espalhadas em desor
dem na cama, ela ria, ria como crianca ingenuamente encabu
lada, sem motivo algum. 

Ultimamente, já em adiantado estado de gravidez, nao 
podia fazer muita coisa. Também, várias vezes, o cacique 
Kumatse advertiu-me de que eu nao devia executar certos tra
balhos, porque isso punha em perigo a vida de Diacui ou do 
filho que nasceria em breve. Mas eu tinha de trabalhar numas 
construcoes .que deveriam ser inauguradas no dia 7 de se
tembro e nao podía, consequentemente, perder tempo, nem ouvir 
aquelas repetidas supersticoes. · 

Urna tarde, Diacuí pediu-me um colar que lhe pertencia 
para entregar ao pajé da tribo, a fim de que este lhe abencoasse 
a maternidade. Dei-lho. E ela fo! ter com o curandeiro dos 
Kalapalos. Quando voltou, abriu o vestido e mostrou-me riscos 
pretos feitos com jenipapo, e vários arranhoes, sobre o yentre. 
Eram os sinais da intervencao espiritual do pajé. E trazia a 
mesma advertencia: eu, como marido, nao devia, de nenhum 
1nodo, executar servicos pesados, até que a crianca nascesse ... 

Enquanto esperava o filho, Diacui consolava-se com ~ 

boneca que ganhara de presente no Rio de Janeiro, por oca- · 
siao do seu casamento com o homem branco. Tinha adoracao 
pela boneca, da qual nunca se separava. Por duas vezes, quando 
lhe anuncie! que devíamos ir a Xavantina, de aviao, pergun
tou-me logo se podia levar consigo a boneca, o que demonstra 
sua maneira ainda infantil de encarar a vida. 

Sim, podia levá-la. 

Só urna coisa me amofinava: Diacui tinha um hábito 1n
curável de acordar-me quando eu sesteava, ao rneio-dia, fazen-
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do-me cócegas pelo corpo todo. Aquilo era urna brincadeira in
suportável, para mim, mas que a alegrava e lhe .Proporcionava 
prazer. Incomodava-me, porém eu nunca lhe disse nad~. Nessas 
ocasióes, servia-me Q.u~ ardil: abracava-a corn excess1vo cari
nho. E só entao ela esquecia o divertimento. 

certa manha, encontrei Diacuí estendida sobre a rede, com 

0 
rosto entre as maos e chorando amargamente. Vendo-a as

sim, perguntei-lhe a causa. Ela me respondeu com tristeza: 

_ Kalapalo imbilo ugue colaa! (Kalapalo roubou rneus 
colares). 

Diacuí havia contado seus colares e dera pela falta de 
alguns. De fato, eu também sabia ·quantos colares ela possuia, 
verifiquei que realmente faltavam tres. Nunca descobri, po
rém, o autor do furto. E só depois que lhe del outras contas,. 

· ela se sentiu conformada. . ~ 

Nao gostava de me ver barbudo. Por isso, quando _minha 
barba já se achava crescida, pedía-me até a insistencia que me 
barbeasse imedíatamente. Logo depois disso, ela beijava-me. o 
rosto com ternura, satisfeita e agradecida. 

Finalmente, por inconveniente que fosse a forca dos seus 
inocentes caprichos, estes acabavam por do!Ilinar-me, por con
quistar-me, visto que eu lhe satisfazia as fantasías mais extra
vagantes que porventura o coracao lhe ditasse .. E assim foi 
sempre, e assim vivemos absolutamente felizes, até ao dia fatal 
em que a morte nos separou. 

15 - Visita aos Kuicuros 

Certo dia, por volta das 13 horas, achando-me bastante 
fatigado dos trabalhos da manhá, deitei-rne, como de costume, 
na minha rede. E adormecí, tranquilamente, dentro da chou
pana. 
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Lá pelas tantas, sentí que alguém me fazia cócegas, no 
corpo, sobre as costelas. Acordei subitamente. Era Diacuí, "cha
teando-me", como se costuma dizer, com a sua brincadeira pre
ferida durante nossas intimidades. Mas, desta vez, ela vinha 
dar-me urna noticia: 

-- Ayreti, Kuicuro! Kuicuro! 

- O que, Diacui? Que queres dizer com is to? - indaguei. 

·- K uicuro! - repetía a indiazinha, surpreendida; e, com 
o bra90, apontava na direc;ao da estrada. 

Entao, levantei-me devagar, cheio de preguic;a. Em :>egui
da, ao ouvir ruido de passos, lá fora, aproximei-me da janela 
que estava entreaberta, e, voltando a vista na direc;ao indicada, 
avistei dois índios de outra tribo, chegando. Usavam enfeites 
nas orelhas. Traziam o corpo pintado de vermelho e preto, com 
arcos e flechas ao ombro, bem como as redes de dormir. 

Observei os indios com pouca considerac;ao, acostumado 
que eu estava c'Om essas visitas inesperadas, que apareciam de 
vez em quando, mas que raramente tinham caráter oficial. 

Pedi a Diacui um copo d'água que bebí de um trago e tor
nei a deitar-me. Antes disso, porém, olhando para o sol, ex
clamei: 

- Lago mais saberei o que vieram f azer es tes Ku~curos. 

* 
O sol já mergulhava no ocaso. Espalharam-se, por fim, 

através da selva, as sombras da noite. Nesse dia, ao cair das 
trevas, na taba dos KalapaJos, a margem esquerda do Culuene, 
houve conselho na tribo. Por isso, no meio do pátio da aldeia, 
achavam-se os selvagens reunidos em redor de urna fogueira, 
para receber as ordens do chefe supremo. Todos estavam aten
tos. O assunto a deliberar era dos mais importantes: a reali
za9ao do "Quarupe", ou seja, a c·erimónla fúnebre em me
mória de Afucacá, o famoso cacique Kuicuro. há pouco tempo 
falecido. 
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É que, ao meio-dia, os Kalapalos foram surpreendi~os por 
dois emissários inesperados: eram indios Kuicuros que che
gavam de sua aldeia distante. Por ordem superior, vieram con
vidar os Kalapalos para a festa do "Quarupe", que se realiza
rla no dia seguinte, a noite, e pela manha vindoura. Além disso, 
os recém-C"hegados trouxeram a noticia de que a tribo Ca
maiurá e outros grupos foram convidados e, por isso, compare
ceriam também, com todos os seus guerreiros. 

Portanto, nesse dia, ao anoitecer, o cacique Kumatse fez 
um longo discurso no seu dialeto "caraibe", ordenando aos 
seus guerreiros, e a tribo em geral, para que partissem, todos, 
para a aldeía Kuicuro, a fim de lá assistirem a c·erimónia re
ligiosa em homenagem ao chef e Afucacá que foi, em vida, um 
grande amigo dos Kalapalos. A aldeia toda o escutou com res
peíto e profundo siléncio. A partida realizar-se-ia no dia se-

. guinte, pela manha. D~~erminou-a a ordem de Kumatse. 

* 
Seduzido, tao--somente, pelo desejo de assistir a urna festa 

$elvagem, de caráter religioso e cultural, resalvo pa:rtir, tam
bém, para o aldeamento dos Kuicuros, juntamente com os 
Kalapalos. Antes, porém, convidei Diacuí. Aceitou o convite. -
Ficou contentíssima. Era a primeira vez que ela iria comigo a 
'Urna taba vizinha. 

Entao, na manha seguinte, ao despontar da aurora, com 
mochila as costas, apenas acompanhado de Diacui, afundel na 
imensidao da selva. Partimos na frente, sozinhos. A tribo toda: 
os homens, as mulheres e as crianc;as seguiriam depois, atrás, 
pelo nosso rasto. 

A gleba virgem que se estende ao longo da margem es
quérda do rio Culuene, apresenta um panorama realmente 
grandioso~ d!3 incomparável beleza silvestre. Aqui, ali e acolá, 
isolados no meio de vastas campinas, ostentam-se magnificas . 
bosques, onde predominam majestosas palmeiras ; a esquerda, 
destaca-se a orla de urna grande floresta, a :::.lastrar-se para_ o 
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Oeste ; de um lado e de outro da estrada dos índios, veem-se, 
também, manchas de cerrados compostas de árvores l'aquíticas 
e tortuosas ; e, finalmente, em vários lugares, belissi.mos ca
poes de buritis, que acompanham os ribeiroes e riachos, ou se 
espalham pelos terrenos baixos e pantanosos. É urna regi§.o 
impressionadora, ou melhor, um verdadeiro mundo primitivo, 
em toda a sua magnificencia. 

Durante a caminhada, Diacuí seguia a minha frente, le
vando urna pequena carga sobre a cabec;a, ísto é, a rede de 
dormir, enrolada, alguns utensílios domésticos e outras coisas. 
Eu seguia atrás com a carabina na mao, pronto para enfrentar 
um perigo eventual. Conversávamos de vez em quando. 

Caminhamos várias léguas através de matas e campinas 
inteiramente desertas, povoadas apenas por inúmeros animais 
selvagens, t~is como antas, onc;as, varas de porco-do-mato, 
manadas de veados, e aves de toda espécie se movimentam em 
todas as direc;oes. Vimos somente, correndo de um e outro 
iado da estrada, alguns veados do campo. 

* 
Chegamos as malocas dos Kuicurus, quase ao pór do sol. 

A beira de urna grande lagoa, erguem-se nove casas de 
forma oval e cobertura arredondada, dispostas em circulo, 
como é, aliás, o característico de todas as aldeias dos indios 
do · Alto Xingu, que possuem a mesma cultura, a despeito das 
notáveis divergencias linguísticas existentes. 

A taba compunha-se de urna ocara, ou seja, grande prac;a 
completamente limpa de vegetac;ao, circulada pelas chocas de 
sapé. A choca é um barraca.o comprido e largo, sem nenhuma 
divisao interna. Em cada habitacao dormem, em redes, vári.as 
familias, tudo misturado. 

No meio da ocara, os índios estavam reunidos, pois nesse 
local realizam-se as suas reunioes, danc;as e cerimónias re
ligiosas. 
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Aproximei-me, seguido de Diacuí, minha mulher e com
panheira de excursao. Bem depressa se espalhou, por toda a 
aldeia, a novidade alvoroc;ante: 

_ "Caraíba" Diacuí hiéve! (Homem branco e Diacui che-
garam!) 

E a todo momento exclamavam: 
- Ayreti, Diacuí ande hiéve! (Ayres, Diacui ali chegando ! ) 
Assim que alcancamos o pátio da taba, os selvagens nos 

cercaram, ávidos de curiosidade, mas todos alegres, amáveis, . 
demonstrando-nos agradável hospitalidade. Entao, algumas 
mulheres vieram receber Diacuí e levaram-na consigo. En
quanto isto, os guerreiros me ofereciam frutos do mato e os 
melhores alimentos que possuiam na hora. Em seguida, o novo 
cacique, de nome Huarrú, levou-me para sua choca, fez-me 
sentar numa rede, deu-me um canitar em sinal de amizade, e 
ali me fez descansar da · caµiinhada extenuad ora. Ali também 
já se encontrava Diacuí, no centro de urna roda de mulheres, 
todas sentadas no chao, mas sobre esteiras, num canto da 
grande choca. Estavam entretidas, conversando, ora por ges.
tos, ou pela mimica, com minha esposa, pois que a lingua dos 
Kalapalos é diferente da língua Kuicuro. 

Diacui, ao ter contato direto, pela vez primeira, com as 
mulheres Kuicuros, pelo encanto da sua grac;a, pelo desemba
rac;o das suas atitudes, inspirou logo de principio urna simpa
tia tal, que se tornou· tanto mais funda quanto maior foi a 
intimidade. As Kuicuros cobriram-lhe de presentes: colares de. 
caramujos, pulseiras e outros objetos domésticos. Além do 
mais, sentiam prazer em ser-lhe agradável, pois elas imagina
vam algo superior e de excéntrico na personalidade de Diacui, 
porque casara com um homem branco. 

* 
Estendeu-se por sobre a selva urna noite magnifica. Do 

fundo escuro da floresta, ruídos dos mais · estranhos se f aziam 
ouvi.r: eram os rugidos do guariba, multo ao longe, e, urna ve~ 
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ou outra, os esturros da onca pintada. Debaixo das árvores, 
atrás da aldeia, armei minha rede de dormir, juntamente com 
a rede de Diacuí, e ao lado das redes dos indios Camaiurás, que 
ali já se achavam acampados. A tribo Camaiurá pernoitou na 
mata, porque as chocas dos Kuicuros nao agasalham tantos 
hóspedes, por falta de esp~o. Porém, um lugar para mim e 
Diacui estava reservado. Preferí dormir ao relento, a fim de 
melhor apreciar a festa dos indios. 

Nessa noite, o céu estava limpo e a lua desenhava-se be
líssima, já no _poente. No acampamento, havia alguma coisa de 
fantástico: dezenas e dezenas de redes armadas ao lado dos 
fogos, cujas luzes vermelhas se espalhavam em todos os lados, 
por entre o arvoredo espesso; ouvia-se de vez em quando o 
tagarelar de alguns índios retardatários, uns sentados em tor
no das fogueiras, outros balancando-se sobre suas redes. 

* 
Antes desses fatos, . porém, ao crepúsculo, tiveram comeco 

os rituais da tribo Kuicuro, com grandes aparatos. 
Logo de inicio, a danca denominada "Tiponho", na qual 

tomam parte homens e mulheres. Todos, formando um só 
bloco, iam de casa em casa, batendo com os pés no chao e ao 
mesmo tempo entoando cantos misteriosos. 

Terminada essa cerimónia, que durou mais de urna hora, 
as mulheres retiraram-se, mas os homens iniciaram entao ou
tras dancas com maior entusiasmo ainda. E divertiram-se a 
noite toda, num alarido imenso de gritos e vozerios que davam 
medo, por assim dizer, como se ali estivesse urna multidao de 
ioucos ... 

No dia seguinte, a taba estava em festa alvorocante, ainda. 
Em todos os recantos da aldeia, alegremente, se agitavam os 

indigenas ; uns, adornavam-se com enfeites de penas de arara, 
de gavióes e de papagaios ; outros, punham a cintura tangas 
brancas e vermelhas feitas de fios de algodao ; ·3stes apresen ta-
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vam-se com altos capacetes e canitares de penas multicores a 
ca beca; aqueles, ainda, pintavam o corpo todo com urucu, 
jenipapo, carvao e tabatinga, numa confusa.o de caprichosos de
senhos e cores vistos~s. 

As mulheres, por sua vez, movimentavam-se, também, nu
ma atividade constante: cozinhavam peixes, mandioca, milho, 
batata-doce ; ou coziam beijus, ou preparavam frutas silves
tres, ou mexiam mingau de polvilho. 

Pelas dez horas da manha, realizou-se o "Quarupe", a dan
c;a sagrada dos guerreiros em volta_ do túmulo de Afucacá, velho · 
cacique que morrera alguns días antes. É costume tradicional 
da tribo, días depots do falecimento de um cacLque, celebrar 
pomposa cerimónia, isto é, o "Quarupe", em memória do 
finado, com dan~as e cantos religiosos. 

Entao, no meio da ocara, houve toques de flautas, ou 
"Ataaga"; canticos de morte, ao troar de maracás ; extensos 
diálogos, enfim. diversas evoi'uc;óes _a passo lento e em corrida, 
ao lado da sepultura do chefe nativo. 

Que formidável espetáculo eu vi, entáo! Os selvagens, tre"":' 
zentos pelo menos, entre Kuicuros, camaiurás, Kalapalos, Ya
walapity, Auetés e outros grupos, revestirlos de seus ornatos 
vistosos, movimentavam-se garbosamente no meio da praca da 
aldeia. Suas tatuagens vermelhas e as penas vistosas dos co
cares resplandeciam ao sol; os arcos e as flechas, em constan-

. tes movimentos, cruzavam-se numa confusao indescritivel; e 
os sons produzidos pelo bater de pés no solo e pelos gritos de . 
guerra repercutiam seus ecos no seio da Natureza. 

* Depois da sagrada cerimónia do "Quarupe", realizaram-se 
também as lutas corporais, a que dáo_ o nome de "Uca-uca", 
entre Kuicuros, Kalapalos e Camaiurás, saindo vencedores os 
Kuicuros por serem, de fato, os mais fortes e mais ágeis luta
dores das selvas do Alto Xingu. 

As mulheres e as criancas, sentadas no cháo, em frente 
das casas, com olhos atónitos, fixo no grupo de guerreiros, 
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guardavam religioso siléncio. E Diacui também, sentada no 
meio do grupo feminino, apreciava o empolgante espetáculo. 

Por fim, na casa do cacique Huarru reuniram-se os con
vidados para aquela festa e todos compartilharam do almo~o. 
Poré1n, como a· ch01;a náo comporta va a todos, os homens reu
niram-se, entao, no terreiro da taba. Para fazer urna refeic;áo 
coletiva, eles sentaram-se no chao, formando grande círculo, 
e no chao as indias colocaram as vasilhas de comida: panelóes 
de barro, e caba~as contendo bebidas fermentadas. Logo cm se
guida, o cacique fez a distribui~áo dos alimentos a todos, pri
meiro aos maiorais da tribo, depols aos "camáras", como sao 
chamados os individuos comuns, o que equivale, entre civiliza
dos, a um simples peao ou soldado raso. Entáo foi-lhes servido 
beiju, peixe assado ou cozido, farinha misturada com água, 
mandioca, m·e1 e frutos do mato. 

Logo depois deste banquete, come~ou o "Curupizo" que 
consiste na troca oficial de objetos, tais como flechas, colares, 
penas e ornatos de guerra. Dao a esta espécie de mercado o 
nome de "Moitará", também. Os guerreiros, reunidos em circu
lo, atiravam ao chao os objetos de que desejavam dispar, ofe
recendo aos amigos outra coisa qualquer de que nao necessita
vam. 

Foi durante esse último divertimento que eu tive a idéia 
de ir tomar banho, sozinho, na grande lagoa que existe ao 
lado da aldeia dos Kuicuros. Quando voltei, horas depois, nao 
mais encontrei os Kalapalos, nem os Caraiurás: eles já haviam 
partido, de retorno a sua taba distante. A festa havia acaba
do . . . 

Somente Diacui, sua mae e seus irmaos me esperavam no 
pátio da aldeia. Entre eles, alguns homens e várias mulheres 
da tribo estavam presentes para as despedidas. Horas depois, 
pela estrada deserta que margeia o Culuene, através da selva 
regressávamos a taba dos Kalapalos. 
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16 O segredo de Diacuí 

No ano de 1673, duas grandes bandeiras partiram da vila 
de Piratininga, hoje Cidade de Sao Paulo, e se embrenharam 
nos sertóes do Brasil Central, a procura de ouro, e de indios 
para escravizá-los. 

Urna das expedi~óes era chefiada ~elo célebre sertanista 
Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, ·q!.le levava um filho 
de doze anos de idade; a outra, c~mandada por Manuel de 
Campos Bicudo, acompanhado também de um filho de catorze 
anos. 

As bandeiras seguira~ por caminhos diferentes: uma to
mou o rumo da Provincia- de Goiás e a outra se internou no 
serta.o do sul de Mato Grosso. 

Depois de vários anos de longas e extenuantes caminhadas, as 
expedi~óes se encontraram nas encostas de maravilhosas monta
nhas. Ali, entao, os homens acamparam; cavaram aterra e, com 
surpresa geral, descobriram urna jazida de ouro, rica e inesgotá
vel. O grandioso conjunto de rochas da serra apresentava aspec
tos de coroa, de lan~a, de cravos, e de outros objetos evocadores 
dos instrumentos dos martirios de Cristo. Por isso, os bandei
rantes batlzaram aquele lugar com o nome de Minas dos Mar
tirios. (10) Havia tanto ouro que os filhos dos sertanistas brin
cavam sobre o cascalbo misturado com pepitas do precioso 
metal. 

Extraindo multo ouro, resolveram Bueno e Bicudo regres
sar para a vila de Piratininga. Dai em diante, nenhuma outra 
expedicao voltou á paragem dos Martirios, porque os paulistas, 

------
(10) O historiador Manoel Rodrigues Ferocin publicou uro 

livro, sob este título: A Mina dos Martirios. (Nota do "Clube do 
Livro") . 
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naquela época, estavam empenhados nos grandes descobrimen
tos das IVIinas Gerais. 

Porém, quarenta anos depois, o filho do Anhanguera voltou 
aos sertóes do Oeste, em busca dos Martírios, onde estivera com 
seu pai; mas ele nao se lembrou do caminho, que percorrera, 
antes, quando só tinha doze anos de idade, e por isso nao en
controu as minas. Outras bandeiras, também, partiram; ne
nhuma delas, porém, jamais conseguiu descobrir o lugar exato 
onde devem estar situados os Martirios. E o Eldorado tem per
manecido incógnito, até hoje. 

Faz mais de dois séculos que os sertanistas em vao pro
curam descobrir os Martirios, onde há tesauros em quantidade 
espantosa. Por isso, a procura das lendárias minas é reiniciada, 
todos os anos, e cada explorador sempre conservando segredo 
de suas pesquisas. Homens responsáveis chegavam a afirmar 
que já se ericontravam na pista certa.· Mas, até agora, n~da. 

Entretanto, duzentos e oitenta anos após esses acontecl
mentos, baseados num rotelro fornecido por urna indiazinha 
das matas do Culuene, poderiamos entusiasmar-nos com a 
possibHidade da descoberta dos Martíi-ios. 

* 
Passemos aos últimos tempos - 1953. 
Multo antes de casar com ·oiacui, apareciam, de vez em 

quando, nas selvas do Xingu, exploradores e aventureiros de 
toda espécie a procura das Minas dos Martirios. E todas as 
vezes que isto acontecía, os índios da regiao se mostravam pro
fundamente desgostosos com a presen~a dos intrusos no seu 
habitat. É que os indígenas procuravam ocultar, por todos os 
meios, um grande segredo que parecia fazer parte integrante 
dos seus rituais. 

Certo dta, depois de longás caminhadas por aqueles ermos, 
del inesperadamente as margens do rio Culuene e, !solado na
quelas belissimas paragens, me estabeleci na taba dos Kalapa
los, longe da civiliza~ao e das conven~óes sociais. Persistia nos 
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meus propósitos de dedicar a vida inteira ao desbravamento 
e conquista daquelas selvas, bem como a felicidade dos abori
genes do Alto Xingu. 

Os indios Kalapalos confiaram tanto em mim, que me 
deram por mulher urna filha de sua tribo. Porém eles nunca me 
haviam revelado o segredo insondável que muito• lhes preocu
pava. Entretanto, a medida que o tempo corría, c·omecei a no
tar que os silvícolas sabiam. onde se ocultavam os Martirios. 

* 
O Coronel Percy Fawcett, inglés; o aventureiro Fusoni, de 

Bueno.s Aires; e, por fim, o jornalista: Alberto de Winton, ame
ricano, - todos estes exploradores, quando procuravam as Mi
nas dos Martirios, foram mortos pelos indios do Xingu, segun
do a pior das hlpóteses. . ~ 

O sertanista mais famoso que se embrenhou naquela regiao 
selvagem, ou melhor, o mais persistente explorador de sertóes, 
na pesquisa de ouro, foi Fawcett, cujo desaparecimento apaixo
nou o mundo inteiro. (11) 

O destemido Coronel Fawcett, cioso da glória e das tradi
cóes britankas, depois de seus ·estudos e pesquisas na biblio
teca dos bramanes, no Oriente, ficou convencido da existén
cia real da Atlantida no centro geográfico do Continente sul
-americano, numa zona até entao inacessível. Verific·ou que 
na hinterlandia de Mato Grosso, há onze mil anos, quando o 
relevo topográfico era outro, existiu urna civilizacao deslum- , 
brante, boje perdida ou desapareC'ida como a de Tebas e a de 
Babilonia. Entao, o inspirado explorador inglés, contrariando a 
opiniao inabalável da Sociedade Real de Geografía de Londres, 
acompanhado do seu filho Jack e . do senhor Raleigh Rimen, 
avancou serta.o a dentro, na mesopotamia do Alto Xingu, a pro
cura da civilizacao ciclópica desaparecida, ou antes, em busca 

(11) Veja nota 8, no presente volume (Nota do "Clube do 
Livro") . 
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do Eldorado de Manoa, a cidade fantástica , ou em busca dos 
t eso uros fabulosos das Minas dos Martirios. Resol ve u Fawcett 
sacrificar-se em beneficio da História, e principalmente, da 
Ciencia, embora imaginando urna viagem fascinante, repleta 
de surpresas panorámicas: através da selva misteriosa, dantes 
nunca palmilhada por homens civilizados. 

Fawcett desceu o rio Kurisevu, esteve na taba dos Kuicuros, 
e dai se dirigiu para a aldeia dos Kalapalos. Depois, com estes 
indios, atravessou o CUluene, dirigindo-se, entao, para leste, 
no rumo do território dos ferozes Xavantes, onde teriam sido 
sacrificados. Parece que esta hipótese seja a mais plaus1vel. 

* 
Pois bem, casado com a indiazinha Diacui, f ilha de um 

poderoso cacique das selvas do Xingu, como vimos, certa noite, 
dois meses após o nosso casamento, na Candelaria do Rio de 
J aneiro. Diacui me revelo u um seg redo parecido, de certo modo, 
com o segredo dos Martírios. Disse-me ela que, em certo lugar, 
nao multo distante de sua taba, estavam as minas ; e perto de
las existía grande pedra cheia de inscric;óes, que indicavam a 
direc;ao exata da localidade onde havia multo ouro. Diacu1, 
para identificar o metal amarelo, abria-me a boca e, com o 
dedo, mostrava-me o dente de ouro, que eu possuo. A india, 
porém, pediu-me segredo ; instou para que eu nao dissesse aos 
Kalapalos coisa alguma do assunto que ela tratara; comigo. Mas 
nao me contive. Manifestei o desejo de pergu:p.tar aos indios 
o que sabiam, de positivo, sobre as minas. Diacui ficou .tao im
pressionada ante minha atitude, que me confessou o seu su
persticioso pressentimento: se eu perguntasse algo aos Kala
palos, ela morreria, como que castigada por haver denunciado 
o esconde rijo dos Martirios. Este f oi o estran.ho seg redo que 
Diacu1 me contou, com simplicidade e doc;ura indefinidas. Im
pressionado, entao, com o que ouvira, resolví, por intermédio 
d~s Kalapalos, obter alguns esclarecimentos a respeito deste 
palpitante mistério, pois achei pueril e destituido de sentido o 
presságio de minha mulher. Por que motivo a revelac;áo de um 
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segredo lhe custaria a vida? Que poderla valer aquela pedra 
de forma singular para atrair sobre Diacuí tao grande infor-
t . . ? un10 . .. . 

Em todo caso, apesar da emoc;áo que a história me des
perta va, sttrgia dentro de mim urna curiosidade infinita. Por 
isso, nao dei crédito algum as superstic;oes da Flor dos Campos. 
E, dias depois, reuni a tribo toda na ocara da aldeia e, na 
presenc;a do cacique Kumatse, pedi urna explicac;ao plausível 
sobre as interessantes revelac;óes, que me fizera minha querida 
companheira. 

Entao, os indios me disseram que, de fato, sabiam o lugar 
em que se encontravam os Martíri9s, a que davam o nome de 
"itaponho", o que significa "pedra grande". A vista disso, um 
belo dia, os guerreiros Kalapalos, Diacui e eu nos dirigimos 
para lá. Viajamos dois días, em canoas de casca dt jatobá, 
·subirído um rio desconhecido, a que· dao o nome de Tanguro. 
Surgia urna dificuldade após outra. A medida ·que subíamos o 
rio, os Kalapalos sentiam-se cada vez mais inquietos, porque 
naquela zona habitavam seus inimigos inveterados - os fero
zes Yarumás, que, até hoje, nunca foram vistos ainda pelo 
homem branco. Afinal, em c~rto ponto, os Kalapalos mostra
ram-me a pedra misteriosa. Entao, examinei-a, atentamente, e 
sobre ela guarde! segredo absoluto, esperando, no entanto, opor
tunidade para documentar e denunci~r sua existéncia as au
toridades competentes. Este era o segredo de Diacui - "itapo
nho". Deslindemo-lo: 

A pedra em apreco, por estar no leito do Tanguro, perma
nece oculta sob as águas durante nove meses do ano. Somente 
na estac;ao seca, ou seja, de junho até setembro, quando o 
rio baixa consideravelmente, é que se pode ver a referida pe
dra, que tem !números desenhos, em baixo relevo, representan
do cruz, estrelas, cravos, lancas, pontos e outros sinais es
quisitos. 

Além disso, como se explica a existéncia de certos caracte
res visivelmente gravados numa pedra enorme, que pesa talvez 

8 
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vinte toneladas ou mais, oculta numa regiao ainda completa
mente inexplorada, onde habita urna tribo selvagem que nun
ca manteve cantata com o homem branca? Poderemos admi
tír que as inscric;oes rupestres foram executadas por fenícios, 
assírios, egípcios, etc .... ?- Essas supo~icóes nao tém base 
científica, porque as figuras nao apresentain nenhuma seme
lhanca com os caracteres antigos da linguagem escrita daque
les povos. Seriam da antiga civilizacao da perdida Atlantida? 

Essa pedra com inscricao é denominada, pelos estudiosos 
de arqueología brasileira, "Itacoatiara", palavra indígena que 
significa "pedra pintada". A pedra do río Tanguro é a quarta 
que se encontra no Brasil, e que se procura relacionar com os 
Martirios. Existe urna no sudoeste goiano, no rio Pilóes, encon
trada pelo bandeirante Manuel Calhamaro, em · 1723. Outra 
Itacoatiara foi achada no rio Paranatinga, Mato Grosso, em 
1884, pelo italiano Lui~ Oddi, que supós serem as famosas mi
nas. Em 1888, o cientist4 germanico Paul Ehrenreich, descendo 
o Araguaia, encontrou outra Itacoatiara da qual se dizia q.ue 
eram os Martirios. 

Fato interessante é que essas inscricóes se acham em lo
cais de difícil acesso, sempre no leito dos ríos, .e em todas essas 
pedras se pode vislumbrar certas semelhancas dos seus dese

.nhos, com os instrumentos do suplicio de Jesus Cristo: coroa, 
era vos, lancas, etc ... Mas ninguém poderá afirmar, embora en
contre ouro no lugar, que ali seja o verdadeiro local dos 
Martirios, a nao ser que possamos provar que tal pedra se 
conforma com aquela que deu origem a tradicao. 

As g:randes Itacoatiaras sao elementos que atraem a aten
ea.o dos etnólogos, dos estudiosos, em funcao da arqueología, 
porquanto se presume que essas pedras estranhas pertencem 
a pré-história americana. 

Há, evidentemente, no desenho das Itac-oatiaras, urna "co
municacao" qualquer, a intencao de dizer alguma coisa. Tal
vez estas pedras sejam o trabalho de urna civiliz~ao desapa
recida, ou remanescentes do Império dos Incas, destruido por 
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Francisco Pizarra, em 1532. Ou entao foram os a~te_Passados 

dos nossos atuais indígenas que fizeram essas inscr1coes sobre 
as superficies planas das rochas. Tais ínscri~óes nao f oram 
gravadas pelos nativ.os, porque, como já disse.mos, os indios do 
Xingu nunca se utilizam ·de pedras para registrar os seus de
senhos comunicativos. 

* 
No dia do falecimento de rninha esposa, levei ao Culuene 

0 sr. William Gericke, conhecido cinegrafista residente em Sao. 
Paulo Nessa ocasiao, vendo eu que. ia perder boa oportunidade 
para documentar a Itacoatiara do Tanguro, resolvi, por isso~ 
revelar o segredo ao sr. Gericke." E convidei-o para ir comtgo 
ao local da importante descoberta. Mas só partimos um ano 

· depois. E apesar das di·ficuldades 1quase insuportáveis da via
gem fluvial, por entre numerosas cachoeiras, encontramos a 
pedra, que por sorte se achava entao fora d'água, poís era du
rante o mes de agosto e: c-onsequ~ntemente, em plena esta~ao 
seca. 

Finalmente, William Gericke filmou essa pedra interessan
te, cujo local parece que se conforma a descri~ao dos roteiros 
dos bandeirantes Bartolomeu Bueno e António Pires de Cam
pos, ao afirmarem ". . . que o rio banha o paredao, onde esta.o 
esculpidos os Martírios", e, ". . . o dito :r~artírio fica subindo 
río acima, da parte esquerda, coro aparencia de galo, cru.z, 
coroa, Ianca· e mais coisas ... " 

Como prova de que tudo quanto acabo de relatar é ver
dade, a qui está, comigo, a foto dos su pos tos Martirios - o mis
tério e a realidade ! - cujo segredo já torturou tantos serta
nistas e aventureiros, desde o tempo da penetracao bandeiran
te até ao presente, na mais ansiosa esperanca, sem que nem 
um deles conseguisse o seu objetivo. 

Diante desta minha exposicao, nao quero dizer, com isto, 
que descobri as lendárias minas de ouro. Absolutamente nao 
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as descobri! Apenas tenho em minhas maos um roteiro sin
gular que me f oi dado por minha esposa Diacui, roteiro este 
que pode servir para futuras pesquisas científicas, com as quais 
possivelmente desvendariamos o fabuloso tesouro dos Martirios. 

17 - A morte de Flor dos Campos 

A 400 quilómetros da taba dos indios / Kalapalos, está a 
Base de Aragarcas, um dos mais afastados núcleos da civili
zacao, situada a margem direita do Araguaia. E: urna cidade
zinha ainda em pleno nascimento, construida pela .Fundacao 
Brasil Central. 

Urna vez por mes, pelo menos, dali partiam os avióes desta 
organizacao do Governo, e também os "Douglas" da Forca 
Aérea Brasileira, e iam até a regiao do Alto Xingu, a fim de 
levarem abast~cimento para os postos do Culuene, do Xingu, e 
da Serra do Cachimbo. De sorte que, além da caca e pesca, 
minha subsistencia, bem como a de todos os funcionários da 
FBC que trabalhavam no interior da selva, dependia, em 
grande parte, das provis0es de boca levadas por esses avioes. 
Estes, porém, as vezes, passavam até quase dois meses sem vi
sitar-nos, deixando.,.nos, por isso, completamente isoladós do 
mundo civilizado, sem nenhuma noticia, sem recursos médi
cos e, sobretudo, sem géneros alimenticios. · 

Entao, quando isso acontecia, andávamos a ventura por 
aqueles campos sem fim ~ por aquelas soberbas florestas onde, 
por sorte, se encontra toda espécie de caca, tais como: vea
dos, antas, . oncas, porcos do mato, e multas av~ silvestres. 
Além disso, naquele reservatório natural e abundante de ani
mais selvagens, juntam-se variedades de peixes ·de todos os 
tamanhos, raza.o por que nunca nos faltavam tucunarés, pira
nhas, pintados, matrinchóes e. outros pescados. 
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Desde o dia em que me estabeleci na aldeia dos Kalapalos, 
a vida me sorria, pois encontrei a felicidade entre eles, prin
cipalmente depois que casei com Diacui, filha da tribo. Como 
já disse, eu e minha esposa nativa viviamos em perfeita 
harmonía e jamais ocorreram fatos desagradáveis entre nós. 

Mas o Destino parecia lutar contra mim, desviando-me dos 
caminhos que eu desejava percorrer, e perseguiu-me, de fato, 
até o momento em que me arrebatou a querida companheira. 
Parece, até, que tudo estava escrito. Dias antes do infausto 
acontecimento, nec·essitei afastar-me da tribo, porque obriga
cóes de trabalho forcaram-me á realizar t!ma viagem de ape
nas tres días até Aragarcas, onde tratarla de interesses do 
Porto do Culuene, junto ao Presidente da Fundacao Brasil 
Central. 

Assim que anunciei minha viagem, Diacui opós certa resis
tencia. Todas as vezes ·que eu tinha que me afastar, ela pro
curava prender-me. Entáo, expliquei-lhe que estaría fora poucos 
dias e, ao regressar, traria guloseimas de que ela gostava: ba
nana e rapadura. Em vista disso, e como eu nao podía levá-la 
comigo, depois de alguns protestos, cedeu resignadamente. 

E parti para Aragarcas, num aviao da FAB que passou pelo 
Posto do Culuene. Deixei minha esposa gozando perfeita saude, 
um tanto tranquila, esperando os presentes q~e eu lhe pro
metera. E quando me despedí de Diacui, na porta do aviáo, 
beijando-a earinhosamente, eu jamais imaginara que seria esse 
o nosso último encontro, e que eu nunca mais tornaría a ve-la. 

Devia voltar no dia 10 de agosto, mas nao me foi possivel, 
porque o aviáo atrasou. E nesse mesmo dia radiografei, de Ara
garcas, para o Rio de Janeiro, avisando ao jornalista Lincoln 
de Souza, meu particular amigo, de que daquele dia a um més 
Diacuí deveria dar a luz urna crianca. Neste momento, ainda, 
eu entrava em entendimento com um produtor cinematográ
fico sr. William Gericke, de Sao Paulo, para juntos f azermos 
um documentário intitulado "Minha vida com Diacui". Assim 
sendo, no día ~eguinte partiríamos para a taba dos Kalapalos, 
eu, de regresso as minhas atividades de sertanista, e Gericke, 
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com a sua máquina portátil cinematográfica, para fazer o refe
rido filme. 

Exatamente a essa hora, lá longe, as margens do Culuene, 
e sob o teto de urna choupana de sapé, desenrolava-se urna 
cena verdadeiramente comovedora. 

·Alta noite do dia 9 de agosto. Diacuí come~a a sentir as 
primeiras dores do parto. Imediatamente, é cercada por quatro 
parteiras da tribo: Teté, Fúza, Vucangurk e Fuálo. Na mesma 
choupana, onde viveu com o seu esposo, no seu próprio quarto 
de dormir, jaz a indiazinha deitada numa rede. Nenhum indio 
se encontra ali, pois, que, consoante os hábitos dos Kalapalos, 
os homens nao podem assisti.r ao· ato, de assistenc1a exclusiva 
das mulheres. Nem mesmo o cacique nao pode estar presente. 
Entao as parteiras aplicam massagem no ventre dB. Diacuí, ao 
mesmo tempo que lhe assegura.m os movimentos. Tudo vai bem. 
Até que, as duas horas da madrugada, a l.O de agosto, nasce a 
filha do sertanista com Diacuí. Pesa apenas 2 quilos e 100 
gramas. A crian~a chora muito. Entao, as parteiras aplicam-lhe 
um banho frío, com água do Culuene, e depois enrolam-na em 
um cobertorzinho e a coloc.am ao lado da mae. Esta c·ontempla 
a filhinha com ternura. No mesmo instante, as mulheres dao a 
menina o nome de Uacapu - assim se chamava a avó da 
Flor dos Campos. 

E as horas passam, e o estado de Diacuí, que antes pa
recía excelente, vai-se agravando. Aumentam-lhe as dores. É 

que a placenta está retida, por isso o sublime sacdfício torna
-se profundamente doloroso. A medicina dos índios é atrasa
díssima, ou multo rudimentar. Ninguém sabe retirar a placenta, 
que está colada. Surge, de repente, urna violenta hemorragia. 

Foi entao que a indiazinha, já quase na dolorida angús
tia da agonía, pronunciou, por duas vezes, este nome: 

- Ayreti! Ayreti! Inháve! ( ... Venha cá!) Ela chamava 
o seu amor, que nesse momento se achava tao distante. 

Agora, o dia já raiou. Diacuí sente o primeiro desmaio. 
Por fim, a constante hemorragia acaba por tornar desespe
rador seu estado. Foi quando as mulheres da tribo, algumas 
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chorando, outras profundamente tristes, entram no quarto para 
ver Diacuí morrer. Vao assistir os seus últimos momentos, antes 
de partir para a eternidade. 

A hemorragia continua abundante. Em vao, as parteiras 
procuram conte-la. Finalmente, as 15 horas do dia 10 de agos
to, Diacuí tornou a desmaiar, desta vez para sempre e. . . mor
reu ! Morreu olhando para a sua filhinha, que jazia ao lado do 
leito, enrolada num simples cobertorzinho de pelúcia. 

Horas depois, f oi a berta urna sepultura no meio do pátio 
da taba. Por urna considera~ao toda espec1al, a Flor dos Cam
pos seria enterrada ao lado do túmulo dos caciques da tribo, 
no centro da aldeia. Assim desejaram os índios. Fato único 
na história dos Kalapalos: Diacuí teria as mesmas honras de 
cacique, ser-1}).e-iam prestadas as mesmas homenagens de chefe 
supremo. Entao, ao cair da tarde, quase ao C'repúsculo, o corpo 
de Di a cuí f Oi enrolado. na sua própria rede, e a indiazinha 
baixou a cova com os seus colares, vestidos e todos os perten
ces. Só nao foi sepultado com ela o seu vestido de n9iva, pre
sente dos "caraíbas'', o qual, guardado com carinho, s~ria de
volvido ao viúvo. Depois, cada um dos guerreiros da tribo jogou 
um pouco de terra na sepultura, sobre a qual foi cravada, pelos 
homens brancos, urna tosca cruz de madeira, com esta legenda: 
"Diacuí - (10-8-1953) ". 

Finalmente, regressei ao Culuene, após quatro dias apenas 
de ausencia. Vinha tranquilo, sorridente, muito feliz, recostado 
na cadeira do aviao. Dali avistava a maleta cheia de presente's. 

• 
Presentes para Diacuí, relativamente insignificantes, mas que 
lhe proporcionariam contentamento. -1.té mesmo trazia um be
líssimo colar na mao, para colocar no pesco~o da indiazinha, 
no momento em que fosse receber-me a porta do aviao, como 
costumava fazer sempre. 

Pelo vidro da janela do aparelho eu via, displicentemente, 
o alegre colorido da paisagem, lá embaixo, isto é, o rio Culue
ne serpeando através do "Inferno Verde'', em cujas curvas, 
muito pronunciadas, se distendiam magníficas praias de areia 
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fina, e ao longo de suas margens se ostentavam as florestas 
virgens da Hiléia Amazónica. 

E quando o "Douglas" se aproximou da taba Kalapalo, so
mente aí comecei a preocupar-me: as margens do Culuene 
estavam completamente desertas. Nao havia ninguém, por ali, 
como se a aldeia e o Porto estivessem abandonados. Apenas 
urna bandeira negra, hasteada numa vara tosca, tremulava no 
alto barranco do río. Estremeci. Para que aquilo acontecesse 
seria preciso que houvesse sucedido algo muito grave, pois o 
mais longinquo ruido de um aviao era sempre urna espéc'ie de 
"toque de reunir". Entao, os Kalapalos imediatamente corriam 
para o campo de pouso, para as proximidades da pista, a fim 
de se acercarem do aparelho quando este aterrissava, e tam
bém para darem as boas-vindas aos que chegavam. Mas desta 
vez o Culuene ·esta va deserto: nao havia nlnguém no aeropor
to. A proporc;ao que descíamos e a paisagem se aproximava, eu 
ficava cada vez mais inquieto ... 

Por fim. o aparelho pousou. E ao abrir a porta do aviao, 
antes mesmo de saber o que realmente acontecera, senti c'Omo 
que urna punhalada ao corac;ao. Somente os dois trabalhadores 
do Posto se aproximaram. Vinham taciturnos, cabisbaixos, como 
se estivessem abatidos por urna grande desgrac;a. Foi nesse 
momento, ao perguntar-lhe o que ocorrera na aldeia durante 
minha auséncia, que recebi a dolorosa noticia: 

- Seu Ayres, Diacuí morreu ! 

Era o día 11 de agosto de 1953. 

Nao sel mais o que aconteceu. Fiquei transmudado. Senti, 
entao, como que urna vertigem: as pernas fraquejaram e en
trei num estado de torpor. E assaltou-me, de súbito, profun
da dor, como se eu próprio sentisse a aproximac;ao da morte, e 
tombei sobre o solo arenoso. Em seguida, levaram-me para 
dentro de minha choupana e ali estenderam-me sobre urna 
rede - assim me contaram depois, as testemunhas oculares. 
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Foi entao que os Kalapalos, homens, mulheres e crianc;as, 
vieram-me abrac;ar-me, confortar-me com a sua presenc;a, si
lenciosamente, um a um, murmurando a triste noticia. Decorrl
dos alguns instantes, . as mulheres da tribo trouxeram-me a 
minha filhinha, já enrolada numa das pec;as do enxoval que 
lhe haviam dado de presente. Quando recebi o fardozinho nos 
bracos, a mae e os irmaos de Diacui e algumas mulheres, come
c;aram a chorar amargamente num coro impressionante. 

Horas depois, mostraram-me o lugar onde Diacui fora se- . 
pultada, no mesmo dia em que fa.lecera. Vários guerrelros da 
tribo ainda estavam montando guarda ao lado do túmulo. (12) 

Consoante os rituais fúnebres dos Kalapalos, após a morte 
de Diacui um grupo de mulheres entrou no seu quarto e, no 
seu próprio leito, pintaram-lhe o corpo todo com o vermelho do 
urucu, desenhando figuras geométricas, pontos, tra~os, enfim, 
os mais estranhos desenhos. Depois, vestiram-na com o melhor 
de seus vestidos e puseram todas as suas jóias e, finalmente, 
enrolaram-na numa esteira de palha de buriti, que lhe ser
viu de caixao. Ao pór-do-sol foi sepultada, sendo a primeira 
mulher da tribo dos Kalapalos a ser enterrada com todas as 

(12) Os Kalapalos náo conservam mais do que uma hora os 
cadáveres insepultos. O sepultamento dos caciques e dos pajés se 
faz na pra~a da taba, no quadrilátero de postes grossos e baixos, 
ligados por um tran~ado. As mulheres sao enterradas ao l.ado das 
malocas, bem como os individuos comuns, e as crian~as de peito, 
dentro das próprias cho~as. Todos com a cabe~a dirigida para o 
oriente. Mas nenhum sinal demarca o lugar onde sé.o sepultados, 

exceto o túmulo dos chefes da tribo. Alguna dias depois de enter

rarem os mortos, os indios dan~am, cantam e se divertem sobre 

as sepulturas. Além disso, as armas, os colares, os enfeites e outros 
objetos de uso pessoal sao enterrados com os seus donos e apodrecem 

com o corpo. E nunca mais abrem a cova, jamais tocam nos ossos 

dos seus. De ordinário, vivem pouco, é entre eles veem-se poucos 
velhos. Atingem, em média, 60 anos de idade. (Nota do A.). 
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honras de cacique, no meio da ocara, ao lado da sepultura dos 
grandes chefes indigenas. 

Cavaram um buraco redondo de cerca de um metro de dia
metro e, no fundo, urna vala transversal que nos extremos 
penetrava a terra. Diacui desceu ao túmulo enrolada, ainda, em 
suas melhores roupas e com os seus vinte e tantos colares que 
recebera de p·resente quando estivera no Río de Janeiro. De
pois, cobriram-na de terra e, sobre o montículo raso e re
dondo, depositaram o restante dos seus pertences e mais urna 
porcao de peixe assado, beijus, mandioca e cabaca com água. 

Como seu marido, devia entrar num periodo de reclusao, 
lá deixando, durante um mes, cTescer o cabelo e nao permitindo 
que ninguém da comunidade me visse. Tal é o ritual a. que o 
viúvo deve submeter-se. 

O cacique da tribo, porém, absolveu-me da pena, por con
sideracao toda especial. Mas no dia seguinte deram-me o "ba
nho de purificacao" que só deveria tomar quando saisse da 
reclusa.o, cortasse o cabelo e raspasse a barba. O banho é o 
fim do luto e a liberdade de casar de novo. 

Urna grande panela de barro, coro capacidade para uns 
trinta litros, foi depositada no meio do pátio da taba. Entao, 
fui levado pelos "capitaes" para o ocara, e ali estaquei. O 
cacique Kumatse foi o primeiro a derramar urna cab~a d'água 
sobre minha cabeca. Depois Katá e Diarrila, os irmaos de 
Diacuí, fizeram exatamente o mesmo e, por fim, todos os guer
reiros da tribo, cerca de trinta individuos. 

Além destes rituais a que me submetera~, o cacique apre
sentou-me tres donzelas, as mais belas da tribo, inclusive sua 
própria filha, e urna irmazinha de Diacuí, para que eu esco
lhesse, entre elas, a minha futura esposa. Declinei do ofereci
mento. Nao poderia viver com outra mulher 9.o lado do túmulo 
de minha inesquecivel esposa. Durante este ritual, o cacique me 
devolveu o vestido de noiva da Flor dos Campos, que a tribo 
guardava como símbolo da uniao de um hornero brahco com 
urna filha da comunidade Kalapalo. 
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De noite, eu estava com profunda tristeza e nao pude dor
mir no quarto onde dormíamos sempre; onde ela me ia acordar 
em cada sesta e onde, todas as noites, invariavelmente, cha
mava-me sonolentamente: 

- Ayreti, cobeta! ... 

Por isso, armei urna rede ao relento e deitei-me. Mas nao 
pude dormir. Foi a noite mais longa e mais dolorosa de toda 
a minha vida. 

18 - Regresso a Civiliza~ao 

Os Kalapalos, em cuja taba morei cinco anos, nao querem, 
de rnaneira alguma, que .. eu abandone a tribo. Por isso, coro 
interesse simplesmente comovente e, sobretudo, com empenho 
sentimental, envidam todos os esforcos para que eu despose 
outra india, a fim de continuar convivendo sempre com eles.· 
Porém, mostro-me irredutivel: nao quero mais casar com nin
guém! Somente tomo a liberdade de me afastar em definitivo 
das selvas. Voltarei lá, apenas para erguer um túmulo-monu
mento para aquela que foi o grande amor de minha vida. 

Entao, apanhei minha filha, a quem dei o mesmo nome 
da Flor dos Campos, e seguí para ·a cidade de Uruguaiana, no 
Rio Grande do Sul, a fim de lá vi ver com minha mae, na · 
solidao dos Pampas. 

Quanto a pequena Diacuí, depois de batizada na Religiáo 
Católica, como fora sua falecida mae, passou a viver com mi
nha geni tora. 

Doze meses após estes acontecimentos, um "Douglas C-47", 
da For~a Aérea Brasileira, decolava do aeroporto de Xavan
tina, rumo as cabeceiras do rio Xingu. Levava a bordo, além 
dos cinco tripulantes, mais de 1.500 quilos de carga, isto é, 
presentes para os índios, um busto de bronze, que eu trouxera · 



\ 

124 AYRES CAMARA CUNHA 

de Sao Paulo; sacos de cimento, ferros e tábuas, cujo material 
fora doado pela Fundacáo Brasil Central. Seguiam também 
dois pedreiros, o sr. William Gericke e sua esposa, d. Lourdes 
Gericke, bem como o seu filho Fábio, um rapazola de 11 anos. 
Este casal batizou minha filha Diacuizinba e, por tal, torna
ram-se eles meus compadres. Aproveitando essa viagem ao Xin
gu, Gericke, que é produtor cinematográfico, iria filmar a vida, 
os usos e costumes da tribo, a .cujo documentário deu o nome 
de "Kalapalo". · 

O aparelho sobrevoa o rio Culuene e aproxima-se da taba 
dos indios; re.conhece o campo e, por fim, aterrissa. Entao os 
Kalapalos, meus velhos amigos, recebem-me com alegria inde
finida. A mae e os irmaos de minha falecida mulher abr~am
-me, afetuosamente, a porta do aviao, e derramam abundantes 
.lágrimas, ao mesmo tempo perguntando-me pela minha filha 
Diacui. Os guerreiros da tribo, todos, a urna, com insisténcia 
comovedora, pedem-me para permanecer entre eles e que ja
mais os abandone. 

Muitos dias fiquei na aldeia. Enquanto os pedreiros cons
truiam o túmulo de Diacui, ajudados por mim, William Geri
cke filma va a vida tribal dos indígenas: suas festas guerreiras 
e religiosas, suas cacadas e pescarlas, com apanhado de sons 
no próprio .local, pois para isso o cinegrafista levara toda a 
aparelhagem necessária. 

Dia 25 de julho, as 9 horas da manha, dois avióes teco
-tecos aterrissavam no campo de pouso do Culuene. Minutos 
depois, Dr. Arquímedes Pereira Lima, Presidente da Fundacao 
Brasil Central, inaugurava o Túmulo-monumento de Diacui, 
na presenca do chefe da Base de Xavantina, Dr. Olívio de . 
Souza, dois pilotos-aviadores da FBC, Olavo CavalcA.nti e José 
Póvoa, estando presentes, também, alguns funcjonários da 
Fundacáo. 

O ato religioso f oi oficiado pelo Padre António Colbacchini, 
da Missao Salesiana de Mato Grosso. O conhecido sacerdote, 
que há quarenta e cinco anos viv~ entre os indios Bororós, 
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aben~oou solenemente o mausoléu, de conformidade com o ri
tual romano. 

Também estavam presentes a essa humilde cerimónia cris
tá mais de cinquenta Kalapalos, entre homens e mulhere§, ten
do a testa o cacique .Kumatse. 

outro acontec'imento que despertou grande satisfacao entre 
os nativos foi a distribuicao dos presentes. Mais de 200 pecas 
de roupa, verde-oliva, doadas pelo Ministro da Guerra, General 
Ciro Cardoso, foram repartidas com os silvicolas, bem como 
200 quilos, ou mais, de f erramen~as de trabalho : machados, 
facóes tesouras, anzóis, facas e enxadas. Essas ferramentas fo
ram doadas por diversas casas comer.cia!s de Sao Paulo. 

Finalmente, hoje, a margem esquerda do rio Culuene, ao 
lado da taba dos Kalapalos, ergue-se um monumento de ci
mento armado. Sobre ele se eleva urna cruz, símbolo da reden
cao humana, e sob esta crtiz destaca-se grande placa de bron
ze,' com o busto de urna indiazinha em alto relevo, tendo ao 
lado os seguintes dizeres: 

DIACUf 
(Flor dos Campos) 

t 10-8-1953 

TU FOSTE A RAZAO DE MINHA VIDA 
UM SÍMBOLO NACIONAL E O MEU úNICO AMOR 

SAUDADE ETERNA DO TEU ESPOSO 

AYRES CAMARA CUNHA 

Diacui morreu ! Triste e desapontante final do romance ,. 
que empolgou o Brasil. Morreu Diacui ! Só o misterioso designio 
da Providéncia nos separou. Só a Fatalidade consegulu abater
-me. Baquee!, é verdade, . porque a provacao foi dura demals; 
porque, infelizmente, "por maior que seja a forca do sonho e 
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do ideal, estes acabam por esgotar-se, por consumir-se, quando 
nao encontram na vida real nem um apoio". 

Depois do doloroso drama que se desenrolou as margens do 
Culuene, desvaneceram-s"e-me por completo o sonho das selvas. 
Porque, sem Diacuí, nao poderei mais acomodar-me no am
biente rotineiro da aldeia Kalapalo. Por isso, compreendo, e 
disto estou seguro, que já nada mais posso esperar da carreira 
de sertanista, nem, muito menos, realizar o meu grande ideal: 
o de urna vida verdadeiramente tranquila, no seio das matas, 
trabalhando pela felicidade e bem-estar dos aborigines. das sel
vas do Xingu. 

Por conseguinte, ·profundamente desgostoso pelo passa
mento de minha extremosa esposa, abandono as selvas, defi
nitivamente, e regresso a civilizacao - esse regresso que se 
reveste da mais profunda tristeza - trazendo nos bracos minha 
querida filha Diacuizinha, cuja felicidade é a maior aspiracao 
de seu pai! 

Agora, depois de conviver longos anos entre os indios do 
Xingu e, finalment~. ao regressar a civilizacao, evoco a selva 
com saudade infinita, e nao a evoco em um estremecimento 
de imensa recordac~o. sim, porque a selva do Xingu, em verda
de, é um lugar excepcional: é bastante para um espirito aven
tureiro sentir urna vez em toda a vida o superlativo das emo
coes . .. 

Sim, posso dizer isso, porque viví lá, longos anos, na pró
pria taba dos indios. Perambulei pelas plagas virgens onde eles 
se movimentam. Vi os segredos. da Natureza e os perigos do 
desconhecido. 

Dessa forma, tal vez, eu ten ha identificado tudo. 

Tantas coisas observei, tantas sensacoes experimente! nas 
minhas viagens empreendidas tao por necessidade, quao por 
idealismo, que hoje nenhuma idéia tenho mais etas selvas do 
Xingu sem que as veja transpassadas por sentimentos dolorosos, 
porém, cheios de ternura indefinida. 
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Sinto-me feliz com isso, mas ao mesmo tempo inquieto, 
ou conturbado pelas multas recordacoes impressionantes que 
me assaltam eternamente. 

Em cada jornada, .fui atrás de urna ilusa.o, e em cada vez 
sofri um desengano. Entretanto, creio em ti, selva querida! 
Creio no teu futuro, porque días viraq. em que os homens pe
netrara.o em todos os teus recantos e, depois de muitos fracas
sos, muitos sofrimentos e desilusoes, arrancara.o as riquezas in
calculáveis, que jazem sepultadas em teu solo tao fecundo. E 
no sombrío de tuas glebas virgens encontrara.o enfim o "velo
cino" da felicidade. (13) 

Além disso tudo, civilizara.o a ti e a teus filhos bravios, 
que em teus ermos ainda estiverem. 

Novas horizontes comec;am, nestes últimos anos, a abrirem
-se aos olhos daqueles que se interessam pelas coisas do Brasil, 
a fim de torná-lo grande· e poderoso. 

Hoje, felizmente, o espírito do . bandeirantismo revive, tal 
qual como no século XVIII. É antes de tudo, um novo periodo 
das epopéias gloriosas da nossa História. E muitas coisas es
tranhas ainda viremos a conhecer, a proporcao que o's progres
sos civilizadores f orem marchando para o Oeste, entranhan·do
-se pelo desconhecido de um mundo gigantesco. 

(13) O autor refere-se ao velocino da mitología grega (o pelo 
de um carneiro ou de ~utros animais lanígeros) com o qual a deusa 
Nefele mandou arrebatar os seus filhos, Frixo e Hele, para salvá-los 
da ira de Ino Leucotéia, segunda esposa mortal de Atamante, pai 
das crian~as. Depois de ter sido salvo pelo carneiro mágico, Frixo 
imolou a Zeus o animal e ofereceu ao reí Etes a sua pele, o 
Velocino de Ouro, ou Tosao de Ouro, que foi pendurado num 
carvalho secular e guardado por um dragáo, gigantesco e feroz. 
Mais tarde, o reí Aclias ordenou a seu sobrinho, Jasáo, que fosse 
reclamar do reí ou Cólchida, no centro da A.sia, a devolu<;áo do 
Velocino. Esse fato mitológico constituiu o eplsódio da expedic;á.o 
dos argonautas. (Nota do "Clube do Livro"). 
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Tal é o prelúdio do grande desbravamento. 

Adeus! Terra de selvagem, mundo desconhecido, cenárto de 
tragédias apavorantes, das quais muitas Jamais serao conhe
cidas! 

Ainda tornarei a essa regiao misteriosa que tanto pesa na 
minha memória conturbada e onde encontrei a vida feliz e 
tranquila de urna barbaria medonha, eternamente adormecida 
na solidao imensa das matas. 

Se algum dia, porventura, ainda neste século, a civiliza
c;ao chegar as tuas glebas até hoje inexploradas, e, com os 
ruidos de fábricas, de automóveis, de usinas e de trens - e 
ísto virá, tenho certeza! - quebrar o teu siléncio absoluto, 
entao, talvez surgirá o meu espectro também - oh! bem 
humildemente - como obscuro contribuinte, para o progresso 
alcanc;ado. 

Até lá, selva querida! Eu te bendigo pelos longos anos que 
vaguei pelos teus ermos desconhecidos, pelas tuas plagas v\r
gens, as vezes, sem destino, sem rumo certo, de urna paragem 
para outra, indiferente a vida e aos perigos; te bendigo, ainda, 
pela fome, e f adiga, e sede que sofri no decorrer de minhas 
extenuantes caminhadas. 

Voltarei! .. . 

19 - DIACUt - A filha do sertanista 

Passaram-se muitos anos. Estamos, agora, em 1958. 

Numa modesta residencia, situada quase no c·oracao de 
Uruguaiana, vive minha máe Honorina que, apesar de ter já 63 
anos de idade, mostra um vigor tora do comum. É forte e 
bem conservada, mantendo ainda urna disposicáo extraordiná
ria para todo e qualquer servico doméstico. 
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"As grandes H acoatiaras . .. " 
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Em sua companhia, moramos nós, isto é, meu irmao Arnó:
bio, eu e a pequena Diacuí. Por conseguinte, o nosso lar é 
composto de quatro pessoas, apenas, sendo que Diacuzinha faz 
barulho por duas ou mais criancas juntas. 

Enquanto Arnóbio permanece o dia todo f ora de casa, 
dedicando-se ao comércio, eu, por minha vez também rara
mente me encoutro ao lado de mamá.e e de minha filha. Por
que ando sempre ocupado com as minhas viagens, ora por 
Sao Paulo, ora pelo Mato Grosso, quando nao pelas selvas do 
Xingu. 

É por isso que mamá.e vive, as mais das vezes, sozinha com 
Diacuí, tendo apenas, por companhia, urna cozinheira, que só 
permanece em casa pela manhá, entregando-se aos seus af a
zeres cotidianos. 

Entretanto, todos os anos vou a Uruguaiana, a fim de pas
sar alguns dias com mamáe e Diacuí. E, nessas ocasioes, tenho 
oportunidade de observar, em minha filha, e observar de ma
neira impec·ável, a sua personalidade infantil, com todas as 
suas tendéncias e inclin~óes naturais. 

Desde o berco, Diacuizinha se acostumou a rec·eber elogios 
e expressoes de carinho, raza.o por que os recebe sem acanha
mento e, nao raro, com indiferenc;a soberana. É urna crianca 
permanentemente inquieta: corre de um lugar para outro, tre
pa nos móveis de nossa casa, pula daqui para ali, salta mais 
além. E remexe em tudo: nas gavetas do escritório, da mesa, 
do guarda-roupa, e canta, e grita, e fala a toda hora, e indaga 
disto ou daquilo, e, finalmente, conversa sozinha. Em suma: é 
urna criaturinha irrequieta que, a meu ver, herdou do sangue 
indígena o temperamento altivo e arrebatado. 

Nao é, no seu género, um verdadeiro t~po de beleza infantil. 
De estatura regular, porém gorduchinha, aparenta extraordi
nária semelhanc~ com a sua f alecida maezinha: rosto re
dondo, f eicoes delicadas, narizinho Ugeiramente achatado, olhos 
negros e brilhantes, e dentes de maravilho~a perfeic;ao. Mas 
Diacuizinha possui, também, ao que parece, notáveis semelhan-
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cas comigo, tais como a cabeleira um tanto ondulada, quase 
crespa, os cilios espessos, e muito negros, as sobrancelhas tam
bém espessas, porém os olhinhos brevemente amencioados -
como os dos indígenas - testemunha da sua origem. 

Além disso, Diacuí é risonha, expansiva, divertida. A sua 
fisionomía revela urna vivacidade encantadora. Porém, é ex
tremamente sensível. ressente-se com o mais insignificante in
cómodo, chora facilmente, e urna simples dor de cabec;a~ ou 
gripe, deixa-a profundamente abatida, sem animo de f azer. 
coisa nenhuma. 

Diacuizinha tem predilec;ao apaixonada pelos objetos vis
tosos, como, por exemplo, brinquedos, vestidos e sapatos novos. 
Entretanto, em casa, nas horas de recreio, quer andar sem
pre descalc;a. Por isso, tao logo chega dos passeios, de que muito 
gosta, a primeira coisa que faz é pór imediatamente os pés 
no chao. Depois, vai brincar com as bonecas, ora num dos can
tos do seu quarto, ora na varanda aberta de nossa residéncia. 
E ali, na sua solidao, por assim dizer, palestra animadamente 
com as bonecas, como se estivesse no maior prazer de sua vida: 
repreende-as, dá-lhes conselhos, ou as maltrata com tapinhas 
ou chineladas. A sua predileta· é a boneca Lili, que de manha 
a encanta e, a tarde, lhe causa aborrecimentos. 

Demais, a menina aprende com f acilidade tu do .quanto 
mamae lhe ensina, mostrando-se muito obediente. Tem apenas 
um hábito persistente - gosta de chupar o bico, principal
mente nas horas de repouso. Nao consegue dormir sem a chu
peta. Até aos cinco anos, sua idade atual, possui este vicio ir
resistivel para ela, embora fa~amos todo o possivel para tirar
-lhe o bico. 

Diacuizinha nada sabe ainda sobre o destino da mae. Tam
bém ignora os acontecimentos trágicos que precederam sua 
vinda ao mundo. Ninguém lhe diz quem é a moca multo pare
cida com ela, do retrato que está na sala de visita de nossa 
casa. Portanto, nao conheceu outra mae sena.o a minha própria 
mae, que vem a ser sua vovó, razáo por que só chama d. Hono-
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rina de mamae, outras vezes de "manhe". Sempre que chega da 
rua, quando retorna dos passeios, quer comigo, quer com o tio 
Arnóbio, e nao ve logo a sua mae, entao imediatamente se póe 
a gritar, e até mesmo a chorar, clamando por sua mae. E, a 
noite, só consegue dormir tendo a seu lado, ou melhor, na 
cabeceira da cama, a sua maezinha. 

D. Honorina, por sua vez, tem paciencia infinita com a 
menina : dá-lhe vários banhos por dia, faz-lhe a sua toalete, 
satisfaz-lhe os caprichos de crianc;a, enfim, perdoa-lhe os 
inoC'entes deslizes. De resto, nao perde de vista a sua filha 
querida, toda hora perguntando por Diacuizinha, onde se en
contra, e o que faz, quando a pequena nao está ao alcance de 
suas vistas, o que raramente acontece. Sim, porque Diacui 
nunca val além dos domínios da nossa casa, senao bem acon1-
panhada, ou pelo pai, ou pelo tio, e, as vezes, anda com alguma 
priminha. Todavía, em nossa casa, sempre aparece urna ou 
outra crianc;a para brincar com Diacuí, e com um ursinho pe
ludo que é, também, o seu companheiro de cama. 

Meu irmao Arnóbio tem afeic;ao e carinhos paternais pela 
menina, a Diacuizinha, um respeito religioso pelo tío, que lhe 
faz todas as vontades. 

Aos domingos, pela manha, papai leva sua filhinha a San
ta Missa, e, de tarde, as vezes, ao cinema infantil. Outrossim, 
quando mamae consente, na companhia de suas primas Má
guida e Fátima, Diacuizinha vai, com elas, ao Jardim da In
fancia, o prédio bonito que se ergue no meio do parque de 
diversóes. 

A pequena Flor dos Campos levanta-se as oito horas. E a 
primeira coisa que faz é escavar os dentes. Depois disso, varre· 
o quarto e arruma a cama, como urna caprichosa dona-de-casa 
em miniatura. Muito em breve, vai morar com o sertanista, seu 
paizinho, na "Taba Diacuí", curiosa constrm;ao do mesmo estilo 
das tabas indígenas, edificada num dos mais longínquos bairros 
da cidade. 
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Minha filh a gosta muito de ínúsica. Por este motivo, ela 
permanece longo tempo, sentadinha, e bastante atenta, em 
frente da sua eletrola, ouvindo melodías infantis. É a única 
hora do dia em que .permanece quieta e calada, absorvida na 
sua mais fascinante sat isfac;ao - a música. Também é de urna 
inteligencia precoce. Responde a tudo, ou qualquer pergunta, 
com precisao, e até mesmo com certo humorismo. 

Um dia, Arnóbio repreendeu Diacuí, por causa de ·urna 
pequena desobediencia a mama.e. Disse-lhe: 

- Diacuí, deves obedecer sempre a tua maezinha, e obede
cer depressa ! 

Ao que Diacui retrucou: 

- E como é que meu tío nao obedece depressa, quando 
:r;namae o chama para almoc;ar? 

. ~ 
Outra feíta, Arnóbio ordenou: 

- Diacuizinha, tens de ajudar rnamae, nos trabalhos de 
casa. Por que nao ajudas a mae, assim como ela nos ajuda.? 

Entao, Diacuí retorquiu-lhe: 

- Mas mamae nao nos ajudou a consertar o muro do 
quintal! 

Urna tarde, meu irmao saiu ás pressas, como se achava 
vestido, a fim de comprar um remédio na próxima f armácia. 
Pois bem, de noite, quando nós estávamos a mesa, jantando., 
Diacuizinha saiu-se com esta: · 

- Mama.e, tenho urna coisa para te cuntar. Hoje tio Ar
nóbio saiu pelas ruas sem casaco, e só de chinelas. Ninguém 
faz isso! 

Diacui tem o poder de encantar a to~a gente. E também 
a facilidade de aprender palavras da língua lndigena. Prin
cipalmente algumas perguntas que lhe ensino. 

Lembro-me de ter, certa vez, apresentado a menina ao 
Bispo de Uruguaiana, Don Newton, que há multo desejava 
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conhece-la. Entao, ao apertar a mao do ilustre Prelado, Diacui
zinha perguntou-lhe, ingenuamente: 

- Tomai-tí - toi comungueto? (Como te chamas, rapaz?). 

E no mesmo instante, quando traduzi esta frase ao Sr. 
Bispo e as pessoas presentes, que acharam graca, Diacui inter
rogou-lhes, enquanto riam-se: 

- Titóme, méres? ! (Que é isso, criancas? ! ) . 

Minha filha recém-comeca a interessar-se pela sua origem 
indígena. Já sente certa curiosidade, talvez a forca de repetidas 
vezes me ouvir falar e~ selvas do Xingu, em lndios Kalapalos 
e, principalmente, em sua maezinha, que está no c'éu (assim lhe 
explicamos o destino de sua mae) . Suas perguntas por vez~s 
embaracam -me. 

Urna noite, estava eu examinando algumas fotografias de 
indios. Entao, minha filha apanhou urna foto, olhou-a e in
dagou: 

- Papai, papal! Que. é indio Kalapalo? É gente como nós? 

Dias depois, quando eu contemplava um retrato de sua 
falecida mae, Diacuizinha · aproximou-se de m1m e pergun
tou-me: 

- Por que, meu pai, por que mamaezinha f oi para o céu? 
Por que ela nao vem aqui? 

- Minha querida filha! - respondi-lhe - mamaezinha 
está nos espera~do no céu. Um dia, lá com mamaezinha esta
remos também . . . E beijei-a com ternura indefinida. 

Finalmente, que educacao daremos a pequena Diacui? 

Antes de tudo, dar-lhe-emos urna educacao crista, inteira
mente católica. A menina já frequenta o Jardim da InfAncia. 
E no próximo ano, ou seja, em 1961, será internada num. colégio 
de freiras, no de Nossa Senhora do Horto, em Uruguaiana, 
onde permanecerá até completar o curso ginasial.-Depois disso, 
veremos, entao, o novo caminho pelo .qual conduziremos a me-
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nina, a fim de faze-la feliz durante a tormentosa jornada da 
existencia. 

Até Iá, Deus te aben<;oe, minha dileta filha Diacuizinha! 

20 - última Viagem ao Alto Xingu 

Volvamos, agora, ao día 15 de julho de 1955. 

Há dois anos que se desenrolaram esses acontecimentos, 
isto é, o triste e desapontante fin~l do romance, que me mo- · 
dificara por completo o curso da vida. Hoje, volto mais urna vez 
as selvas do Xingu, nao só para rever os Kalapalos, velhos 
amigos, mas também para visitar o túmulo de minha inesque
civel companheira, que tao cedo o destino cruel me arrebatou. 

Partindo do Rio de Janeiro, num "Douglas DC-3", bimotor, 
da Forca Aérea Brasileira, depois de 2. 000 quilómetros de vóo, 
atingimos a Base do Xingu, no centro· geográfico do Brasil, ao 
nordeste do Estado de Mato Grosso. Dai, entáo, num teco-teco, 
da FBC me dirigi para o Posto Culuene, ou seja, para a aldeia 
de vera.o dos indios Kalapalos. 

Ao descer do aviao, já as margens do Culuene, sou recebido 
pelos dois únicos trabalhadores da Funda~áo Brasil Central, que 
ali se encontram, e também pelos indios que se acham reuni
dos no campo de pouso. Entao, os Kalapalos me abra~am, 
quase todos, sorridentes, folgazóes, com sincera demonstra~áo 
de afeto, ao mesmo tempo me abordam com inúmeras per
guntas: 

- Aváquique! Uérenicalérei? (Bom dial Como vais?). 

E acrescentam, carinhosamente: 
- Unde mére indtssecá? (Onde está tua filha?). 

Depois, a cada instante, mais curiosos do que satisfeitos, 
lndagam: 

- Ina uére guéte? (Vais ficar aq.ui?). 
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E concluem: 
- Kalapálo t i ti-léva, cotóte! (Kalapalos morreram, todos!). 
Sinto-me feliz e ao mesmo tempo perturbado, ao recordar 

entao o meu passado entre eles, sobretudo em companhia de 
Diacuí. !mediatamente me dirijo para o seu túmulo-monumento, 
que se ergue a poucos passos do local onde estaciona o aviao. 

Há exatarnente, um ano eu ali estivera, quando construí, 
ajudado pelos indios, o monumento de minha esposa, por 
quem repito urna prece: Requiem eaternam dona ei, Domi
ne! . .. Senhor, concede a esta alma o eterno descanso! ... 

Visito em seguida a nova aldeia, percorrendo-lhe todos os 
recantos, sendo acompanhado por vários indios. Admiro-me ao 
ver a taba menor do que a conhecera. Deparo, entao, com um 
aspecto desolado e acabrunhad.or. As casas nao sao as mesmas 
de outrora, e ~im outras· mal construidas,. provisoriamente, em 
outro local. As antigas habitacóes, que eram tao belas e sólidas, 
f oram destruidas, que imadas. Coisa mais dolorosa ainda: a tri
bo está reduzidissima. P_ergunto por alguns Kalapalos, velhos 
conhecidos, que nao os vejo neste momento, e dos presentes 
vem lacónica resposta dizendo que haviam marrido. 

- E o cacique Kumatse? 
- Anha, titiléva! (Morreu, morreu!). 

- E o "capitao" !ruca? E fulano, e beltrano? 

- Morreu! Morreram! De todas as bocas, invariavelmente, 
a resposta era sempre a mesma: "Titiléva!". 

Mas, afina! de con tas, o que houve por aqui? De que mor
reram tantos Kalapalos? ... 

Entao os tr~balhadores do Posto, José e Odilon, que ali 
vivem, em companhia dos nativos, zelando o campo de aviacao, 
explicaram-me: 

No ano passado, forte gripe juntamen~e com sarampo dizi
maram grande parte da tribo. Mais de cinquenta indiós perece
ram, inclusive mulheres e criancas, sem assisténcia alguma dos 
representantes do Servic;o de Protec;ao aos indios, nem tampou
co da Fund~ao Brasil Central. 
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Como é sabido, embora fortes e sadios, os silvicolas nao 
dispóem de resistencia orgánica para as doencas que lhes 
transmitem os civilizados. Por isso, de vez em quando, sao exter
minados pelo sarampo, pela gripe e pela pneumonia trazida 
pelos homens brancos. Esta é a razao por que, ao serem ata
cados os nativos pelas doencas "civilizadas", rnorrem tao facll
mente. 

Isto foi o que acontecera, há doze meses atrás, quando urna 
india, de nome Uatani, ali chegara, procedente de Aragarcas, 
contaminada pelo sarampo. Resul_tado: o contágio propagou-se 
9. tribo Ka la palo: os índios, en tao, adoeceram e, consequente
mente, 56 criaturas, dentro de 20 di~s. morreram abandonadas. 
E mais ainda: a epidemia espalhou-se por toda a regiao do 
río Culuene, ou melhor, pelas aldeias dos Kuicuros, dos Yawa
Iapitys e dos Kaimaiurás. Em consequéncia, a doen.ca matou 
para mais de 80 indios, no Alto Xingu. 

Na verdade, segundo me contaram as testemunhas presen
ciais da cena, assim aconteceu o desastre: 

Foi em fins de agosto de 1954. O único meio de comuni
cac;áo e transporte com o Posto do Culuene é o aviao, urna vez 
por mes, que ali aterrissa. Ado"ecem e morrem os primelros in
dios. Falecem o cacique da tribo e suas dµas mulheres. Minha 
sogra e um dos meus cunhados também sucumbem. A epidemia 
dizima do is, tres e a té cinco indi:víduos por dia. Homens arden
do em f ebre veem expirar, ao lado da :rede, sua esposa, ou 
vice-versa. Adolescentes, tomados pelo desespero mais trágico, 
a.br~am-se aos corpos já inertes e fríos dos parentes. As crian
cas choram, os enfermos gemem, os coracóes definham. Em 
suma: a aldeia tOda é um imenso hospital, que se transforma 
num formidável cernitério. 

Triste, tudo isso, dirá o leitor. É tristissimo, stm, e, no 
entanto, ainda nao é tudo. Vejamos o desfecho desse drama 
impressionante, que se desenrola numa taba indígena. 

Os doentes nao podem sepultar os mortos, por isso os ca
dáveres jazem, horas e dias, estendidos sobre a rede, e até 
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mesmo pelo chao, ou pelos cantos das chocas. Alguns cadáve
res já se acham em estado de putrefac;ao. Em consequencia, os 
urubus já rondam a taba, atraidos pelo mau cheiro, e pousam 
sobre o teto das habitac;oes, prontos como herdeiros. E, por fim, 
surge o indiferentismo proveniente do esgotamento completo: 
nao choram mais, já nao se ouvem gritos, nem urna queixa. 

Em vista dessa cena horripilante, resolveram os homens do 
Posto enterrar os mortos. Entao, passam o dia inteiro abrlndo 
huracos, no pátio d& aldeia, onde sao sepultados os Kalapalos, 
consoante os rituais religiosos da tribo. No fim desta tragédia 
espantosa, os que sobreviveram a epidemia, inc·endiaram as 
nove casas da aldeia e em seguida se retiraram, abatidos e 
tristonhos, para o fundo da floresta, isto é, para a taba de 
inverno, a doze quilómetros da barranca do Culuene. 

Sinto-me . deveras consternado ao receber tao esmagadora 
noticia. Diga-Re, em verdade, que se assim continuar, se estes 
pobres nativos nao receberem, cada ano, a necessária asslstén
cia do Servic;o Nacional. de Protec;ao aos indios, entáo esta or
ganizac;ao federal nao tem nenhuma significac;ao, nao tem razao 
de ser. E o que é mais grave e doloroso ainda: dentro de pouco 
tempo - podemos afirmar com segur anca - nao existirá um 
Kalapalo, sequer, no Alto Xingu, porque a tribo se extinguirá 
por completo! 

Hoje, encontram-se eles, novamente, nas praias do Culue
ne. Todos os anos, durante o mes de malo, quando termina a 
estac;ao rhuvosa e comec;a o periodo da seca, costumam estabe
lecer-se no alto barranco do rio. Ali se agasalham, agora, em 
cinco choc;as, apenas. pequenas e esquisitas, que se erguem ao 
a lado do local onde, há um ano atrás, existia a bela taba que 
fora destruida em consequencia da epidemia mort1fera, que 
exterminara, também, urna terca parte da comunldade indígena. 

Vemo-los entao - os Kalapalos - belos e vigorosos, ale
gres e brincalhóes, jovens todos, poucas mulheres, multas crlan
c;as, porquanto faleceram os velhos da tribo, com excec;l.o dos 
"capltaes" !zuque e TaiOre. 
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Finalmente, depois da tremenda provac;ao por que passa
ram, viemos encontrá-los, de novo, nu:r:n 8.mbiente de paz e 
tranquilidade, vivendo, como sempre viveram, a seu modo: nu
ma agradável solidáo, na exótica selva do rio Culuene, alnda 
completamente alheios ao tuqiulto· da civilizac;ao. 

Depois de 35 días de permanencia as margens do Culuene, 
na própria taba dos Kalapalos, a 20 de agosto de 1954, regressei 
ao mundo civilizado, com infinita saudade desse pavo simples e 
bom, em cuja meio sempre gozei urna tranquilidade feliz, ou 
urna paz que me transforma o espirito, quando me encontro na 
independencia da solidao, ou sefa, no Amago dessa regiao tao 
magnífica do Brasil Central. 

21 - Excursio a ilha do Bananal 

Ao terminar este livro, julgo oportuno narrar minha derra
deira viagem ao Bananal. Isto porque essa ilha, atualmenie, 
tornou-se o principal objetivo na colonizacao do Oeste. 

Todos os anos, no comec;o do inverno, costumo ir as selvas 
do Xingu, a fim de visitar os · 1ndios daquela regiao. Desta vez, 
porém, terminei realizando urna excursao lá pela longtnqua 
Ilha do Bananal, nos confins do Araguaia. 

Desejo narrar, com rigorosa fidelidade, as minhas observa
c;óes pessoats sobre essa viagem interessante, na esperanca de 
que e1as possam servir de contribuic;ao para o conheciment,o 
de urna das mais ·encantadoras regióes do Brasil. Tao exótica, 
táo selvagem, que o Presidente da República quer transformar 
essa ilha solitária num importante centro de lnteresse turistico 
internacional. 

Rio, 8 de junho de 1960. Cheguei ao Aeroporto do GaleA.o 
exatamente as 5 horas da manbá., E ao desembarcar do táxl, 
topei, por mero acaso, com o meu amigo Romualdo Bruno, que 
logo me interrogou: 



\ 

140 " AYRES CAMARA CUNHA 

- Olá ! Ayres, por aquí?! - Sempre como j udeu errante. 
Para onde é que voce vai boje? 

- Xingu. 

- Ah, também vou para lá - disse-me ele. Entao, sere-
n1os companheiros de viagem, e a nossa viagem será iniciada 
sob os melhores auspícios. 

- Por que? - perguntei. 

- Porque teremos a honra de ser conduzidos pelo Briga-
deiro Eduardo Gomes. 

- neveras?! 

- Sim, o Brigadeiro será comandante e piloto do aviao 
que nos levará ao Mato Grosso. 

- Mas, o ex-Ministro da Aeronáutica, o líder político da 
UDN, o ex-candidato, por duas vezes, a Presidencia da Repú
blica? Entao," o Brigadeiro Eduardo Gomes, com os seus 65 
anos de idade, ainda pilota a viao? 

- Qual nada! Apenas ele vai ganhar mais algumas horas 
de vóo, na longa rota-Rio-Manaus. Já está aposentado e, agora, 
anda por aí ... 

- Eh! - interrompi - a "chamada". O aviao nao demora 
partir. Vamos embora. E dirigimo-~os para o Porta.o A, onde 
tomos identificados. Depois nos encaminhamos para um "Dou
glas" C-47, bimotor, de turbinas .a jato. Embarcamos. Decolamos. 
E voamos para o coracao geográfico da hlnterlanddia brasi-
leira. · 

A tripulacao constituía: o comandante, um capitao co-pilo
to (o radiotelegrafista, um sargento ajudante, e o mecA.nico, 
todos militares da FAB. Seguiam também, ao todo, seis passa
geiros, e l. 500 quilos de abastecimento e correspond~ncia para 
as Bases Aéreas do Xingu, Cachimbo e Jacaré-Acanga. 

a) Aragarcas 

Atravessamos o território d~ Minas Gerais. Penetramos no 
Estado de Gbiás. E após quatro horas de vOo, deseemos no 
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Aeroporto Internacional de Goiania. Reabastecimento do aviao. 
De novo, prosseguimos a viagem aérea. Urna hora depois, fina
lizando a primeira etapa, aterrissávamos no Aeroporto Salgado 
F'ilho, de Aragarcas. . 

Is to, aquí, é Aragarcas: simplesmente urna povoacao, por 
assim dizer, situada a margem direita do Araguaia, ou seja, 
na confluencia do rio das Garcas. Ao norte e ao poente, para 
além do grande rio, estende-se o vastissimo território mato
-grossense. 

Há mais de 15 anos que a Fundacao Brasil Central, com 
teimosia doentia, persiste na idéia de construir, nesse lugar, 
urna cidade. Mas este sonho do Ministro Joao Alberto tornou
-se, de fato, urna utopia. 

Dois fatores, a meu ver, sao os responsáveis pela falta de 
f ixacao do homem a terra: o garimpo e o nomadismo. Daí 
proveio a paralisacao do · progresso de Aragarcas. Além disso, a 
regiao é pobre. Nao há indústria, ali, de espécie alguma. Pouca 
lavoura. A pecuária é insignificante. Ora, urna pobreza dessa, 
tao míserável, só podía ter um resultado: passaram-se qua~e 
duas décadas e Aragarcas, ainda boje, apresenta-nos apenas 
um rústico hotel; urna igrejin_ha; o modesto hospital; o aero
porto; a ponte sobre o Araguaia, de c'imento armado; algumas 
planta~óes de eucaliptos; e tres dúzias de casinhas, aliás bam 
construídas, nas quais residem os funcionários da Fundacao. 
No mais, lá embaixo, numa suave ladeira, espreguicando-se as 
margens do rlo, a corruptela denominada Barra do Garcas. E 
em torno do lugarejo obscuro, e pela quietude dos ermos, do
mina urna monotonía acabrunhadora. 

Pernoitamos em Aragarcas. 

b) Rumo a Xavantina 

No día seguinte, as 7 horas, zarpamos para o rio das Mor
tes. Penetramos, pois, no Mato Grosso, em direcao ao Noroeste. 
Já agora atravessamos urna regiao bravla, deserta, que podemos 
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considerá-la a "boca" do grande sertao quase inteiramente des
conhecido. 

Vinte minutos de viagem e sobrevoamos as florestas do rio 
Pindaiba. O Brigadeiro deixa a cabina de comando e vem sen
tar-se a meu lado, na ponta do banco lateral do aviao. Muito 
religioso, como é, tira do bolso do paletó um breyiário, de capa 
preta, abre-lhe as páginas e comeca a rezar. Dai a pouco, po
rém, volta-se para mim e pergunta com brandura: 

- Filho, em Xavantina há igreja, há padre.;? 

- Há, sim senhor ! - respondi. 

E o Brigadeiro continua a rezar as suas oracoes. 

Com 35 minutos de vóo, atingimos Xavantina, humilde 
povoado, da ~undacao BrasH Central, que se ergue no alto 
b~rranco do lendário rio das Mortes. Ali aterrissamos. Quando 
desci do aparelho, encontrei-me com um velho amigo, veterano 
de 20 anos de sertáo: o piloto Olavo Cavalcanti, boje c'hefe da 
Base de Xavantina. Logo, entabulamos animada convers~ao. 
A certa altura da nossa palestra, Olavo disse-me: 

- Amanhá, irei a Ilha do Bananal. Queres ir comigo? 

- O qué?! Isto é convite ou provocacao? 

- Convite, é claro. E há lugar no aviáo, pois vou sozinho, 
a chamado do novo Presidente da Fundacáo. Vamos, mesmo? 

- Espléndido! - exclamo com entusiasmo. - Mas, esperas 
aqui, vou apanhar minha bagagem que "está no aviáo. E entro 
na aeronave em busca da mochila. 

Poucos minutos depois, o C-47, com a sua preciosa carga, 
estava no ar novamente, rumo ao Xingu, levando a bordo o 
Brigadeiro Eduardo Gomes e meu companheiro Bruno. Potém, 
eu ficava com outro amigo a fim de, com ele, seguirmos para 
Bananal. · 

Passei o dia todo em Xavantina, e ai pernoitel. 
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c) Rumo a Ilha do Bananal 

Nesse día, 10 de junho, pela manha, Olavo e eu embarca
mos num teco-teco, da Fundacáo, e partimos para a Ilha do 
Bananal. Agora, ternos urna única meta: o Posto de Santa Isa
bel, pelo menos 400 quilómetros na nossa frente. 

O nosso aviaozinho dirigiu-se para o Nordeste. A esquerda, 
o grande Planalto de Mato Grosso se ostentava a perder de . 
vista, manchado pelos altos picos. da Serra do Roncador, azu
lando ao Ionge, alguns cobertos de espesso nevoeiro; a direita, 
o rio das Mortes, sereno e tranquilo., ziguezagueando por entre 
florestas virgens, que lhe revestem as margens. 

Após 40 minutos de viagem, avistei, na altura do rio Curuá, 
urna coluna de fumaca dirigindo-se para o céu, lá para as ban
das do poente. Entáo, sub1tamente, interrogue! o piloto: 

- Que fumaca é aquela? 
- Xavantes! - respondeu-me Olavo. 
- Ah, já compreendo. - E prestei mais atenea.o para aque-

las nuvens de fumo que, lá longe, no sopé da Serra, se multi
plicavam de instante a instante, adensando-se e alastrando-se 
pelo firmamento. 

De fato, aquela negra fumaca erguia-se das aldeias dos 
famosos Xavantes, aldeias localizadas nos contrafortes do Ron
cador. Pois esses indigenas, alguns ainda ferozes dominam um 
vasto território de 100 mil quilómetros quadrados, isto é, toda 
a margem esquerda do rio das Martes, desde a Cachoeira da 
Fumaca, seguindo depois a margem esquerda do Araguaia, até 
alcancar as margens do rio Tapirapé, nas fronteiras do Pará. 

Já decorriam duas horas de viagem aérea, quando atingtmos 
a confluéncia do rio das Mortes c'Om o Araguaia. Mais · alguns 
minutos dé voo, agora sobre o grande Berokan, no dizer dos 
Carajás, e avistamos Santa Isabel. Está situada na barranca 
direita do Araguaia, ao ·lado duma taba de indios, já na Ilha 
do Bananal. 
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O piloto diminui a velocidade do aparelho. Comecamos a 
descer, na direcao das casinhas do Posto. Entao, fizemos um 
"rasgo" por sobre as habitac;óes e, depois, fomos aterrissar num 
campo de pouso que ali existe, há cerca de 20 anos. Esse campo 
foi construido em 1940. Nele desceu o entao Presidente da Re
pública, Dr. Getúlio Vargas, quando ali esteve, na ilha em vi
sita aos sertóes do Araguaia. 

d) A chegada 

Aterrissamos. E logo que deseemos do aviao, cercou-nos 
urna horda de indios Carajás, inteiramente nus, tatuados e 
pintados de vermelho. Outros com o corpo encarvoado, apre
sentando primorosos desenhos, e· todos manifestando alegria e 
curiosidade i:moderadas. 

Em seguida nos dirigimos para o Posto, a poucos passos 
da pista, e ali, em frente de urnas rústicas habitacóes, fomos re
cebidos pelo Dr. Geraldo Carneiro, secretário do Dr. Juscelino 
Kubitsch~k, pelo Cel. Nélio Cerqueira1' Presidente da Fundacao 
Brasil Central, ·e pelo Dr. Acary de Passos Oliveira. Estes cava
lheiros, por ordem superior procedente de Brasilia, ali se encon
travam, há poucos dias, juntamente com outras pessoas, para 
dirigirem os trabalhos que o Chefe da Nacao pretende realizar 
na ilha, consoante suas metas. 

Ao chegarmos ao pátio do Posto, acompanhado pelos na
tivos, minha atenea.o voltou-se para o movimento rumoroso, 
que ali havia. Pois surgiam, por toda a parte, indios enfeitados, 
velhos e jovens, pronundando palavras estranhas e imprecisas. 
A cada momento, apareciam, no terreiro, grupos ruidosos de 
selvagens. Sob o comando do cacique Uataú, apresentavam-se 
em plena nudez das selvas, ora pintados de vermelho, ora tingi
dos de preto. E os belos canitares multicores, de penas de arara, 
ou de papagaio, na cabeca ; e as pinturas corporais, formando 
caprichosos arabescos, lo.sangos, traeos pontos ; e as tatuagens 
e as ornamentacóes rebuscadas ; e os arcos e as flechas nas 
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maos, na atitude de quem vai a guerra - tudo isso demons
trava, evidentemente, que algum acontecimento alvoroc;ante ia 
realizar-se nesse dia. 

- Para que esse grande aparató? - perguntei ao Dr. Acary. 

- Para esperar o Presidente. 

- Que presidente. 

- Entao, vocé ainda nao sabe· que o Presidente da Repú-
blica chegará hoje, aqui? Ele visitará a ilha e neste Jugar · 
mandará construir um hotel, dotado de todo conforto, inclusive 
ar refrigerado. 

- Ah, já set. Já me lembro. Aqui será o Parque Nacional 
do Bananal. Sim.! . .. 

E quando terminamos esta palestra, já nos encontrávamos 
sentados no alpendre do~ Posto, dissert.ando sobre coisas de 
interesse pessoal. 

e) Santa Isabel 

A povoacao de Santa Isabel, antigo Posto de Redencao 
Indigena, está situada na alta barranca direita do Araguaia, 
onde nunca alcancarao as águas. 

Algumas construcóes rudes, de taipa, duas ou trés casas de 
material, isto constitui o Posto do Servico de Protec;áo aos 
indios, dirigido pelo funcionário Jonas Bonfim. Lá embaixo, 
procedente de multo Ionge, deslizam as águas do n;iajestoso Ara
guaia, que ostenta as suas magníficas praias de arela branca. 
Além do mais ao lado esquerdo do Posto, e ao longo da barran
ca do rio, erguem-se as palhoc;as dos Carajás, cerca de 20. casas, 
urna ao lado da outra, e todas com a frente 'para o Araguaia. 

Com a noticia da chegada do Presidente da República ali, 
em visita a ilha, alguns ·melhoramentos e preparativos rea11za
ram. no Posto. Como, por exemplo, num alto mastro que se ergué 
10 
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a margem do rio, tremula a Bandeira Nacional; ao lado das 
habitacoes, armou-se um pequeno bangaló portátil, por assim 
dizer, de material todo especial, vindo de Brasilia, de aviao. 
É o Rancho-Pioneiro, que hospedará JK montado exclusiva
mente para S. Excia. É também o "Alvoradinha" ali c·onstruído 
para a administracao local. 

Demais no Posto, há urna estaca.o de radiotelegrafía, que 
mantém, diariamente, ligacao direta c-om Brasilia e outras lo
calidades oficiais. Também ali se encontra urna escola dirigida 
pelo SPI e frequentada por mais de 50 criancas Carajás. E' mais 
nada. o resto, em torno de Santa Isabel, é a vastidao imensa da 
selva,' com. um desperdicio de belezas naturaís nos confins da
quele mundo virgem, onde só se pode chegar de aviao ou des
cendo o Aragua!a. 

f) A visita do Presidente 

Estávamos esperando, nesse dia, o Presidente da República. 
Tudo preparado: os civilizados vestiram-se com mais decencia. 
E os indios, por sua vez, apresentaram-se bem adornados, com 
as su as vestimentas ti picas: enf eitados com penas, pintados, 
canitares a cabeca, e completamente nus. As mulheres indige
nas também adornaram-se c·om caprichosos desenhos corporais, 
e as crianc;as com bonitos colares de caramujo. 

Por fim, aguardávamos a chegada do aviao Presidencial. 
Mas esta chegada f oi frustrada, porque, de tarde, no horário das 
14 horas, o radiotelegrafista recebeu urna mensagem inesperada, 
procedente de Brasilia cujo telegrama anunciava que a viagem 
de JK, a Ilha do Bananal, fora adiada. Entretanto, o Sr. Pre
sidente, muito em breve sobrevoaria a ilha num possante "Vis
count". Este aviao porém, nao desceria em Santa Isabel, porque 
o campo de pouso, dali .. é impraticável para urna aeronave de 
grandes proporcoes. 

Por conseguinte, desta vez a visita de JK ao Bananal re
sumiu-se apenas em belos preparativos. Contudo, fica~os sa-
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bendo que, días depois, de fato o chefe da Nacao, no seu "Vis
count", sobrevoara a ilha inteira, em todas as direcóes. 

E, finalmente, a 27 de junho, de novo JK dirigiu-se ao Ba
nanal, onde pernoitol.i. No dia seguinte, S. Excia. distribuiu pre
sentes aos índios Carajás; batizou o filho do cacique Uataú ; 
assistiu o inicio da construcao de um hotel, junto a Santa 
Isabel ; inaugurou o "Alvoradinha". deu inicio a construcao de 
um hospital, que receberá, segundo se diz, o nome de d. Sara 
Kubitschek, em homenagem a primeira dama do País; enfim,_ 
o Sr. Presidente da República escplheu Santa Isabel para base 
de opera~ao na conquista ou no desbravamento dos sertoes a 
oeste do rio Araguaia. 

g) Histórico 
. -

Dizem as cron1cas que, no ano de 1669, um bandeirante 
chamado Goncalo Pais subiu o Araguaia, com urna expedicao, 
e chegou a ponta norte da ilha ; mas nao tentou explorá-la, 
pois dali regressou pelo mesmo caminho. Mais tarde, lá pelo ano 
de 1755, um tal José Machado, que percorria por terra, aqueles 
sertoes, julgou-se também descobridor da ilha. Ademais, um 
jovem alferes, de nome José da Fonseca, por seu turno, consi
derou-se o primeiro homem civilizado que pisou as terras do 
Bananal. 

Fica-se em dúvida. Contudo é mais provável que a Ilha d<:? 
Bananal tenha sido descoberta, em 1720, por um sertanista 
denominado Diogo Pinto de Gaya, que, juntamente com alguns 
audazes aventureiros, explorou, pela primeira vez, o interior 
da ilha, penetrando-a pela ponta norte. Deu-lhe o nome de 
Ilha de Sant'Ana, porque a primeira missa rezada, ali, foi no 
dia consagrado a Sant'Ana. 

Passaram-se mais de 100 anos, e ninguém mais lembrou-se 
do Bananal. Em 1850, porém, o governador de Goiás, Eduardo 
Olimpio, dirigindo um relatório a Camara do Império, propOs 
a criacao de dois presidios nas proximidades do Bananal. E em 
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1876, os navios do General Couto de Magalhaes já sulcavam as 
águas do Araguaia, rio acima e rio abaixo, cruzando repetidas 
vezes pelo Braco Maior da ilha, que é francamente navegável. 

Depois, em 1921, um bandeirante, de nome Luiz Pedro Cha
padense, cruzou a ilha toda, de_ norte a sul, pelo seu interior, 
conduzindo entao 40 cabecas de gado e alguns · cavalos. Por 
fim, estabeleceu-se num lugar do Araguaia a que deu o nome de 
"Furo de Pedra", onde construiu ranchos e currais. Dali em 
diante, Luiz Pedro comecou a cruzar a ilha de oeste a leste, e 
do lacto oriental descobriu o "Brac;o Menor", hoje denominado 
"Furo dos Javaés". 

Ai.nda mais: em consequencia de suas tantas belezas na
turais, de suas tamanhas riquezas vegetais e animais, já em 
1876, o Dr. André Rebouc;as apresentara a Camara Imperial um 
projeto que v.tsava transformar a Ilha do Bananal em magní
fico Parque Nacional. No entanto, este projeto nao foi apro
vado e, consequentemente, ficou esquecido para sempre. 

Em agosto de 1940, o Presidente do Brasil, Dr. Getúlio Var
gas, esteve, durante cinco dias, no aldeamento de Santa Isabel. 
E, nessa ocasiao, S. Excia. percorreu, a cavalo, os lindos cam
pos do interior da Ilha, a procura de ca:c;a. 

Além djsso, Vargas assistiu as danc;as guerreiras dos indios 
Carajás e Javaés, bem como lhes distribuí muitos presentes: 
machados, facoes, roupas e objeto~ domésticos. Depois, numa 
ceri.mónia simples, porém, de significacao religiosa, batizou o 
filho primogénito de Uataú, e ainda nomeou est~ indio cacique 
da tribo Carajá, na aldeia de Santa Isabel. 

Urna tarde, Getúlio subiu o Araguaia; numa lancha a 
motor; e, durante esse passeio, também andou longas horas, a 
pé, pelas extensas praias do grande rio. 

E por fim o chefe da Nacao brasileira mandou instalar: ali, 
em Santa Isabel, um novo Pasto de Assisténcia aos indios. Esse 
Posto fora extinto, e completamente abandonado, em 1930. Mas, 
com a visita do Presidente Vargas a Ilha do Bananal, o Ser-
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vic;o Nacional de Protecao aos indios foi restabelecido, em 1940. 
E criou-se, entao, a Inspetoria de Goiás, nos sertóes do Ara
guaia. 

- E por que Bananal? Existem, de fato, na ilha, prodigioso 
número de banag_eiras , o que motivou esse nome? 

Nada disso. A náo ser alguns pés de bananeiras que se er
guem ao lado das tabas dos indios da regiao, lá náo exlstem -
nem nunca existiram - grandes bananais que justifiquem o 
nome que lhe deram. Nao havia, pois, motivo razoável para 
mudarem o nome de Sant'Ana para Bananal. 

h) tndios - Atracao Turística 

. Estamos, agora, em 1960. o Presidente Juscelino Kubitschek 
quer transformar a ilha · em Parque Nacional de Turismo. Isto 
porque as florestas, os campos, os. rios e igarapés, tudo ali nos 
parece encantador. Além disso, erram por aqueles ermos algu.:. 
mas tribos, que se conservam, até entao, no mais absoluto pr.i
mitivlsmo, com os seus usos e costumes exóticos. 

Slo os 500 Carajás, que vivem nas lindas praias do Ara
guaia. Sao os Javaés, fortes e sadios, que habitara o interior da 
ilha, onde possuem várias aldeias. Sao os perigosos Xavantes,. 
que se movimentam lá pelos páramos mato-grossenses. Sao, 
finalmente, os misteriosos Canoeiros, que se refugiam na mar
gem direita do Braco Menor, e que ainda se conservam arredios 
e intratáveis. 

Como centro de atraca.o turística; alguns sertanistas, os 
maiores conhecedores da ilha, compartilham na opiniao do 
Presidente Kubitschek. Entretanto, para colonizacao, ou pecuá
ria, Bananal oferece condicóes pouco favoráv~is. Porque, duran
te a estaca.o chuvosa, pelo menos 2/3 da ilha permanecem 
debaixo d'água; enorme gleba, nas grandes enchentes, fica 
completamente inundada. De sorte que a regiao do Brac;o Maior, 
e as circunvizinhancas de Santa Isabel, sáo os lugares mais 
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próprios para a Iocalizacao do referido parque. Ali, pois, se 
construirá o Rancho-Pioneiro JK, com 100 apartamentos, e 
outras construcóes, que serao marcos avancados para o desco
brimento do Brasil Central. Tal, em resumo, a ponta de lanca 
para a plena integracao territorial do País em seus de§.ignios. 

Além disso tudo, a fauna e flora do Bananal, como se sabe, 
sao das mais abundantes do Brasil. Portanto, a caca e a pesca 
serao os principais atrativos dos excursionistas, que visitarem 
essa vasta ilha, tao deserta, quase desconhecida, onde tudo é 
verde, exuberante, selvagem! 

i) Aspecto - Flora e fauna 

Afina! de contas, há outras coisas interessantes na Ilha do 
Bananal? - perguntar-me-ao, tal vez. 

Sim! Vejamo-las: Bananal é a maior ilha fluvial do mundo. 
De fato, em nenhum outro rio do Globo existe urna ilha tao 
colossal. Sua área é calculada, aproximadamente, em 25 mil 
quilómetros quadrados. Da ponta sula ponta norte, a llha mede 
345 quilómetros. Esta distancia corresponde quase a de Sao 
Paulo ao Rio de Janeiro. E a sua largura é de 80 quilómetros. 
Em suma, as dimensoes do Bananal correspondem ao território 
da Bélgica, ou da Suica, ou 2/3 de Portugal. · 

Compóe-se a sua vegetacao típica de vastas cam.pinas, que 
ostentam preciosos capins mimoso e jaraguá. Seu solo é bastan
te baixo, razao por que sao frequentes as inundacóes na época 
das chuvas. 

Pelo interior da grande ilha~ correm tres rios: o 23, o Uabé 
indigena e o Imuti. E nada menos de 15 lagos, de indescritivel 
beleza agreste, adornam aquelas paragens magnificas. Flores
tas virgens e campos· intermináveis ali apresentam toda a sua 
exuberante magnificencia. Animais selvagens, de grande porte, 
infestam aqueles ermos, tais como: antas, cervos oncas; e reba
nho de veados e manada de porcos-do-mato, caitetus e outros 

A HISTÓRIA DA ÍNDIA DIACUÍ 151 

animais bravíos povoam a vasta planicie que constitui a Ilha do 
Bananal. 

Nos lagos solltários, encontram-se sucuris monstruosas e 
jaearés descomunais; assim como várias qualidades de peixes, 
destacando-se a piraiba e o pirarucu, cujo tamanho alcanca até 
dois metros. 

Na floresta virgem, movimentam-se trepadores, av~s de 
rapina, pássaros das mais variadas espécies, e numerosa familia 
de macacos. Nas campinas, nos brejos ou nos banhados, véem.,.. 
-se pernaltas de linda plumagem, principalmente bandos de 
emas, jaburus, colheireiros, gar~as, patos, marrecos, enfim,. 
quantidade de galináceas e aves aquáticas. 

As matas ciliares, de imensa pujanca, apresentam 1nume
ráveis qualidades de madeiras de lei, sobretudo colossais jato
·bás, landis, ipés, tamburfs ... e também esbeltas palmeiras buritis, 
anajás e babacus. 

Essas longinquas solidóes constituem um verdadeiro "Pa
raiso Terrestre" pouco conhecido, nos confins do serta.o bruto, 
por onde erram tribos selvagens, que ainda se mantém no mais 
baixo nivel de cultura. E há . mais, muitos outros fatores que 
identificam essa ilha d~ extraordinários contrastes: sAo os seis 
meses de chuvas torrenciais, que assolam a regiáo, tornan
do-a um mundo bárbaro e assombroso; sAo, depois das chuva
radas, ou.tros s~is meses, mas de seca ardente, que transformam 
as verdes plagas numa atmosfera quase insuportável. 

j) Clima 

Sente-se muito calor nesta ilha tenebrosa: 40 graus, A som
bra. Tudo está ressequido. Ares de secura extrema. Ao meio-dia, 
parece até que a terra v&! transformar-se num formidável in
céndio. Dias abrasadores, sob o sol radioso dos trópicos. Tardes 
abafadicas. O crepúsculo desee, de chofre pouco se percebe. E 
a atmosfera crepita como se fosse urna boca de fornalha. Mas 
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as noites sobrevem agradáveis, e as madrugadas desta época 
despertam frigidíssimas. 

Apesar dessas notáveis variantes, com elevada temperatura 
nos meses majs quentes do ano, e. Uha possui, assim, um clima 
quente e úmtdo. 

O sol, luminoso e quente, queima a pele. Cena maravilhosa 
é, na verdade, a lua subir no céu dos Carajás. O luar é magni
fico! As primeiras c·huvas comecam em setembro, e depois con
tinuam a cair cada vez mais densas, impetuosas, e, as vezes, 
com tremendas tempestades, até o mes de abril. Esta é de fato 
a estacao chuvosa, ou, antes, o implacável Inverno da Bacia 
Amazónica, o qual dura seis meses. 

Em consequencia, transbordam os rios; as belas praias do 
Araguaia ficam todas submersas; os igarapés se unem uns aos 
outros ; os campos e as matas, que margeiam os cursos d'água, . . . 
permanecem alagados a maior parte do ano; as vargens e as 
lagoas também desapai'ecem, transformandQ-se nurna corrente 
tumultuosa, que arrasta tudo o que encontra no caminho 
fluvial. 

Mas, por último, comec;a a vazante. E, entio, com a estia
gem, chegam os mosquitos, aos milhóes, tais como: os borra
chudos, os piuns, os lambe-olhos, os pólvoras, e as muricocas. 
Esses insetos importunos sao verdadeiros tormentos, que afli
gem o explorador audaz desses ser:toes bravios. 

O vera.o também dura seis meses, de abril a setembro. E 
durante esse tempo todo nao cal urna gota, de chuva sequer. 
Entao, a Natureza torna-se ressequida, silenciosa, e a flora su
cumbida. De novo, as águas dos rios baixam, as extensas praias 
aparecem, os peixes sao abundantes; principia por último a 
época da desova dos tracajás e das tartarugas, enfim, a selva 
se transforma num verdadeiro Paraiso. 

Finalmente, a temperatura, numa brusca transtcAo, pode 
apresentar oscilacoes de 30 e 25 graus. Podemos dizer, pots, 
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que na regiao da Ilha do Bananal, em sua quase totaltdade, o 
clima se conserva tórrido durante o dta e, de mato a julho, 
frio a noite. 

k) Os Carajás do Bananal 

Os Carajás pertencem ao "grupo isolado". Mais de 500 
almas constituem e. populacao tnd1gena da Ilha do Bananal, 
inclusive as tribos dos Javaés. Vivem em diversos aldeamentos, 
tais como Santa Isabel, Mato Verde, Guariroba, Crisóstomo e 
outras pequenas tabas, ao longo do Araguaia. No interior da· 
iiha e na banda oriental, babitam os Javaés. 

Os indios Carajás adornam-se com penas multicores. Usam 
na cabeca capacete de plumas de aves. Perfuram o lábio infe
rior e, no orificio, introduzem urna fJna lasca de madeira fle
x1vel. E, na tace, na altura dos zigomas, apresentam dols pe
quenos c1rculos, negros, gravados a fogo. Este é o distintivo t1-
pico da raca. E conservam o pénis amarrado com um fio de 
embira. Suas armas sio a lanca, o arco e as flechas. Os homens 
andam inteiramente nus. As .mulheres, porém, vestem apenas 
urna tanga resumida, que lhes oculta os órgios genitais. 

Alimentam-se, geralmente, de caca, pesca e frutas silves
tres, bem como de urna agricultura rudimentar. Plantam mllho, 
abacaxi, mandioca, abóbora, melancia e banana. Sio fortes, 
dóceis, prestativos. Hábeis canoeiros, em suas ubás sulcam as 
águas do Berokltn, dia e noite, em busca de pelxes, ou em via
gens de uma aldeia para outra. 

· Casam multo mocos, entre 15 e 20 anos de idade. O matri
monio nio é indissolúvel, e o divórcio é frequente, as vezes, 
motivado pela infidelidade conjuga!. O adultério é punido se
veramente. Quandó o homem é adúltero, os parentes da esposa 
aplicam ao infiel rig.oroso castigo corporal. E quando a mulher 
é culpada, seu marido lhe dá uma boa surra de forte vara es
quentada no fogo. 
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A poligamia é permitida. O cacique Uataú, por exemplo, 
possui duas esposas, que vivem juntas mas sem briga. 

Durante o dia ocupam-se os homens nos trabalhos da caca 
e da pesca ; no pátio da aldeia, as mulheres distraem-se nos 
afazeres domésticos, e ainda cuidam dos filhos. Depois da pu
berdade, o indio torna-se independente, desligando-se da fa
mília, indiferente, para depois constituir novo lar. 

Os Carajás possuem urna técnica de c'erA.mica multo adian
tada, de excelente beleza artística. As mulheres fabricam pane
las de barro, vasos e bonecas. Também o servico de tecelagem 
constitui urna das principais atividades desses silvlcolas. Pois 
tecem grandes esteiras, de fibra vegetal; e dormem em. pleno 
solo, porém, enrolados nas esteiras. 

A religtao desses nativos, como se percebe, basela-se no 
culto aos antepassados. Créem eles na imortalidade da alma, 
pois costurr,ain depositar comida na sepultura dos mortos, bem 
como as armas de guerra, para o finado utilizá-las numa vida 
futura, além-túmulo. 

Nas noites de luar, o divertimento predlleto dos Carajás é 
a danca do "Aruana". Esta cerimónia realiza-se no terreiro 
atrás da taba. É um ritual religioso, acompanhado de can
tic·os e gritos selvagens, que relembram as lutas contra tribos 
inimigas, as cacadas, as pescarlas, enfim, as aventuras na 
selva, e os amores dos guerreiros da tribo. 

1) Excursao ao interior da ilha 

Hoje, 15 de junho resolvemos dar urna audaciosa entrada, 
pela Ilha do Bananal adentro, a procura dos Indios Javaés. Va-· 
mos em visita a aldeia do Imuti, que se situa no Br~o Menor 
do Araguaia. 

Desta feita, tenho por companheiros de caminhada o mu
lato Alfredo, trabalhador do Poste, e o indio Uataú, chefe da 
tribo. Sao eximios conhecedores da regiao. Os nossos víveres 
compóem-se de farinha, rapadura, sal e carne de caca. 
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Partimos ao clarear do dia, a pé, com armas e mochilas as 
costas. E nos embrenhamos por aqueles páramos intermináveis, 
através de campinas nativas de jaraguá. Seguimos em direcao 
ao nascente. Após tres léguas de marcha, alcancamos o rio 23. 
Ali bivacamos para aliviarme-nos das fadigas. Durante este 
descanso, somos atormentados pelos mosquitos pólvoras, bor
rachudos e moscas-bisogós. Também se destacam, por aqui, as 
pisadas das oncas: inúmeros rastos gravados na terra mole. E, 
na beira do rio, dois grandes jacarés vém rondar-nos. 

O pequeno curso d'água corre para o norte, quase no cora
cao da ilha. Em sua margem direita se ostenta espessa floresta, 
ornada de altas palmeiras buriti. Sob a sombra amena das 
árvores nos deitamos, em pleno chao. E ali descansávamos, 
descuidados1 quan~o Alfredo empunhou a espingarda, sem dizer 

. nada a ninguém, procurou, por entre a, folhagem das palmeiras, 
algo que eu nao tinh~ "visto ainda. 

De repente, ouve-se um tiro · e, lá de cima, atroam ferozes 
rugidos, ao mesmo tempo que tomba, de chofre, mortalmente 
f erido, um macaco enorme. Enquanto isso acontece, o bando 
todo de quadrúmanos se movimenta; e, depressa, os macacos 
se dispersam, apavorados, e · saltando de galho em galho, ao 
longo da floresta virgem. 

·- Para que vocé matou este bicho? - pergunto brusca
mente. 

- Ora meu amigo! Unicamente para com~-lo. A carne 
possui sabor agradável... Vou prepará-lo ... 

E com ef eito assou o animal no espeto. E, dai a pouco, 
comemos o macaco, com f arinha seca, sem o minimo tempero. 
Vez por outra, nas selvas, para matar a fome, tenho experimen
tado carne de macac·o. Creio, todavia, nunca ter comido prato 
mais intolerável. Apesar disso, Alfred,o alimentou-se a mais 
nao poder. 

Depois do almoco, · prosseguimos a jornada. Além do 23, a 
sair da mata, avistamos, numa ciareira, um rebanho de veados 
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espantadi~os. Ao pressentirem a nossa presen~a. afundaram na 
campina, em desabalada carreira. E espantamos também um 
bando de patos. 

Agora, avancamos no rumo do Nordeste. Por aqui nao há 
estradas, nem sinais de trilheiros. Tudo é solidao implacável. 
E deserto sem fim. Extensa planicie. Matas e campos a perder 
de vista. Nenhum acidente de elevacao. Tal é o aspecto fisico 
da Ilha do Bananal, que se chama Korumbaré, no idioma in
dígena. 

Vamos andando. Alfredo come~a a sentir, com rapidez ver
tiginosa, certo mal-estar. Logo em seguida, queixa-se de fortes 
dores na barriga e de enjóo no· estómago. En tao, o infeliz a.tira
-se ao solo intranquilamente a gritar: "O macaco! o macaco!" 
Sim ! O macaco assado lhe está fazendo mal. É o resultado de 
urna digesta.o perturbada. Por isso, temendo a doenca, de novo 
o rapaz exclama com amargura: 

- Vamos voltar! Nao aguento mais! . . . 

- Mas, e as aldeias dos Javaés? - pergunto-lhe desa-
pontado. 

- Esta.o multo longe ainda, a seis léguas de distAncia. Nao 
vou lá, nao senhor ! ... 

Daqui em diante, nao consigo convencer os companheiros 
de prosseguirem a viagem. O Carajá apóia Alfredo: nao mais 
seguirao de nenhuma maneira. Em vista disso, sem a compa
nhia do branco, sem o auxilio do guia Uataú, desisto da incur
sa.o em busca das tabas Javaés; resalvo, pois, voltar, quando Já 
se avtstam os matos do río Uabe. 

E iniciamos o regresso. O sol já declina para os lados do 
poente. Ao atravessar o 23 avisto um jaburu na margem do rio. 
Derrubo-o com certeiro tiro de Flobé. E o indio flecha, numa 
várzea, um veadinho campéíro; mas nao consegue apanhá-lo, 

A HISTÓRIA DA ÍNDIA DIACUÍ 157 

porque o animal dispara malferido, levando a seta cravada no 
pesco~o. 

Um bando de emas e, lá, mais adiante, 4ma anta e dois 
cervos repontam a nossa vista, demonstrando a portentosa ri
queza da fauna do Bananal. Tanto assim que a Uha é, na 
verdade, a maior reserva zoológica do Brasil. 

Por fim, luz do día esmoreceu, e precedida de curto crepús
culo a noite sobreveio tranquila. Chegamos ao Posto Indigena 
alta noite, exaustos, estropiados vencidos pelo cansaco de oito 
léguas de caminhada no decorrer do dia, Alfredo recolhe-se ao 
leito, a inda enfermo, sofrendo as consequencias do almo~o. 

E assim termina a nossa excursao pelo Amago da Ilha do 
Bananal. Nao conseguimos, porém, avistar os indios Javaés, que 
sao pouquissimo visitados por gente civilizada; isto porque essa 
_tribo vive até hoje, absolutamente arredada dos olhos crista.os. 

' ~ 

m) O regresso 

J á é t.empo de eu abandonar estas brenhas. Agora, a minha 
viagem ao Xingu f icará para. o próximo ano. A excursAo pela 
Ilha do Bananal me extenuou, porque já estou desaclimatado 
da selva inóspita. Quero abandoná-la. Tornei-me um inadap
tado. Além disso, a selva nao mais me domina com o seu mis
tério, nem com a sua soberania. Portante, minha ansiedade de 
retornar a civiliza~ao é perfeitamente compreensivel, pols tenh<;>, 
hoJe, urna criaturinha que me prende a vida urbana. Por este 
motivo, voltarei para as inqutetacóes do mundo. 

E, entao, dia 17 de Junho, pedi urna carona ao comandante 
de um "Douglas" DC-3, da FAB, e voei para Brasilla - 500 
quilómetros de dista.neta - onde o aviao aterrissou pelas 13 
horas. 

Nenhum interesse, mais me prenderla a Brasilia, pois eu 
lá estlvera ali vários dias, durante sua inauguracAo. Por esta 
raza.o, resolvi prossegutr viagem e, do aeroporto da Nova Ca
pital, no mesmo aparelho~ zarpei para o lltoral. 
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Finalmente, após quase seis horas de voo, nesse dia, com 
escala em Belo Horizonte, as 18 horas, ou pouco mais, cheguei 
ao Rio de Janeiro. E desta cidade segui para Porto Alegre, ter
minando, lá nos Pampas, a longa excursao que realizei por aque
l.as solitárias paragens dos sertóes de Goiás e Mato Grosso, onde 
tanta coisa aC'onteceu na minha vida de sertanista. 

FIM 

REGULAMENTO DO "CLUBE DO LIVRO" 
1. 0 - A flm de favorecer o gosto pela leltura e a f orma9lo de 

bibliotecas economicas, selecionadas e padronlzadas, existe, em Slo Paulo 
O CLUBE DO LIVRO. 

2.0 - Mensalmente, desde julho de 1943, O CLUBE DO LIVRO vem 
editando um llvro de notórlo merecimento, a exemplo deste, escolhldo pelo 
seu Conaelho de Sele9lo e o envia ao seu sóclo, que, mediante o paga· 
mento de quinze cruzelros - CrS 15,00 - se toma proprietário do mesmo 
llvro. 

3. 0 
- Além deue pagamento, correspondente A obten9lo do llvro 

mensal, o candidato a sócio paga ao representante ou ao divulgador, de
vldamente credenciados, para as suas despesas de expediente, flchamento 
e transporte, uma Jóla única de inscri9áo de Cr$ 25,00, recebendo, grátis, 
porém, um LIVRO·BRINDE, de nossas edl96es anteriores; para ser s6cio 
com o f im exclusivo de poder receber o llvro mena al por CrS 15,00, basta 
telefonar ou escrever, a qualquer momento, para o CLUBE DO LIVRO, 
dando nome e endere90. A náo ser o . receblmento desta Jóla, nenhuma 
pessoa está autorizada a receber, adlantadamente; qualquer lmportlncla em 
nome da Editora. 

4.0 - O CLUBE DO LIVRO mantém Servl90 de Assinatura semestral 
para as localidades sem represen189io nona. O lntereuado nos enviará 
carta com nome e endere90, -acompanhada de vale ou cheque, em noma 
da Editora Clube do Livro Ltda., Slo Paulo, S.P., na lmportlncla de 
Crt 115,00 para receber, sem outra deSpesa, SEIS LIVROS consecutivos A 
razlo de um por mh, além de um LIVRO·BRINDE, grátis. N ... e pr990, 
estlo incluidos a Jóia de lnscrl9lo, a despesa com o porte e o registro pos
tal. As assinaturas come9am em qualquer mh. Nas cldades, onde manta· 
mos representantes, nlo deve o interessado fazer asslnatura semestral, por
quanto o nono representante se incumbe, mehaalmente, de entregar·lhe o 
volume. Na renova9lo da assinatura, nlo h6 mala pagamento da Jóla. 

5.0 - Se o assoclado transferir a sua residlncla para qualquer cldade 
do Brasil, o livro continuará a ser-lhe entregue pelo nono representante, 
se na localldade existir, ou pelo servi90 de asalnatura semestral, na forma 
do ltem 4.0 , ou por Reembolso Postal, pedindo-o ao CLUBE DO LIVRO, 
Calxa Postal 38, Slo Paulo, S.P. - República Federativa do Braall. 

Composto e impresso nas oficinas da 
EMPRESA GRAFICA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS S.A. 

em 1976, ano comemoratlvo de seu cinqüentenário 
Rua Conde de Sarzedas, 38, SAo Paulo, S.P. - RepOblica Federativa do Brasil 

Leía e divul¡rue o "Diário Popular", de Sáo Paulo, S.P. 
- jornal de todaa aa clusea -

Leía e divul1r11e o "Jornal de Letras'', do Rio de Janeiro 
- mens,rio de arte e penaamento, de circula~o nacional -

01it:ubro de 1976 -- Pre90 para associado em todo o Brasil (Crl 15,00) 
Fora da Capital de SA.o Paulo, e representante poderá cobrar para as suas 
despasas de expediente, fichamento e transporte, urna taxa de entrega até 

um cruzeiro por volume (Cr$ 1,00) 
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O próximo lanc;amento do CLUBE DO LIVRO 
marcará época em nossa programa~áo editorial com a famosa obra .-
de Franz Kafka 

A MET AMORFOSE 
LIVROS DE 1975 

Janeiro: SOMBRA E LUZ NA AMAZóNIA, Peregrino 
Júnior, prefácio de Josué Montello. 

Fevereiro: DOIS MISTi:RIOS, W. Sackleton. 
Mar~o: O SEQOESTRO, R. L. StevEonson. 
Abril: LA VRADOR DA NOITE, F. J . Uchoa, l 9 P remio 

no concurso do " Clube do Livro " , de 1972, prefácio 
de Almeida Fischér, introdu~io de Lausimar Laus. 

Maio: CH OVE EM !QUITOS, ·F. l. Rios, prefácio de 
Nelson Vainer. 

J unho: VENTO NOTURNG, Charles Dickens. 
Julho: A VIDA NAO i: REAL, Assis Brasil, prefácio de 

Valdemar Cavalcanti. 
Agosto: SERENATA AO P ASSADO, Osvaldo Ramous. 
Setembro: O DUELO, !. Turgueniev, p refácio de Bráulio 

Sanchez-Sáez. 
Outubro: A ILHA DOS PIRA!IAS, Fernando Bittcncourt, 

prefácio de Rubens Teixeira Scavone. 
Novembro : O IMPi:RIO DOS QUATRO MARES, J úlio 

Verne. 
Dezembro: BUGRINHA, Afranio Peixoto, prefácio de 

Fernando Sales. 

LIVROS DE 1976 

Janeiro : MENINO DO MARAJó, Candido Marinho Rocha, 
carta-prefácio de Jarbas Passarinho. 

Fevereiro : O ESCONDERIJO, W . Barret. 
Mar~o: UMA PAIXÁO NO DESERTO, Honoré de Balzac. 
Abril: O APITO DO TREM, Arruda Castanho, prefácio 

de Antonio D'Elia. 
Maio: O POVOAMENTO DO PLANETA VtNUS - I . 

Azimov. 
J unho: A INCONSTANTE, Guy de Maupassant. 
Julho: A FLAUTA MAGICA, Barros Ferreira, com pre

fácio de Rodrigo Soares J·únior . 
Agosto: FOCO DE CONVERGtNCIAS, Seityo Matu

moto. 
Setembro: UM GALO PARA ESCULAPIO, Clara Carta. 
Outubro: A HISTóRIA DA fNDIA DIACUt - SEU 

CASAMENTO E SUA MOR1E, Ayrt>s Camara Cunha, 
prefácio de Nello Ferrentini. 

Novembro : A MET AMORFOSE, Franz Kafka. 
Dezembro: SINHAZINHA, Afranio Peixoto, introdu~c de . 

Fernando Sales. 

"Urna casa sem biblioteca é como um corpo sem alma,, 
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