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INTRODUQAO 

O FASCÍNIO DO SERTAO 

Na nietade da segunda década <leste século, quando nasci, o rnu
nicípio de Bica de Pedra (hoje ltapuí), junto a margen1 direita do Río 
Tiete, ainda era bem sertao. Nleu bisavo materno, Antonio Joaquin1 
da Silva Fonseca fundara esse Patrimonio em 15 de Seten1bro de 
1888. Minha niae, Avclina Augusta Ferreira do Amara!, sua neta, aí 
casara-se com ~1anoel Rodrigues Ferreira, un1 jovem construtor por
tugues. Tendo herdado do fundador grande gleba de terras inteira-
1nente revestidas de pujante mata virgen1, n1e us país derrubaran1-na 
e muitos anos após penosa labuta, formaram urna fazenda de café. 
Tiveram dez filhos, ni e u irmao Tito Livio Ferre ira era o mais velho e 
eu, nascido vinte e dois anos depois, era o ca9tila. Assin1, viví a minha 
infancia e adolescencia nesse meio típicamente caipira, en1 plena na
tureza, varando as niatas da regiao e ca9ando passarinhos cotn 
bodoque, um arco de origem indígena cuja flecha era substituída por 
pelotas de barro assadas no forno. No pasto da fazenda rnontava em 
cavalos en1 pelo e sentía a plena líberdade de disparar pelos campos. 
Mais tarde, e n1 1938, com 23 anos eu já me achava no segu ndo ano 
da Escota de Engenharía ~1ackenzíe, na Capital paulista, quando as 
sucessivas dificuldades originadas pela crise conomica de 1929, obri
garam-me a abandonar o curso e arranjar um emprego de topógrafo 
no In stituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricultura do 
Estado de S. Paulo, sendo designado para fazer o levantamento da re
giao Noroeste do Estado, compreendia entre a E. F. Noroeste do Bra
sil, o Rio Tiete e os n1unicípios de Lins e Presidente Alves. Durante 
quase um ano percorri essa regiao, chefiando un1a turma de onze cabo
clos encarregados de carregar os n1eus instru1nentos de engenharia, e 
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cu idar da pequena carro~a puxada por um burro, que transportava os 
"utensílios de ·cozinha, mantin1entos e barracas. Eis-n1e pois vivendo 
novamente em plena natureza, atravessando matas virgens, admiran
do a flora, as aves, os pássaros e os animais silvestres. Depois, voltei a 
cidade de Sao Paulo, tornei-1ne professor de ~1atemática, Física e 
Desenho Geométrico, o que me permitiu reiniciar o curso de enge
nharia, q uando, no terceiro ano, em 1943, fui despertado novament 
pelo fascínio do sertao, ao assistir a partida da Expedi~ao Roncador
Xin uu no Laruo de Sao Bento. Quase um ano e meio após eu resol-º' o 
via seguir no encal90 da Roncador-Xingu , em dire9ao ao Brasil Cen-
tral. É q uando come9a esta história. 

Este é livro escrito exclusivamente co m documentos históricos, 
dispostos em rigorosa ordem cronológica, o que se verificará atrav·és 
das suas datas sucessivas. Como também fui em grande parte age nte 
e personagem de ssa história, ela é narrada na primeira pessoa, as ve

zes valendo-me do plural majestático. 

MANJEL RODRIGUES FERREIR4 
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A EXPEDICAO RONCADOR-XINGU 

No dia 3 de Junho de 1943, o Coordenador da Mobiliza\:ao Eco
nomica, Joao Alberto Lins de Barros, assinou a Portaría nº 77, organi
zando a Expedí\:ªº Roncador-Xingu . 

As conseq üencias economicas advindas ao Brasil pela 2ª Guerra 
l\tlundial, havian1 levado o Chefe do Governo, Getúlio Vargas, a criar 
Coordenadoria da l\tJ obiliza~ao Econon1ica pelo Decreto-Leí nº 4.750, 
de 28 de Setembro de 1942. Fora entao, pelo Chefe do Estado Novo, 
non1eado Coorde nador desse órgao, Joao Alberto Lins de Barros. 

A referida Portaría nº 77, estabelecia: 
"Considerando a necessidade de se criar vías de con1unica~6es con1 

o Amazonas através do interior do País; 
Considerando a necessidade de se explorar e povoar o n1aci~o cen

tral do Brasil nas regioes da cabeceira do Río Xingu, atualrnente das 
mais desconhecidas da Terra; 

Considerando que esta explora~o constituí um passo decisivo para 
a realiza~ao do programa de Governo, sintetizado na l\tlarcha para o 
Oeste". 

Com esses objetivos, criava Joao Alberto na mesma Portaríanº 77, 
a Expedi~ao Roncador-Xingu. 

(Cabe aquí um parenteses. l\tluito ten1po após a Expedi~ao Ron
cador-Xingu ter partido, circularam informa~oes de que teria sido pri
meiramente den ominada "Expedi~ao aos Martírios". Isso nao é verda
de. Essa lenda nasceu de notícias deturpadas, surgindo antes da Porta
ríanº 77 de 3/6/43. Vejamo-las: 1) No dia 7 de Maio de 1943, a "Folha 

15 



da T arde" de S. Paulo, sobo título "Explora9ao intensiva das regioes 
"do Rio Araguaia" e sub-título "Chefiará a Exped i9ao organizada pela 
Mobiliza9ao Economica o Cel. Flaviano Matos Van iq ue". Em segu ida 
v inha no texto da notícia: "Nas regioes a serem exploradas estao situa
das as famosas minas de ouro dos Araés e Martírios, que há mais de 
dois séculos foran1 exploradas pelos Bandeirantes". Já o "Diário de Sao 
Paulo" de 9 de Maio de 1943, sob o título "Vai a procura do ouro de 
Araés e Martírios a Expedi<;ao Vanique". E assin1 come9ava a notícia: 
" f-l averá nove anos que o Diário de S. Paulo cm sucessivas reporta
aens focalizou a velha lecrenda das minas de ouro dos Araés e dos 
o ' o 
Martírios, segundo informa9oes do Padre Colbacchini, missionário sa-
lesiano que viveu na regiao por largo espa90 de tempo. Araés, popula-
9ao fundada pelos Bandeirantes e1n meados de 1600, foi urna popula-
9ao florescente: mais tarde, em razao de 1 utas anonimas, de causas e 

efeitos obscuros ... ". Nota de 1\11.R.F.: Araés foi fundada em 1745 pelo 
bandeirante paulista Amaro Leite). 

Vam os pois, por essas notícias, que a Expedi9ao Roncador-Xingu 
nunca foi denominada Expedi<;iio do Martírios. Continuemos com nossa 

história. 
A Expedi<;ao Roncador-Xingu seria con1posta por 40 homens, ten-

do como chefe o Cel. Flaviano de l\llatos Vanique e sub-chefe Francis
co Brasi leiro. Ficou decidido que essa Bandeira partiría da cidade de 
Sao Paulo, numa homenagc:;m a Terradas Bandeiras. Na capital pau
lista a indústria e o comércio ftzeram vultuosas doa~oes de materiais e 
alimentos a Expedi9ao. A Antarctica somente, doou um caminhao car
regado de bebidas. Senhoras da sociedade paulista bordaram em ouro 
urna Bandeira Nacional que seria entregue aos novos Bandeirantes. 
De Sao Paulo partiriam os seguintes paulistas: Dr. lnácio da Silva Te
les, Jurací R. Leal, Telemaco Bomilcar, \Veber Machado Silva, Padre 
Hipolito Chovelon, Luiz Pini Neto e Felisberto Muniz Reis. 

No dia 6 de Agosto de 1943 partiram da E sta9ao Pedro 11, no Rio 
de Janeiro, elementos vindos de trem para se incorporar a ExpediS'ao. 
Na tarde de 7 de Agosto de 1943 reuniram-se os expedicionários, auto
ridades e grande massa popular na Basílica de Sao Be nto. Um solene 
Te-Deum foi oficiad o pelo Abade-Prior de Sao Ben to, acompanhado 
de um coro de cem vozes dos monges beneditinos. O Pavi1hao Nacio
na1 bordado a ouro foi entregue ao Ministro Joao Alberto que o trans
feriu a um membro da Expedi9ao. Ao ténnino da cerimonia o Dr. lná
cio da Silva Teles proferiu vibrante alocu9ao dizendo aos expedicioná
rios numa referencia ao Pavilhao Nacional: 
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"Levantai-o seguidan1ente, sobre os ca mpos e n1atas de nossa ter
ra. Levantai-o nos sertoes do Araguaia, no Río das Mortes e no Xin
gu ... E ao término vitorioso da jornada, levantai-o sobre tudo nos ci
mos lendários da Serrado Roncador para onde se dirigem nossas espe
ran9as de pioneiros. Al~ai-o mais e 1nais, tanto quanto puderdes. O 
símbolo da bandeira, erguida no clarao radiante das alturas, dar-vos-á 
para sem pre, o sentido de nossa obra en1 favor de nossa Pátria". 

Terminada a bela e emocionante solenidade, os expedicionários 
dirigiram-se a Esta~ao da Luz, onde embarcaram com destino a cidade 
de l Jberlandia, no Triangulo Nlineiro, aonde chegaram no día 11 de 
Agosto de 1943. No día 18 deu-se o c1nbarque dos expedicionários, 
ern caminhoes e jardineiras, chegando, no d ia 21, a Barra do Gar~as, 
ponto de partida para os trabalhos de penetra~ao da Expedi~ao Ronca
dor-Xingu. 

Esse local denominado Barra do Gar~as, ficava na confluencia dos 
rios das Gar9as e Araguaia. Era constituído de duas corrutelas de ga
rimpeiros: a Barra Goiana, no lado direito do R ío Araguaia e a Barra 
Cuiabana no lado esquerdo do Río Araguaia. Ficavam essas duas cor
rutelas urna em frente a outra, separadas pelo Río Araguaia, junto a 
confluencia <leste como Río das Gar9as. 

("Corrutelas" eram os nomes que os garimpeiros davam as suas 
primitivas povoa9oes constituídas de casas de pau-a-pique e/ou barre
adas, cobertas de folhas de pa1meiras) . 

Chegando a Barra Goiana no día 21 de Agosto de 1943, come~a
ram os expedicionários a escolher o local do acampamento, com ran
chos para alojamento do pessoal da Expedi9ao, farn1ácia, cosinha, esta-
9ao de rádio, almoxarifado, enfermaría, depósitos para inflamáveís etc. 

A ORGANIZA<;ÁO GERAL DA EXPEDI<;ÁO 

No día 8 de Setembro de 1943, o Decreto-Leí nº 5.801, conside
rou de "interesse militar, para fins <le direíto, a Expedi9ao Roncador
Xin gu, organizada pela Coordenadoria da Mobiliza9ao Económica". 

No mesmo dia 8 de Setembro de 1943, no Acampamento da Expe
di9ao, na margem direita do Rio Araguaia, junto a Barra Goiana, era ofi
cialmente estabelecida a organiza9a<:> da Expedi9ao Roncador-Xingu: 

Chefe: Ten. Cel. Flaviano de Matos Vanique 
Sub-Chefe: Francisco Brasileiro 
Almoxarife-Geral: Dr. Acary de Passos Oliveira 
Secretário: Dr. Hélio Pinto de Brito 
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Seguem-se as divisoes dos se1 "'''1-u.:>, con1 seus encarregados, que 
" deixo de registrar aq ui. 

Esse documento da Organiza~ao Geral da Exped icao dizia no ca
p ítulo "Instru~oes referentes a ordem e a disciplin a": 

" 1 O) Fica expressamente proibido aos membros da Expedi<;ao 
enviar a imprensa ou a particulares, por cartas, telegramas ou outro 
q ualq uer meio de com unica<;ao, acusa~6es tendenciosas ou notícias alar
man tes sobre os trabalhos da Expedi~ao". 

Essa Organiza~ao Geral da Expedi~ao foi em seu final assinada 
pelo Ten. Cel. F . de M atos Vanique (chefe) e Francisco Brasileiro (sub
chefc) . 

N o día 1 O de Seten1bro de 1943, as 1 O horas da man ha, depois de 
rezada missa em a~ao de gra~as, pelo Vigário Padre Vitório Lovato, 
italiano, capelao-de-guerra, salesiano, sediado en1 Araguaiana, foi inau
gurada a cruz de madeira no início da jornada, o Nlarco Zero. Surgía 
assim, a futura cidade de Aragar~as, distante dois quilometros da cor
rutela Barra Goiana. (Aragar~as é contra~ao de Araguaia e Gar~as). 

A EXPEDI<;ÁO DE RECONHECIMENTO 
DE FRANCISCO BRASILEIRO 

P or determina~ao do Ten. Cel. F. de Matos Vanique, Chefe da 
Expedi~ao Roncador-Xingu, o sub-chefe Franci sco Brasileiro partiu 
no día seguinte, 11 de Setembro, de 1943, iniciando assim as ativida
des da Expedi~ao. O Cel. Vanique estabeleceu o objetivo na seguinte 
Ordern d o Dia: 

"Servir<> de Vanguarda •• , 
"Por determina~ao desta Chefia seguirá hoje com destino a Fazen

da Morais, com a missao de descobrir urna passagem na Serra Azul e 
abrir piques em dire~o ao Río das Nlortes, a fim de facilitar a marcha do 
Grosso d a Expedi~ao, o Sub-Chefe Francisco Brasileiro, acompanhado 
de cinco dos nossos companheiros, dando assim, início a penetra\:ªº do 
eixo pré-estabelecido da nossa jornada. Em sua com panhia irá também 
o Sr. Fritz Wilberg, encarregado do servi~o de abastecimento. 

A Francisco Brasileiro e seus companheiros de caminhada, essa 
Chefia faz votos de boa sorte, para que o objetivo en1 mira seja coroado 
de máximo exito". 

A turma da vanguarda da Expedi~ao chefiada por Francisco Brasi
leiro, "a nosso ver, a data de hoje deve ser considerada como a mais 
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importante para os expedicionários, visto que, com os con1ponen tes da 
Vanguarda, iniciam-se os trabalhos de penetra~ao", escreveu nesse día, 
Acary de Passos Oliveira. 

No mesmo día foram considerados membros da Expedi~ao, entre 
eles o Dr. Ruy Mourao, chefe do escritório central em Sao Paulo. 

Nesse mesmo dia 11 de Setembro de 1943, por ter se ausentando 
por doen~a, o secretário da Expedi<;ao, Dr. H élio Pinto de Brito, foi 
designado para substituí-lo o Dr. In ácio da Silva Teles. 

Era C hefe da Base de Aragar~as, o Cel. Ciro Vidal. 

A CRIAQÁO DA FUNDA<";ÁO. BRASIL CENTRAL 

No día 4 de Outubro de 1943 pelo Decreto-Leí foi criada a Fun
da~ao Brasil Central, nela incorporando a Exped ic;ao Roncador-Xingu, 
que lhe ficava subordinada. 

Tinha pois a Expedic;ao Roncador-Xin gu o objetivo de abrir cami
nho em dire~ao ao Amazonas, construindo campos de pouso para avioes, 
e a Funda~o Brasil Central caberia realizar un1 p lano de coloniza~o. 

A REBELIÁO DE FRANCISCO BRASILEIRO 

Francisco Bras ileiro ("Chicao" ou "Chico" Brasileiro como era 
conhecido em Sao Paulo) regressou da sua penetrac;ao de reconheci
mento, ultrapassando o Bico da Serra Azul em doze quilometros. 1:-Ia
via percorrido se ten ta q uilon1etros. 

Escreveu Acary de Passos Oliveira, o historiador da Expedic;ao: 
"l 0 de Novembro de 1943 - Francisco Brasileiro, sub-chefe da 

Expedic;ao, que há vários días vinha mantendo suspeitas reunioes com 
os seus mais íntimos an1igos, entre os quais o Padre Chovelon, apre
senta de súbito ao Ministro e ao Cel. Vanique sem haver dado a este 
con hecimento como era seu dever, urna vez que exercia elevados fun
c;oes de confian c;a como sub-chefe, um plano de organiza~ao de nova 
expedi~ao, da qua], seria ele, Francisco Brasile iro, o chef e". 

O plano de Francisco Brasileiro era realizar, no ano de 1944, urna 
expedi\:aO do Rio das Mortes até Santarém na margem direita do Río 
Amazonas, o que seria feíto cm dez meses. 

O plano de Francisco Brasileiro era um d ocu mento extensíssimo, 
minuciosamente elaborado, dirigido ao Mini stro Joao Alberto Lins de 
Barros. Elaborado na Base de Aragarc;as em 27 de Outubro de 1943, foi 
entregue a J oao Alberto em 1°/11/43. 
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O historiador Acary de Passos Oliveira, presente aos acontecimen-
~ . 

tos, continua: 
"Ao se tomar conhecimento do projeto de Francisco Brasileiro, a 

Expedi~ao transformou-se em um pandemonio. O Chefe Cel. Vani
que considerou a atitude de seu sub-chefe, como um ato de insubordi
na9ao, os expedicionários dividiram-se em dois grupos armados, na 
expectativa de um choque entre as duas equipes. Dormía-se com arma 
a mao, enguanto sentinelas observavam por toda a noite. Essa tensa 
situa9ao permaneceu até que o l\11inistro, tomando conhecin1ento do 
manifesto, rejeitou-o" . 

Francisco Brasileiro foi obrigado a deixar a Expedi9ao Roncador
Xingu, juntamente com o Dr. lnácio da Silva Teles e mais onze com
panheiros. A Expedi9ao adm itiu para substituí-los, mais quinze ho
mens, trazidos de Leopoldina (hoje Aruana), a juzante de Aragar9as. 

PARTEO 1º ESCALÁO DA 
EXPEDI<;ÁO RONCADOR-XINGU 

O problema criado pela rebeliao de Francisco Brasileiro nao afe
tou a marcha da Expedi9ao Roncador-Xingu em dire9ao ao Rio das 
Mortes. Assim, foi marcada a partida para o 4 de Dezembro de 1943, 
isto é, 34 días após aqueles acontecimentos. Nesse día o Chefe da Ex
pedi9ao, Cel. Vanique, fez Acary de Passos Oliveira ler o Boletim nº S. 
Também usaram da palavra o Cel. Ciro Vida), chefe da Base do Río 
das Gar9as (Aragar9as) e o Capitao da Polícia Militar de Goiás, Walfre
do Maia, delegado militar do governo goiano nessa Base (Aragar9as) . 

Esse primeiro escalao era composto de vinte e tres pessoas inclu
indo-se o chefe, cinco animais cargueiros com tralha de cozinha, man
timentos e muni9óes, mais dois muares de reserva e urna égua. Ao lon
go da marcha, mais elementos foram chegando procedentes da Base 
de Aragar9as, com materiais diversos, como por exemplo urna esta9ao 
de rádio e um operador. O tempo era instável, pois estava-se na esta-
9ao das chuvas, e os aguaceiros freqüentes faziam transbordar córregos 
e ríos. M uitos animais silvestres foram abatidos, como on9as, porcos do 
mato, antas e capivaras. No dia 21 de Janeiro, morreu subitamente o 
tropeiro Zacarias, sendo enterrado junto a um córrego. 

No día 28 de F evereiro de 1944 o 1 º Escalao chega a margem di
reita do Rio das l\11ortes. Entretanto, o local é impróprio para um acam
pamento pern1anente, por isso urna turma sobe pela margem direita 
do río, onde seis quilometros acima acha um local propício, onde a 
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Expedi9ao Roncador-Xingu organiza um novo e definitivo acampan1en
tos, denomiriado Xavantina pelo Coronel Vanique. 

No día 4 de Mar90 de 1944, esse Chefe da Expedi9ao expcde te
legramas ao Chefe do Governo, Getúlio Vargas, ao presidente da Fun
da9ao Brasil Central, Ministro Joao Alberto, e ao agora Chefe da Base 
de Aragar9as, Engenheiro Frederico Lane. 

Gastara pois o 1° Escalao, dois meses e vinte e quatro días na sua 
marcha da Base de Aragar~as a Base do Río das Mortes (Xavantina) em 
pleno território dos entao temíveis e temidos índios Xavantes, que só 
seriam pacificados posteriormente pelo sertanista Francisco l\lleire les, 
funcionário do Servi90 de Protec;ao ao Índio (SPI), hoje FUNAI. 

PARTE O 2º ESCALÁO DA 
EXPEDIQÁO RONCADOR-XINGU 

Como veremos ao longo <leste livro, declarou CJáudio Villas Boas 
que ele mais seus dois irmaos, Leonardo e Cláudio, foram admitidos 
na Expedi9ao Roncador-Xingu, cm Aragarc;as, pelo Chefe dessa Base, 
Engº Frederico Lane. Como a partida do 1° E scalao deu-se no dia 4 de 
Dezembro de 1943, q u ando era Chef e da Base de Aragarc;as o Cel. 
Ciro Vida] e quando o 1° Escalao chegou a Xavantina já ele havia sido 
substituído pelo Engº Frederico Lane, concluímos que os tres irn1aos 
Villas Boas foran1 admitidos em come90 de 1944. 

Resolveu o Chefe da Expedi9ao, Cel. Vanique que um segundo 
escalao da Roncador-Xingu partisse da Base de Aragarc;as, levando mais 
hon1ens e materiais para a Base do Rio das Mortes (Xavantina). 

"Ao organizar o 2° Escalao, como se convencionou chamá-lo en-
' treos trinta hon1ens escolhidos, foram admitidos dois dos irmaos Villas 

Boas, Cláudio e Leonardo", escreveu Acarv de Passos Oliveira chefe . ' 
desse 2° escalao. Cláudio Villas Boas foi encarregado de escrever o 
"Diário" do 2° escalao, no qua) foi íncluído també1n Enza Pizano, cog
nominado "Paulísta" . 

No día 13 de Abril de 1944 partiram da Base de Aragar9as, alguns 
expedicionários, cond uzindo carroc;as e as tropas de cargueiros. No día 
15 partiu o caminhao do Capitao Walfredo Nlaia. No día 17 partiu o 
restante do 2º Escalao. 

No dia 3 de Maio de 1944, o 2º Escalao chegou ao Acampamento 
do Río das Mortes (Xavantina) as cinco horas da tarde. 

Antes havía chegado o barco "Capitariguara" que havia deixado a 
Base de Aragar9as, levando um caminhao e mercadorias diversas. Esse 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. No alto: a rua principal da corrutela Barra 
Cuiabana (hoje urna das mais importantes cidades de Mato Grosso). Em baixo: a rua 
principal da corrutela Barra Goiana (perto da qual foi fundada em 1943, a cidade de 
Aragar9as, hoje urna das mais importantes cidades de Goiás) . (Fotos: José Marques 
de Oliveira). 

barco, no qual tambén1 se achava Orlando Villas Boas, desceu o Rio 
Araguaia até a confluencia como Rio das Mortes, pelo qual subiu, che
gando depois de dezoito días ao Acan1pamento do Río das Mortes (Xa
vantina). 

O Cel. Vanique entra em féri as e deixa o Dr. Acary de Passos Oli
veira substituindo-o na Chefia da Expedi~ao Roncador-Xingu. 

A Expedi~ao Roncador-Xingu permanecería un1 ano estacionada 
nessa Base (acampamento) do Rio das Nlortes (Xavantina), fazendo re
con hecimento da regiao, construindo can1po de avia~ao, e preparando
se para partir em dires:ao ao Rio Xingu, o que se daría en1 J unho de 1945. 

A "BANDEIRA MACKENZIE" 

Após a partida da Expedi<(ao Roncador-Xin gu de Sao Paulo em 7 
de Agosto de 1943, cerimonia a que assisti como un1 anonimo que eu 
era, passei a freqüentar o escritório da Funda~ao Brasil-Central situa
do na Rua Sarao de ltapetininga no centro da capital paulista, o qual 
era chefiado pelo Dr. Ruy Nlourao, pessoa da mais absoluta confianfa 
do Ministro Joao Alberto Lins de Barros. Em 1945 e u me achava no 5° 
e ú ltirn o ano da Escola de Engenharia Nlackenzie, era professor de 
1naten1ática, física e desenho geométrico, alén1 de ser tam bém jorna
lista d'A GAZETA. Foi entao que, logo nos prime iros n1eses de 1945, 
o Nlinistro Joao Alberto convidou-n1e para ir a regiao onde operavam a 
Funda9ao Brasil-Central e a Expedi<(ao Roncador-Xingu, para lá fazer 
pma reportagem para o vespertino A GAZETA, jornal esse que era um 
dos tres mais prestigiados e prestigiosos órgaos da irnprensa paulista. 
Resolví entao propor a organiza9ao de urna Bandeira com meus com
panheiros do Mackenzie, embora nenhum deles tivesse prática do ser
tao, nao obstante se revelassem depois, autenticos sertanistas. O l\!fi
nistro Joao Alberto nao só concordou como oficializou a "Bandeira 
Mackenzie" , agregando-a a Funda\:ªº Brasi l-Central e considerando-a 
de interesse da "Marcha para o Oeste". 

Seria a "Bandeira Mackenzie" a última na História a partir de Sao 
Paulo em dire~ao ao centro do Brasil, desde as primeiras Bandeiras de 
Domingos Luiz Grou ao S. Francisco, em 1586, de Domingo Luís Grou 
-Antonio de Macedo em 1590, até chegar neste século comas de Her
mano Ribeiro da Silva, Francisco Brasileiro e \iVilly Aureli. 

A "Bandeira Mackenzie" foi formada com somente engenheiran
dos dessa Escola de Engenharia, chefiada por mim e tendo como fotó
grafo o também engenheirando José Marques de Oliveira, exímio na 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. Dois aspectos de Aragarc;as, fundada um ano e 
meio antes. (Fotos: José Marques de Oliveira). 

técnica de urna camara Leica 3,5 cm, coma qual tiraría quase 800 fotogra
fias, do mais alto valor técnico e artístico. Levaríamos un1a placa de bronze 
mandada confeccionar pelo Governo do Estado de S. Paulo nas oficinas 
da Estrada de Ferro Sorocabana, alé1n de outras participa~oes no nosso 
empreendimento. Levaríamos ta1nbé1n cerca de 300 livros obtidos com 
doa~6es, para inaugurar a primeira Biblioteca Pública de Aragar~as. 

Além da m in ha pessoa, n1ais dezessete colegas se aprese ntararn 
para participar da "Bandeira Mackenzie", e cu jos nomes foram coloca
dos na placa de bronze: Manoel R odrigues Ferreira, José l\llarques de 
Oliveira, Samuel de Campos Kerr, Fausto Pena Moreira, Eduardo Canto 
Oliveira, Reynaldo Carlos vVilke, Roberto Tonetti, Paulo Nogueira de 
Sá, Isaac Galman, Felix Peral Rengel Jr., \!Va)demiro de Jesus Villela, 
Carlos Spanghero, Orlando Daniel Goi, Eduardo Hermínio Sayegh, 
Alfredo Carvalho, José B. Meirelles Fran~a e José Erlichman. 

Os tres últimos, a última hora desistiram de seguir na "Bandeira 
Mackenzie", embora seus nornes ficasse m constando na placa de bron
ze. E a última hora o engenheirando Roger Henri vVeiler resolveu se
guir na "Bandeira", razao porque seu nome nao consta na placa de 
bronze. 

Em sua edi~ao de 15 de Junho de 1945 (sexta-feira), A GAZETA 
publicava sobo título "Rumo ao Brasil Central!", un1a notícia sobre a 
"Bandeira Mackenzie" , ilustrada com urna fotografía tirada na reda~ao 
do jornal, onde aparecian1 o secretário Américo Bologna, Manoel Ro
drigues Ferre ira, Paulo Nogueira de Sá e Reynaldo Wilke. O assim 
chamado Prof. Ñlanoel Rodrigues Ferreira, prestou lon ga entrevista 
em quatro colunas, sobre os objetivos da "Bandeira Mackenzie", e na 
qua) dizia: "Resolvemos levar conosco alguns livros para iniciar urna 
biblioteca nessa cidade", isto é, Aragar~as. E fazia o entrevistado u1n 
apelo aqueles que quisessem doar livros com esse objetivo. 

No dia 22 de J unho de 1945, a "Bandeira Mackenzie" partí u da 
Esta~ao da Luz em dire~ao a cidade de Uberlandia. No dia segu inte, 
23 de J unho de 1945, (sábado), A GA.ZETA publicava sobo título "Com 
destino a regiao do Araguaia", u ma notícia sobre a partida da "Bandei
ra Mackenzie", ilustrada com urna fotografía dos seus cornponentes na 
Esta~ao da Luz. Entre outras coisas d izia a notícia: 

"Conforme ternos divulgado, a caravana tomou urna iniciativa in
teressante: levar livros para iniciar urna Biblioteca em Aragaryas, a mais 
nova cidade do Brasil Centra) e que, pela sua localiza~ao está flores
cendo cada vez mais. Apelaram, assim, os engenheirandos para os pau
listas no sentido de enviarem livros para a forma~ao da Biblioteca. 
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E o pedido dos estudantes, feito por nosso intermédio, foi pronta-
~mente atendido. Centenas de volumes foram remetidos a esta reda~ao 
por editores, livrarias, organiza~oes culturais e particulares. Sao livros 
de todas as espécies: técnicos, políticos, sociais, infantis, romances, no
velas etc. O povo paulista soube, portan to, compreender o apelo nobre 
dos engenheirandos mackenzistas, que, assim poderao brindar a popu
la~ao de Aragar~as com urna Biblioteca que, por cerco se desenvolverá 
em futuro próximo. 

Sao estas as pessoas e institui~oes que atenderam generosamente 
ao apelo dos estudantes: Prof. l\tlanoel Gandara Nlendes, presidente 
do Sindicato dos Professores do Ensino Secundário; Emílio Fiore, se
cretário do Colégio lpiranga, menina Zilda Lúcia Fiore, Adalberto e 
Anésia Turini (de Valinhos), Prof. Tito Livio Ferreira, Hélio Geremia, 
Thomaz Mazzoni, Rafael Bologna, Clóvis Nogueira de Sá, Profª Mary 
Bu arque, Roberto Tonetti, .l\tlaria José Tavares de Godói, Angélica Tu
rini Ferreira, Avelina Augusta Ferreira do Arnaral, Natalino l\llonte
santi, Prof. Gumercindo Lima, l\t1aria Ferreira, Orlando D. Gói, Aristi
des Matos Cruz, José D'Elia, José l\1arques de Oliveira, Robert E. de 
Grene, Reynaldo Carlos Wilke, Eduardo Sayegh, Carlos Spanghero, 
Con1panhia Melhoramentos de Sao Paulo, Sociedade Sul Riogranden
se. A Companhia Melhoramentos de Sao Paulo enviou um grande mapa 
do Brasil. 

Cada volume recebido foi carimbado com um carimbo especial, 
com nome e enderes;o do ofertante". 

Assim termínava a notícía da A GAZETA. 
Levava a "Bandeira l\1ackenzie", pouco mais de 300 volumes, 

acondicionados em alguns caixotes. 
No dia 23 de J unho de 1945 a "Bandeira" chegara a Uberlandia, 

no Triangulo Mineiro. A partir dessa cidade, viajamos em um mixto de 
onibus através do Sudoeste Goiano, passando por ltumbiara, Río Ver
de, Caiaponia e Bom Jardim. A estrada percorrida era simples trilha 
através dos campos e cerrados dos chapadoes, verdadeiros desertos onde 

' se vía freqüentemente, grupos de veados ou tamanduás-bandeiras. A 
noite jantávamos em alguma casa que nos servia arroz, feijao, carne 
seca ou de porco, e onde dormíamos no chao por falta de camas para 
todos. Finalmente, cinco días depois chegamos a Aragar~as, que cons
tava de meia d úzia de casas de tijolos, o u tras de pau-a-piq ue ou de 
barro, cobertas de palha. Urna dessas casas servia de hospital, onde 
dois médicos da Funda~ao faziam inclusive cirurgias. Um casarao de 
pau-a-pique, coberto de palha, era sede do clube, que era também 
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restaurante, com mesas toscas, feítas de troncos de árvores serrados 
transversalmente e as cadeiras eram do mesmo feitio. Principaln1ente 
o teto era decorado com objetos indígenas coloridos além de peles de 
on~as. Fomos distribuídos por algumas casas e imediatamente fizemos 
amizade comos moradores, que eram todos funcionários da Funda~ao 
Brasil-Central, alguns da Expedi~ao Roncador-Xingu, que já se acha
va acan1pada 300 quilometros além, junto ao Río das Nlortes. Durante 
os días que permanecemos em Aragars:as, aproveitamos para percorrer 
a regiao, principalmente os garimpos de diamantes, a serra chamada 
"Voadeira", e a Barra Goiana e ern frente, do outro lado do Río Ara
guaia, a Barra Cuiabana, duas corrutelas de garimpeiros. Foi numa des
sas tardes que no clube, sentados as mesas e tomando aperitivo (cacha
~a), enguanto esperávamos o jantar e conversávamos, que um funcio
nário da Funda~ao disse-nos: 

- Existem tres paulistas na Expedis;ao Roncador-Xingu, lá no acam-
pan1ento do Rio das Mortes. 

- Quem sao? - perguntci. 
- Olha, nao me lembro dos nomes - respondeu-me ele. 
- Sao tres irmaos - disse-me outro, embora nao se len1brasse dos 

seus nomes. E entáo comes;ou entre os funcionários da Funda~ao urna 
indagas:ao sobre quem lhes sabia os nomes. Até que un1 deles disse: 

- Um eu sei que se chama Orlando, os outros dois nao me lembro. 
Aí eu disse: 
- Se sao tres irmaos, um se chama Orlando, os outros dois devem 

se chamar Cláudio e Leonardo. 
- É isso mesmo! - responderam todos. 
Continuei: 
- E o sobrenome deles é Villas Boas. 
- Isso mesn10! Entao sao seus conhecidos? 
Respondí afirmativamente, dizendo-Jhes: 
- Em 1929 e 1930 foram meus companheiros de internato no Co

légio Paulista, que era dirigido pelo Prof. Rocha Campos e ficava na 
Avenida Brigadeiro Luís Antonio em frente a Rua Jaceguai, na cidade 
de S. Paulo. Depois que deixamos o Colégio cm fim de 1930, separa
mo-nos e nunca mais nos vimos. Agora, quinze anos depois, venho 
cncontrá-los aq ui: 

E assim fiquei conversando com os funcionários da Funda~ao, 
contando-Jhes da nossa vida no internato. 

Días depois, cstávamos a tarde no Clube, quando chegou em um 
pequeno aviao da Funda~ao, um repórter do CORREIO DA MANl-IÁ 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. No alto: foto aérea da confluencia dos rios 
Araguaia (a esquerda, escuro) e das Gan;as (a direita, claro, barrento). Em baixo: 
foto aérea de Aragarc;;as. Hoje, as cidades gémeas de Barra do Gar9as (ex-Barra 
Cuiabana) e Aragar9as (junto da Barra Goiana) sao modernos, prósperos, importan
tes centros educacionais, culturais, sociais e económicos da regiao. (Fotos: José 
Marques de Oliveira). 

do Rio de Janeiro. Fomos apresentados, seu nome era Adalberto Má
rio Ribeiro, um senhor de cabelos brancos, de quem fiquei in1ediata
mente grande amigo, mesmo porque éramos jornalistas. 

No dia seguinte, de manha no mesmo aviaozinho o repórter Adal
berto lv1ario Ribeiro dirigiu-se a Base da Roncador-Xingu (Xavantina), 
no Rio das Mortes. Acompanhei-o até ao campo de avia~ao e antes de 
me despedir falei-lhe dos irmaos Villas Boas que ele disse nao ter ou
vido falar deles, mas que iría procurá-los, desde que eram meus reco
mendados. 

No mesmo día Adalberto Mário Ribeiro regressou a Aragar~as, aon
de chegou as seis da tarde. o repórter disse-me que havia feíto longa 
entrevista com Orlando Villas Boas e que a publicaría no CORREIO 
DA MANHÁ quando regressasse ao Río de Janeiro. Eu disse-lhe: 

- Caro Mário, voce será o primeiro a publicar pela primeira vez na 
imprensa em todo o Brasil, o nome dos Villas Boas, particularmente o 
do Orlando. 

Dois días depois, Adalberto Mário Ribeiro regressaria ao Rio de 
Janeiro. Quanto a nós, da "Bandeira Mackenzie" , continuamos cm Ara
gar~as preparando a tropa de animais de montaría e de carga, manti
mentos, material de cozinha, cozinheiro e dois tropeiros para seguir
mos por terra até o Río das Nlortes (Xavantin a). 

Enguanto isso, no Rio, Adalberto lvlário Ribeiro come~ava a pu
blicar as suas reportagens. Assim, passo a me referir ao seu trabalho 
jornalístico. 

AS REPORTAGENS DE 
ADALBER1"'0 MÁRIO RIBEIRO 

No Rio de Janeiro, esse jornalista publicou no CORREIO DA 
MANHÁ a primeira reportagem-piloto na edi~ao de 13 de Julho de 
1945, na qual ao referir-se a "Bandeira lvlackenzie" cujos componen
tes encontrara em Aragar~as nos primeiros días de Julho de 1945, es
creveu: 

"O engenheirando lvlanoel Rodrigues Ferreira, escritor e profes
sor de matemática em S. Paulo, revelava-se um dos mais animosos da 
turma. Observamos mesmo que era assim como um líder dos colegas. 
Foi ele quem nos falou de tres jovens paulistas, os irmaos Villas Boas, 
Orlando, Cláudio e Leonardo que, deixando bons empregos cm Sao 
Paulo, foram incorporar-se a Expedi~ao Roncador-Xingu e d_everiam 
estar tal vez no acampamento do Rio das Mortes". 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. Aspectos do clube e r.estaurante de Aragar<;:as. 
Ao centro, Manoel Rodrigues Ferreira, a tarde, escrevendo suas reportagens e seu 
primeiro livro. 
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Note-seque esse jorna1ista-repórter nunca antes ouvira falar dos 
irmaos Villas Boas, completa1nente desconhecidos da i1nprensa brasi
leira e estrangeira. Eu é que os estava apresentando e pela primeira 
vez, a um jornalista-repórter, Adalberto Mário Ribeiro, que nas tres 
grandes reportagens seguintes, de 5, 6 e 7 de Setembro de 1945, es
creveu novamente sobre a "Bandeira Mackenzie": 

"Tinham um líder: o Manoel Rodrigues Ferreira, de quem mais 
nos aproximamos. Natura l. É e]e escritor e jornalista e te ve, como 
tal, ensejo de nos falar con1 agrado de coisas da imprensa e das letras, 
referindo-se a sua colaboras,:ao a A GAZETA, de Sao Paulo, e os tra
balhos do Congresso de Escritores, reunido no ano passado naquela 
Capital". 

Em seguida, Adalberto Mário Ribeiro trava longo diálogo comigo, 
perguntando-me sobre os 1ivros que ]evávamos para Aragar9as. Em se
guida reproduzo urna parte da entrevista que lhe concedi, inicialmen
te respondendo a sua pergunta sobre os Jivros que a "Bandeira Ma
ckenzie" levara para fundar a Bib1ioteca Púb1ica de Aragar9as: 

- "Trouxemos cerca de 300 volumes, alguns oferecidos por leito
res d 'A GAZETA, que sentiran1 e compreenderam a significa9ao da 
iniciativa desse jornal. Como a biblioteca de Aragar~as ainda nao está 
instalada, os livros foram confiados aos srs. John E. Simmonds, Luís 
Murray Cumplido e Paulo Kopke Froes, fun cionários da Funda9ao, 
que es tao dispostos a prosseguir na realiza~ao d 'A GAZE'"f A. 

- Mas nao acreditamos que caboclos do mato queiran1 mesmo sa
ber de livros ... 

- Nao diga isso! E já pcnsou nos filhos dos caboclos? A escola 
púb1ica de Aragar~as conta com mais de cem a] unos, meninos e meni
nas, que já se estao adiantando bem. Sao leitores, na certa, de livros de 
histórias bonitas. Agora mesmo visitamos d uas meninas, operadas aquí 
no hospital da Funda9ao, e as quais levamos álbuns coloridos. Como 
ficaram contentes! Pois olhe, seu velho repórter: nao se esque9a nunca 
dos filhos dos caboclos! 

- Bem, e os senhores estudante~ nao vao prosseguir até ao Rio das 
Mortes? 

- Vamos. A pé ou a cavalo. Mas nao é já. Pretendemos ir bem 
longe, até o fim da picada da Expedi9ao Roncador-Xingu, onde conta
mos encontrar os tres irmaos Villas Boas: Cláudio, Orlando e Leonar
do, de Sao Paulo, que nao vejo há 15 anos. Fora1n eles companheiros , 
meus em um colégio interno da Capital paulista. E admirável o des-
prendímento desses rapazes. Filhos de família de recursos, largaram 
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No mapa véem-se no canto inferior direito Aragarc;:as (Goiás) e Barra dos Garc;:as 
(Mato Grosso) separadas pelo Rio Araguaia. Nova Xavantina (Mato Grosso) acha-se 

na beira do Rio das Mortes. No centro, a Bacia Forma(jora do Río Xingu. 
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e les tudo e e1nbrenharan1-se pelo n1ato, con1 o objetivo de percorrer 
regioes inte iramente desconhecidas. 

- Mas, assim, vagame nte, sen1 nenhun1a orienta<rao prévia do que 
já foi feíto antes? 

-Assin1 também nao! Estud iosos, acredito q ue saiban1 ben1 o que 
estao fazendo. A nao ser ass im, seria temeridade exagerada ... E pelo 
que ouvin1 os aq uí em Aragar9as daqueles que conheceram os irmaos 
Villas Boas por ocasiao de sua passagem por esta Base, nao vao eles a 
cata de q ualquer interesse nlaterial. Adiantaram-nos até que e sse s ra
pazes nao aceitaram urna situa9ao que, de certo, lhes p oderia suavizar 
a jornada difícil e penosa a que se entregaram. '"falvez o velho repórter 
- disse-nos sorrindo o Rodrigues Ferreira - se tambén1 estiver dispos
to a tornar de longe o cheiro dos Xavantes, encentre lá pelo Rio das 
Mortes algun1 dos ViJlas Boas" . 

No día seguinte, o repórter Adalberto Mario Ri beiro foi transpor
tado para Xavantina no pequeno aviao que a Funda9ao lhe fornecera. 
E esse velho repórter continua, relatando a chegada ao carnpo de avia-
9ao de Xavantina: 

"Assim que saltamos pergu ntamos pelos irn1aos Villas Boas, e o 
Sr. Ney Te les F erreira no di sse: 

- O Orland o encontra-se aq ui; os se us irm aos Leonar<lo e C láudio 
estao abri ndo picada, como n1en1bros que sao da Expedi9ao. Sin1, por
que aqu í todos enfrentan1 qualquer trabalho pesado. 

- E nao se pode fal ar tam bé1n co m o L eC>nardo e o C láudio? 
- Só se o senhor atravessar para o outro lado do Río das Mortes e 

quiser fazer a pé ou n1ontado en1 lornbo de burro 60 quilornetros, pois 
a ponta da picada da Expedi9ao já está a essa distancia daqui''. 

O velho repórter Adalberto l'vfari o Ribeiro depois de relatar sua 
longa entrevista sobre a picada além do Río das lVlortes, foi sendo cice
roneado pelo piloto Geraldo, da Funda9ao, cont inuando pois Adalber
to Mario Ribeiro: 

"E Gilberto foi nos apresentando aos velhos amigos de Xavantina 
e quando chegou a vez de faze-lo a um rapaz moreno, de cavanhaque 
ralo, deixando crescer a toa com o se fosse mato de cerrado, sorriu satis
feito, revelando-nos urna surpresa: 

- Este é um dos Villas Boas - o Orlando. 
- Ah! meu caro Orlando - vou 'descasca-lo' entao para a ' Revista 

do Servi~o Público', em entrevista reveladora dos propósitos dos Villas 
Boas em acompanhar a Expedi~ao Roncador-Xingu ... 
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E deixa1nos Orlando falar, só o interron1pendo con1 perguntas que 
... qualquer leitor desta Revista !he faria se tan1bém estivesse co1n ele 

conversando". 
Em seguida, o repórter Adalberto Mario Ribe iro transcreve a lon

ga his tór ia da família e de seus irn1aos Cláudio e Leonardo, tal como 
lhe contara Oralndo, que disse a certa altu ra: 

"E m Outubro de 1943, Cláudio e Leonardo deixara1n os bons 
empregos que tinhan1: o prirneiro na Companhia Telefonica Brasi
leira e o segundo numa casa atacadista da Avenida Sao Joao. Fo1nos 
para Leopoldina, a n1argem do Araguaia. Pretendíamos descer esse 
rio até a Ilha do Bananal, 1nas assi1n que sou bemos da chegada a foz 
do Rio das Gar9as, da Expedi9ao Roncador-Xingu, volta1nos pelo 
río acima. E na nova Aragar9as trabalharnos na Base da F.B.C., en
tao em organiza9ao, durante dois meses. No segundo escalao da 
Expedi9ao, en1 demanda do Río das Mortes, incorpora1no-nos aos 
exped icio nários, fazendo todos os servi9os necessários a rnarcha da 
coluna". 

Essa longa entrevista com Orlando Villas Boas contin uou, relatan
do Orlando ao repórter, os demais aspecto da Base de Xavantina, e da 
picada além do Río das Mortes, iniciada menos de um mes antes, cm 
dire9ao dos rí os Coluene e Xingu. 

Em 2 de Setembro de 1945, Adalberto Mario Ribeiro enviou-n1e 
do Río de Janeiro atencioso cartao com a cronica "Aragar9as", publica
da no CORREIO DA MANf-IÁ em 13 de Julho de 1945, a qual repro
d uzimos abaixo, na Íntegra: 

"ARAGAR<;AS" 

"Está surgí ndo a margem do Araguaia, junto da confluencia d o 
Rio das Gar9as, urna cidade nova para o Brasil. O nomc é expressivo 
na sua composi9ao inteligente: um pouco de Araguaia e tudo de Ara
garºas ... 

N um salto de aviao fomos ver de perto como se cría e m pleno e 
rústico sertao brasileiro um novo centro de vida, trabalho e riqueza. 

Goiana assim tan1bém surgiu tra9ada e levantada no mesmo sertao 
de Goiás, onde agora Aragar9as vai repontando graciosa e faceira, a sor
rir, lá do alto de um 'plateau', junto a confluencia daquelcs dois ríos, 
cuja história se vai doravantc enriquecer de novo e luminoso capítulo 
que só a civilíza9ao saberá compor. E desde já nao sao poucos os que 
lhc pretende1n ler ou adivinhar as primeiras linhas, as primeiras frases. 
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Em nossa visita de há días a Aragar9as fornos encontrar lá urna 
turma de quinze jovens paulistas, que agora terminam o cu rso da Es
cola de Engenharia Mackenzie. 

Assim corno a Expedi9ao Roncador-Xingu assinala a sua passa
gem até Manaus deixando pelo caminho marcas indeléveis que a Fun
da9ao Brasil Central sabe com inteligencia transformar em cidades, os 
estudantes paulistas por sua vez, sabem também marcar sua passagen1 
de forma nao menos expressiva: espalhando pelo sertao brasileiro li
vros as centenas, aqueles que nao os poden1 con1prar. 

Essa iniciativa é desse espírito brilhante, o jove1n escritor e já pro
fessor Manoel Rodrigues F erreira que, com os seus colegas da Escola 
Mackenzie, se acha desbravando, como novos Bandeirantes, o interior 
do País, sem outro objetivo senao o de ]he levar a 1uz suave e conforta
dora que os bons livros sabem oferecer. E Rodrigues Ferreira quisque 
o povo da capital paulista participasse de sua generosa iniciativa e daí 
receber de suas maos os livros de que a caravana levaría para Aragar-
9as. A GAZETA, de Sao Paulo, foi a intérprete do desejo desses rapa
zes, franqueando-lhes as colunas para a divulga9ao da idéía. 

E quanto a nós, que, em Aragar9as, bem sentimos como foi ela 
recebida com alegria, deixamos neste cantinho do CORREIO DA 
l\llANHA, nossos aplausos e mesmo agradecimentos, como admirado
res da grande obra da Funda9ao Brasil Central, aos fundadores da pri
meira Biblioteca de Aragar9as. 

Adalberto Mario Ribeiro',. 

Quando em Agosto de 1945 a "Bandeira Mackenzie" regressou a 
Sao Paulo, encontrei as reportagem que Adalberto Mario Ribeiro me 
enviara, juntamente com un1 cartao. Por mínha vez enviar-lhe-ia as que 
publicara n'A GAZE1'A, com urna carta agradecendo-l he a aten9ao. A 
partir daí passamos a nos corresponder durante muito tempo, corres
pondencia que possuo em meus arquivos. 

Voltemos agora a Aragan;as, onde se achava nessc come90 de Ju
lho de 1945, a "Bandeira Mackenzie". 

NA BASE DE ARAGAR(:AS 

Nos prin1eiros dez días cm Aragar9as, estivemos em preparativos 
para a jornada ao Rio das N1ortes, cm tropa de mu ares e cavalos. Dos 
quinze que éramos quando chegamos a Aragar<;as, fica1nos reduzidos a 
nove, pois seis companheiros resolveram voltar a Sao Paulo. 
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Durante odia ficávamos, até o con1e90 da tarde cuidando dos pre-
"parativos para a jornada de 300 quilon1etros. Antes do jantar, eu diri
gía-me ao Clube, e sentado a urna das mesas toscas, ficava tomando os 
meus aperitivos (cachaya) e escrevendo minhas futuras reportagens. 
Foi numa dessas tardes que aconteceu sério incidente do qual fui par
ticipante involu ntário, e que relatarei em seguida. 

Era entao Chefe da Base de Aragar9as, o Dr. Ociola, um advogado 
vindo do Río de Janeiro, u1n homem muito fino casado com urna mu
lher loira muito bonita. Infelizmente ele nao estava preparado para 
enfrentar as brutalidades do sertao. Certo día chega a Aragar9as um 
aviao da FAB com alguns oficiais e respectivas esposas. O Dr. Ociola 
trato u de acomodar a todos nas residencias dos fu ncionários, inclusive ,, 
duas senhoras na casa do Chefe Militar da Arca, Capitao Walfredo da 
Polícia Goiana. Antes, o Dr. Ociola pediu permissao a esposa do Capi
tao vValfredo para acomodar duas esposas dos oficiais em sua residen
cia, com o que ela aquiesceu. O Capitao vValfredo achava-se em via
gem a Goiania. Os oficiais da FAB e suas esposas passaram son1ente 
urna noite em Aragar9as, continuando o voo no dia segu inte. Os eter
nos ad ulares e intrigantes foram dois días depois ao campo de avia9ao 
esperar o Capitao vValfredo que retornava de Goiania. E disseram-lhe 
que o Dr. Ociola colocara cm sua residencia duas das prostitutas leva
dos pelos ofíciais da FAB, o que nao era verdade. O Cap itao \Valfredo 
dirigiu-se direta1nente a casa do Dr. Ociola para pedir-lhe sat i sfa~oes. 

A residencia do Dr. Ociola ficava pegada ao Clube. Nesse momento 
eu estava tranq üilamente sentado a minha mesa tomando o meu ape
ritivo (cacha9a) e escrevendo as minhas futuras reportagens (e primei
ro livro), tendo próximos a minha mesa, o Dr. Ociola e sua esposa. Nis
so, OUyO uns gritos e xingamentos dirigidos pelo Capitao vValfredo ªº 
Dr. Ocio la, a q uem ele se dirigía cm atitude agressiva. Levei um susto 
e quando olho, o Capitao vValfredo estava a uns cinco n1etros do Dr. 
Ociola, a quem se dirigía com ímpeto, ao mesmo tempo em que tirava 
o revólver. Dei um pulo, e comas duas maos agarrei o punho do Capi
tao Walfredo, segurando-o fonemcnte e assim caímos agarrados, ao chao. 
Houve urna gritaría, acorrendo gente e serenando o Cap. Walfredo. O 
Dr. Ociola e esposa saíram imediatamente e trancaram-se em casa, fe
chando todas as portas e janelas. Fui a cozinha do Clube e disse a cozi
nheira e seus auxiliares: - ''Levem o jantar do Dr. Ociola na casa dele". 
A princípio relutaram, mas depois, quando ameacei de contar ao Minis
tro Joao Alberto, concordaram. No dia seguinte, fui de manha fazer urna 
visita ao Dr. Ociola, em sua residencia, que se achava completamente 
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fechada. Anuncici-me, fizera1n-me entrar, cun1pri1nentei-os e na com
pleta escuridao interior, pedí lice-n9a, abrí as janelas que davam para a 
rua. A casa fícou completamente iluminada pela luz solar. Sai a janela 
e debrucei-me no seu parapeito, olhando para a rua, aliás rua onde só 
existiam poucas casas de alvenaria, o resto, poucas de pau-a-pique e 

' palha. A hora do almocro convidei o Dr. Ociola e esposa para almocrar-
mos no Clube, que ficava junto a residencia deles. Avisado no Río de 
Janeiro, por rádio, o 1\llinistro Jao Alberto foi a Aragaryas días depois, e 
demitiu ambos, o Dr. Ocio la e o Cap. vValfredo, que voltou a sua cor
pora9ao en1 Goiania, e o Dr. Ociola ao Río de Janeiro. 

Esse incidente mostra que Aragarc;as era u1n acampamcnto, um 
embriao de cidade, onde cujos habitantes eran1 todos, sem excec;ao, 
funci onários da Fundacrao Brasil-Central, procedentes do Río de Ja
neiro, de Porto Alegre (RS), e os outros estados do Brasil. Eram quase 
todos de sexo masculino, e nada havia que os amalgamasse e1n un1a 
sociedade uniforme e solidária. Tudo era instável e perígoso como numa 
boca de sertao, que realmente Aragarcras era. 

EM DIRE<;ÁO AO RIO DAS MORTES (XA V ANTINA) 

Finalmente tudo estava preparado para a nossa jornada até ao Rio 
das Mortes. Éra1nos nove, mais um rapaz do Río de Janeiro funcioná
rio da Fundacrao, mais um sertanejo cozinheiro, o sertanejo baiano e 
seu filho menor oncarregados da tropa de montarías (burros, bestas e 
cavalos, todos de sela), inclusive dois muares que carregarian1 os ape
trechos de cozinha e mantimentos. Em conclusao: éramos treze expe
dicionários com quinze animais de sela e de carga (bruacas). 

Deixamos Aragar~as, atravessamos o Rio Araguaia e chegamos ao 
lado oposto na corrutela chamada Barra Cuiabana (hoje cidade de Bar
ra do Gar9as). 

Éramos treze pessoas e partimos no día 13 de Julho de 1945, urna 
sexta-feira, exatamente as treze horas. Tantas coincidencias deveriam 
deixar-nos apreensivos, mas só nos demos conta disso, muíto depoís. 

Durante dezoito días percorremos os 300 quilometros até chegar 
' ao Río das Mortes (Xavantina). As quatro horas da madrugada o cozí-

' nheíro levantava-se e comecrava a fazer o al moyo. As seis levantávamo-
nos, tomávamos um café com bolacha, pegávamos os animais e os selá-

' vamos. As sete horas da manha almo9ávamos feijao, arroz, carne seca e 
' ~ 

batatas. As oito punhamo-nos a caminho. Iamos em fila, o único ruído 
que se ouvia era o das panelas que chocalhavam no interior das bruacas 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. A Bandeira, tendo deixado Aragar9as, dirige-se com 
tropa, ao Rio das Mortes. No alto: atravessando a mata. Em baixo: as sete horas da manha, no 
acampamento junto a mata. (Fotos: José Marques de Olivei ra). 

dos cargueiros. Cerca do n1eio-dia, quando e ncontrávamos algun1 cur
so d 'água, fazían1os a lto, os animais n1atavam a sede e nós tarnbém. 
Tomávamos café co1n boJacha e logo nos pún hamos a caminho. De
pois das q uatro da tarde, no primeiro cu rso d 'água que encontráva1nos 
fazíamos acampan1ento. Os an in1ais era1n peados nas duas patas trasei
ras para nao fugire m a noite. o cozinhe iro con1es:ava a preparar o jan
tar, enquanto todo o pessoal procurava d uas árvores su ficientemente 

' próximas para estender as redes o nde se dormiría. As oito horas da 
noite jan távamos, a refeis:ao sen do identica ao almo90. Após, deitáva
mos nas redes sob um céu maravilhosan1ente estrelado. Terminava 
assin1 1nais un1 d ia de niarcha. 

A jornada era deslumbrante, pois estávamos atravessando urna re
giao co1np letan1ente desabitada e esse sertao e rrn o, bruto, estava ora 
recoberto de vegeta~ao rasteira, ora de macega alta, as vezes apresen
tando n1atas ciliares ao longo dos cursos d 'água, algum as vez<?s sendo 
obrigados a atravessar os brejais nas depressoes do terreno, onde nas
cem os ríos, os ribeiróes e os córregos, aí e levando-se as palmeiras buri
tis, e onde se reúnem os an imais selvagens para beber água, inclu sive 
as ons;as, para con1e-los. 

Estávamos havia alguns d ías, atravessando o terrítório dos índios 
Xavantes, cujo nome inspirava terror, pois a inda nao haviam sido paci
ficados pelo se rtanista Francisco ~1e irel es, o que só aco ntecería alguns 
anos depois. Por isso, havia entre a nossa gente da tropa, ccrta preocu
pas;ao, principalm.ente a noite. Nlas, o temor desaparecia com o sono, 
por isso sempre dormimos sem destacar algum companheiro para ficar 
de sentinela. 

Nossa grande difícul_dade foi atravessar o Rio Pindaíba e o grande 
charco na mata que o acompanha, e onde an imais e cavaleiros por ve
zes desabavam, misturando-se com o lodo. 

Finalmente, num sábado a urna hora da tarde avistamos as cho9as 
de pau-a-p iq ue e cobertas de pal ha de palme iras que fonnavam o Acam
pamento da Expedi~ao Roncador-Xingu na margem direita do Río das 
IVlortes. Pouco depois, chegávamos. 

NA BASE DA EXPEDI<;ÁO.RONCADOR-XINGU 
NO RIO DAS MORTES (XA V ANTINA) 

Um rapaz de barbicha rala, ouvíndo o ruído do patear dos animais 
na terra nua e seca, e o som metálico produzido pelas panelas e bacías 
chocando-se na bruaca dos cargueiros, saiu a porta de um rancho e veio 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. No alto: atravessando o Rio Pindaíba. Em baixo: a 
travessia dos pantanos do Rio Pindaíba. (Fotos: José Marques de Oliveira) . 

ao nosso enco n tro. Eu estava a frente , dei u n1 sí nal de a lto e a trop a 
paro u . Ele chegou-~e ao n1e u lado, e de cin1a da n1ontana pergu n
tei-lhe: 

- Voce é o Orlando Villas Boas?(*) 
- Sim, sou eu - respondeu-n1e. 
Dei-me a conhecer, falan1os rapidan1ente do nosso te1npo no interna

to no Colégio Paulísta, desci do burro, abra~an10-nos e ele mand ou que 
todos apeassen1, enguanto dava ordens a algu ns peces da Exped i~ao para 
que cuidassem dos animais. Chan1ou o cozinheiro da Expedi~ao e ord e
nou-lhe que p reparasse o nosso almo~o. Enguanto isso, d irigin10-nos to
dos ao Rio das Mortes, a uns cinqüenta 1netros do Acampamento, onde, 
sob um sol vcemente banhan10-nos nas su as ~1guas frias, durante longo 
tempo. Ao voltarmos, cada un1 foi estender sua rede nos ranchos previa
mente a eles destinados. Orlando disse-n1e que estava substituindo o Chef e 
da Expedi~ao, Cel. Van ique, e mandou que eu armasse a minha rede no 
seu próprio rancho. Quando entre i, perguntei-lhe: 

- Voce nao tem aí urna cach a~a? Proibi trazermos qualq uer bebida 
alcoólica nesta jornada, desde Aragar~as - eu disse. 

Orlando respondeu-me: 
- Aquí no Acampamento da Expedi<;ao tambén1 é rigorosan1ente 

proibida qualquer bebida alcoólica. l\llas eu tenho aquí escond ida urna 
garrafa de cacha<;a, masé segredo absoluto. 

Dito isso, abriu urna grande arca de couro e dela foi retirando rou
pas e mais roupas, até que enfiou a mao no seu fundo, retirando un1a 
garrafa de pinga. 

Ficamos sorvendo aquela provide ncial e magnífica aguarde nte de 
cana, e conversando até o cozinheiro vi r avisar que o aln10\:o estava 
pronto. Dirigi mo-nos todos a mesa, arruinada ao ar livre sob urna co
bertura de palha. E nquanto almo~ávamos arroz, feijao e carne seca, os 
membros da Expedi<;ao que antes de chegarmos já haviam alrno~ado, 

conversavam conosco, mas havia um, o gaúcho Ney que nao fa lava duas 
palavras que nao dissesse um palavrao. 

Após o almo~o, cada um dirigiu- se ao seu rancho para dormir na 
' rede. A tardinha fomos todos tomar mais un1 banho na fri a água do Río 

(*)Nota do Editor Rcginal Dutra: E ssa cena tcm extraordinária semclhanca com a havida 
em 187 1 no coracao da África, qua ndo o jornalista ingles Stanley, estando 3 procura do 
missionário e sertanis ta escoces Livingsto ne, ao achá-lo perguntou-lhc: 
- Mister Livingstonc, 1 supose? 
(- Míster Livingstonc, supo nho ?) 
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das Mortes. As sete horas jantan1os, e a noite eu e O rlando sozi n hos no 
" seu rancho, acabamos con1 a garrafa de cacha~a, e deitados nas respec

tivas redes fi camos até de n1ad rugada conversando sobre os nossos anos 
de internato no Colégio Paulista, recordamo-nos dos nossos n1estres e 
dos nossos colegas. F alam os sobre a vida paulistana, a po lí t ica e outros 
assuntos. 

A noite ia alta quando nos desped imos com u n1 "até arnanha", e 
donnimos. 

Nos dias em q ue passamos no Acampamento de Xavantina, pcr
corre1nos os arredores juntamente como pessoal da Exped i~ao. Certo 
dia fomos, e m co111panhia do Orlando Villas Boas até a p icada da Van
guarda, que em 6 de J unho de 1945, havia deixado o Acan1pa1nento de 
Xavantina, atravessado o Rio das NJortes, dirigind o-se ao Rio Colue ne, 
afl uente do Rio Xingu. A Vanguarda era dirigida por C láud io e Leo
nardo Villas Boas, constando de 30 homens, havendo a turma da pica
da e o Servi<;o de Seguran~a que a acon1panhava. Aliás, seja dito q ue 
toda a regiao onde se achava o Acampamento de Xavantina, e ra domi
nada pelos índios Xavante, por isso a preocupac;ao coma seguranc;a era 
fund amental. 

Quando nos dirigimos a picada, já a Vanguarda da Expedi~ao se 
achava n-ta is de 60 q uilometros distante. E pela picada vamos cam i
nhando, na n1anha de sol quente. O cerrado é vigoroso, a macega alta, 
e u m trilho feíto pela tropa que leva víveres a Vanguarda, vai se desen
volvendo sinuoso pela picada. O solo é arenoso, obrigando-no a camí
nhar com dificuldade, além do excessivo calor nesse dia. Um pouco 
antes d e chegannos a u111 córrego atravessamos urna mata, a cuja som
bra descan~amos e niatamos a sede. Supoe-se que neste niato haja urna 
aldeia de índíos Xavante, devido ao grande número de pegadas, q ue 
aquí se ve. Reiniciamos a marcha através do cerrado e no caminho fo
mos observando as impressoes deixadas pelos pés dos índi os. 

Finalme nte chegamos a urna depressao de terreno, úmida e re
vestida de um belíssimo capim rasteiro verde, e de onde se e levam 
palmeiras buritis em grande q uantidade. De ve ser a cabeceira de al
gurn córrego, e é um local encantador, junto do qua) os índios Xavan
tes fizeram suas cho~as de ca<;a; sao pequenas, de forma conica, feítas 
de galhos de árvores e palmas de buritis. Em cada pequena cho<;a cabe 
um índio somente. Existem diversas cm linha, e no seu interior os ín
dios fican1 escondidos para esperar os animais selvagens que vem prin
cipalmente beber água, momento em que sao flechados, send o depois 
transportados para a aldeia que deve ficar próxima. 
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Na vol ta, aln1o~an1os na rnata un1a pa9oca de farin ha de niandioca 
com lingü i<;a acompanhada de rapadu ra. O so l ainda nao se havia posto 
q uando chegan1os ao Acan1pan1ento, can\=ados e suare ntos depois de 
18 q uilometros na ida e outro tanto na vol ta. 

N um d omingo dcixan1os o Acampamento e gu iados por Orlando 
Villas Boas, sub imos o Río das Nlortes numa ubá de índ io e numa em
barca~ao denominada "montaría", ambas com motor-de-popa. Estáva
n1os nos dirigindo a um local denon1inad o Araés, 24 quilornctros rio 
aci ma, na marge1n esquerda do Rio das Mortes. L eva111os arroz, carne 
seca e rapadura para o almo~o a ser feíto lá, e ta111bém milho para algu-
1nas galinhas ncsse local deixadas anteriorrnente pelo pessoal da Ex
ped i\:ªº Roncador-Xingu. 

A sub ida do Rio das Nlortes é as vezes dificultada pelos "traves
soes" (corredeiras) tambérn cha1nados "itaipavas" e m lín gua Tupí, e 
onde havia de se descer da ernbarca9ao e arrastá-la junto as n1argens, 
para vencer a corrcnteza. Quatro horas depois chegan1os ao Araés, 24 
quilometros río acima. 

A história dcsse local é muito longa, mas vou sintetizá-la e m poucas 
linhas. Em 1745 partiu da Vila Boa, capital da Capitanía de Goiás, urna 
Bandeira que tinha o objetivo de descobrir as lendárias minas de ouro 
dos Martírios, legadas pelos prin1eiros Bandeirantes paulistas. Nesse ano 
de 1745, essa Bandeira era chefiada pelos paulistas Amaro Leite e Joao 
da Veiga Bueno, agora residindo na Vila Boa. A Bandeira chegou ao Río 
Araguaia, desceu até a sua confluencia com o Rio das Nf ortes e nesse 
local os dois chefcs se desentendera1n: Veiga Bueno desceu o Araguaia 
e Amaro Leite subiu o Mortes, até chegar a um local onde foi encontra
do ouro, e ali a Bandeira estabeleceu um arraial que denominou Araés, 
no1ne este designativo de urna tribo de índios que roteiros antigos dos 
Bandeirantes dizian1 haver ouro. A povoa<;ao do Araés foi ligada por urna 
estrada a Vila Boa e Cuiabá, e nos primeiros anos chegou a produzir ouro 
que compensava, mas depois entrou em decadencia e cm 1788 todos os 
seus moradores abandonaram o povoado de Araés, que passou a ser do
m inad o pelos índios Xavante, finalmen te. O epois disso, houve ao longo 
dos tempos, muitas tentativas de rein iciar a minera~ao de ouro, mas to
das malogradas, ficando finalmente o Araés defin itivamente d ominado 
pelo Xavante. Quando a Expedi9ao Roncador-Xingu chegou ao Río das 
M ortes, em come~os de 1944, o capitao da FAB, Antonio Eugenio Basí
lio realizando um voo de reconhecimento, avistou do alto urna canoa no 
fundo dorio, deixada em 1937 pelo sertanista Engº Morbeck que tam
bé111 lá tentou rninerar ouro, fracassando entretanto, e regressando. 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. No alto: vista de Xavantina (hoje Nova Xavantina), 
Base da Fundacao Brasil Central e Expedicao Roncador-Xingu, na margem direita do Rio 
das Mortes. Hoje Xavantina chama-se Nova Xavantina e é urna das mais prósperas 
cidades de Mato Grosso, importante centro econOmico, social, educacional e cultural. 
Em baixo: além de Xavantina, vamos caminhando pela picada da Expedicao Roncador
Xingu, em pleno território dos desconhecidos, temíveis e temidos índios Xavante. (Fo
tos: José Marques de Oliveira). 

Asirn, ern Novembro de 1944, a Expedi9ao Roncador-Xingu se
guindo a indica9ao do Capitao Basílio dirigiu-se ao Araés, onde cons
truiu dois ranchos, plantou melancias e deixou algumas galinhas. 

Agora, nesse don1ingo ensolarado, chegan1os ao Araés, e enguanto 
um rapaz da Expedi9ao fazia o aln1090 nos dirigimos a urna mata próxi
ma, onde há ruínas do antigo arraial Bandeirante, en1bora tan1bé1n es
tejam espalhadas em grande área. 

Vamos através de um cerrado, e alguns quilon1etros adían te enve
redamos pela mata, onde predomina o baba9ú. A n1ata é sombreada, 
mas assim mesmo é quente e como vamos can1inhando por ela subin
do e descendo eleva96es, come9amos a transpirar bastan te. ÑI u itas ve

zes encontramos pequenas e grandes escava9oes que eran1 as antigas 
catas de ouro aonde iam ter córregos canalizados, tendo alguns, pare
des de pedra agora recobertas pelo matagal frond oso. De repente vi
mos um pé de a9afrao, planta cuja raíz é usada em culinária, e que 
nesta época do ano se apresenta seca. Finalmente chcgamos a urna 
eleva~ao no meio da mata, onde se supoe ter existido a olaria, e onde 
recolhemos alguns cacos de objetos de barro cozid o con1 desenhos tos
cos em baixo re levo, parece que executados con1 algu m peda~o de ga
lho de árvore seco. Pelo chao viam-se alicerces de pedra, de antigas 
habíta96es. Continuando através da mata chegamos ao agora chamado 
Córrego Seco, onde corre u n1a água cristalina sobre um Jeito de casca
lho. A seu pé esta va um peque no fogo apagado, que os índíos Xavante 
naturalmente acenderam días antes, tal vez q uando .vieran1 buscar la
ranjas de urna laranjeira muito velha, muito alta. O índio Ñlacurapí, 
que nao é Xavante, mas acompanha a Expedí9ao, subiu na árvore e 
apanhou as laranjas q uc restavam e que ch upamos incontinente. 

Voltamos aos ranchos, onde aln1o~amos. Deles se avista o Ñ1orro 
Santo Antonio, atrás do q ual se situa urna aldeia Xavante. Possível
mente esses índios nao atacam os ranchos e nem levam as galinhas 
temendo alguma surpresa do pessoal da Expediyao. Nesse morro exis
te urna cata de ouro, com cerca de 40 metros de profundidade e 80 
metros de diametro; um canal cavado na rocha, na encosta do morro, 
ali vai ter procedente de outro morro próximo, naturaln1ente na época 
sendo o vale atravessado por meío de bicames de madeira. 

Percorrendo essas ruínas, vestígios de urna povoa~ao de mineiros, 
fiquci profundamente impressionado, profundan1ente emocionado com 
essa visao dramática de um arraial fundado havia exatamente 200 anos, 
pelos bandeirantes paulistas. E ali mesmo, entre aquetas ruínas, de
cidi que, quando voltasse a Sao Paulo, iria pesquisar-lhe a história e 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. A chegada ao conjunto de pequenas cho9as de .ca9a 
dos índios Xavante, junto a um buritizal. No alto: Orlando Villas Boas (sem chapéu) e Manoel 
Rodrigues Ferreira (de capacete). Em baixo: urna pequena cho9a de ca9a dos Xavantes, onde 
eles ficavam escondidos a espera da ca9a, para flechá-la. (Fotos: José Marques de Oliveira). 

escreve-la, o que realmente fiz. Naquele 1nomento e sem o saber, cu 
havia decidido tornar-me um pesquisador de documentos antigos, de 
tornar-n1e um historiador. E assim chegaria, catorze anos depois, a des
cobrir a verdade sobre as minas de ouro dos Martíri os, inclusive identifi
cando o seu local exato, quase na confluencia do Rio Araguaia (Rio Pa
raupava dos primeiros bandeirantes paulistas), com o Río Tocantins. 

A tarde come9'-:tva a chegar quando deixamos o local do Araés e re
gressamos ao Acampan1ento da Expedi~ao Roncador-Xingu (Xavantina). 

Mais algu ns días nessa Base e regressamos a Sao Paulo. 

ORLANDO VILLAS BOAS TORNA-SE 
CORRESPONDENTE DA "GAZE'rA" NA 

EXPEDI<;ÁO RONCADOR-XINGU 

Ao chegar a Sao Paulo, comecei a publicar n'A GAZETA un1a sé
rie de 17 grandes reportagens sobo título "Roteiro do Brasi l Central". 
Antes, A GAZETA fe z duas chamadas (21/8/45) e (22/8/45) na primei
ra e na última página, sobre o início da série de reportagens, a primeira 
sendo estampada na edi~ao de 23/8/45 e a 17ª e última, na ed i9ao de 
17/9/45, todas ilustradas com mu itas fotografías tiradas por José tv1ar
ques de Oliveira. Durante a série foram também publicadas fora das 
reportage ns, fotos com semente legendas explicativas. 

Durante a publica~ao das reportagens semente mencionei os no
mes do tv1inistro Joao Alberto Lins de Barros, presidente da Funda~ao 
Brasil-Central, e do Cel. Flaviano ~1atos Vanique, chefe da Expedi~ao 
Roncador-Xingu, ignorando pois o Orlando Villas Boas, isso para evi
tar ciumeiras do Cel. Vaniq ue. l\lfas, enq uanto pu blicava as reporta
gens, eu conversava con1 o secretário d 'A GAZETA, Américo Bolog
na, sobre urna n1aneira de apresentar o Orlando Villas Boas no jornal, 
de urna forma a dar-lhe urna posi~ao i1nportante na Expedi9ao, onde 
ele, Cláudio e Leonardo eram simples nlembros, totalmente desco
nhecidos na imprensa, isto é , fora dos limites da Expedi9ao. Disse eu 
ao Américo Bologna que conseguira com o jornalista Adalberto Mário 
Ribeiro, urna entrevista com Orlando Villas Boas no CORREIO DA 
MANHÁ do Río de Janeiro, a liás a primeira vez que o nome dele e 
seus irmaos foram publicados em todo o Brasil. l\llas is so fora pouco, 
pois aparecera perdida no texto de urna grande reportagem, e depois 
nen1 o CORREIO nem ninguém mais se preocupara con1 eles . O inte
resse da imprensa centrava-se exclusivamente no nome do l\llinistro 
Joao Alberto e do Coronel Vanique. Seria pois u1na tarefa ingente, 
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retirar os irmaos Villas Boas do seu anonimato na Exped Í<;ao. Além 
"do mais, eu disse ao Américo Bologna, que 0

1

lugar deles na Expedi
\:ªº nao escava garantido, p ois eu a conhecera por dentro, e relatei 
entao os incidentes com Francisco Brasileíro e o que eu presencia
ra, entre o Chefe da Base de Aragar~as e o Capitao Walfredo, tendo 
sido todos i1nedíatamente desligados do empreendin1en to. Os Vi
llas Boas nao tinham nenhum título universítário, somente o curso 
ginasial. Além do 1nais o Cel. Vanique era urn homem de genio difí
cil, por urna nonada eles seriam desligados da Expedi9ao, princi
palmente para dar lugar aos seus protegidos ou protegidos políti
cos. Américo Bologna aventou publicar A GAZETA urna entrevista 
com Orlando Villas Boas. Ponderei que nao resolvería o problema, 
pois sornen te o permanente nome dele n 'A GAZETA lh e daría um 
"status". Américo Bologna percebeu aonde eu que ria chegar, di
zend o-me : - voce propoe e ntao que o Orlando Villas Boas se torne 
corresponden te d'A GAZETA na Expedi~ao, enviando-nos freqi.ien
tes cronicas ou reportagens? Respondí que sim , e entao o An1érico 
Bologna perguntou-me se ele sabia escrever para jornal. Respondí 
que ísso era co isa que se aprende. Essa nossa conversa durou al
guns días, até que enviei ao Orlando, através do Dr. Ruy ~/J ourao, 

chefe d o escrítório da Funda<;ao Brasil-Central en1 Sao Paulo, urna 
cole9ao das reportagens que cu publicara, além de urna carta e ou
tra p osteri ormente. Orlando responde u-n1e con1 a seguinte carta, 
enviada do Acampan1 e nto da Expedi~ao no Río das ~lortes (Xavan
tina), em 20 de Setembro de 1945: 

"l\1ortes, 20/9/45 

Manoel 

Recebi 2 cartas suas e urna cole~ao da reportagen1 feíta na GAZE
TA. Nao as respondí antes por as ter recebido ontem quando por oca
siao de meu regresso da pon ta do picodiio, onde estive, contando como 
tempo gasto em víagem, 20 días pois só de ida leva-se 6. 

Aq uí e lá tudo corre quase sem novidades, os servi~os da picada 
tem progredido muito, e)es se acharo agora já na bacía do Kuluene e 
calculamos a distancia em mais ou n1enos 35 léguas. 

A viagem, como toda a viagcm a cava]o, é n1orosa e as vezes quase 
monótona, porém nas pausas essa monotonía é quebrada pela aproxima
yao do índio imitando aves como sejam, mutum, jaó, seriema e vezes há 
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que gritam. Tocam caba~a, borá e chegan1 a se aproxirnar do pouso 
cerca de 1 O a 15 metros con10 tive1nos ocasiao de observar, porén1 os 
tropeíros velhos afeitos ao sertao, e mbora as vezes alarn1ados, se n1an
tén1 tranq üilos e confiantes na ve lha carabina, an1iga i nseparável, e 
na presen~a de espírito que nunca !hes falta na hora do perigo. N in
guém melhor que o grande Euclides poderá definir o nosso hornero 
do sertao: 'O sertanejo antes de tudo é um forte ... '. Realinente, nao 
conhecem obstáculos que possam fazer com que rccuen1. Un1a noite 
mal dormida, urna travessia difícil, nad a disso o perturba. ~o día se
guinte a viagem continua, e ele arreado na sela do anin1al sonolento 
castigado pelo sol de fogo, olhos as vezes cerrados corno quen1 dor
me, o utras cantando baixinho o catira predileto, lá vai pela estrada 
afora dando de ombros a distancias . Se um animal se assusta e corre 
pelo cerrado a dentro, ei-lo empertigado, firme entrando em di spara
da atrás do desgarrado, nao importa o galho seco nen1 o espinho que 
lhe rasgou a carne e a roupa, posto em cam inho o fugitivo e como se 
nada tivesse acontecido derruba novamente o corpo e continua res
n1 ungando seu catira. 

Li com aten~ao todos os capítulos da sua reportagen1, melhor im
possível, tem todos os bons predicados, sen1 sensacionalismos, sensa
ta, verdadeira e con1 os come ntários muito ben1 tecidos. lYieus para
béns 'seu ' Manoel, gostamos mai s de reportagens assi1n do que dessas 
cheias de sensa~ao e quase sempre despidas de verdade. 

Ficamos agradecid os pela gentileza da remessa e fazemos questao 
de deixar de maneira bem clara que visitas como voces sao sempre 
bem vindas e recebidas com sati sfa~ao . Voce e seus colegas relevem 
alguma falta nossa e disponham sem cerimonia naquilo em que possa-

, . 
mos ser ute1s. 

A voceo meu obrigado pela presteza com que se desincumbiu do 
meu pedido e encerro enviando cá do sertao um forte abrayo. 

Orla11do 

P.S. - Estamos com crise de tinta, máquina deixou de pertencer 
ao rol das coisas úteis. Vai, portanto, a lápis e tenho certeza voce com
preenderá e nao dará Ín1portancÍa ao trOyO. 

VJ/as'' 

Recebi a carta, lía-a e levei-a ao Américo Bologna dizendo-lhe : 
Veja, o Orlando ViJlas Boas sabe escrever, e o que ele escreve sobre a 
Vanguarda da Expediyao está tao bom, que pode até ser publicado 
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Bandeira Mackenzie - Junho de 1945. No alto e ern baixo: Subindo o Río das Mortes ern 
dire~ao as antigas catas de ouro do Araés. (Fotos: José Marques de Oliveira). 

. ... 

n 'A GAZETA. Bologna concordou, por isso, fui ao Dr. Ruy Mourao e 
solicitei-lhe que enviasse um telegrama através do rádio da Funda9ao, 
ao Orlando. Ruy Mourao concordou, redigi o telegrama solicitando ao 
Orlando que autorizasse A GAZETA a publicar o trecho da sua carta. 
No día 9 de Outubro de 1945, Orlando enviou o seguinte telegrama, 
do Río das Mortes: 

"9/10/1945" 

"FBCpara Rtey Mourii-0 S. Pa1do'' 

"Referencia Esp 1418. Resposta rádio em apre90 depende regres
so Cel. Vanique que se acha ausente. Nao há inconveniente publica-
9ao trecho carta enviada, desde que ha ja mesma alguma coisa possa 
merecer men9ao. Pe90 cientificar Professor Manoel Ferreira conteúdo 
<leste, ass im como comunicar-lhe aceito instru9oes oferecidas ficando 
máquina ocasiao solicitar. Agrade90 vinda instru9oes nao importa com
promisso minha parte, urna vez q ue tal assunto deve ser submetido 
aprecia9ao Coronel Vaniq ue. 

Vúlas Boas''. 

De posse do rádio-telegrama do Orlando Villas Boas, escrevi-lhe 
urna carta dando-lhe sugestoes sobre como escrever cronicas, reporta
gens, inclusive tratando da máquina fotográfica que lhe pretendíamos 
enviar, aliás assunto ventilado no rádio-telegrama que eu lhe havia 
enviado e ao qual ele fizera men9ao no rádio-telegrama retro transcri
to. l\tlinha carta seguiu comas sugestoes feítas . 

No dia 10 de Outubro de 1945 esteve na reda9ao d'A GAZETA o 
sertanista Enzo Pisani, membro da Expedi9ao Roncador-Xingu e que 
participava da Vanguarda. No día seguinte, 11, sua entrevista foi pu
blicada j untan1ente com urna foto onde aparecem ele, mais Américo 
Bologna, Manoel Rodrigues Ferreira e Vicente Scivitaro, do escritório 
da Funda9ao em S. Paulo. Perguntado sobre quantos paulistas havia 
na Expedi9ao Roncador-Xingu, ele respondeu: - "Pelo que sei somos 
quatro: eu os tres irmaos Villas Boas, dois dos quais pertencem a turma 
dos abridores da picada". 

No dia 24 de Outubro de 1945, Orlando escreveu-me, enviando
me as reportagens para publicar n'A GAZETA. A carta, longa, é a se
gu1nte: 
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"Mortes, 24 de Outubro de 1945 

Mano el 

Recebi sua carta e nao a respondí no mesmo dia por falta de tem
po, pois o CAN deu urna só viagem regressando do Campo. 

lncluo algumas tiras contendo urna série de xaropada. 
Realmente nunca escrevi, ou melhor os meus escrevillhados nunca 

foram além de cartas. O ten1po está escasso, pois o CAN já partiu de 
Aragar9as e talvez, levado pelo mau tempo reinante nestes últimos días, 
nao de m ais que esta viagem. Vou responder por ítens por ser mais 
fácil e rápido. 

Reportagens - Aquí é urna fon te inesgotável para reportagens que 
seriam muito melhores se a pessoa que as escrevesse possuísse já tiro
cínio no assu nto. Porém, nao há perda em se experimentar. 

T orna-se necessário que voce nao tenha o menor embara~o, can
cele, risque, corrija, jogue no cesto e me comuniq ue o acontecido. 

Coma saída do Borba estou há mais de um mes como secretário <les
te tro90 e tenho tido bastante servi90 e fui fors:ad o a fazer duas viagens a 
ponta da picada e em cada urna delas se perde no mínim <? 16 a 18 días. 

Caso esse negócio de reportagem de certo, difícilmente poderei 
fazer m ais que urna por semana, primeiro porque tenho a indecisao 
natural do iniciado e segundo, n1otivo mais forte, falta a bossa. Da xa
ropada que envio, e que espero voce leia e a ponte a série de dcfeitos 
que deve existi r, penso, caso haja alguma coisa aproveitável, em d uas 
reportagens, se ndo que a primeira somente, embora curta, sejam as 
duas primeiras páginas. 

Seria mais interessante se eu come9asse diretamente com descri
s:oes de ca~adas, pescarías etc., mas era preciso que houvesse um in
troito mesmo porque nao foi sem alguma reserva que o coronel consen
tiu, pedindo que falasse alguma coisa das instala9oes aqui, porém como 
isso é coisa que todo leitor le com enfado eu fiz urna coisa muita curta 
e passei ligeiramente sobre o assunto. 

Seqiiéncia que pretendo seguir. 
Ligeiramente sobre a Expedi9ao e sua missao .............. págs. 1 e 2 
Sobre a chegada das ch uvas .................................................. 3,4 e 5 
passando também ligeiramente sobre a comunica9iio; 
Comunica9ao e/tropa .. ........... .................. ................ ..................... 6-7 
O pouso da tropa e o índio ..................... .............. ......... ............... 8-9 
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Na próxi1na sen1ana (fita em série): o pouso no rio Kuru á - onde o 
pessoal da picada foi atacado, os tropeiros passara1n en1 brancas nu
vens, porén1 intercalo o ataque feito, para isso te nho já autoriza9ao do 
coronel, porém quer ele que eu fas:a também sem 1nu ito detalhe, em 
resumo, falando ligeiramente. 

Na seguinte falarei do río Kuruá ao 7 de Setembro - e nesse traje
to e u mato urna anta - realmente quando fomos matamos urna e dois 
veados. 7 de Setembro, consta en1 mapa, é tambén1 batido muito por 
índio e lá o pessoal também passou algumas noites cercado pelos cabo
clos - índios. Do 7 de Setembro vou até o fi111 da picada. 

Encerrarei esse negócio escrevendo sobre os ríos, córregos e vege
ta9ao da regiao atravessada, pois compreende terras das duas bacías 
N[ortes e Kuluenc, farei isso também superficialmente pois é tro~.o chato 
de se le r como também de escrever. 

llláqui11a - a coisa é n1uito mais simples, e depois chegando no fim 
da p icada nao tem mais seqüencia a seguir. Elas serao sobre o assunto 
oferecido pela fotografia. Portanto se julgar pe las que e nvio agora, pos
sível continuar, acho preferível vira n1áq uina. Enguanto se ela nao 
vie r vou caminhando na picada. 

1Vo1fcias da frente - sao também possíve is, farei co n1 q ue o Cláudio 
escreva de lá alguma coisa que possa merecer aten~ao. 

Tudo, porém, depende, use voce de toda a franq ueza e expresse 
sen1 constrangimento sobre o caso. 

Pelas tiras de papel que envio - calcule mais ou menos quantas 
deven1 chegar para urna reportagem. 

As pri1neiras, estas, e as próximas enviarei por seu intermédio, as 
futuras depois que pegar a embocadura e o jeito enviá-las-ei direta
mente a Gazeta. 

Desculpe o pastel desta carta, ou melhor que fiz desta carta, pois o 
aviao já está roncando e o caminhao aquí fora businando a espera que 
eu o despache. 

O coronel em fins de novembro, irá novan1ente ao Río G. Sul, 
talvez eu tenha que permanecer aqui, porém se nao for cu quem se
guirá para a instala~ao do Posto na boca da .Nlata do Kuluene, por lá 
deverei ficar durante algum tempo seguindo logo que possíve] mais 
para a frente até o Xingu. 

Na boca da mata vamos fazer um Acampamento grande e terei 
que ficar por lá nao pouco tempo, porém a primeira coisa que vamos lá 
fazer é u1n campo de avia9ao, destarte a fita em série poderá continuar. 

Em urna delas citei nomes, seguindo suas sugestoes. 

53 



Ontem por exemplo, isto rnuito reseroadarnente, tivemos um dran1a 
"'típico do sertao em pleno Araés, porém pelas suas conseqüencias nao 
pode ser levado ao Jornal. 

Urna turma de homens que para lá mandamos se desentendeu com 
o feitor, e co.mo a justi9a aquí - como diz o velho catira: 

Em Goiás nao tem justi9a 
Nem Goiás e nem cm Mina 
A j usti~a de Goiás 
É .faca, bala e carabina. 
Atiraram na cabe9a do bruto, abandonando-o no n1ato sem armas 

e regressaram a este Acampamento. 
Atrás do hornero iniciei com mais dois companheiros urna viagem 

até lá - saindo daqui as 9 horas da noite lá chegando as 2 1.h da manha, 
encontramos o homem, que felizmente estava levemente ferido, e ini
ciamos viagem de regresso aqui chegando as 4 e meia da madrugada. 
Isso depois de tomarmos chuva a viagem toda e lutarmos no travessao 
do Evaristo, que voce deve estar lembrado, urna hora toda. ~1as, sem 
essas coisas o sertao ficaria sem gra9a, se bem que gra\:a assim é ursada. 
Sofremos e passamos medo da ubá virar, durante muito tempo, mas o 
santo que protege o homem n'água, cujo nome ignoro, tocou o dedo 
na nossa canoa e nós fomos felizes. 

Aguardo carta sua pelo próximo CAN, sem falta. 
Ruy: ausente talvez siga fins de novembro para os pampas. 
Ney: ídem ídem - pois está em convalescen~a de urna pneumonia. 
Furher: ídem, ídem - vaí se casar. 
Borba: demitíu-se há n1aís de mes e 1neío. 
Aires: junto com Cláudio no servi90 de seguran~a, ou melhor atu

almente está tomando conta de um posto existente num Campo de 
Pouso que construímos no 7 de Setembro e que com estas chuvas está 
paralisado. 

Como ve a debandada vai ser geral, eu porém nao penso cm sair 
tao cedo - a nao ser que haja alguma briga por_ aí lá pelos fins de No
vembro. Alonguei-me mais urnas línhas porque o avíao sobrevoou e 
rumou dire~ao picada, foi só até ali pois já está de vol ta. 

Sem mais um abra90 do · 
Orlando 

P .S. - Se voce tiver alguma observa~ao a fazer e que posa ser fe ita 
pelo rádio, nao se vexe e fa9a. 

Orlando,, 
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Con1 essa carta, Orlando Villas Boas enviou as "tiras", isto é, as 
reportagens para A GAZETA publicar. 

A seguir farei algun1as observa9oes sobre essa carta, para ser en
tendida pelo leitor <leste livro: 

"CAN" significa "CorreioAéreo Nacional", avioes que a FAB (For-
9a Aérea Brasileira) despachava semanalrnen te as regioes mais distan
tes do Brasil, com cartas, jornais e eventualmente transportando passa
geiros pobres e doentes. Assim, os avioes do CAN semanalmente pas
savam em Aragar~as e no Acampamento do Río das Mortes (Xavanti
na). Note-se que Orlando diz: " ... nao foi sem alguma reserva que o 
Coronel consentiu ... ", is toé, o Coronel Vaniq ue permitiu que Orlando 
enviasse reportagens a GAZETA, mas" ... pedindo que falasse alguma 
coisa das instala~oes aquí ... ", isto é, inclusive dele Cel. Vanique. l\t1ais 
adiante falando sobre o ataque dos índios Xavante a Vanguarda da 
Expedi9ao, Orlando escreve: 

- " ... para isso já tenho autoriza\:ªº do Coronel, porém quer ele 
que cu fa~a também sem muitos detalhes, em resumo, falando Jigeira
mente". 

"Aires", que Orlando cita na carta é o sertanista Ay res Can1ara 
Cunha, que anos depois, no Xingu criaría um caso nacional ao preten
der casar com a índia Diacuí, coma qual finalmente se casou. 

Prestemos agora aten9ao ao final da carta do Orlando, quando ele 
escreve: "Como ve a debandada vai ser geral, eu porém nao penso en1 
sair tao cedo - a nao ser que haja alguma briga por aí lá pelos fins de 
Novembro". Esse advérbio "aí" nao se refere a lugar, mas sim a tem
po, isto é, ao mes de Novembro de 1945. Portanto, o trecho da carta de 
Orlando deve ser assim entendido, isto é, que ele poderia deixar a 
Expedi~ao, caso houvesse "alguma briga por aí", isso é "pelas alturas 
do fim do 1nes de Novembro". l\tfas briga corn quem? Como Chefe da 
Expedi~ao, isto é, com o Cel. Vanique. Isso mostra que havia entre 
ambos urna grande animosidade, que Orlando evitava dizer claramen
te, a nao ser por subentendidos. Orlando admitía poís, a possibilidade 
de ele e seus dois irmaos - Cláudio e Leonardo - serem desligados da 
Expedi~ao Roncador-Xingu, pelo Cel. Vanique. 

Continuemos. 
As ''tiras", isto é, a reportagem enviada por Orlando Villas Boas 

juntamente com essa carta, foram divididas, sendo a primeira publica
da na edis:ao d'A GAZETA de 14 de Novembro de 1945, na página 5, 
urna página nobre do jornal, sobo título "Um ataque frustrado", sobre 
o ataque dos índios Xavante a Vanguarda da Expedi~ao. A reportagem 
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,. - croníca era ilustrada com u1na foto de Orlando mais Manoel Rodri
gues Ferreira, junto a urna pequena cho9a de índios Xavante, na pica
da da Vanguarda da Expedis:ao, além da Base do Rio das Nlortes, en1 
dires;áo aos ríos Coluene e Xingu. 

A apresentas:ao do prin1eiro artigo de Orlando Villas Boas, dizia 
em caracteres itálicos: 

"O paulista Orlando Villas Boas pertence a Expedi9áo Roncador
Xingu. Em companhia de dois irmaos, ven1 prestando inesti1náveis ser
vis:os a col una que está desbravando a Regiao do Rio das ~1ortes. Pron
tificou-se, o jovem expedicionário a enviar a GAZETA corresponden
cias relatando aspectos da marcha que a Expedis:ao vem realizando 
através dos sertoes descon hecidos. Essas cronicas que serao publica
das periodicamente, despertarao por ceno, Ínteresse geral a sen1elhan
s:a do que ocorrem comas reportagens do Prof. Nlanoel Rodrigues Fer
reíra, e que serao oportunamente publicadas en1 livro. A primeira cro
níca de Orlando Villas Boas é a que publican1os hoje, e relata um en
con tro com os índios Xavante". 

En1 seguida é estampada a cronica-reportagem de Orlando Villas 
Boas, que nao" é reproduzida aquí por nao constituir objetivo deste 1ivro. 

No día 16 de Novembro de 1945 Orlando Villas Boas envia-n1e 
carta que transcrevo em seguida: 

"Acampamento Rio das Mortes, 16 e.le Novembro de 1945 

Ma:noel 

A culpa é sempre do correio, nas maís das vezes é o menos cul
pado, ten ha sido ou nao o correio o responsável pelo extravío, o fato é 
que purgante as colheradas é n1enos desagradável do que se to1nar 
de um golpe só, mormente quando o bruto é sal amargo ou similar no 
gosto e no efeito. O caso das reportagens se enquadra perfeitamente 
no que disse acima. Se elas nao tivesscm sido extraviadas voce teria 
se intoxicado lentamente e seu organismo forte como é, resistiría ga
lhardamente e reagiria a tempo, porém enviando um pacote assim de 
supetao fíco temendo um choque bruto, se nao fatal pelo menos pe-. 
ngoso. 

Reportagens atrasadas - As 9 folhas - Convem voce dar urna 
lida e opinar fracamente se vale a pena enviar a Gazeta, fica, portanto, . , . 
a seu cnteno. 
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Rept. dia 7/11/45 - Na sen1ana passada nao tiven1os Aviao Cor
reio, motivo do atraso. 

Nota dia 12 - Nesse día ían1os ter um aviao p~ra aí, porén1 gorou. 
Trata-se da notícia da chegada do nosso pessoal na boca da n1ata do 
Kuluene. 

Report. 16/11 - Já tíven1os algun1as notícias dos novos índios que 
estao aparecendo, presumimos sejam Cajabís. 

Escrevi ao Cláudio, ele ficou de me n1andar notícias lá da frente, 
principalmente com respeito a índios e cas:a e demais coisas que pos
sam cha1nar aten~ao. 

Na minha última carta pedí a voce que dissessc lá aos seus a1ni
gos que envíassem films 6x9, pois máquina ternos aquí u1na muito 
boa e un1 su jeito perito, o Ruy, basta ver a fotografía que anexo para 
se julgar. 

O negativo, ou melhor os negativos desta série de fotografías de 
que mando u1na, ficou inutilizado por um acidcnte, de forma que se 
voces, ou melhor eles quiserem aproveitar esta para reprod uzír que 
fa9an1, pe~o a voce o seguinte, se tal coisa for possível e se eles me 
devolverem a fotografía o Ruy está pronto a ceder outras e há algumas 
forn1idáveis principaln1ente do Araés e travessao do Evarísto. 

Dora van te vou fazer reportagens - mais fotografías do que escri
tas, é muito n1ais fácil e interessante. Dentro de uns 10 días irei a fren
te, novamente a cavalo, 14 días de viagem só ida, e tereí oportunidades 
ótimas para fotografías, o Ruy me cederá a máquina, porém necessito 
de fíhnes. Nao repare no pastel que estou fazendo, estou escrevendo 
enguanto o aviador alrno~a e o <lanado come depressa. O Ruy ainda 
ficará por aquí mais ou menos un1 mes, quando for terei necessidade 
da máquina oferecida e até lá fica-se sabendo se a continua~ao desse 
negócio vale a pena. 

Vou enviando a voce até o ponto em que voce achar que já pode 
largar as rédeas. Espero carta sua com sua opiniao franca, e se necess~í
rio for, corrija, risque, rasgue. Na fotografía, minha cara está logo de 
frente e muito pouco ou quase nada mudou da que voce deixou, a 
mesrna barba, o mesmo bigode, só o cigarro que se acabou e nunca 
mais volvio e há um mes que estamos no fumo de corda - estoura pei
to. Coronel cá está e de malas prontas para os pagos. Cláudio e Leonar
do contínuam bem e mandam lembran~as e eu por minha parte encer
ro enviando um forte abra~o. 

Orlando'' 
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Pelos termos dessa carta do Orlando Villas Boas, ficamos verifi-
~ cando que havia um descompasso entre as cartas que ele enviava com 

as reportagens, e as que A GAZETA publicava. Isso era justíficável, 
desde que as correspondencias enviadas do Acampamento do Río das 
~1ortes seguiam de aviao até Aragar~as, daí em aviao até o escritórío da 
Fundayao Brasil-Central no Río de Janeiro, e este as enviava a Sao 
Paulo. Dessa maneira, nesse longo e truncado trajeto poderia haver 
extravío ou mesmo viola<;ao das correspondencias. 

Continuemos. 

No día 28 de Novembro de 1945, A GAZETA publicava cronica
reportagem do Orlando, na página 3, a página nobre do jornal, sob o 
título; "E as ch uvas chegaram ... ", ilustrada com urna belíssima foto do 
Orlando juntamente com o gaúcho Ney, mostrando alguns couros de 
onyas. Dizia a legenda da foto: "O expedicionário Orlando Villas Boas 
(a direita) exibindo belas peles de onyas, abatidas na regiao que palmi
lharam." O texto da reportagem vinha precedido por urna apresenta
yao do seu Autor: "Publicamos hoje, mais um capítulo da narrativa que 
nos cnviou Orlando Villas Boas, con1ponente da Expedi~ao Ronca
dor-Xingu, que realiza notável trabalho de penetrac;ao nas selvas do 
Brasil Central". Orlando assim· inicia va a cronica-reportagem: 

"A Fundayao Roncador-Xingu, chefiada pelo Coronel Flaviano de 
Matos Vanique, é o órgao da Funda<;ao Brasil-Central encarregado da 
explorayao, desbravamento e descoberta das regioes que pela mesma 
devem ser atravessadas. Ela tem seu programa e segue-o fielmente. Seu 
roteiro, oriundo de cuidadosos estudos, é rigorosamente cumprido". 

Em seguida, Orlando passa. o descrever as ch uvas no sertao, época 
denominada "inverno", denomina9ao trazida pelos sertanejos nordes
tinos. O "verao" é a época em que nao chove, e vai de Abril a Setem
bro. Conforme ternos visto, a Vanguarda da Expedi<;ao era chefiada 
pelos irmaos Cláudio e Leonardo Villas Boas. No Acampamento do 
Rio das Mortes permanecía Orlando, que periodicamente dirigía-se a 
Vanguarda, junto coma tropa que levava man timen tos aos expedicio
nários. 

O 4º PODER NA EXPEDI<;ÁO RONCADOR-XINGU 

Lembremo-nos que Orlando Villas Boas escreveu em sua carta de 
24 de Outubro de 1945, que conversou com o Chefe da Expediyao, 
Cel. Matos Vanique sobre ele Orlando enviar correspondencias para 
publicayao n'GAZETA, dizendo: 

58 

~' ... nao foi sem alguma reserva que o Coronel consentiu, pedindo 
que falasse alguma coisa das instala96es aquí ... ". 

O que há de extraordinário nisso, é que o Coronel Vanique, pa
tente militar das mais altas e chefe da Expedi~ao, pedisse a um seu 
subordinado na referida Expediyao, subordinado que era um simples 
membro da Expediyao, sem título algum, que escrevesse alguma coisa 
das instala9oes da Funda9ao, e em decorrencia é claro, falasse também 
sobre ele Cel. Vanique. Qua) o significado disso tudo? O significado é 
que o Coronel Vanique reconheceu nesse seu modesto subordinado, o 
Orlando Villas Boas, o representante de importante jornal paulista, A 
GAZETA, na Expedi9ao. Nao era Orlando um simples escriba, era o 
próprio poder da imprensa, o chamado 4° Poder, fazendo parte inte
grante da Expedi9ao. E o importante, era o Chefe da Expediyao, o 
Coronel Vanique, evidentemente sob um profundo constrangimento, 
pedir a esse antes um simples subordinado, que desse notícias n 'A GA
ZETA sobre a Expedi~ao, e evidentemente, sobre ele próprio, Chefe 
Coronel Vanique. E como vimos, Orlando Villas Boas em sua corres
pondencia, melhor em sua cronica-reportagem n'A GAZETA de 28 
de Novembro de 1945, a tivesse iniciado assirn: 

"A Fundayao Roncador-Xingu, chefiada pelo Coronel Flaviano de 

M V . " atos an1que .... 
O agora jornalista correspondente d'A GAZETA na Expedi9ao 

Roncador-Xingu, Orlando Villas Boas, ganhava agora o "status" de re
presentante do 4° Poder na ExpediyaO. Ele alyava-se assim, a mesma 
altura do seu chefe, o Coronel Vanique. Tudo doravante seria diferen
te na rela9ao entre ambos. Passaram a falar de igual para igual. 

ORLANDO VILLAS BOAS CONTINUA 
A ESCREVER N'A GAZETA 

No dia 1 ºde Dezembro de 1945, A GAZETA publica a 3ª cronica
reportagem de Orlando Villas Boas, intitulada "Rumo a ponta da pica
da", e dividida em seis sub-títulos: "A tropa", "A viagem", "A escolha 
do pouso", "O pouso e o índio", "Aten9ao!" e "O índio". A reporta
gem era ilustrada com sornen te urna fotografia do Rio das Mortes cm 
frente ao Acampamento de Xavantina. E também já nao trazia, como 
nas anteriores, urna apresenta9ao do Autor, antes do texto, mas sim, 
após o título a autoría: "Por Orlando Villas Boas, membro da Expedi-

9ao Roncador-Xingu '. 
E dele recebo a seguín te carta: 
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"Mortes, 6 de Dezembro de 1945 

ll1a11oel 

Receb i hoje sua carta com jornais, films etc. 
Recebi também comunica9ao telegráfica da publica9ao das outras 

duas. Envio hojea 4ª - mando curta porque estando o Coronel ausente 
nao sei se ele aprovará ou nao, motivo pelo q ual nao q uis me estender 
muito. Se ele concordar n1uito bem, se nao concordar azar dele. Den
tro de uns tres días irei até a frente e espero colher boas fotografías. 
Como ve pela notícia que mando, Araés foi totalmente incendiado pe
los Xavantes. Vou fazer for9a en1 mandar toda 4ª feira pelo Can - re
portagem principalmente fo tográfica, conforme voce sugere. 

Nao indo a frente, como espero, nestes tres días, domi ngo farei 
urna viagem até o córrego dos índios e tirarei lá algumas fotografías 
q·ue mandarei na próxima 4ª feira - seguindo suas ín stru~6es. 

O Ruy está de mala pronta p ara o Sul, seria portan to oportuno que 
viesse a máquina que voce n1e disse, dará tempo assim que ele n1e de 
algumas explica~oes, pois o bicho é técnico no assunto, basta que se 
veja a fotografía que incluo como também a que já envie i da ca\ada da 
anta. Na costa da fotografía fiz a legenda. Estou e nviando por intermé
dio do Dr. Ruy ~1Iourao, evita-se assim extravíos e Dr. Ruy incansável 
como é tenho certeza fará por chegar o mais breve possível ao destino. 
lncluo um cartao ao Sr. Américo Bologna. Agrade\o as referencias elo
giosas que VOCC fez e espero n1elhorar a medida que for pegando em
bocadura. Fa~o ponto, acuse pelo rádio o recebimento desta. Reco
menda~oes aos seus colegas que cá estiveram e aceite um abra~o do 

Orlando 

P.S: - Nao me esquecerei do Picadao, Cláudio e Leonardo já es
tao cientes e enviarao de lá notícias. O diário do servi~o na frente é 
feíto pelo Cláudio desde o início e ele é caprichoso no tro~o. 

Orla11d~" 

No día 20 de Dezembro de 1945, A GAZETA publicou sobo títu
lo "Urna ca9ada na regiao do lVIortes", e com os sub-títulos "Acuada 
pelos caes, a anta-sapateira dispara ao longo do córrego, mas um tiro 
certeiro a derruba- Rumo ao Tanguro", mais urna cronica-reportagem 
de Orlando Villas Boas. 
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Nessa, considerei n 'A GAZETA fazer mais un1a apresenta9ao do 
seu autor, Orlando Villas Boas, pois ~orno já disse antes, era ele con1-
pletamente desconhecido nao só do público, mas també n1 dos outros 
jornais e demais órgaos da in1prensa. Eu havia decid ido ajudar os Vi
llas Boas por terem sido meus antigos colegas e m internato na Capital 
paulista em 1929-1930. E a maneira de ajudá-los seria garantir-lhes "sta
tus" na Expedi9ao Roncador-Xingu como corresponde n tes-jornalis tas 
d'A GAZETA na própria Expedi~ao, isto é, membros do 4° Poder, con10 
era chan1ada a imprensa e é ainda hoje. 

Os nomes dos irmaos Villas Boas preci savam pois, ser conhecidos 
do público e com esse objetivo, colocan1os no início da sua cronica
reportagem de 20 de Dezembro de 1945 a segu inte chamada em carac
teres itálicos: 

"O autor destas linhas, Orlando Villas Boas, é um dos rapazes pau
listas que se encontram na Expedi~ao Ro ncador-Xingu, que atravessa 
o sertao incluído entre o Rio das l\!1ortes e o Colue ne". 

J unto com a reportagem era estan1pada a foto da anta n1orta, con1 a 
segu inte legenda: "Os expedicionários Orlando Villas Boas, Nascimen
to, Ney, dr. l smar e Aires, junto a urna anta-sapateira morta a margen1 
do Rio das lVIortes". 

No texto, Orlando Villas Boas além de outras informa~oes sobre a 
marcha da Varguarda da Expedi~ao além do Río das Mortes, em dire
~ao ao Rio Coluene, no sub-título "Ca9ada a urna anta-sapateira", des
creve-a, o que transcrevemos na íntegra, a seguir: 

' "A propor~ao que se aproxirna do Tanguro (7 de Setcmbro) - pri-
meiro afluente de importancia do Culuene atravessado pela picada -
novos e pequenos córregos vao sendo atravessados. A n1argen1 de um 
deles batizado por Arroio da Campina, pastava urna enorme antc-sapa
teira. 1V1esmo antes que pudessc pensar cm fugir, já dois tropeiros, a 
galope, se distanciavam no terreno limpo, para se colocarem em pon
tos opostos, por onde for~osamente ela tentaría a fuga. O cachorro an1es
trado e velho ca9ador, inicia a acua9ao; a anta, desnorteada, dispara 
pela campina ao longo do córrego; ao encontrar um dos ca~adores, vol
ta rapidamente; o cachorro nao a deixa em sossego e um tiro a desnor
teia mais ainda; tenta a saída atravessando o córrego, mas outro tiro 
desta vez certeiro, a derruba, e ainda assim Jhc sobram for~as para que 
embora ca mbaleando, continue a se distanciar. Um dos tropeiros corre 
ao seu encal~o e de facao em punho, com um golpe certeiro e profun-,. 
do corta- lhe o garrao. E o fim: can9ada e com urna perna desarticulada, 
espera pacientemente o tiro de misericórdia. M orta a anta, o servi~o 
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duro come~a: seu couro áspero e grosso precisa ser tirado e sua carne 
<?' manteada e salgada, é estendida sobre as cangalhas para mesmo em 

viavem ir secando ao sol. O couro enorme é estaqueado e colocado a 
e ' 

be ira da picada para ser cond uzido na volta". 
No día 24 de Dezembro de 1945, A GAZETA publicou cronica

reportagem do Orlando Villas Boas, intitulada "Os Xavantes incendia-

A , I" ramo raes. 
A reportagem é ilustrada com urna foto do Araés, tirada tres días 

antes do ataque dos índios Xavantes, que incendiaram os ranchos de 
pau-a-pique e cobertos de palha. A legenda da foto diz: 

"Os expedicionários, Villas Boas - autor desta crónica - Nascimen
to, Ismar, Ney e Aires, no acampamento do Araés, tres días antes de 
ser totalmente incendiado pelos índios xavantes". 

No final do texto da reportagem, Orlando escreveu: 
"Aproveitando a ausencia de todos os trabalhadores do Acampamen

to, os Xavantes, no día 2 do corrente, lá estiveram e carregaram todas as 
galinhas, arrancaram as melancias plantadas, levaram tu do o que encon
traram de ferro e incendiaram as melancias plantadas, levaram tudo, sinais 
de violentos golpes de borduna nos paus que teimaram cm resistir ao fogo. 

Araés nao voltará a ruínas, como querem os Xavantes, pois tudo 
será reconstruído e nos alicerces do rancho queimado novo rancho se 

, " erguera . 
Quando Orlando Villas Boas escreveu esse final da cronica-repor

tagem, ele e seus irmaos ainda nao eramos indigenistas que se tornari
am cm convívio com os índios do Alto Xingu, quando lá chegassem 
coma Expedi9ao Roncador-Xingu. Assim no final daquela reportagem 
ele se mostra como qualquer desconhecedor dos índios, da vida indí
gena. Por isso, ve os Xavantes como inimigos e lan9a-lhes o desafío 
que consta do final da reportagem retro-transcrita. 

No día 24 de Dezembro de 1945 A GAZETA publicou sobo títu
lo "Nos sertoes do lendário Río das Mortes" urna notícia que come9a
va asstm: 

"Aparecerá hoje, nas livrarias desta Capital, o livro 'Nos sertoes 
do lendário Río das Mortes', de autoría do Prof. :tvlanoel Rodrigues 
Ferreira. O autor em n1eados <leste ano chefíou urna caravana que se 
dirigiu a regiao do Brasil Central compreendida pelos ríos Araguaia, 
das Gar9as e das Mortes. Nessa época, cooperando com essa caravana, 
A GAZETA patrocinou urna campanha que visou angariar livros para a 
instala~ao de urna biblioteca, <loada pelos paulistas, em Aragar~as, a 
mais nova cidade do Brasil, fundada as margens do Río Araguaia". 
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A notícia é muito extensa, reprod uzindo a capa do livro, que foi 
prefaciado pelo Ministro Joao Alberto Lins de Barros. Era ilustrado en1 
papel cuche com cinq üenta fotografías da oitocentas tiradas pelo enge
nheirando José Marques de Oliveira. O livro apresentava tan1bém ma
pas da regiao. "Nos sen toes do lendário Río das Mortes" enfeixava a 
série de reportagem de 1\tlanoel Rodrigues Ferreirajá publicada n'A GA
ZETA sobo título "Roteiro do Brasil Central". Como os nomes dos tres 
irmaos Villas Boas nao apareceram nessas reportagens por razoes já 
oportunamente expostas, também no livro seus nomes nao apareceram. 

No día 31 de Dezen1bro de 1945, A GAZETA publicou reporta
gem-cronica de Orlando VilJas Boas intitulada "Em contato corn os 
índios Cajabís", aparecendo sob o título o crédito "Por Orlando Villas 
Boas, da Expedi~ao Roncador-Xingu". A ilustra9ao era urna foto cuja 
legenda dizia: "Urna vista da olaria que a Expedi9ao Roncador-Xingu 
está construindo no acampamento junto ao Río das Mortes". O texto 
assim come~a: "Acaba de ser alcan9ado pela picada da Expedi9ao Ron
cador-Xingu a grande mata do río Coluene-Xingu, onde será construí
do grande acampamento com campo de avia~ao e posto de rádio dis
tante 250 quilometros da Base principal da Expedi~ao localizada nas 
margens do Río das 1\tlortes. Deixou nesse percurso, situado além da 
Serra do Roncador, dois postos com campos de avia~ao e esta9ao de 
rádio. Os índios Xavantes já nao sao mais vistos nessa regiao; outros 
índios, que se presume sejam Cajabís, já foram avistados". 

FRANCISCO MEIRELES, 
O PACIFICADOR DOS ÍNDIOS XA V ANTES 

Antes que terminemos esse ano de 1945 é justo ressaltar que du-
~ 

rante o mesmo, o Servi90 de Prote~ao aos Indios (S.P.I.) já havia entra-
do em con tato comos índios Xavantes, e pacificado urna de suas aldei
as, trabalho executado pelo sertanista e indigenista Francisco Meire
les, cujo nome completo era Francisco Furtado Soares Meireles, nasci
do no município de Ribeirao, Estado do Pernambuco, em 1908 e tale
cido na cidade do Río de Janeiro em 1973. Era filho de um conhecido 
revolucionário, Silo Meireles, que integro u a Col una Prestes nos ser
toes brasileiros (1924-1930), tornando-se depois, comunista. Mas seu 
fílho Francisco Meireles nunca foi político, e como funcionário do S.P .1, 
foi notável sertanista e indigenista, defendendo a integra~ao do índio 
na sociedade brasileira, e manifestando-se contrário ao isolamento das 
tribos indígenas em reservas ou parques. 

63 



Quando Francisco N1circles pacificou e m 1945 urna tribo Xavan-
"te, o cacique chan1ava-se Apocna, no1ne que Nleireles deu ao seu fi
lho, q uando nasceu. Nlais tarde, Apocna Meireles tornou-se notável 
sertanista e indigenista, funcionário do S.P.I., que iría abandonar, de
sanimado com esse órgao. 

SERVI<;O DE PROTE<;ÁO AOS ÍNDIOS (S.P.I.), 
FUNDA<;ÁO BRASIL CENTRi-\lJ 

E EXPEDIQÁO RONCADOR-XINGU 

A esta altura desta história é necessário fazer a necessária <listín
\:ªº entre as tres entidades operando na mesn1a regiao: o Servi~o de 
Prote\:ªº aos Índios (S.P .I. ), a Funda~ao Brasil Central e a sua subor
dinada, a Expedi~ao R oncador-Xíngu . Vejamos as atrib~i~ocs de cada 
urna. 1º) O S.P.I. (hoje F UNAI- Funda~ao Nacional do Indio), funda
do pelo General Mariano da Silva Rondon en1 191 O, tinha - co mo tem 
hoje - por único objetivo, cuidar da política indigenista por parte do 
Estado Brasileiro, pacifi cando as tribos e protegendo-as; 2°) A Funda-
9ao Brasil-Central cujo objetivo era criar núcleos de coloniza~ao nas 
áreas desbravadas pela sua subordinada, a Expedi~ao Roncador-Xin
gu. Seria de se esperar que essas entid~des, que eram independentes, 
exercessem suas atividades de maneira harmonica, e isso realmente 
aconteceu. Foi aliás o que declarou o Ministro Joao Alberto Lins de 
Barros, ao jornalista Adalberto ~1ario Ribeiro: 

"Tres días depoi s de assinada a Portaría de cria9ao da Expedi9ao 
Roncador-Xingu, eram estudados os aspectos relativos a execu~ao do 
seu programa, em conjunto como General Candido Mariano da Silva 
Rondon, o maior dos se rtanistas brasileiros". (In "CORREIO DA 
MAN HA" do Rio de Janeiro, de 5 de Setem bro de 1945, reprod uzida 
na "Revista do Servi90 Público" do DASP, Ano VIII, Vol. 111, nº 3 de 
Setembro de 1945). 

Fica bastante claro, que a Expedi9ao Roncador-Xingu nao tinha 
de maneira alguma, o objetivo de entrar em contato com os índios da 
regiao que atravessaria, e que já estava atravessando a altura <leste nos
so relato, isto é, a regiao dominada pelos índios Xavantes, e que come-
9ava a entrar em contato com os índios da Bacía Formadora do Rio 
Xin gu, mais precisamente, os índios Cajabís, conforme vimos. Quanto 
a e stes índios, o S .P .l. havia designado um seu sertanista, Nilo Veloso, 
para acompanhar a Vanguarda da Expedi9ao Roncador-Xingu, na sua 
entrada nessa regiao dos índios xinguanos. É necessário esclarecer que 
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essa área onde viviam - e vivem - as diversas tribos da Bacía Formado
ra do Río Xingu, nao eram desconhecid as do S .P .l., há muito tempo os 
seus sertanistas já as conheciam bem. Portan to, o sertanista do S.P.I., 
Nilo Veloso, era o agente diplomático que iría introduzir a Expediyao 
Roncador-Xingu nessa área indígena, permitindo a mesma a passagem 
em dire~ao ao Río Amazonas (Manaus e Santarém). Deixemos pois 
claro, que a Expedi9ao Roncador-Xingu nao tinha o objetivo de estaci
onar nessa área dos índios xinguanos, sua meta era atravessá-la e conti
nuar em dire9ao ao Río Amazonas. Por outro lado, sua funyao nao era 
pacificar esses índios, primeiro porque nenhum membro da Expedi-
9ao Roncador-Xingu tinha essa prática, inclusive os irmaos Villas Boas, 
e segundo, porque os índios xinguanos dessa área eram já pacificados 
há muito tempo, desde fins do século passado quando lá permaneceu 
a expedi9ao do cientista alemao Karl von den Steinen. Resta falar dos 
índios Xavantes, estes sim, arredios, belicosos, terríveis como em geral 
eram e sao os do grupo lingüístico Ge. E stava a Expediyao Roncador
Xingu no centro da área dominada pelos índios Xavantes e urgía paci
ficá-los. Essa tarefa coube ao S.P.I., que designou para realizá-la um 
dos seus sertanistas mais experientes no trato com os índios, Francisco 
Meirelcs, o que já vimos. 

Em sua edi9ao de 19 de Janeiro de 1946, publicou A GAZETA 
cronica de Orlando Villas Boas, sob o título "A Expedí\:ªº Roncador
Xingu está cumprindo a sua missao". Tres fotografías tiradas no Acam
pamento do Río das Mortes trazem a seguinte legenda: 

"Á esquerda, o Coronel Matos Vanique, chefe da Expedi9ao Ron
cador-Xingu, junto ao marco que assinala no Río das Mortes o término 
da primeira etapa da marcha de desbravamento e o início da segunda 
que visa o Río Xingu; a direita, em cima, as primeiras casas de tijolos 
cobcrtas de telhas construídas pela Expediyao no Acampamento do 
Río das Mortes assinalam a conquista definitiva das regioes selvagens 
e inexploradas do Brasil Central; embaixo, da esq uerda para a dircita, 
o Coronel Vanique, Orlando Villas Boas, autor desta cronica e os expe
dicionários Henrique e Rue". 

No texto da reportagem, Orlando Villas Boas assim come~a: 
"O desbravamento e incorpora9ao na vida economica da Nayao 

das imensas regioes desconhecidas do Brasil Central, a assistencia ao 
homem e sua fixayao ao solo para forma9ao de núcleos de povoamen
to, constituíram parte do programa trayado pelos homens que tomaram 
a seu cargo a Marcha para o Oeste. 
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Para desbravar sertoes, resolver seus problemas e remover seus 
.-. obstáculos sem conta, era necessário um homem afeito as lides do ser

tao; e este foi encontrado no Tenente-Coronel Flaviano de Matos Va
niq ue, homem de grande tirocínio e conhecedor do nosso sertao, orga
nizador e chefe da Expedi~ao". 

Mais adiante, diz Orlando Villas Boas: "A Expedi~ao Roncador
Xingu, que já alcan~ou o Rio das Mortes, transpos a Serrado Roncador 
e atingiu as matas do Río Coluene, seguindo um roteiro previamente 
estudado pelo seu chefe Coronel Matos Vanique, tem assim cumprido 
cm parte, sua missao". 

Depois de outras considera~oes, assim termina a sua cronica, Or
lando Villas Boas: 

"O Professor Manoel Rodrigues Ferre ira, na série de reporta
gens que publicou na A GAZETA intitulada 'Roteiro do Brasil Cen
tral', soube enfeixar com admirável realismo e sobriedade, a beleza 
selvagem das paisagens e a enorme extensao dos problemas, as pers
pectivas brilhantes que estimulam os atuais desbravadores e como 
vencem as dificuldades sempre crescentes que surgem a todo mo
mento. É, pois, muito justo e natural que o livro publicado pelo 
Professor Manoel Rodrigues Ferreira e intitulado 'Nos sertoes do 
lendário Río das Mortes ', obtendo exito ten ha recebido elogiosas 
referencias". 

No día 23 de Janeiro de 1946, o jornal "O ESTADO DE S. 
PAULO" estampou urna longa crítica do livro "Nos sertoes do len
dário Rio das Mortes", de Manoel Rodrigues Ferre ira, assinada pelo 
escritor Mário Neme, responsável pela se~ao "Bibliografía" que era 
publicada em rodapé na página 2. O crítico inicia assim o seu co
mentário: 

'"Nos Sertoes do lendário Rio das Mortes', do engenheiro Manoel 
Rodrigues Ferreira (Editora do Brasil, 1946) é um livro que a gente le 
de um folego, porque, abordando embora um assunto que constituí 
um dos grandes problemas brasileiros - a coloniza~ao do Brasil Central 
- é apesar disso urna reportagen1 leve, que antes distrai o leitor, do que 
um estudo massudo que o obrigue a verifica~oes e cálculos estatísticos 
e cartográficos, quase sempre impossíveis entre nós". Depois de lon
gos comentários, o escritor e crítico Mário Neme assim termina: "É 
realmente um livro que a gente le como se fora um romance de aven
turas, com esse mérito de nos revelar um vasto mundo novo, grandioso 
e miserável". 

ORLANDO VILLAS BOAS 
CONTINUA ESCREVENDO 

Tendo-me formado cm engenharia civil cm Dezembro de 1945 na 
Escola de Engenharia Mackenzie (hoje fazendo parte da Universidade 
Mackenzie), em 6de Fevereiro de 1946 ingressei no quadro de engenhei
ros do Departamento de Estradas de Rodagem da Secrataria da Via~ao e 
Obras Públicas (hoje Secretaria dos Transportes) do Estado de Sao Paulo. 
Por essc motivo era obrigado a viajar freqüente para o interior, e com isso 
perdí con tato diário com A GAZETA durante quase todo aquele ano. Em 
conseqücncia, Orlando Villas Boas passou a corresponder-se diretamente 
com Américo Bologna, secretário desse jornal, cnviando-lhe diretamente 
as suas cronicas-reportagens. Em conseqüencia, perdí muitas que foram 
publicadas no jornal, razao porque nao as possuo no meu arquivo para 
citá-las aquí. Assim, por exemp)o, a carta que Orlando Villas Boas dirigiu a 
Américo Bologna em 20 de Mar~o de 1946, o secretário d'A GAZETA 
deu-m'a, o come~o da qua) reproduzo em seguida. 

"Ponta da Picada, 20 de Ma~o de 1946 

Sr. Américo Bologna 

Estou enviando aquí da ponta da picada, mais un1a pequena re
portagem. Remetí do ~1ortes pedindo que lá dati)ografassem e ane

xassem a esta. 
Ternos presenciado aqui motivos ótimos para fotografias, inclusive 

bandos enormes de papagaios que sobrevoam e fazem evolu~oes todas as 
tardes aq ui no acampamento. Outro día, fomos ao encontro de urna vara 
de queixadas, quase dentro do nosso acampamento, se prestava extraordi
nariamente a fotografias, pois com a nossa chegada nao abandonaram o 
terreno, ao contrário, nós é que fomos obrigados a trepar em árvores, en
guanto eles embravecidos grunhiam em redor. Porém, nao tínhamos má
quina, a que eu vinha utilizando na minha viagem do Mortes para cá, 
rolou comigo río abaixo e fui obrigado a enviá-la para o Río em conserto. 

Desde já agrade~o a aten~ao dispensada e continuo as ordens. 

Atenciosamente. 

Orlando Villas Boas 
Acampamento do Garapú" 
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No día 5 de Junho de 1946, Orlando Villas Boas enviou-me a se
gu1nte carta: 

"Acampamento Mortes, 5 de Junho de 1946 

Grande ~lanoe/. 

Aquí como sempre a velha pasmaceira. 
O verao entrou furibundo e rijo; o cerrado está secando assustado

ramente e o velho índio, como bom brasileiro amigo da saúva, já ini
ciou o fogo costumeiro. Há pouco, na rota do Garapú, último acampa
mento na boca da mata, encontramos diversos aldeiamentos de índios, 
porém com a passagem constante de avioes os bichos mudaram para 
outra freguesia. Vamos mudar de assunto, esse negócio de índio está 
ficando carne-de-vaca. 

Estive muito tempo lá na picada, regressei há poucos dias. Nao 
escrevi antes, porque as comunicayoes, como era de se esperar, cm vez 
de ficarem mais fáceis estao agora mais demoradas. 

O aviao correio agora é quinzenal. 
A última reportagem que enviei, sobre aterrissagem do vermelhi

nho no campo do Garapú, nao sei se foi publicada. Depois que passei a 
mandar diretamente para A GAZETA, nunca mais recebi comunicayao 
de recebimento. A máquina que a Expedi~ao po~sui é daquelas compli
cadas e de luxo e as recomenda~oes ma~antes e excessivas que a acom
panham fazem com que a gente desista de usá-Ja. O melhor é a gente ter 
urna particular como diz o meu augusto chefe. O Ruy, que está no Rio 
Grande do Su), escreveu-me oferecendo urna em boas condi~oes, acei
tei o negócio e esto u aguardando. Agora fa~o q u es tao e preciso ter urna 
em bom estado, pois dentro em poucos a picada prosseguirá mata a den
tro, por río e por terra, e teremos grandes novidades, principalmente 
considerando que conforme soubemos pelo S.P.I. encontraremos urna 
tribo totalmente selvagem dentro da mata, e na margem do Río Colue
ne urna na~ao mansa, Suiá ou talvez Trumai, as da mata ninguém co
nhece, sabe-se apenas por informayao dessas tribos mansas. O · trecho a 
ser enfrentado agora, é o primeiro de mata densa, com todas característi
cas da mata amazünica que a Expediyao atravessará. 

Os manos continuam firmes, ainda nao saíram um só día, quere
mos primeiro chegar no Xingu, se a tanto, porém, os fados quiserem. 

Escrevi ao Sr. Américo Bologna nao obtive resposta, creio mesmo 
que ele nao tenha recebido. Continuarei a mandar reporta&ens para A 
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GAZETA quando tiver máquina, sem ela é muito cacete, isto é, bem 
" entendido, caso tal contin ua<rao ínteresse. Correspondencia para cá deve 

obedecer o seguinte endere<ro: 

A 
Funda\:ªº Brasil Central 
Expedi<rao Roncador-Xingu 
Avenida Nilo Pe<ranha, 23 - 3° andar 
Rio de Janeiro 

Roubei muito do seu precioso tempo e me escreva. 
Um abra<ro do 

Orlando,, 

Nessa carta há mais um claro indício da animosidade entre ele o 
Chefe da Expedi9ao Cel. Vanique, quando Orlando refere-se a ele cha
mando-o ironicamente de "meu augusto chefe". Mais adiante Orlan
do escreve: - "Os manos continuam firmes, ainda nao saíram um só 
día, queremos primeiro chegar no Xingu, se a tanto, porém, os fados qui
serem ". Essas últimas palavras Orlando sublinhou-as, dando a enten
der claramente que ele, mais Cláudio e Leonardo, poderiam ser subs
tituídos na Vanguarda da Expedi9ao, pelo Cel. Vanique. É evidente
mente, urna suspeita, afinal Orlando nas suas cartas nao poderia falar 
daramente sobre a questao, pois elas poderiam ser interceptadas e cen
suradas no Acampamento do Rio das Mortes, em Aragar9as, em Sao 
Paulo ou Rio de Janeiro, todos entrepostos da Funda9ao Brasil Central 
e da Expedi~o Roncador-Xingu. 

Em Agosto de 1946, o presidente da Funda9ao Brasil Central 
que se achava em exercício, Artur Hehl Neiva, convidou-me para in
tegrar a Funda9ao, tendo inclusive enviado, em 14 desse mes e ano, 
o oficio nº 534 ao entao Interventor no Estado de Sao Paulo, José 
Carlos de Macedo Soares, solicitando que o Engº l\ifanoel Rodrigues 
F erreira fosse "posto a disposi9ao da Funda9ao" para "prestar sua as
sistencia técnica nos servÍ\:OS de engenharia em Xavantina". Entre
tanto, como no momento eu me achava empenhado na constru9ao da 
Vía Anhanguera e logo após na constru~ao da Vía Dutra, agradecí o 
convite, que nao pude aceitar. Mas, em come~os de Junho de 1948, 
eu iria reunir-me a Expedi9ao Roncador-Xingu, o que relatarei neste 
livro, no momento oportuno. 
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FRANCISCO MEIRELES EM SÁO PAULO 

Mas, falernos sobre a pacifica<rao dos Xavantes. No día 19 de Novem
bro de 1946, A GAZETA recebeu um telefonema da Funda~ao Brasil 
Central informando que no día seguinte, Francisco Meireles iría receber 
na Ponte das Bandeiras, no Río Tiete, na Capital paulista, urna embarca
~ªº para levar ao Río Araguaia e ao Río das l\!Jortes. No seguinte, 20, com 
Américo Bologna, secretário d 'A GAZETA dirigí-me ao referido local, 
juntamenteco~ um fotógrafo do jornal. E no día 21, A GAZETA relatava 
sobo título "Do Tiete ao Araguaia", a cerimonia da entrega ao S.P.1., por 
intermédio de Francisco Meireles, da lancha de 1 O metros de comprimen to 
e motor "Bolinder" sueco, de 25 HP. Dizia notícia d'A GAZETA: 

"Ao ato estiveram presentes o sr. Francisco Meireles, inspetor-che
fe daquele Departamento, e a quem se deve a pacifica~ao dos Xavantes; 
o Prof. Herbert Baldus, representante do l\1useu Paulista e seu assisten
te Schultz; sr. Murilo Melo, representante do Servi~o de Prote~o aos 
Índios em Sao Paulo; Orion Camargo do Fomento Agrícola; Antonio de 
Lucca e Joao Batista Castro Júnior, da Economía Rural; Timóteo Ribei
ro da Silva, da Funda\:ªº Brasil Central; Joao Porto, do Ministério da 
Agricultura; dr. Juvenal Fagundes, diretor do Posto Fiscal da Prefeitura 
Municipal; Prof. Manoel Rodrigues F erreira e o u tras pessoas". 

Mais adiante informou Francisco Meireles sobre a embarca~ao: 
"Está perfeitamente aparelhada para a missao a que se destina. Foi 
batizadas com o nome de 'Pimentel Barbosa', como homenagem ao 
malogrado chefe que, ao tentar aproximar-se dos Xavantes, foi sacrifi
cado por esses ferozes índios". 

Ao fim da longa reportagem, Francisco Meireles informou sobre a 
sua obra de pacifica~ao dos Xavantcs: 

"Os primeiros cncontros foram feítos com determinado aldeiamen
to, e o resultado foi dos mais satisfatórios. Em come~os de 194 7, tenta
remos nos aproximar de outros aldciamentos, aproveitando naturalmen
te, como boa política, o 'aperto ~e mao' que tivemos com o primeiro 
agrupamento. Acredito que seja bem sucedido, embora se saiba que 
existe um certo ciúme entre os diversos aldeiamentos Xavantes". 

A notícia foi ilustrada por duas fotos da lancha "Pimentel Barbo
sa", em quatro colunas, coma seguinte legenda: "A 'Pimentel Barbo
sa' nas águas do Tiete, e o sr. Francisco Meireles ao lado do nosso 
redator, segurando a flamula do S.P.I." 

No dia 21 de Novembro de 1946, A GAZETA publicou entre
vista de Francisco Meireles, sobo título 'Gente boa ... '. A entrevista 
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era ilustrada com quatro fotografias do momento em que Francisco 
,Meireles entrava em contato comos Xavantes na margem esquerda do 
Rio das Mortes. Em outra foto Francisco Meirelcs está cm companhia 
de Américo Bologna e Manoel Rodrigues Ferre ira. O texto da entre-
. . 

vista assim come~a: 
"Francisco Meirelcs é um apaixonado do nosso scrtao, ou me

lhor, dos nossos selvícolas. Tcm sido, como ninguém, um perfcito 
~ 

soldado do Servi~o de Prote~ao aos Indios, executando rigorosamen-
te as ordens que imperam naquele Departamento federal. Ontem a 
tarde, em urna das salas da Funda~ao Brasil Central, o bravo serta
nista falou-nos pcJa segunda vez sobre o assunto palpitante: os Xa
vantes: 

- Nao somos avessos aos que pretendem penetrar nas regioes ain
da desconhecidas de nossa Pátria. O que queremos, exigimos mesmo, 
é que haja honestidade e nao se explore, com sensacionalismos, a ques
tao dos selvícolas. Infelizmente, sao inúmeros os casos registrados, nesse 
particular". 

Depois de se alongar sobre os trabalhos do S.P.I., Francisco Mei
reles fala sobre o que já havia feíto no trabalho da pacifica~ao dos Xa
vantes, e continua: 

"O Xavante nao é trai~oeiro ou covarde. Para eles, nós somos bár
baros. Evidentemente, eles temem os brancos. Reconhecem, qui~á, a 
superioridade de armas. Para desfazer da mente dos índios a idéia de 
trai~ao, o Servi~o de Prote~ao, quando ten ta entrar em contato, procu
ra um lugar aberto, exposto mesmo, evitando assim que os indígenas 
possam man ter tocaia". 

E assim vai Francisco Meireles dissertando sobre a maneira de ser 
feíta a aproxima~o comos Xavantes, isto é, despertar-lhes a confian~a 
na frente de atra~ao, para torná-los amigos. 

Quanto ao trabalho de Francisco Meireles, é oportuno informar 
que ele nao estava agregado a Expedi~ao Roncador-Xingu, mas agin
do independentemente dela. Aliás, o primeiro objetivo da Expedi~ao 
Roncador-Xingu era come~ar a penetra~ao na antiga localidade de Le
opoldina (hoje Aruana) na margem direita do Rio Araguaia, daí seguin
do em dire~ao ao Río das Mortes, daí seguindo em dire~ao ao Rio Co
luene. Entretanto, por pressoes políticas do Governo de Goiás, a Ex
pedi~ao Roncador-Xingu come~ria a instalar a sua primeira Base em 
Barra do Gar~as e ali junto da hoje cidade de Aragar~as, bem acima de 
Leopoldina (hoje Aruana). Por isso escreveu Acary de Passos Oliveira, 
um dos primeiros dirigentes da Expedi~ao Roncador-Xingu: 
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"Como prova de estar a correntc pró-Lcopoldina coma razao bas
ta citar o fato de ter o scrtanista Francisco Meireles, funcionário do 

~ 

extinto S.P.I., na qualidade de Chefc da Turma de Atra~ao dos Indios 
Xavantcs, em menos de seis n1eses, com recursos precaríssimos, pla
nejando e executando urna rodovia ligando Leopoldina ao seu Posto 
de trabalho em Sao Domingos, a margem direita do Río das Mortes, 
prosscguindo coma mesma até atingir o Posto do Jacaré, nas proximi
dades do Río Xingu, posto organizado pela Funda~ao Brasil Central; 
trabalho feíto por Meireles com recursos escassos e diminuto número 
de pessoal". (Acary de Passos Oliveira, "Roncador-Xingu", Universi
dade Federal de Goiás, Goiania, Goiás, 1976, pág. 17). 

O Posta de Sao Domingos, na margem direita do Río das Mortes, 
mencionado por Acary de Passos Olíveira, era antiga Missao dos Pa
dres Salesianso. O Posta do Jacaré era - e ainda é - o primeiro feíto 
pelos irmaos Villas Boas, que já vimos. 

RETOMANDO A CORRESPONDENCIA 
COM ORLANDO VILLAS BOi-\S 

Em 30 d~ Janeiro de 1947, enviou-me Orlando a seguinte carta: 

"Rio Col u ene, 30 de J aneiro de 194 7 

Fetreira 

Aqui continuamos com pouca novidade. 
Recebi um rádio do Sr. Bologna comunicando nao ter recebido as 

reportagens que enviei vía Río por intermédio de um cinegrafista que 
nos acompanhou até aqui. No mesmo rádio diz o Bologna que em 16 
de Dezembro foi publicada urna entrevista, digo, reportagem minha e 
que iriam remeter um exemplar. Faz já 47 días e nao recebi exemplar 
nenhum. Depois dessas reportagens, que mandei pelo dito cinegrafis
ta, mandei mais 3 vía Cruzeiro, atendendo sua sugestao de carta ante
rior. Em urna delas incluí urna carta ao Bologna explicando que fica
mos 20 días sem aviao e já há mais de um mes sem rádio. 

A notícia da morte de lzarari foi levada daqui e 'furada' por um 
repórter que estava em Aragar~as antes que pudéssemos dar notícias. 
Soubemos também por carta recebida daí que o Tenente Piza deu urna 
entrevista sobre a vanguarda da Expedi~ao, nao tivemos a felicidade 
de receber jornal. 
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Aquí onde estamos chegam, as vezes, jornais de Belo l-lorizonte, Rio, 
"Porto Alegre, de Sao Paulo nunca. E é sempre interessante a gente aquí 
nestas lonjuras ler coisas referentes a Expedi~ao. A mim, porém, n1e pare
ce, cá entre nós, que A GAZETA nao dá mu ita importancia a nossa curio
sidade. E no entanto ler jornais daí, principalmente com notícias nossas, 
vale para nós dez vezes mais que a remunera~ao que A GAZETA dá. 

Minhas reportagens sao simples e suscetíveis, na sua totalidade, 
de cortes. Embora nao seja coisa de monta, nao tenho pretensoes a 
repórter. Assim mesmo, apesar de falhas, incompletas e desinteressan
tes, tenho tido pedido de outros jornais Río e Belo Horizonte. Nao 
importa a remunera~ao que oferecem. 

O que eu pretendía era matar dois coelhos numa cajadada só. Dar 
daq ui sobre Expedi~ao notícias e receber, pelo menos quando publi
cadas, um ou dois exemplares dos jornais com notícias da Santa Terra. 

Pelo que disse, ve voce, o jornal supera para mima parte comerci
al d isso tu do. 

O rapaz que levou daqui as reportagens que mandei, andou, di
zem, publicando no Río reportagens com o nome dele. Daí a curíosi
dade que ternos em conhecer a publicada pela A GAZETA dia 12 de 
Dezembro, a fim de confrontarmos e verificar se nao houve engano dele. 
Quando mando reportagens para A GAZETA incluo sen1pre urna fo
toarafia referente ao assunto ventilado. Poderia enviar o filme, mas o o 

jornal nao devolve o negativo, e raramente envía urna cópia para mim. 
Isso deíxa de ser interessante em todo o sentido. Primeiro por desfal
car meu álbum e segundo, comercialmente falando, o sujeito que le
vou meus filmes para revelar vendeu 4 fotografías sem negativo, a 
250,00 cada. Além disso ofereceram-me 300,00 por filme tirado aquí, 
um pelo outro. Nada disso, porém, me interessa, nao tenho inten~ao 
de desfalcar minha cole~ao. Daqui tudo é difícil, cheguei a comprar 
um film por 60,00. lsso nao se fala¡ido nos prejuízos que constante
mente se toma, quando se faz encomendas desse material, pois para se 
obter 3 ou 4 filmes manda-se dinheiro para 1 O. 

Bem 'seo' Ferreira, por urna coisa insignificante como essa nao se 
<leve perder tempo. Desculpe aborrece-lo tanto. 

Parece que de amanha em <liante teremos comunica~ao normal 
de rádio. Sendo possível acuse o recebimento desta por rádio, quero 

" . ver o tempo gasto em transito. 
Um abra~o do 

Orlando 
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Correspondencia para cá fica mais acertado vir pela Funda~ao -
Río. Funda~ao Brasil Central Avenida Nilo Pe~anha, 23 - 3° andar Río 
de Janeiro". 

A EXPEDI~ÁO RONCADOR-XINGU 
CHEGA AO RIO COLUENE (POSTO DO JACARÉ) 

Cerca de dois meses depois dessa carta, a Vanguarda da Expedi~ao 
Roncador-Xingu escolhia um ]oca] junto a um igarapé afluente do Río 
Coluene e ali estabeleceu o Acampa1nento do Jacaré, construindo a seu 
lado um grande campo de avia~o. Ficava praticamente ,no centro de 
urna área indígena compreendida entre os rios Coluene, Curisevu, Ba
tovi, Ronuro e Von Den Steinem, todos confluindo para formar um úni
co curso d'água, o Río Xingu. Era - e é - pois, conhecida como Bacia 
Formadora do Río Xingu. É urna regiao plana, onde se encontram a ve
geta~ao do Brasil Central, e a Mata Amazónica. Respectivamente o cer
rado, de vegeta~ao baixa constituída de capim rasteiro ou por macegas 
altas, de onde se elevam as árvores típicas, de troncos e galhos tortuosos 
e retorcidos, de folhas largas e grossas, un1a vegeta~ao que nos meses de 
agosto a setembro explode com a florada dos ipes amarelo, branco e roxo, 
dando a natureza um estranho aspecto de festiva tristeza. E ali, onde 
termina o cerrado come~a a floresta amazónica, de mata fechada, escura, 
quente e abafada, cujas árvores elevam-se a dezenas de metros, todas 
lutando por um lugar ao sol e de cujas altas ramagens pendem cipós e 
lianas. Essa é a chamada regiao do Alto Xingu, plana, de clima agradá
vel, de muita vida animal, para o índio particularmente as aves e os pei
xes abundantes, pois ele nao se alimentava de bichos de couro e pelos, 
como a anta, a capivara, a paca, por exemplo. 

Foi pois nessa regiao que, desde tempos imemoriais, vieram se 
localizar onze tribos indígenas com seus respectivos grupos lingüísti
cos e números aproxin1ados dos seus elementos: 1) Trumái, isolado, 
25; 2) Camaiurá, tupi, 11 O; 3) laua]apití, aruaque, 18; 4) Uaurá, arua
que, 94; 5) Auetí, tupi, 25; 6) Meináco, aruaque, 100; 7) Suva, caribe, 6; 
8) Cuicuru, caribe, 11 O; 9) Calapa]o, caribe, 150; 1 O) Nafucuá, caribe, 
20; 11) Uatipú, caribe, 13. Dessa maneira, totalizavam cerca de sete
centos índios, no momento em que a Vanguarda da Expedi~ao Ronca
dor-Xingu chefiada pelos irmaos Villas Boas ali se postou, no Acampa
mento do Jacaré, também conhecido por Posto do )acaré. 

A chegada e instala~ao da Expedi~ao nessa regiao da Bacía Forma
dora do Xingu, deu-se sem traumas, aliás até da maneira mais amistosa 
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comos seus índios, pois foi a Van~uarda introduzida pelos sertanistas 
"do S.P .l. (Servi90 de Prote9ao aos Indios), que já eram conhecidos des
ses habitantes. Por outro lado, esses índios do Alto Xingu vinham ten
do contatos esporádicos, com os brancos, a come9ar no fim do século 
passado com a expedi~ao científica do alemao Karl von den Steinen 
que nela permaneceu por muito tempo, suficiente para recolher ele
mentos da cultura desses índios e escrever um volumoso e importante 
trabalho em alemao, na metade <leste século traduzido para o Portugu
es em Sao Paulo. Também esses índios do Xingu mantinham rela9oes 
com os índios Bacairís, esses a meio caminho, de Cuiabá, capital de · 
Mato Grosso. Assim os Bacairás foram os introdutores de brancos nes
sa área cultural indígena que descrevemos atrás. 

Continuemos. 
Lo go que o campo de avia~o do Posto do }acaré, da Expediyao Ron

cador-Xingu ficou concluído, repórteres e jornalistas do Brasil inteiro e 
mesmo do Exterior, come~am a se dirigir a esse local, mas nao por qual
quer interesse pelos tres irmaos Villas Boas, mas sim, atraídos _pelos í~di
os. Os índios eram a grande atrayao por parte da imprensa nacional e es
trangeira. Os nomes dos irmaos Villas Boas, panicularmente o do Orlan
do, apareciam nessas reportagens como um favor, um obséquio pela re
cep~o oferecida no Posto do Jacaré e nao por qualquer mérito, por qual
quer trabalho realizado durante os dois anos e meio anteriores (1945-1946-
1947) e que esses representantes da imprensa ignoraram. Era natural pois, 
esse ayodamento em acorrer ao Posto do Jacaré, que oferecia a oportuni
dade de se conhecer indígenas em seu estado natural, sem a influencia da 
nossa cultura e civilizayao. E chegar. com a facilidade das viagens aéreas. 
Meu intuito era o de me dirigir ao Xingu mas somente um ano depois, 
antes que a Expediyao Roncador-Xingu encetasse a sua caminhada em 
dire~o ao Río Amazonas, desde que nao era s~u objetivo cuidar de índi
os, o que competía ao Serviyo de Proteyao aos Indios (S.P.I.). 

Em 15 de Setembro de 1947, Orlando Villas Boas escreveu-me do 

Posto do Jacaré: 

"Xingu, 15 de Setembro de 1947 

Mano el 

Recebemos por intermédio do Nunes a estupenda EM GUAR
DA, agradecemos a remessa e damos os parabéns pelo belo início. Con
tinuamos na vida pacata de um acampamento no mato. Voltamos há 
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dois días de urna boa explora9ao que fizemos no Xingu onde fomos a 
procura de novo lugar para campo. A viagem nao só foi interessante 
como moví mentada, pois abaixo da foz do Manitsauá - Missú, afluen
te da esquerda, demos com índios bravos ainda nao vistos por brancos. 
Nosso encontro foi rápido e movimentado. Recuaram ao nosso avan90 
e q uando se viam alcanyados alagavam as canoas e mergulhavam para 
sair junto a margem de onde num pulo -se embrenhavam na mata. Es
ses índios sao conhecidos pelos Camaiurás, Trumais e outros com quem 
estamos convivendo, por Xucarramens. Sao agressivos e temidos, bas
tante numerosos. Os gritos e a correría por parte deles movimentaram 
e deram um aspecto interessante ao nosso encontro. 

Tirei urna série de filmes nao só do material que ficou na praia como 
também tentei fotografá-los quando fugiam. Basta de Xucarramens. 

A vida por aí, segundo nos conta Nunes, está cacete. Nós que já 
nao estávamos com muita vontade de regressar, fizemos - como diz o 
sertanejo - arreamos o bujo (?) e resolvemos acampar por mais tempo. 

Nunes esteve na A GAZETA como Sr. Bologna. Foi a meu pedi
do acertar o ncgócio das reportagens e conseguir uns números das pu
blicadas d'aqui. Nao teve muita sorte. Só conseguiu dois exemplares e 
na GAZETA nao souberam informar a quantidade publicada, pedindo 
o Bologna para que eu comunicasse d'aqui. Nao podemos informar 
com precisao, pois nao sabemos se todas as enviadas foram publicadas, 
isto porque nao recebemos osjornais. Os números que ternos sao pou
cos e raramente enviados pelo jornal. Contudo me lembro que da data 
que disseram que iam remunerar - partida do Garapú - enviamos 16. 
Anteriormente nao me lembro quantas, mas nao vem ao caso, pois eram 
a 'leite de pato'. 

Sr. Bologna disse ao Nunes que as fotografías que fiz acompanhar 
as últimas nao estavam boas. Realmente para mim nao é interessante 
mandar o filme para escolha. A GAZETA nao devolve os negativos e 
esses filmes me saem caros e muitas vezes contém fotos cuja repetiyao 
nao se consegue. Para A GAZETA só interessa reportagem com foto
grafía e nesse caso o filme. Isso nao é, como já disse, vantagem arriscar 
film. Tínhamos anotado com os Camaiurás - Tupís - algumas lendas 
interessantes, mas elas ficarao aquí no nosso arquivo, mesmo porque 
fotografias para elas nao sao fáceis. 

Esperamos dentro em pouco continuarmos a descida do Xingu, 
encontraremos for~osamente os Suiás e novamente os Xucarramens. 
Escreverei nessa época a vocc contando as novidades. Que esperamos 
sejam boas. 
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Quanto ao meu assunto com A GAZETA pe90 o obséquio de in
formar o Sr. Bologna, que darei a urna pessoa daí autoriza~ao para o 
recebimento. Nessa autoriza9ao farei constar apenas ... para recebimento 
do saldo referente a reportagens publicadas. Ele entao que pague de 
acordo como registro que tem. Caso haja alguma registrada. Se achar 
que <leve ser feíto de outra maneira, pe~o dizer sua próxima carta. 

Estamos com a canoa carregada e dentro alguns minutos iremos -
nós tres - até as aldeias do Camaiurás. Ficaremos lá 5 d ias. Assistire
mos a maior e a mais bela festa dos índios do Xingu. Urna vez por ano 
todos os índios se encontram numa aldeia para urna grande festa e co
mércio. Este ano por sorte é na aldeia aquí perto - Camaiurás. Haverá 
dan9as, lutas etc. Espero tirar boas chapas. O portador do convite che
gou ontem a noite de arco e flecha - fez na porta do rancho um discur
so-convite. 

Partiremos dentro em pouco. 
Aguardo carta sua. Um grande abra<;o nosso. 

Orla1uÍ-O ,,_ 

Nessa carta, há urna referencia a revista EM GUARDA, urna evi
dente confusao de Orlando, pois na realidade ele recebeu foi o primei
ro número da revista "EM MARCHA", que lancei em Agosto de 1947 
(Ano 1, nº 1 ). Era eu o financiador, superintendente, editor, enfim, o 
factótum dessa publica9ao apresentada em ótimo papel cuche pois os 
artigos deveriam ser todos ilustrados com fotografías. Era, na verdade, 
urna revista de geografia, tendo sido publicados somente tres núme
ros. Ela deu origem a Sociedade Geográfica Brasileira, que eu fundaría 
no ano seguinte. "EM GUARDA" era urna revista editada pelo Servi-
90 de Informa~oes dos Estados Unidos e profusamente distribuída no 
Brasil durante a 2ª Grande Guerra. Como fim da Guerra em 1945, ela 
deixou de ser publicada, raza.o porque dois anos após passei a publicar 
por con ta própria a revista "EM MARCHA", da qual enviei a Orlando 
Villas Boas o primeiro número. 

Na carta em apreyo nao conseguí decifrar o termo que me pareceu 
"bu jo", razao porque coloquei-lhe um sinal de interrogayao (?)que nao 
existe na carta em apreyo. 

Mais urna vez Orlando reclama do fato de nao lhe ser enviados 
exemplares da A GAZETA cm que foram publicadas suas cronicas -
reportagens. A razao era que o jornal nao tinha um serviyo de expedi-
9ao, a nao ser a distribui9ao na cidade de S. Paulo aos pontos de venda. 
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Bologna era um secretário d'A GAZETA muito atarefado, embora 
chegasse a reda~ao as cinco horas da manha onde permanecía até as 
sete da noite, almo9ando no próprio jornal. O secretário do jornal na 
época fazia tudo, de tudo: lía e despachava os originais dos redatores 
a oficina, depois na oficina era o paginador da matéria linotipada, d is
tribuindo nas páginas os an úncios, as notícias, os artigos, e no final 
escolhendo na mesa os chamados "cascalhos", peque nos blocos já 
compostos que serviam para preencher os "huracos" nas páginas. 
Depois do almo~o permanecía na reda~ao recebendo artistas de tea
tro, maestros, músicos, escritores,jornalistas, empresários, leitores en
fim urna legiao de interessados em publicar suas notícias, mesmo por
que, como já dissemos, era A GAZETA um dos tres principais jor
nais de Sao Paulo, e embora sendo publicado ao meio-dia, competía 
em tiragem com os outros dois, que eram matutinos. Assim, Bologna 
nao podía ir ao Correio postar os jornais para Orlando Villas Boas, 
servi~o que eu sempre fizera antes. Mas, como já disse, em 1946, 
formado em engenharia, fui obrigado a me dedicar a profissao, inclu
sive viajando freqüentemente para o Interior. Assim, Bologna era 
obrigado a pedir aos funcionários da Administra~ao do jornal o favor 
de levar ao Correio as reportagens de Orlando Villas Boas publica
das, o que faziam de má vontade quando o faziam, pois n1esmo pro
metendo que o fariam, deixavam de o fazer. 

O pontilhado existente na carta é do próprio Orlando e significava 
o valor que ele teria a receber e a quem o jornal deveria entregar o 
nun1erário para ser-Jhe transmitido. 

FUNDADA A SOCIEDADE 
,; 

GEOGRAFICA BRASILEIRA 

Como já disse, em 1947 fundei em Sao Paulo a revista "EN1 MAR
CHA", cujo primeiro número apareceu cm Agosto desse ano. Era até 
urna luxuosa revista para a época, com mais fotos que texto e impressa 
empape) cuche importado. Eu era o superintendente, Tito Livio Fer
reira o diretor-responsável, Américo Bologna secretário e Erico Heck
mann gerente, sendo Carlos Luiz Marien um colaborador, juntamente 
com Carlos Borges Schmidt. A revista nao foi adiante por falta de anun
ciantes, pois todos diziam: "Sao Paulo nao é terra para revistas, somen
te o Rio de Janeiro". Além do mais, nao era urna revista de atualida
des, mas de geografia. Verifiquei entao, que somente urna sociedade 
de geografia poderia arcar com os custos de urna revista desse genero. 
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Por isso, em come~o de 1948 decidí-me a fundar urna entidade com 
"esse objetivo. Reuní os diretores e colaboradores da "EM MARCHA" 
e rnais alguns amigos, totalizando doze pessoas e no dia 31 de Maio de 
1948, reunimo-nos no Salao Nobre do vespertino A GAZETA as 20 
horas e fundamos oficialmente a Sociedade Geográfica Brasi]eira, com
posta dos seguintes membros: Manoel Rodrigues Ferreira, Américo 
Bo1ogna, Tito Livio Ferreira, Carlos Luiz Marien, German Lorca, SíJ
vio Griecco, Manoel Morales Filho, Ruy Marcucci, José Marques de 
Oliveira, Carlos Borges Schmidt, Erico Heckmann e Agenor Couto de 
Magalhaes. Este último, Agenor Couto de Maga1haes, nao pertencia 
ao grupo que durante tres meses elaborara os Estatutos da entidade 

' tendo días antes sido por mim convidado para comparecer na noite da 
funda~ao, quando se tornou um dos fundadores e apresentado a todos. 

Após a funda~ao informei aos co-fundadores que nos próximos días 
eu me dirigiría a regiao do Alto Xingu, aonde rrie reuniría a Expedi~ao 
Roncador-Xingu no Posto do }acaré, junto ao igarapé afluente da mar .. 
gem direíta dorio Coluene, e onde realizaría documentáríos, como fo
tos em preto e branco e coloridas, um filme cinematográfico em cores, 
e também ampla reportagem para o vespertino A GAZETA. 

O "MEMORIAL" DO CEL. V ANIQUE 
DE 1º DE JUNHO DE 1948 

Fazia um ano e dois meses que a Vanguarda da Expedi~ao Ronca
dor-Xingu havia chegado ao Rio Coluene e instalado o Posto }acaré, 
quando o Chefe da Expedi~ao, Cel. Vanique apresenta a Funda~ao 
Brasil-Central no Río de Janeiro, um "Memorial" sobre o roteiro da 
Expedi~ao, que deveria continuar a sua marcha em dire~ao ao Río 
Amazonas. 

A esta altura é oportuno salientar que o objetivo da Expedi~ao 
Roncador-Xingu nao era a Bacía Formadora do Rio Xingu, nem seus 
índios mas sim, continuar em dire~ao do Río Amazonas, até Manaus 
ou Santarém. Portanto, a Expedi~ao Roncador-Xingu simplesmcntc 
fizera urna parada no Posto }acaré, junto ao igarapé afluente do Río 
CoJuene. Agora, um ano e dois meses após deveria abandonar essa Bacía 
Formadora do Río Xingu e continuar em dirc~ao ao Amazonas. No 
início do "Memorial", disse o Coronel FJaviano de Matos Vaniq ue: 

"Apresento a V. Excia. o Memoria] descritivo e detalhes no mapa 
anexo dos voos de reconhecimento executados em 23 de Maio de 1948 
num aviao Lodstar da FAB, nos quais foi possível fazer um levantamcnt~ 
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aéreo expedito, da regiao a ser percorrida pelos elementos de penetra
~ªº que demandam o Río Tapajós". 

O "1V1emorial" é muito extenso para ser transcrito ou mesmo con
densado aquí, mas pode ser visto na íntegra no livro "Roncador-Xin
gu" de Acary de Passos Oliveira, já mencionado. 

NO "POSTO .TACARÉ" NO AL TO XINGU 

Em um dos primeiros dias de J unho de 1948, deixei a Cap ita] pau
Jista cm rumo a regiao do Alto Xingu onde estava estacionada a Expe
di~ao Roncador-Xingu desde Mar~o do ano anterior. 

De Sao Paulo a Aragar~as viajei em um caminhao a servi~o da Fun
da~ao Brasil-Central que levava materiais para aqueJa Base junto a con
fluencia dos ríos Araguaia e Gar~as. Em Aragar~as esperei pelo aviao 
DC-3 da FAB que levaría passageiros, materíais, mantimentos e com
bustível para o Posto }acaré, rota que era realizada q uinzenalmen te. 

Chegando ao Posto }acaré, encontrei-me novamentc com os tres 
irmaos ViJlas Boas e mais o cientista-naturalista do Museu Nacional do 
Río de Janciro, José Candido de Mela Carvalho, a]ém dos professores 
da ·E scota de Sociología e Política de Sao Paulo, os cientistas sociais 
KaJervo Oberg (do Smithsonian lnstitute dos Estados Unidos), Fer
nando Altenfelder Silva e o aluno Kaoro Onaga. Todos estes permane
ceram no Posto Jacaré cerca de quinze dias, regressando depois ao Rio 
de Janeiro e Sao Paulo. 

Como único elemento de fara, continuei no Posto Jacaré sozinho, 
em companhia dos tre s irmaos Villas Boas, dos sertanejos membros da 
Expedi~ao e seu cozinheiro, durante tres meses. 

O Posto }acaré ficava - e fica - na Bacía Formadora do Xinuu 
b ' 

também chamada Alto Xingu, onde se localizavam onze tribos indíge-
nas e respectivas aldeias, das quais já fa]amos neste livro. O Posto }aca
ré achava-se pois, distante dessas aldeias indígenas, mas distante o su
ficiente para que os mcmbros da Expedi~ao de dirigissem as mesmas 
em velozes barcos movidos .a gasolina. Por outro lado, os índios dessas 
onze a]deias vinham, em grupos, ao Posto }acaré, viajando em suas 
canoas feítas de casca da árvore jatobá. Assim pois, o rancho de pau-a
piq ue e coberto de pal ha da pa]meira buriti, sede da Expedi~ao Ron
cador-Xingu, e construído sob um frondoso pé da árvore pequizeiro, e 
onde colocamos nossas redes de dormir; estava esse Posto }acaré fre
qüentemente cheio de índios que ali vinham em visita, pois era para 
eles um sinal de prestígio viver algum tempo junto a urna civiliza~ao 
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Expedi9ao Roncador-Xingu - Junho de 1948. O Posto Jacaré, junto a um igarapé do Rio 
Coluene, na Sacia Formadora do Rio Xingu. No alto e em baixo, dois aspectos do Posto Jacaré, 
com ranchos e redes de dormir aramadas sob um grande pequizeiro. Ao fundo, o campo de 
avia9ao. (Fotos: Manoel Rodrigues Ferreira). 

n1aterial e cultural para eles extraordinariarnente superiores. Eviden 
temente esses índios visitantes - hon1ens, n1ulheres e crian~as - nao 
cabia1n no rancho sede da Expedi~ao, por isso, arn1ava1n suas redes 
fora, sob o pequizeiro ou construían1 seus ran chos si1nples1nente co
bertos de palha con1 suas cozinhas ao rés-do-chao. Essas onze tribos da 
Bacía Formadora do Xingu eram pacíficas, nao exigindo frentes de atra-
9ao, pois cotno já dissemos, e]as mantinhan1 rela~6es amistosas con1 os 
brancos, desde os finais do século passado co1n a Expedi~ao Científica 
do antropólogo alemao Karl von den Steinen. Nao obstante, lá esta
vam isoladas, constituindo urna área cultural única, embora a diversi
dade das suas línguas. Portanto, a Vanguarda da Expedí9ao Roncador
Xingu, chefiada pelos irmaos Villas Boas nao teve a 1nínin1a dificulda
de em penetrar e se instalar nessa área cultural da Bacia Forrnadora do 
Río Xingu, mesn1 0 porque nela fora introd uzida pelo próprio S.P. l. ,, 
(Servi~o de Prote~ao aos Indios), através dos seus funcionários que a 
acon1panhavam dentre eles, segundo se afirmava estava o sertanista 
Nilo Velozo. 

Durante cerca de tres meses pern1aneci no Pos to J acaré, fotogra
fando, filinando, anotando, inclusive nas próprias aldeias dos índios 
xinguanos, vivendo como eles, con1endo das suas con1idas, pescando 
com eles, e sentindo-n1e como un1 índio. Realn1 ente, a Regiao Forn1a
dora do Rio Xingu, com suas onze tribos, con1 a sua topografia plana, 
seu magnífico clima, seus belos ríos e igarapés, con1 o Cerrado do Bra
sil Central e a rv1ata An1azonica que ali se encontran1, coff1 a magnifi
cencia das suas floras, co n1 a riqueza da sua fauna, principalmente com 
a docilísssin1a personalidade dos seus habitantes indígenas, constituía 
um verdadeiro Paraíso 1"errestre essa regiao do Alto Xingu, também 
chamada Bacía Fonnadora do Río Xingu. 

Oevido a todas essas circunstancias, certa tarde, quando ainda se 
encontrava no Posto }acaré, o cientista-naturalista do N1useu Nacional, 
José Candido de Mel o Carvalho, aventou ele a idéia de ser preservada 
essa regiao. Quando eu regressasse a Sao Paulo iría aventar nas n1inhas 
reportagens na A GAZETA, a idéia de se transformar a regiao do Alto 
Xingu em Parque Nacional, embora no momento da nossa tertúlia nada 
eu dissesse sobre esse meu plano. 

A alimenta~ao do pessoal da Expedi~ao era transportada quinze
nalmente para o Posto Jacaré por um aviao DC-3 da FAB. Mas, quan
do lá estive, houve falta de carne seca e batata, razao porque, para acom
panhar o feijao com arroz, realizávamos grandes ca~adas e pescarias. 
Essa deficiencia tam bém seria objeto das minhas futuras reportagens. 
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Expedi<;ao Roncador-Xingu - Junho de 1948. A tarde, no rancho da Expedi<;ao, no Posto 
Jacaré . No alto, a partir da esquerda: Leonardo Villas Boas, Kaoro Onaga, Orlando Villas Boas, 
Sebastiao (telegrafista), José Candido de Melo Carvalho e Manoel Rodrigues Ferreira; em pé: 
o índio Canato, um elemento da Expedi<;ao e urna índia. Em baixo, a partir da esquerda: 
Leonardo Villas Boas, Kalevo Oberg, Orlando Villas Boas, Manoel Rodrigues Ferreira, José 
Candido de Melo Carvalho e Fernando Altenfelder Silva. l 

Enquanto isso, o Chefe da Expedí\:ªº Roncador-Xingu, Cel. Va
nique, do Río de Janeiro enviava ordens pelo rádio, exigindo que a 
Vanguarda da Expedí\:ªº continuasse a !> U a marcha em rumo ao Río 
Amazonas. Evidenten1ente o Ce l. Vanique deveria e star pessoahnen
te.presen te no Pos to Jacaré dirig indo os preparativos para o reinício da 
marcha d a Vanguarda, e assistindo a sua partida. Mas nao o fez. 

E no día 27 de Agosto de 1948, Orlando e Cláudio Villas Boas 
deixaram o Posta Jacaré en1 quatro batel6es com motores de popa car
regad os de materia is, alin1entos e mais q u ase vinte sertanej os da Ex
pedi~ao. Fiz diversas fotografías da partida, as quais publicaría na mi
nha reportagem. 

No Posto Jacaré ficamos somente tres: Leonardo Villas Boas, eu e 
um cozinheiro. Fican1os sem rádio, q ue foi levado pela Vanguarda da 
Expedi~ao. A maior parte dos índios q u e se achava em visita ao Posto 
Jacaré regressou as suas aldeias. Ficaram somente uns oito, por isso, o 

' 
Pos to Jacaré caiu em grande silencio. As vezes eu e mais u1n índio íamos 
ca~ar ou pescar. Freqüentemente, a noite, ouvíamos correrías de índios 
desconhecidos com seus cachorros que faziam grande alarido na mata 
junto ao igarapé. Esses cachorros havian1 sido, muito antes, roubados 
por esses índios, no Posto Jacaré. Por isso, os índios xinguanos que esta
va1n con osco no Pos to ]acaré, dizia1n-nos q ue esses índios brabos, que 
se supunha seriam os Suiás, virian1 atacar-nos. Assim, a noite quando 
e les ouvian1 qualquer rumor na mata ao lado do ígarapé, corrian1 para o 
ran cho da Expedí\:ªº com suas n1ulheres e redes que arn1avam ao lado 
das nossas. Mas nunca houve qualquer ataq ue desses índios brabos. 

Naq u ele ermo, naquela solidao do Alto Xingu eu nao poderia ter 
melhor companhia que Leonardo Villas Boas, pois era e le um grande 
conversador, u m mestre em contar hi stórias, isto é, acontecimentos dos 
quais fora personagen1, e enquanto os narrava sua fision omía tornava
se ora grave, franzindo a testa e repen tinamente explodia n um riso 
q ue nao chegava a gargalhada. Raras pessoas encontrei em minha vida 
com tanta verve, com tanto humor. Lembro-me de Leonardo com n1uita 
saudade. 

Já Cláudio Villas Boas era o contrário : quieto, caladao era um in
trospectivo, um intelectual que parecía vi ver do espírito p ara o espíri
to, embora corno um dos chefes da Vanguarda executasse ta mbém ser
vi~os bra~ais p esados. Pena que nunca tivesse feíto literatura, o que 
levo em conta pela sua timidez em aven turar-se nesse campo. 

Falta falar sobre Orlando Villas Boas, o mais velho d os tres. Esse é 
um dos mais hábeis políticos que se possa imaginar. Nao era assim no 
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" 
Colégio P aulista, quando ele e seus dois irn1aos já mencionados, foram 
meus companheiros de intcrnato nos anos de 1929 e 1930, na Capital 
de Sao Paulo. Nem e ra assin1 q uand o fui encon trá-lo no Acan1pan1ento 
do Rio das Martes (Xavantina), en1 Julho de 1945. Con1 o tempo, prin
cipalmente co1n o traquejo que aprendcu nas cronicas-reportagens para 
A GAZETA, depois no Posto Jacaré já no Alto Xingu em conversa 
com repórteres, políticos, cientistas sociais (antropólogos, etnólogos), 
art istas e toda a fauna que para lá acorría, apre nd eu de n1aneira empíri
ca a psicología das pessoas, de con10 influenciá-las, de como don1 iná
las com a palavra. Nao e ra um interlocutor, pois a qualquer pergunta 
ou objes;ao, respondía co1n u1n discurso don1jnador, o que fazia co1n 
largos gestos dos bra9os e das maos que aco1npanhavam as suas pala· 
vras envolventes, persuasivas, convincentes. 

Contínuen1os. 
Oepois de cerca de tres semanas no Posto ]acaré com Leonardo 

Villas Boas, finalmente chegou o aviao D C·3 da FAB, no qual e u re
tornaría a Sao Paulo. Tudo que eu tinha dei aos índios, ficando so1nen
te con1 as roupas do corpo. 

Nada mais levei senao n1eia dúz ia de flechas que Leonardo n1e 
deu, maís uns bicos de tucanos que matarnos en1 cac;adas e un1a n1í
núscula panelínha e1n forma de tracajá com que fui presenteado por 
um indíozinho Uaurá. 

Nada mais levo dos índ ios. 
Nao deixo o Alto Xingu co mo un1 vencedor carregado de troféus, 

pois ao contrário, fui un1 hon1en1 conquistado sentimentaln1ente pelos 
seus indígenas, e nad a necessitarei, alén1 disto, para sempre recordar
me deles. 

Quando o aviao levan ta voo, do alto mais un1a vez despe<;o-n1e de 
Leonardo e d os índios que o rodeiam, acenando-lhes com a mao. Os 
ranchos do Acampamento, o ígarapé, o río co m suas praias, vao desapa
recendo no horizonte. As copas das árvores que formam o teto verde 
da floresta vao se sucedendo, vao rareando e logo mais perde a vcgeta
<;ao a sua característica hileana. Come9a-se a vislumbrar os campos cer
rados do divisor de águas d os ríos Coluenes e das Nlortes, re ssequ idos 

' pela estiagen1 de seis meses. As q ueimadas agora predon1inam. A me-
d ida que o aviao avan9a, atravéssa as sucessivas cortinas de fuma9a 
que sobem d o ch ao em chan1as; e o solo quando nao é um braseiro, 
apresenta-se escuro, recoberto pelos resíduos da combustao, repontando 

' dele repcntina1ncnte, línguas de fogo isoladas. As vezes, neste tremen· 
d o cenário de destruic;ao, aparece urna baixada úmida, que o fogo 
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envolve, e donde se eleva um bu ritizal rodead o de verd e relva. A fu
ma~a, que paira na atmosfera, se adensa e impede a visao. Quando se 
rarefaz, deixa entrever os tro ncos escu recidos que resistira1n a carboni
za9ao total e que por isso se nlan tén1 e retos no solo crestado pelo fogo. , 
E a flora <lestes campos cerrados do Brasil Central que anualn1ente se 
oferece ao sacrifíci o do fogo. Quando se in iciare1n as ch uvas, nos ga
lhos enegrecidos, na terra req uein1ada, nascerao límpidas folhas de um 
verde-claro, e a vida con1ec;ará e n tao a man ifestar-se nestc ambiente 
descolorido ond e a desola9ao parece eterna. 

A NO'fÍClJ.\ DA Pf\RrflDA D 1\ EXPEDIQÁO 

Chegando a Sao Paulo en1 n1 eados do n1es de Setembro de 1948, 
in1ediatan1ente n1andei revelar e cop iar os filn1es en1 preto e branco, os 
diapositivos colorid os e o docun1entário cinen1atográfico e n1 cores e 16 
n1i límetros que por nao haver laboratórios n o Brasil, foran1 e n viados 
aos Estados Unidos para revela9ao. 

Logo que os filtnes em pre to e branco foran1 revelados, separeí as 
fotos da partida da Vanguarda da Expedi\·ao no dia 27 de Agosto para 
dar a notícia n 'A GAZETA. Devo esclarecer que repórteres e fotógra· 
fos de jornais e revistas acorreran1 ao Posto Jacaré logo que o campo de 
aviac;ao ficou pronto e eram os índios n1otivos de sensacionali smo. As
sim, durante os tres nleses e 1neio e1n que lá pennaneci, nao apareceu 
qualquer represe ntante da in1prensa, tendo sido eu o único a registrar 
a partida da Vanguarda da Exped is;ao no día 27 de Agosto. Por isso, 
preparei urna notícia que foi publicada n 'A GAZE1'A de 27 de Seten1-
bro de 1948, co1n tres fotografías (close·ups) dos tres irn1aos Villas Boas 
separadan1ente e abaixo duas fotos da partida da Vanguarda. O título 
da notícia em seis colunas no alto da página dizia : "Novamente em 
marcha a Expedi~ao Roncador-Xing u", e sob as fotos a legenda se

guinte, ta1nbén1 e m seis colunas: 
"Os irmao s Vi1las Boas: Orlando (ten do ao colo o filho do cacique 

da tribo 1'ru1nái), Cláudio e Leonardo; e aspectos da partida d os bate
loes, a 27 de Agosto últin10. (Texto e fotos do engenheíro Manoel Ro
drigues Ferre ira, que regressou de u 1na viagem de q uatro n1eses aq ue
la regiao e que dentro de alguns días iniciará na A GAZETA urna série 
de reportagens sobre as suas observa~oes"). 

Sob essa legenda vinha o texto seguinte que transcrevo na íntegra: 
"Em Junho de 1945, os innaos Villas Boas iniciaram a 1narcha da 

Expedi~ao Roncador-Xingu, além do Río das Mortes, abrindo a picada 
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Expedic;;ao Roncador-Xingu - Agosto de 1948. Manoel Rodrigues Ferreira e o índio 
Taconi durante urna cac;;ada. 
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através do território dos índios Xavantes, nurna extensao de duzentos 
e cinqi.ienta quilornetros, até ao prirneiro aca1npa1nento, o do 7 de Se
ternbro, onde construíran1 urn ca1npo de avia~ao. Continuaran1a1nar-
cha até ao Garapú, onde fízerarn nova pista para avioes pequenos e 
onde estabeleceram novo acarnpa1nento. Nesta parada, construíran1 
bateloes e ern Outubro de 1946 desceran1 pelo Río 7 de Setembro, 
ganhararn o Río Coluene e n u1n ponto da sua margen1 esquerda, dis
tante dezoito quilometros da aldeia dos índios Calapalos, levantaram 
novo acamparnento. Em 17 de Mar~o de 1947 continuaram a descida 
<leste rio. Era na época das chuvas e eles procuravam pouco abaixo da 
confluencia dos ríos Ronuro e Coluene, no local denominado Arain 
pelos índios, urna área que servisse para urna pista de aterrissage1n. 

Os índios da regiao ainda os viarn co1n espanto e desconfian9a, até 
i que Maricá, da cribo Can1aiurá teve um gesto adrnirável: tornou a reso

lu9ao de indicar-lhes urn born local e para isso, subiu con1 os Villas 
Boas, um trecho de río e mostrou-lhes onde se localizava urna antiga 
aldeia de índios Trumai. Aí a Expedi9ao acampou e construiu urna 
pista de mil e trezentos n1etros de extensao, e un1a série de ranchos de 
pau-a-ptque. 

Fazem parte da Expedi~ao os irmaos Orlando, Cláudio e Leonar
do Villas Boas, que há cinco anos deixararn nosso Estado, da qua) é 
chefe o Coronel Flaviano de l\1Iatos Vanique. Assurniran1 os Villas Boas 
a dire~ao da Vanguarda da Expedi~ao e desde entao nao n1ais volta
ram, tendo se dedicado intensan1ente a essa obra de penetra~ao". 

A MINf-IA SÉRIE DE REPOR1"AGENS 
SOBRE O XINGU 

Em sua edi~ao de 28 de Setembro de 1948 (ter~a-feira), A GAZE
TA, em sua página 3 (página nobre) publicava e1n duas co lunas urna 
fotografia de tres índios xinguanos, em d uas colunas sob o título "Via
gem ao Xingu", e urna extensa notícia que assin1 se inicia va: 

"A GAZETA iniciará amanha un1a série de reportagens sobre a 
regiao do Alto Xingu, escritas pelo nosso colaborador engenheiro Ma
noel Rodrigues Ferreira" Oepois de de1norada notícia, continua o tex
to da apresenta9ao: "Todo esse materi al fotográfico e cinematográfico 
será oferecido cm breve, aos arquivos da Sociedade Geográfica Brasi
leira, recentemente fundada nesta Capital, e da qual foi o engenheiro 
Manoel Rodrigues Ferreira o idealizador e um dos fundadores". Dei
xamos de transcrever o restante da notícia por ser longo demaís. 
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Expedic;ao Roncador-Xingu. Agosto de 1948. Índias no igarapé do Rio Coluene, junto 
ao Posto Jacaré . (Fotos: Manoel Rodrigues Ferreira). 
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Da série de reportagens, que tin ha o tí tu lo geral de "Viagen1 ao 
Xingu", n1encionare i son1ente a sua orden1 de publica~·ao, a data da 
publica9ao, o título e se foro caso, un1a n1en<;ao do assunto tratado na 
mesn1a. 

!ª reportagen1: "A Funda~ao Brasil Central", no día 29 de Seten1-
bro de 1948, com duas fotos. Nela eu referia-n1e e1n certo parágrafo, ao 
segu1nte assunto: 

"Ainda estava no Xingu, no acan1pa1nento avans;ado da Expedi
cao, quando até lá chegou-me a notícia de que o Deputado Café Filho 
havia apresentado na Can1ara Federal, un1 projeto de leí extinguindo a 
Funda9ao Brasil Central". 

Em seguida e durante toda a reportagen1 fiz longa e veen1ente 
defesa da Funda9ao Brasil Central, desde que con1e<;ara a operar ern 
1943, pois a vinha acon1panhando desde esse ano. Fui o único jornalis
ta na in1prensa a ton1ar tal atitude. No fina l dessa reportagen1 escrevi: 

"l\/las há, entretanto, no projeto de leí daquele deputado, algo corn 
que esto u de acordo: é oque se refere a Expedi<;ao Roncador-Xingu, e 
q ue tratarei en1 outro artigo desta série". · 

2ª reportoge111: "Voando sobre a regiao central " , no día 30 de Se
tem bro de 1948, con1 q uatro fotos. Essa reportagen1 descreve a via
gen1 aérea e1n un1 aviao da FAB, de Aragar<;.as ao Posto ]acaré, no Rio 
Coluene. 

Jª reportoge111: "E ntre os expedicionários da Vanguarda". no d ia 01 
de Oututro de 1948, con1 tres fotos do acampan1ento denon1in ado Pos
to Jacaré. Nela escrevi: 

"Eu disse no início desta série que iría rne referir neste artigo, a 
segunda parte do Projeto de L eí do Deputado Café Filho e que trata 
da Expedi~ao Roncador-Xingu. Quero agora trazer 1neus aplausos aque
le parlan1entar quand o so licita maiores verbas para a Expcdi~·ao e ex
plico por que". 

En1 seguida discorri sobre o abandono e1n que se encontrava a 
Expedi~ao Roncador-Xingu, coma falta de n1ateriais, principal1nente. 
Pela primeira vez na história da Exped i9ao, um jornalista fazia severas 
críticas a chefia da Expedi9ao, ou se ja, ao Cel. Vanique. Pois os jornais 
e revistas só se interessava1n con1 os aspectos sensacionalistas apresen
tados pelos índios do Alto Xingu. E assin1 eu tern1inava a reportagem: 

"É jus to e necessário, portan to, q ue maiores verbas seja m des
tinadas a Expedi~ao Roncador-Xingu, a fim de que ela possa man
ter urna Vanguarda a altu ra do progresso n1aterial que o Brasil já 

alcan\:OU". 
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4° repo1tage171: "Pelo trilho dos índios", n o día 4 de Outubro de 
r 1948, com q uatro fotos e1n cinco colunas na ú ltin1a página nobre do 

jornal. Un1a narrativa da ida a aldeia dos índios Trurnai. 
5° reportage111: "Na aldeia dos Trumai", no día 5 de Outubro de 

1948, con1 tres fotos e urna descri~ao da aldeia dos índios Trumái, onde 

perno1tamos. . 
6ª reportage111: "Acompanhando índios doentes", no dta 6 de Outu

bro de 1948, com quatro fotos em cinco colunas e a narrativa da trans

ferencia dos índios atacados de gripe, que assin1 termina: 
"Ás sete horas da noite chegan1os ao acan1pamento. Cláudio agora 

se encarrega de localizar os índios doentes, e durante a noite toda fica 
aplicando inje~oes e ministrando-lhes outros 1nedican1entos, con10 vem 

fazendo há mais de quinze días comos outros". 
r' reportagen1: "Como foi morto vVinton", no dia 8 de Outubro de 

1948, con1 quatro fotos em quatro colunas na última página nobrc do 
jornal. Nessa reportagem é relatada a aventura do jornalista norte-an1e

ricano Albert de vVinton que em 1935-1936 veio ao Brasil para desco
brir o paradeiro do Cel. F a\VCCtt. Foi vVinto n morto pelos índios do 

Xingu, que o envenenaram con1 o suco da mandioca braba. 
8° reportagen1: "Em N1orená nascc o Xingu", no día 11 de Outubro 

de 1948, con1 q uatro fotos, e relatando o local denon1inado Nlorená, onde 
o Rio R onuro confluí con1 o Río Coluene para forn1ar o Rio Xingú. 

9ª reportage1n: "A história dos Calapalos" no día 12 de Outubro de 
1948, com quatro fotos, em quatro colunas na última página nobre do 

jornal. N essa reportagem fa~o un1a curiosa rela~ao entr~ a história q ~1e 
os índios Calapalos contam, de um branca cha1nado Pa1-Pero, e a h1s

tória do Bandeirante paulista Antonio Pires de Campos chamado pelos 

seus índios Baroros, de Pai-Pirá. 

SUSPENDI MINHA SÉRIE DE REPORTAGENS 
PARAPUBLICARDUASDEORLANDOE 

CLÁUDIO VILLAS B,OAS 

A 1 Oª e 11 ª reportagens da minha série deveriam ter sido publica

das nos días 14 e 1 S de Outubro de 1948, mas como havia sido recebi
da pelo secretário Américo Bologna urna carta de Orlando Villas Boas 
com duas reportagens sobre a n1archa da Vanguarda da Expedi~ao, 
resolví suspender as minhas duas e ceder espa\:o as do Orlando e Cláu
dio. O secretário Américo Bologna desejava publicar as minhas duas 
sim ultanea1nente com as duas de Orlando e Cláudio. M as em virtude 
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das ininhas pondera<;:oes, ficou acertado que as 10ª e 11ª seria n1 pu
blicadas logo após as duas deles. Afina!, Orlando era tan1bén1 un1 
jornalista d'A GAZETA. Passo pois a men cio nar as suas dua~ repor

tagens. 
Jª reportagen1: Na edi~ao de 14 de Outubro de 1948 (qu inta-feira), 

/ 

era publicada a reportagem intitulada " Indios de barbicha e cabelos 

compridos!" A reportagem era longa, ocupando quase inte iramente urna 
página do jornal, isto é todas as cinco colunas de alto a baixo (a página 

tinha seis colunas). Como Orlando nao mand ou fotografías ele solici
tou na sua carta que fossem publicadas as que tirei no diada partida, 

27 de Agosto de 1948. A apresenta~ao da reportage1n, dizia: 
"No dia 27 de Agosto último, a Expedí9ao Ro ncador-Xingu, que 

tem como chefe o Cel. Vanique, reiniciou a marcha através dos ser

toes, en1 dire9ao a N1anaus. F azia un1 ano que esta va acan1pada nas 
n1argens do Coluene nas proxi1nidades deste rio com o Ron1 uro, onde 
dao origen1 ao Xingu. A GAZETA iniciará hojea publíca~ao do que foi 

a primeira parte dessa descida pelo Rio Xingu, até ao cam p o provisório 
para aviao teco-teco, no Río .iVIanitsauá, e de o nde nos foi n1andada 
esta narrativa, escrita pelos irmaos Cláudio e Orlando Villas Boas, que, 
juntamente com Leonardo, sao os tres chefes da Vanguarda da Expe

di~ao". Orlando escreveu inicialmente: 
"Ponto final da grande etapa, Tapajós deverá ser atingido pelos 

cursos Xingu, Río Manitsauá Missú e finalmente por longa picada". 

l\IIais adiante, Orlando informa: "Con1 tres batelóes de duas toneladas 
cada um e um batelao pequeno a reboque, construídos de }anti-ama
deira preferida para esses tipos de barco - inician1os viagem Xingu abai

xo. Somos ao todo 19 homens, inclusive tres índios: un1 Camaiurá, um 
\rVau rá e o respeitado Tamacu da tribo Jurun a e que desde n1enino 

vive com os Camaiurá". Os batelóes eram impulsionados com motores 
de popa a gasolina. Dentre os dezenove homens havia un1 cozinheiro 

encarregado de preparar as refei~oes do pessoal. 
Por ser demasiado longa, é impossível fazer aq u í un1 resumo dessa 

reportage m . Descendo o Xingu, a Vanguarda chego u ao local deno
minado Diauarum, na sua foz no Río Suiá l\11issú , este afluente da 

díreita do Río Xingu. Do Diauarun1 passou a Vanguarda ao Manit
sauá M issú onde entro u cm con tato com os índios Ju runa, "índios 

fortes, de altura mediana, usan1 cabelos lon gos e soltos, barba rala e 

d · 1 " nao se ept am . 
2° reportage111: Essa foi publicada no día 15 de Outubro de 1948 

(sexta-fe ira) e tinha o título "Fogo, fuma~a e bruma". Ilustrada com 
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Expedic;:ao Roncador-Xingu. Agosto de 1948. Um casal de jovens índios. A rede do marido 
fica acima da rede da mulher. (Foto: Manoel Rodrigues Ferreira). 
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un1a foto dos tres irn1aos Villas Boas tirada q uando estava1n no Posto 
]acaré, relata a viagern pelo Río i\1anitsau;Í J'Vli ssú. 

No dia 1 O de Outubro de 1948, Orlando envia-1ne a seguinte carta; 

"Manitsauá, 10 de Outubro de 1948 

ManoJ 

Recebernos hoje sua carta apressarnos a resposta. 
H á d ías n1andamos pelo Pedro Lin1a que ficou de registrar no Rio, 

un1a narrativa da prin1eira etapa de nossa descida. Assin1 que voces acusa
ren1 o recebi1nento aproveitare1nos a pri1neira oportunidade e enviaremos 
a continua~·ao. Conforn1e dissemos por carta ao Bologna e combinan1os 
CO JTI VOCe, as fotografias para a prÍn1eÍra série VOCe fará O favor de ceder da 
sua série. As futuras faren1os acon1panhadas dos negativos ou filn1es. 

Esta1nos con1 pressa a fín1 de aproveitar o regresso do O lavo, que 
nao sabe quando voltará aquí, pois o negócio pela retaguarda est<1 cada 
vez n1ais deficiente. 

Por hoje é só. Recon1enda~6es ao Bologna e a \'Oce un1 grande 
abra~o nosso e da on9a. 

Orlando 

P.S. -Amanha deslocarernos o aca1npan1ento. Nova série de dias 
. - " sem comun 1ca9ao . 

A narrativa a que ()rlando se refere foi a publicada nos días 14 e 15 
de Outubro, já vistas.() Olavo que consta na carta era o piloto do aviao
zínho teco-teco, Olavo Cavalcanti, que voava do Rio das l\!1ortes (Xa
vantina) a base da Expedi~ao no Posto Jacaré e ao campo construído 
no Rio Manitsauá. 

REINICIO MINHA SÉRIE DE REPORTAGENS 

J on reportage111: "Viajando en1 cascas de jatobá", no día 18 de Ou
tubro de 1948, com quatro fotos de índios remando e m canoas feítas 
com a casca do tronco do jatobá. 

11º reportagen1: "A pesca como cipó timbó", no dia 19 de Outubro, 
com sets fotos e texto cm seis colunas na última página (nobre) do 
jornal. 
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Expedic;:ao Roncador-Xingu - Setembro de 1948. Esse instantaneo de urna índia, 
mostra como as mulheres sentam-se: sobre a barriga da perna esquerda, ficando a 
perna direita dobrada quase verticalmente. Essa é , pois, a postura normal das indias. 
(Foto: Manoel Rodrigues Ferreira). 
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12'1 reportagen1: "Grande parte da vida dos índios" , no día 20 de 
Outubro, com duas fotos, na últin1a página, relata a preocupa~ao dos 
índ ios co1n as penas de aves. 

¡3n reportage!l1: "Ovos de tracajá", de 21 de Outubro, con1 cinco fo
tos narra como os índios usan1 o tracajá e seus ovos na sua alimentas;ao. 

14ª reportagern: "Mandioca e peixe, alimenta~ao básica do índio'', 
de 22 de Outubro, co1n tres fotos. 

15ª reportageni: "Regiao que de ve ser transformada em Parque 
Nacional", de 27 de Outubro, com urna foto e um mapa da Bacía F or
madora do Río Xin gu com a localiza9ao e descric;ao de todas as suas 
tribos, terminei-a con1 estas palavras: 

"É esta área, que alguns brasileiros abnegados querem que o go
verno transforn1e cm Parque Nacional. Se isto acontecesse, o Brasil 
mostraría a capacidade que possui, só por preservar esta regiao, que 
ofereceria a contempl a~ao do mundo". 

Essa reportagem foi publicada com grande destaque na últin1a 
página, em seis col unas. O evo esclarecer que no Posto ]acaré, no Río 
Coluene (Alto Xingu) q uando con versávamos sobre a regiao, o cientis
ta-naturalista do M useu Nacional, José Candido de ~1lelo Carvalho aven
tou a idéia de ela ser preservada, mas ninguém sugeriu de com o deve
ria tal ser feíto. A idéia de um Parque Nacional do Xingu foi minha, e 
quando nessa 15ª reportagem refiro-me a "alguns brasileiros abnega
dos" incluo o citado cientista-naturalista e outros que se achavan1 no 
rancho da Expedic;ao, pois evidenten1ente nao se oporiam a n1inha idéia. 

16ª reportage111: "Subindo o Coluene", de 28 de Outubro, com duas 
fotos e um desenho e1n perspectiva aérea de minha autoría, n1ostrando 
o caminho até a aldeia dos índios Can1aiurá. 

17ª reportagen1: "Entre os índios da aldeia do Tatuarí", co1n tres 
fotos em quatro colunas na últin1a página do jornal. 

18° reportage111: "Invocando o espírito protetor da mandioca", de 4 
de Novembro de 1948, com quatro fotos. 

19ª reportage111: "Último día entre os Can1aiurás", de 5 de N ovembro, 
com quatro fotos na última página d'A GAZETA. Essa foi a última da série. 

CONSEQÜÉNCIAS DA MINHA 
SÉRIE DE REPORTAGENS 

1 º) Conforme disse na 3ª reportagem, fiz severas críticas ao chef e 
da Expedic;3o, Cel. Vanique. Dois meses depois, em Dezembro de 1948 
ele deixava a chefia da Expedicyao, revertendo as fileiras do Exército. 
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2º) Na 1 :i. reportagen1, alud i ao projeto de leí do Deputado Café 
"Filho, que extinguía a Funda~ao Brasil Central, o que seria faciln1ente 
aprovado, pois era essa Funda~ao considerada u1n resq uício da Dita
dura de Getú lio Vargas e tudo que dela era oriundo estava sendo com
batido e anulado. A vigorosa defesa da Funda~ao Brasil Central que fiz 
nessa reportagen1 foi , a meu pedido, distribuída pela sucursal d'A GA
ZETA no Río de Janeiro, nao só ao Deputado Café Filho, mas a toda a 
1nesa da Camara Federal e aos líderes dos partidos e do governo. Foi 
ass im salva a Funda~ao Brasil Central da extin~ao. 

3º) Se fo sse extinta a Funda~ao Brasi l Central se-lo-ia tan1bén1 a 
Expedi~ao Roncador-Xingu, que era un1 seu órgao. En1bora a Expedi
~ao fosse preservada da extini;ao, ela seria extinta logo que chegasse 
ao Río Amazonas, que era a sua meta final. 

4°) C om o desligamento do Coronel Vanique da C hefia da Expe
di~ao, ela fo i assu mida por Orlando Villas Boas, seu beneficíárío. 

5°) Note-seque, embora eu na 15ª rep ortagen1 tivesse dado a idé ia 
do Parque Nacional do Xing u, Orlando Villas Boas nao se sensibilizou 
com ela, ou melhor, nao to n1ou conhecin1ento da n1esma, o que pode 
ser verificado através das su as cartas e reportagens n 'A GAZETA. Vol
tarei ao assunto q uando, no final des te livro eu rotornareí con1 docu
mentos, a questao da idé ia do Parque Nacional do Xin gu. 

REPERCUSSÓES DA MINI-IA 
SÉRIE DE REPORTAGENS 

De 29 de Seten1bro a 5 de Novernbro de 1948, foram durante um 
n1es e seis días publicadas dezenove reportagens, o que fez aumentar con
sideravelmente a circulai;ao d'A GAZETA, o que ainda hoje, 48 anos após, 
o meu caríssimo amigo Hélcio Carvalho de Castro, entao jornalísta nesse 
vespertino, recorda esse fato. l\llas, o sucesso das reportagens foi que apre
sentei o índio como urna pessoa humana, sem qualquer sensacionalismo. 
Assim, por exemplo, A GAZETA publicou no día 11 de Novembro, carta 
do Delegado Regional do Ensino em Santos, Professor Luís Damasco 
Pena, onde dízía que essa séríe de reportagens deveria ser colocada a dis
posi~ao dos al unos para n-1ostrar-lhes o que era um índio de verdade, suge
rindo a publica~ao das referidas reportagens em livro. Palestras era1n-111e 
solicitadas diariamente, o que eu realizava projetando mais de oitenta 
diapositivos coloridos, tirados por min1. Essas palestras eran1 realizadas no 
Salao Nobre do jornal A GAZETA. No día 27 de Dezembro, realizei ou
tra palestra no Teatro Municipal da cidade de Campinas. 
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ORLANDO VILLAS BOAS 
CONTINUA ESCREVENDO 

No día 18 de Dezembro de 1948, Orlando Villas Boas e nvtou a 
seguinte carta ao secrctário Américo Bologna d 'A GAZETA: 

"Diauarum, 18 de Dezembro de 1948 

Sr. Anzérim &logna 
Redayao de "A GAZETA" 

Con1 esta estan1os enviando maís urna série de nossas anota~óes 
sobre a m archa da vanguarda. Incluímos tan1bén1 sete negativos e un1a 
fotografia cujo negativo perdemos. Nesta época a chuva é de tal ma
neira intensa que nada foge ao bolor, motivo pelo qua] os filmes, em
bora bastante protegidos, ressentiram a umidad e. 

As fotografias nao saíran1 grande coisa. Odia esta va bru n1oso e os 
índ íos assustados co m o primeiro con tato. Nao q uisemos insistir e por 
isso mal consecruimos bater um filme. En1 reportagens futuras e nviare-º . 
mos u1na série mais variada. DeixanH>S de enviar os filn1es para revela-
~ªº aí visto os que ternos no n1on1ento pertencern ao N'Iuseu Nacional 
que, depois de tirar un1a cópiá para o arquivo, nos devolve os negati
vos para o uso q ue q u1sern1os. 

Juntamos, ainda, urna carta ao Ñlanoel Ferrei ra que pedimos fine
za encaminhar. 

Aquí sempre as ordens 

Atenciosan1ente 

'Villas Boas" 

Juntan1ente co1n a carta ao Américo Bologna, vinha a destinada a 
mim , que reproduzo em seguida: 

"Diauaru1n, 18 de Deze1nbro de 1948 

Ferreira 

Vai com letra peq uena e a lápis. Primeiro porque nao há tinta, se
gundo porque sao estas as últimas folhas em branco no acampamento. 
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Recebemos suas cartas de 18 de Outubro e 16 de Novembro, ass11n 
t:on10 todos os recortes que voce enviou. Aliás, por rádio já acusamos 
esse receb imen to. 

Naq uela época nao tínhamos campo, tudo foi lan9ado de aviao, 
n1otivo pelo q ua) nao respondemos antes. 

Nosso campo ficou pronto e foi estreado día 5, acontece porém, 
que toda correspondencia íamos enviar pela segunda viagem do Olavo 
que decolou para Jacaré com inten9ao de voltar para cá no mesmo día. O 
tempo, porén1, nao permitiu. Olavo, do )acaré rumou para o Mortes. Nosso 
rádio e ncrencou no mesmo día. Estan1os, portanto, sen1 aviao e rádio 
desde aquela data. N ao saben1os também quando virá. Olavo deve ter 
ido para o Rio como CAN e em seu lugar entrou u1n piloto novo, Clóvis, 
rapaz dísposto e o velho Juca. Estes dois nao sao senhores da rota como 
o primeiro e depois estamos no mais duro inverno que vi1nos por aquí. 
Estamos tomando chuva há já uns 3 meses e meio e há 20 días que o 
aguaceíro nao cessa um minuto. Esperamos aviao a todo mon1ento, nos
sa bóia já ' rapapiou »a ch uva nao pára e por cúmulo do azar estamos sen1 
rád ío há muíto tempo. Bem, como já disse, estan1os escrevendo sem sa
ber q uand o seguirá a carta. A data que pusern1os nesta é a da chegada do 
' bólido', digo avíao. Isso se até lá nao passar um po1nbo correío cam arada 
e de pescoyo grosso para suportar tanto peso. 

Na nossa subida fomos até o alto do ~1 anitsauá, nada conseguimos 
por lá. Mata amazon ica e bastante alagadi<;a. Fican1os por lá todo o 
tempo possível. Na impossíbilidade de faze rmos campo por lá, viemos 
descendo explorando sempre e chegamos a conclusao que partindo do 
Jacaré o ponto mais avan<;ado que permitía urna pista era o Diauarum. 
Nao tivemos dúvida, 'metemos os peitos, e abrimos urna pista. Mes1no 
porque nosso comb ustível nao <lava para regresso e mes1no que desse 
nao voltaríamos sem deixar maís um campo para frente. 1-I oje poden1 
dar a ordem que quíserem, mas já nao será n1ais u1n retorno da van
guarda e sim um abandono de um posto com campo, 6 ranchos segu
ros, ro9a e tc. Daqui, se a retaguarda quiser e concordar, pode-se facil
men te iniciar o servi90 da picada. Os barcos poderao, partindo daq ui, 
economizando o trecho enorme Diauarum-Jacaré de 200 quilometros, 
abastecer os serv i9os da picada. Logicamente que um campo lá no alto 
ficaria m elhor para nós e pior para a Funda9ao, que te ria de arranjar 
avioes que nao fossem ' teco-teco'. Um campo aquí fi ca mais fácil para 
o abastecimento de aviao, o trabalho que aumenta é para nós. Ora, nós, 
como diz o garimpeiro, nao esta1nos 'sornando, co1n ísso. Queremos é 
bóia e gasolina que o resto ajeitaremos. O que é mais importante no 
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n1on1ento é que te1nos aqui un1 posto, campo etc. Delibcrem os 'ma io
rais' corno quisere n1". 

Em seguid a Orlando escreve sobre urna proposta do d iretor es
portivo d'A GAZETA, de ser trazido um índio para a corrida de Sao 
Silvestre, dizendo: 

"E depois, o mais grave é que nossas com unica9oes do ]acaré em <lian
te estao reduzidas ao Piper que mal dá cont..-:i. de trazer urna boinha comple
ment..'lf ao estoque deixado pelo Douglas no verao. A resistencia da reta
guarda no caso de u1n aviao especial para conduzir um índio seria tao grande 
que tornar-se-ia neccssário que Sao Silvestre em pessoa baixasse em algu
rna sessao e advogasse o caso apaixonadamente. Recon1ende paciencia ao 
operoso diretor esportivo do nosso jornal e díga-lhe que quando formos le
varemos um espírito de veado corredor encarnado em un1 aborígene. 

Seus artígos estao claros, fiéis e dizem be1n dos usos e costun1es 
dos xinguanos. 

Nesta data estarnos enviando endere~ada ao Bologna n1aís urna série 
da nossa xaropada. Vao 70 e tantas folhas. Quanto a máquina estamos de 
acordo, vamos esperar passar as águas, neste tempo aquí tudo cria bolor. 

Quando estivemos com os J uruna conseguimos bater dois filmes, 
sendo que o primeiro (estava na n1áquina era colorido). Tivemos que 
gastá-lo meio deprcssa para aproveitar bater en1 branco e preto. Con
seguimos bater só um, os índíos estavam muito ressabiados e o ten1po 
esta.va brun1oso. Vamos agora bater outros co m mais cahna. Fotos dos 
Jurunas, principalment<; mulheres e crian9as, nao sao nada fáceis e con
fesso a voce que temo um pouco pela vida dos negativos, Ísto por dois 
motivos : 1 º) poderao ser úteis e aproveitáveis a Sociedade; 2º) servirao 
para o nosso calhan1aco futuro. Avise o redator Bologna que vamos con
tinuar enviando tro<;os daqui. A vida en1 um acampamento en1 ten1po 
de chuva é monótona e aborrecida, vamos aproveitar para historiar um 
pouco os Suiás e focalizar um pouco os nossos sertanejos. Já nas repor
tagens que estamos enviando, incluímos muita 'prosa mole, do nosso 
pessoal, logicamente q ualq uer excesso voces capem por aí. 

Soubemos também, que voce andou fazendo urna conferencia so
bre o Xingu. Receba os nossos parabéns pelo exito que soubemos ela 
alcan<;ou. As dores de cabe~a, as chatea~oes, os incomodos, as perna
das que voce deu foram compensadas. Voce conseguiu reunir dados 
interessantes p ara a Sociedade Geográfi ca Brasileira. 

Por hoje é só. Abra9os dos Villas. 

Orlando 

101 



P.S. - Acuse por rádio o recebi1nento desta carta e calha11ut¡o, se1n 
'Fal ta". 

Nessa carta "P iper" era um aviao pequeno e "Douglas" o aviao 
grand e DC-3 da fábrica norte-americana D ouglas. Note-se que Or
lando refere-se a A GAZETA escrevendo "nosso jornal" , o q ue ele 
estava certo, pois era na realidade um jornalista desse vespertino. A 
"Sociedade" a que ele se re fe re no item 1° e,ra a Sociedad e Geográfi
ca Brasileira. 

ASREPORTAGENSDOSIRMÁOS 
VILLAS BOAS N' A GAZET A 

No dia 15 de Janeiro de 1949 assinadas sornen te pelos lrmaos Vi
llas Boas, iniciava A GAZETA urna série de quatro reportagens sobre 
as atividades da Expedi~ao: 

1ª reportage1J1: "Em plena floresta do Brasil Central", com un1a foto 
de um batelao corn motor a gasolina no Río N1anitsauá Nlirim. A repor
tagem vinha preced ida de urna apresentas;ao d o jornal, que dizia: 

" Iniciamos hoje urna série de reportagens enviadas pelos irn1aos 
VilJas Boas - Orlando, Cláudio e Leonardo - que há anos se encon
tran1 nas selvas do Alto Xingu, a frente da Vanguarda da Expedis:ao 
Roncador-Xingu, e n1 trabalho de penetra~ao dos nossos sertúes. As cro
nicas fixarn aspectos interessantíssin1os da regiao do Rio ~1fanitsauá 

Nlirim, onde se e ncontram atual mente aqueles sertanistas. Os irmaos 
Villas Boas relatarao, igualmente, o encontro que tivera1n com os índi
os Ju runas, de barbicha e cabeleira, e que pela primeira vez sao foto
grafados". 

Na reportagem os autores relatam aspectos pitorescos da viagem 
pelo Rio N1anitsauá Mirim, particularmente as conversas entre os ser
tanejos da Vanguarda. Informa sobre a chegada do pequeno aviao le
vando o médico Noel Nutels posto a d isposi9ao da Expedi9ao. 

· Z' reportagem: "Desbravando terras desconhecidas", de 17 de Ja
neiro; com urna foto de dois bateloes no Río Manitsauá Mirim. O texto 
continua a relatar a viagem nesse río, subindo-o. 

3ª reportagem: "Perdidos na mata virgem", de 19 de Jane iro, com 
urna foto da rnargem do Río Manitsauá Missú, pois a Vanguarda havia 
chegado a sua foz. Urn grupo vai fazer un1a explora9ao, perde-se na 
mata e regressa a noite. A Vanguarda encontra vestígios de índios, m as 
nao sabe se sao Jurunas, Suiá ou Txucarramaes . 
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4ª reportage111: "Índios de cabeleira e barbicha!" , de 21 de Janeiro, 
com tres fotos de índios Jurunas. Ern certa altu ra da reportagen1 escre
vem os irmaos VilJas Boas, após recebere n1 a correspondencia que foi 
jogada pelo piloto Olavo juntamente con1 suprin1entos para a Vanguar
da. Escrevem pois os irmaosVillas Boas: 

"A caminho viemos abrindo a correspo ndencia. Estávamos ansio
sos por jornais. Ficamos satisfeitos, pois demos logo con1 diversos exem
plares de A GAZETA, com un1a série de reportagens sobre os índios 
do Xingu feítas pelo engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, além de 
outras notícias que nos puseram a par do que vai pelo mundo, desse 
mundo que há 40 días nao tínhamos notícias. 

Os ótimos artigos, com boa série de fotografias publicadas pelo 
Prof. Nlan oel Rodrigues Ferreira, sobre os índios do Xingu, deran1 aos 
leitores de A GAZETA urna idéia fiel dos usos e costumes daq ueles 
índios". 

O texto da reportagem dos irn1aos Villas Boas continua relatando 
o e ncontro amistoso que tiveram con1 os Jurunas, mas como é muito 
longo, ocupando seis colun as do jornal , nem é possível resumí-lo aquí. 

ORLANDO VILLAS BOr\S EM S¡.\O PAULO 

Em un1 dos primeíros días de Fevereiro de 1949, Orlando Villas 
Boas chegou a Sao Paulo, procurou-ine e juntos fom os a A GAZETA, 
q uando ele foi conhecer o jornal e particularn1ente o secretário An1érí
co Bologna. No día 5 de Fevereiro, sábado, A GAZETA publicava no
tícia da sua visita sob o título em d uas col unas ''Alto Xingu , um dos 
maiores campos de pesquisas do n1undo" com urna foto de Orlando 
ent re Amé rico Bologna e eu, coma seguinte legenda: "Orlando Villas 
Boas em nossa reda~ao, acon1panhado do Eng. tvfanoel Rodri gues Fer
reira". A notícia assin1 come9ava: "Está de passagem por S. Paulo, aon
de veio assistir a sessao da Sociedade Geográfica Brasileira, da q ua1 é 
membro, o sr. Orlando Villas Boas, chef e da Expedi~ao Roncador-Xin
gu . Há po ucos días, depois de urna permanencia de cinco anos nas 
selvas do Brasil Central, Orlando Villas Boas chegou ao Río de Janeiro 
a fim de tomar posse do cargo de Chefe da Expedi~ao Roncador-Xin
gu, convidado que fora pelo presidente da Funda~ao Brasil Central, 
General Borges Fortes de Oliveira, para substituir o Coronel Matos 
Vanique, que foi revertido a ativa do nosso Exército. Colaborador há 
anos de A GAZETA, para a qu a) tem enviado palpitantes reportagens 
sobre a m archa da Exped i~ao , Orlando Vi11as Boas manteve agradável 
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No alto: Orlando Villas Boas em sua primeira vinda a S. Paulo, na reda9ao d' A GAZETA, no dia 
4 de fevereiro de 1949. A partir da esquerda: Orlando Villas Boas, Américo Bologna e Manoel 
Rodrigues Ferreira. Em baixo: em outra das visitas de Orlando Villas Boas a S. Paulo, A GAZE
TA ofereceu-lhe como antes, um almo90 no restaurante no Roof do jornal. A partir da esquer
da: E. Massarani, Américo Bologna, Manoel Rodrigues Ferreira, Orlando Vil.las Boas e sr. 
Borgomanero, cO.nsul da ltália em S. Paulo. 

palestra co1n os nossos redatores, d izendo inicialrnente: "É un1a gran
de satisfa~ao para mirn rever S. Paulo, que nao vía há n1ais de cinco 
anos, desde que in gressamos na Expedi~ao Roncador-Xin gu". De
pois de algumas cons idera~6es, Orlando Villas Boas continuou: "O 
General Borges Fortes de Olivcira pensa em i1n prin1ir aos t rabalhos 
da Funda~ao Brasi l Central grande atividade nao só no que respeita 
a coloniza~ao, 1nas também empregando os m aiores esfor~os a fi1n 
de prover a Vanguarda da melhor n1aneira possível, a firn de que ela 
possa atingir com eficie ncia os objetivos que te m em v ista. O Coro
nel Isaac Viegas e o Sr. Silo Meireles, ambos colaborad ores imedia
tos do General Borges Fortes, também emprestarn os melhores es
for~os para que os servi~os da Funda9ao Brasil Central, no corrente 
ano, sejam realizados da maneira mais concreta possível". Depois 
de consideras:oes outras, Orlando tern1inou a sua entrevista, infor
mando o entrevistador: "Orlando Villas Boas voltará segunda-fei ra, 
de aviao, para o Río das 1\1ortes, onde se acha a Base da Expedi9ao 
R d X. " onca or- tngu . 

Nesse mesmo día em que saiu a notícia retro, isto é, 5 de Feverei
ro de 1949, sábado, A GAZETA ofereceu a Orlando Villas Boas um 
almo~o no restaurante do jornal, chamado "Roof da Gazeta" por ficar 
no último andar do prédio, sendo a época um dos n1ais in1portanies de 
S. Paulo, pois era público inclusive a noite onde se reuniam as figuras 
mais irnportantes da sociedade . Para esse almo90 foran1 convidadas di
versas personalidades, ligadas ao jornal e a Sociedade Geográfica Bra
sileira, tendo A GAZETA, no dia 8 de Fevereiro de 1949, (te r9a-fcira) 
publicado notícia com urna foto da mesa, con1 o seguinte título: "Ho
menageado o sr. Orlando Villas Boas" e a legenda: 

"Seguiu ontem para o Acampamento do Rio das Mortes, o sr. Or
lando Villas Boas, recentemente nomeado Chefe da Expedis:ao Ron
cador-Xin.gu, e que se encontrava nesta Capital em visita a pessoas de 
sua família! Durante a sua permanencia en1 Sao Paulo, o jovem serta
nista bandeirante foi alvo de expressivas manifesta~6cs de apre90 por 
parte de seus an1igos e adn1iradores. Sábado último, no "Roof'', pro
movido pelo nosso jornal, realizou-se um almo~o, do qua) participaram 
os seguintes membros da Sociedade Geográfica Brasilcira: Agenor Cou
to de Magalhaes, Manoel Rodrigues Ferreira, Sílvio Griecco, Américo 
Bologna, José Marques de Oliveira, Carlos Marien e German Lorca, 
nao comparecendo por motivos i1nperiosos o sr. Tito Lívio Ferreira. 
Esteve presente também o sr. Ruy Mourao, diretor dos escritórios da 
Fundas:ao Brasil Central em Sao Paulo. A reuniao transcorreu nurn 
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an1biente de grande can1aradagem, anin1ada ai nda pela presen~a de 
"Agripino Grieco, o co nsagrado escritor e crítico patrício, que encantou 

' a todos com sua caustican te verve. A sobremesa, Nho Ben to disse al-
gun1as poesías de seu apreciado repertório. No "cliche', u1n aspecto do 
almoc;o". 

É de se notar que O rlando Villas Boas nao se referiu a área indí
gena do Alto Xingu, isto é, nada disse sob re índios, pois tal pertencia 
ao Serviyo de Protec;ao aos Índios (S.P .l. ) do qual ele nao era funci o
nário. Assin1, falo u sobre os planos de colonizac;ao da Fu nd ayao Bra
sil Central, da qual era a Expedic;ao Ron cador-Xingu um órgao. Ta1n
bém nada falou sobre a ídéia do Parque Nacional do Xingu, que con
tinuou ignorando. Por últi1no resta dizer que nesta prin1eira visita a 
S. Paulo, Orlando Villas Boas foi completan1ente ignorado pela ín1-
prensa, o que era justificáve), pois até entao son1ente A GAZETA 
dava-lhe importancia. 

MINHA DEFESA DA 
FUND.t-\<;ÁO BRASIL CENTR1-\L 

Em S. Paulo, continuei na minha 1nissao de revelar a regiao desco
nhccida alén1 do Río Araguaía até o Alto Xingu, principaln1ente mos
trando que os indígenas era1n pessoas tao hun1anas quanto nós, de ci
viliza~ao e cultura européias. Assim, conforn1e noticiou o jornal "Folha 
da Nlanha" (hoje Folha de Sao Paulo), de 22 de Abril de 1949, no día 
anterior houve a inaugura~ao da Exposi~ao de Arte Indígena promoví-, 
da pela Socicdade An1igo do Indio no IV1useu de Arte de Sao Paulo 
(l\IIASP), quando realizci a convite dessa entidade, urna palestra con1 
proje9ao de díapositivos coloridos. A mesma notícía foi dada pelo Diá
rio de S. Paulo no mesn10 día. No día 30 de J unho de 1949, A GAZE
TA publicava notícia com duas fotos, da palestra que realizei nacida
de de J undiaí, sob os auspícios da "Escola 1 ndustrial Dr. Antenor Soa
res Gandra" e do "Gabinete de Leítura Ruy Barbosa". 

No día 4 de Maio de 1949 publiquei n'A GAZETA, sobo título 
"Funda9ao Brasil Central", artigo por mim assinado, no qual fazia vee
mente defesa da Fundac;ao "considerada con10 un1 cmpreendimento 
de objetivos demagógicos", tendo escrito: "E justamente por isso, ve
mos, a cada instante, pessoas que ten1 a facilidadc de escrever e con
vencer, rabiscar, entre dois goles de whisky, artigos com que procuram 
destruir toda urna obra que se realiza em regióes das quais elas tem 
urna ídéia bastante vaga". E assim fui desenvolvendo um longo artigo 
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na defesa intransigente daquele ó rgao do Governo Federal. É claro 
q ue defendendo a Fundac;ao Brasil Central da extinc;ao, e u estava, en1 
conseqüencia defcndendo a Expedi c;ao Roncador-Xingu <la extin~·ao, 
pois era esta uin órgao daquela. 

ORLANDO VILLAS BOAS 
CONTINUA ESCREVENDO 

No día 14 de Junho de 1949, o agora Chefe da Expedic;ao Ron ca
dor-Xingu escreveu-me a seguinte carta; 

"Xingu, 14 de .Junho de 1949 

, 
Recebemos as revistas. Otin1a reportagen1. Belíssin1as fotografías. 

Voce sem favor algum é um artista da n1áquina. O sadio das suas re
portagens está na sin1 plicidade e na fidelidade da descri~ao das fotos e 
das coisas observadas. As revistas já seguiran1 os can1inhos indicados 
na carta. 

Tiven1os aquí un1a comitiva da Aeronáutica que pern1aneceu en
tre aquí e ~1ortes 12 dias, era1n so111e11te 58 pessoas. Vocc a estas horas 
já <leve ter feíto um cálculo da confusao. En1 roda do pequizeiro arma
n1os 30 redes. Brigadeiros, coronéis, deputados, engenheiros n1ilitares 
e civís, n1édicos, patentes de todos os naipes se acotovelara1n pelo aca111-
pan1ento durante 4 días. Gente can1arada, sin1ples, se1n os rococós dos 
graúdos. Jornalistas tivemos o José Leal, José IV1edeiros, Montenegro 
etc. Nos últimos días chegou aí de S. Paulo un1 aviao con1 o Chateau
briand, Quartin1 Barbosa, Toledo Piza, Tito Pacheco etc., a confusao 
aumentou, mas a ordem per111a11ece11 illalterada. 

A revista parece saiu agora com um alento novo, conservem o pa
drao, assim está ótin1a. Havendo vaga e querendo algu1na coisa daqui 
escreva. 

Parabéns pela classifica~ao do seu film. Quanto a sua exigencia 
nos letreiros com referencia ao nosso nome, nao passa de n1ais urna das 
suas gentilezas. 

Pelo dito parece que voce nao quer vir n1ais por aquí. Que negó
cio é esse? Ven ha ver os Ju runa. 

A 1 ª turma de nossa vanguarda deslocou ontem com Cláudio para 
o alto Manitsauá. No fim do mes irei com mais alguns homens. De UITI 

107 



pon to já detern1 inado, partiremos con1 a picada para o T apajós. Deus 
" ajudando estaren1os lá ainda este ano. 

O papel grande acabou. Nao estranhe a mudan9a. 
Aquí nao ternos tido grandes novídades. Kanato está forte e aínda 

há días pergu ntou por voce. Os índios raran1ente guardam len1bran9a 
dos Caraíbas que por lá passam. Voce nao foi esquecido. Quando que
rem se referir a voce dizem Ma11é-T11viap (Manoel Grande). 

Bem, creio que já estou rne alongando demaís. 
Recomenda96es a sua sen hora e receba um grande abra90 nosso. 

Orlando 

P.S. - Um abra90 ao Bologna, figura excepcional das quais tive 
oportunidade de conhecer aí. 

A Gazeta aguarde notícias n1inhas para breve". 

As revistas a que Orlando se refere sao diversos exemplares de 
n1ais un1 número da EM l\ilARCHA, que publiquei no primeiro se-
1nestre de 1949 contendo um artigo de m in ha autoría con1 fotos, dos 
índios do Xingu. Infelizme nte, foi o últi1no número pu blicado. Quan
to ao tenno "caraiba" e ra a denon1ina~ao que os índios davam aos da 
nossa civiliza9ao e cultura européias. Os índios nao sabian1 pronunciar 
a última sílaba do n1eu nome, "el", por isso pronunciavam "l\ilanoé" 
ou "Manoelo". Quanto aos "parabéns pela classifica9ao" do meu filme 
sobre os índios do Xingu, falarei rapida1nente sobre ele em seguida. 

MEU DOCUMENTÁRIO COLORIDO 
"ASPECTOS DO AL TO XINGU " 

Em come9os de F evereiro de 1949 o filme colorido em 16 mm 
que rodei entre os índios xinguanos no ano anterior, foi devolvido pelo 
laboratório dos Estados Unidos. Eram vinte rolos de 33 pés cada, con
tendo cerca de trezentas tomadas diferentes. Cortei-as, emendei-as e 
levei o rolo único a Bib lioteca Municipal "l\ilário de Andrade" onde 
solicitei ao se u diretor, Sérgio l\ililliet, autoriza9ao para ser projetado 
nesse auditório. Sérgio respondeu-me que o levasse ao crítico de cinema 
Ben edito J. Duarte, pois se este o aprovasse ele seria pro jetado no audi
tório do Museu de Arte Moderna, de Francisco Matarazzo Sobrinho. 
Benedito J . Duarte gostou do filme, propos melhorar-lhe a montagem e 
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fazer os letreíros, com o que concordei. Seis n1eses depois o filme do
cumen tário estava concluído. No día l O de Seternbro os jornais con1e-
9aram a an unciar a primeira exibi9ao do filme "Aspectos do Alto Xin
gu" no día 13 de Setembro de 1949, un1a ten;a-fe ira, no Museu de Arte 
Moderna. A crítica recebeu-o calorosamente, o q ue fez a dire9ao do 
Museu prolongar as proje96es por muitos dias. Foi o primeiro filn1e 
colorido feito no Brasil, nele só apareciam índios captados cn1 seu esta
do natural, em suas atividades cotidianas. N enhum branco aparecía no 
filme, so mente índios e sem sensacionalismos. O diretor do tvl use u de 
Arte Moderna, Lourival Gomes Machado convidou-me imediatamen
te para realizar documentários para essa entidade. Aceitei e comecei a 
rodar um filme no litoral norte de S. Paulo. Mas Franco Zampari, dire
tor do Teatro Brasileiro de Comédia encampou essa idéia e com Nlata
razzo Sobrinho fundaram a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, no 
día 3 de Novembro de 1949, exatamente um mes e vinte d ías após o 
lan9amento do n1eu docu n1entário "Aspectos dos Alto Xingu". Con1 
isso, Matarazzo Sobrinho suspendeu o contrato verbal que tinha co 111 í
go de eu realizar documentários para o 1\:1 useu. 

O filme documentário logo após participou de um festival interna
cional de cinema no Rio de Janeiro em 1950, ganh ando o primeiro pre
mio . Em 1952, o presidente da Sociedade Geográfica Brasil~i ra, Age
nor Couto de l\ilagalhaes fez un1a viagen1 a Europa, tendo levado o 
filme "Aspectos do Alto Xingu", que foi projetado en1 Ron1a, no 1\:1 u
se u do H omem em París e na Sociedade de Geografia de Lisboa, sem
pre com grande sucesso, conforn1e informaram as agencias te legráficas 
cujos telegramas fora111 publicados pelos jornais de Sao Paulo. 

(Toda essa ampla docun1entac;ao sobre o filn1e reuní em li vro inti
tulado "Aspecto do Alto Xingu e a Vera Cruz", publicado em co-edi
~o pela Editora Nobel e a Secretaria da Cultura do Estado de Sao 
Paulo em 1983). 

PILOTOS DA "FUNDA<;ÁO" N'A GAZETA 

No día 5 de Outubro de 1949, A GAZETA publicou sob o título 
"Bandeirantes de 1949" , urna entrevista con1 os pilotos O lavo Caval
canti e José Leal Póvoas, da Funda9ao Brasil C entral, que vieram a 
Sao Paulo buscar um aviao \!Vaco Cabine, <loado pela FAB. A entrevis
ta foi publicada em tres col unas com foto dos do is pilotos na reda9ao 
d ,A GAZETA em minha companhia e de Américo Bologna. A entre
vista foi muito longa, e em certo momento o entrevistador perguntou: 
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- "Que d izem dos irmaos Villas Boas?" Responderam os dois pilotos: .. 
- "Nao é preciso que se comente a atua~ao desses bandeirantes 

paulistas. Sao verdadeiros heróis entregues a urna causa arriscadíssi-

o ma, que requer um grande desprendimento e urna forte dose de patri-

• • ID otismo. Se agora chefiam a Expedi\:ao, é porque se revelaram capazes 

~ ca .. o o fil 
para isso: a sua orienta\:ªº é das mais inteligentes e completas. Sao fTj o rO e;,. o 

m 
~ 

..... Q 
estimadíssimos e obedecidos. Agem com prudencia, coragem e bene-., o- 11 ~ 

CD ~ 'd a- o volencia, dignos da admira\:ªº que desfrutam". ..... o o. .,.... o-
A certa altura da entrevista, foi perguntado aos pilotos José Leal CI) tii) ;> co 

~ ~ a CQ f..t Póvas (Juca) e Olavo Siqueira Cavalcanti se iam demorar-se em S. Paulo, CI) Q) ~ IS ~ 
ca O'J "C1 cu aoque responderam: 

G) ., G> 
a> - "Nao podemos; adiamos a nossa viagem de mais um día a fim de ., 't'1 R Ol 

CD ..... Q) 

~ 'g podermos assistir a exibi\:ªº da película fi lmada pelo Eng. Tvlanoel 
~ .. & .Q 

o ri p m Rodrigues Ferreira na regiao do Río Coluene e sobre a qua) tivemos as 
a. CD re m CXJ ...... ~ 
~ ::s .µ A bO melhores informa~oes". 
o- ~ ~ 

G) 

§ ,..... (1) 90 tJ 
Q ., ltj o ORLANDO VILLAS 

1) ...... .o o CD o CONTINUA ENVIANDO CARTAS 'd CD ~ ..... 'tl 
~ .. rl ~ e .µ 

o "r'f o CD CD en ....-1 d 
ri <D s:: 1! O'> o ~ No dia 15 de Outubro de 1949, Orlando Villas Boas enviou-me a ..... J-4 " 'T"4 . ~ g. 

seguinte carta, da Base do Río das Mortes (Xavantina): U) ,.. e> o J..t r-1 (i) 

ri 1) ., . P. Pt G.1 ~ 
~ 

1%4 " () (1) 

-' .. Ti o .,... o o ,... "Mortes, 15/10/1949 
< ., e ~ td ::s ~ °" ai:: 41> 'S «f d a o 
1- t s - ~ CJ .. .,... p. 

Grande Ferreira z CD G> e 'd 02 ... 
w o ~ ·~ CI> ·m k CD 
u ~ .... o () ca .... CD ~ ..... ' 'tj o Quem visse no Xingu e nas aldeias um cidadao de alentado porte, - s:i . .o ti'.) 

barbudo, desengon~adamente pulando daqui pra ali de máquina cm "' a < CD ., o 
tJJt. rO ..... a CD 

,.. 
punho, suando em bicas, focalizando detalhes da vida do índio, sem 

m =' ~ o;, 
IS dar importancia aos p iuns e as murÍ\:ocas, diría com seus botoes: - "Can-o Pt o •GJ o ... t sa já; nao demora, arria a carga". 

i< rd I> 't:S o 
\JI 

., 
~ d ...... F'4 Nós outros, francamente, nao esperávamos que daqucla confusao 

< qj 
~ '8 o 

'r'"f (t) fJ de latas de fi lmes com rapadura, daquele desajeito pudesse sair coisa o o a O'} ~ -~ que preste. Foi portanto, com satisfa~ao, que lemos as críticas, todas z 
:::> favoráveis, sobre o seu filme. Coisa merecida, pois nao foi pequeno o "-

seu trabalho. Trabalho teimoso, metódico e de paciencia. Filmar índi-, 
os nao é disparar a máquina obedecendo os requisitos da técnica. E , 
coisa mais séria. E isso que voce fez, colher cenas espontaneas com 
simplicidade e honestidade. Para isso é preciso conviver como índio e 
ir obtendo com vagar e paciencia isso que voce obteve, documentos 
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fiéis da vida e hábitos dos índios. Parabéns, velho Ferre ira pe] o seu 
"belo documentário. Voce conseguiu, coisa importante, transportar o 
Xinguano para o negativo sem aumentar-Jhe a ojeriza que tem pela 
máquina. 

Nao pense, porém, que com esse filme voce poderá encerrar a sua 
carreira de cinegrafista. Nada disso. Há muita coisa ainda a ser docu
mentada. Basta que voce venha novamente e de máquina em punho 
se disponha a colher com a mesma honestidade de sempre, aspectos 
novos que possam enriquecer o seu filme. Voce nao pode mais se es
quivar. A Sociedade Geográfica Brasileira nao pode mais dispensar a 
sua colabora\:ªº eficiente e desinteressada. 

Voce, como sempre, nos encontrará prontos para auxiliá-lo, só que 
desta próxima vez olharemos com mais respeito a figura do grande do
cun1entarista. 

Na sua próxima vinda incluiremos no programa os Juruna. Iremos 
até a aldeia. Há ]á mu ita coisa interessante. Os Ju runa diferem nos 
costumes dos Xinguanos do alto e além disso nunca foram filmados. 

Nao penseque estamos ·convidando voce por formalidade, o nos
so propósito é proporcionar a vocc elementos inéditos para enriquecer 
o documentário já feíto. 

Escreva logo e, por enquanto um grande abra~o nosso. 

Orlando 

Apendice: 

CJáudio há poucos días atingiu o Río Teles Pires. 
Cem quilometros ásperos de picada. A mata, típica da Amazonia, 

apresenta cm certos trechos aspectos belíssimos. A enorme castanhei
ra, com medo de ficar afogada na mataría densa, coroa com sua folha
gem verde-clara por sobre a mata comum. 

Cláudio procura ainda lugar para novo campo. A regíao é ingrata. 
A mataría do divisor se cstende subindo e descendo morrotes ásperos 
e fatigan tes. O alto Manitsauá e o divisor Xingu-Tapajós, por aquelas 
alturas, nao conhece o fogo. Na mata a camada de folhas atinge quase 
sen1 pre 60 cent. de cspessura. 

Nao vimos ainda, por toda regiao já atravessada, urna que se compa
rassc com a do alto Manitsauá na quantidadc e variedade de macacos. 
Vai do quatá ao macaquinho preto irrequieto. Há o amarclo de óculos, 
atrevido e curioso. A regiao é muito batida de on'ras. Nunca mandamos 
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menos que tres homens para ca~ar, pois e1as sao valen tes e vol ta e meia 
rondam nossos pousos. 

Aquele cachorro preto peludo, Roncador, que voce <leve se lem
brar; mestre ca\:ador de on~a e porcos, foi estra\:alhado q u ase dentro 
do nosso acampamento. Foi tao violento o ataque e tao rápido que, 
quando chegamos, nada mais vimos do que tres ou quatro peda~os do 
infeliz Roncador. 

A consterna\:ªº foi geral. Zacarias, aquele curiboca da cara larga, 
registou coma ponta do facao num tronco de landí o desaparecimento 
do cao estimado. 

Ainda hoje lá está escrito: 

"Hoje día 14- urna on~a véia nojenta museravi, matou o Roncado 
véio, ca\:ado bao cumo o que ... Nóis num pode matá e]a, foi simbora. 
Tu mi paga mardita, vo rezá nu teu rasto". 

A morte do Roncador deu origem a coisas interessantes. Bilingo o 
cachorro do Zacarias passou a dormir amarrado pelo pesco~o e, volta e 

. . 
meta, um gntava: 

- "Sorta o cachorro moyo! Vigía só, até parece curicaca de Ju
runa. (Os J uruna costumam prender o papagaio amarrado pelo pcs
co~o). 

Um día o Cearense ... O caso é muito comprido e eu n1e esqueci 
de que estou escrevendo urna carta ... 

Espero dentro de poucos días reunir-me com Leonardo no Xingu 
e juntos tocarmos lá para as bandas do Teles Pires, ajudar o Cláudio 
procurar lugar para campo. A coisa tem que ser depressa, a chuva tá 
chegano com zuadtio esquisito, to cum 111edo que o curucuru garre o rio de 
cabe;a-abaixo ... daí num pára 111ais. 

Zé Luiz, lá no Diauarum, socou tres dedos de areia bem branca no 
rancho todo. Diz ele que: 

- "quando to lá no mato ou no campo, de aviao e que vo ficando 
sufocado com sodade sem sabe de que, corro depressa pro rancho e 
quando piso na areia do rancho, eh! minha Nossa Senhora, sinto abri o 
corayao". 

Dcsculpe, Ferreira, se a todo momento fujo do assunto da carta. 
Desta vez juro que vou terminar e termino já. 
Abra~o do 

Orl.a11do '' 
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. UM DEBA TE SOBRE A 
FlJNDA<;ÁO BRASIL CENTRAL 

No día 7 deJunho de 1950 publiquei n'A GAZETA artigo intitu
lado "Brasil Central" onde inicialmente discorri sobre os e1npreendi
mentos de natureza particular e governamental no Brasil Central, es

crevendo: 
"N·este último caso estao dois grandes empreendimentos do Go-

verno Federal: Funda9ao Brasil Central e Expedí\:ªº Roncador-Xin
gu. Quando foram criados, exultaram de satisfa~ao as popula~oes mi
seráveis dos nossos sertóes da regiao centro-brasileira, as quais ali nas
cem co1nendo farinha-de-mandioca com carne de sol e onde vivem 
ignoradas da nacionalidade. 

Mas, para nós, a Funda~ao serviu de pretexto para muitas digres
sóes acade1nicas e para ataques ao regime político vigente, consideran
do-o como de fundo demagógico. Escrevo as impressoes que me pro
porciona a Funda~ao, quando viajo nos sertoes da regiao centro-brasi
leira, onde ela· opera. 

Tenho também lido muito do que sobre e)a se escreve, e recente
mente terminei de ler no livro "Geografia Humana do Brasil", do Prof. 
Aroldo de Azevedo, um trabalho que alí ele transcreve sobre a Funda
~ao, e cu jos conceitos ele por isso endossa. Trata-se de um estudo teó
rico, de caráter científico, que tem por finalidade provar que é erronea 
a política que norteia aq u eles dois émpreendimentos federais". 

Nlais adiante, continuo: 
"Ora terminando de ler recentemente esse trabalho, ven1-me as 

' 
maos o número 4 do "Boletim Paulista de Geografía'', do qual é dire-
tor o Prof. Aroldo de Azevedo. E nessa publica\:ªº leio no notável tra
balho "Contribui~ao ao Sudoeste Goiano", de autoria dos conhecidos 
aeóarafos Aziz Nacib Ab'Saber e Mie:uel Costa Junior, urna referencia b b ._, 

aos frutos já colhidos com as atividades da Funda~ao Brasil Central". 
E transcrevo em seguida um parágrafo do artigo daqueles dois ge

ógrafos, que afirmam: 
"Quem reanimou a vida economica do Sudoeste de Goiás, nos úl-

timos anos, foi indiscutivelmente a Funda\:ªº Brasil Central. Todo um 
jogo de elementos novos e modifica\:oes de várias ordens se deve ao 
seu programa de coloniza~ao interna e recupera~ao economica". 

Deixo de transcrever o restante desse trabalho dos dois geógrafos 
citados por ser muito longo, todo ele de elogios a Funda~ao Brasil Cen
tral. Mais adiante continuo: 
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"Portanto, aos conceitos teóricos apresentados pelo Prof. Aroldo 
de Azevedo, contrários áquele empreendimento, opoe-se a afinna~ao 
de dois cientistas que verificaram "in loco" os resultados dos trabalhos 
da Funda~ao". 

Depois de algumas considera\:oes, termino o artigo. 
No día 14 de Junho de 1950, A GAZETA publica sobo título "Bra

sil Central" longo artigo do Prof. Aroldo de Azevedo, onde defende-se 
de que foi imparcial no seu livro, transcrevendo um trecho da obra "O 
desenvolvimen.to planificado da Econon1ia Brasileira" do Dr. Américo 
Leonides Barbosa de Oliveira, publicado pela "Funda\:ªº Getúlio Var
gas", onde esse autor "defende a tese de que se torna necessário valo
rizar as regioes já ocupadas, estimulando seu povoamento e incremen
tando suas fontes de riqueza, antes de nos preocuparmos comas terras 
afastadas do. Centro Oeste". 

O artigo do Prof. Aroldo de Azevedo, da Universidade de Sao Paulo, 
é demasiadamente longo para simples1nente transcrevern1os trechos 
do mesmo, que diz q uase no final: 

" ... nao passou pela cabeva do autor destas linhas e, certament.e, 
daquele ilustre técnico negar a obra meritória e patriótica da Funda~ao 
Brasil Central". 

No día 22 de Junho de 1950 A GAZETA publicou artigo sob o 
título "Brasil·Central", de n1inha autoría, cm resposta ao do Prof. Arol
do de Azevedo. É um ·artigo e1n tres col unas, de1nasiadamente longo, 
onde rebatí o 'seu e terminei-o dizendo que nao estava me ocupando 
do livro do Dr. Américo Leonides Barbosa de Oliveira, mas sim do 
livro didático do Prof. Aroldo de Azevedo, "Geografía Hun1ana do Bra
sil", e assim concluí meu artigo: 

"Ocupo-me, isto sim, da maneira unilateral, transparecendo ten
denciosa, com que foi conduzida a apresenta~ao de importante proble
ma brasileiro, num livro didático qve está sendo obrigatoriamente ado
tado em estabelecimentos de ensino". 

Como o Prof. Aroldo de Azevedo nao respondeu, o debate termi-
,, 

nou at. 

FRANCISCO BRASILEIRO VISITA "A GAZETA" 

No día 5 de Julho de 1950, A GAZETA publicou sobo título "Ser
tanista em visita a A GAZETA" urna notícia sobre a que fizera ao jor
nal o sertanista Francisco Brasileiro (Chicao, ou Chico Brasileiro), com 
urna foto em tres colunas cuja legenda diz: 'Em palestra na reda~ao, 
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vcem-se da d ireita para a esquerda, Ciro de Toledo Piza, nosso com
panheiro Américo Bologna, o engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, 
Francisco Brasileiro e Tito Silveira". O texto da matéria diz: 

"Francisco Brasileiro, de cuja apresentac;ao como jornalista e es
critor se incumbe sua obra de sertanismo, esteve cm visita a A GAZE
TA, de vol ta da regiao do Brasil Central. U m dos principais colabora
dores da Expedic;ao Aeronáutica Roncador-Xingu-Tapajós, que com 
ple no sucesso concluí u seus trabalhos, Francisco Brasileiro contou in
teressantes episódios de sua última viagem, salientando a importancia 
que terá o empreendimento do Brigadeiro Aboim para o futuro da na
vegac;ao aérea na extensa área dos sertoes matogrossenses e goianos, 
que se prolongam até a selva amazonica. Na mesma ocasiao, acompa
nhando Brasi leiro, conhecido escritor veio outro veterano sertanista, 
Ciro de T oledo Piza, seu companheiro de aventuras e como na reda
c;ao estava o engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, também profun
do conhecedor das terras inóspitas onde sao os índios senhores absolu
tos, a reuniao foi motivo de saudosas recordacróes dos cerrados e matas, 
com histórias de cac;adas e cenas familiares ao ambiente agreste do Brasil 
Central. Prova da inclinac;ao que tem pelo sertanismo, está em seus 
planos para o futuro : Francisco Brasileiro dentro de poucos días segui
rá para o Pantanal de Tarigara, onde irá estabelecer um campo de avi
acrao e, na volta, talvez percorra a regiao montanhosa que divide Bolí
via e Peru. O engenheiro Rodrigues Ferreira, cujos afazeres impedem 
seu afastamento no momento, tem prestes a ser publicado um livro 
sobre as suas viagens, e Toledo Piza que deixou a Aeronáutica para 
dedicar-se as suas terras nos sertoes do Paraná. Sao, como se ve, tres 
tipos de bandeirantes de urna nova gerac;ao, mas iguais em espírito aos 
velhos pioneiros do desbravamento". 

Assim, terminava a notícia. 

NO "CENTRO DE DEBATES DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS CÁSPER LÍBERO" 

Em sua edic;ao de 20 de Julho de 1950, A GAZETA, sob o título 
"Centro de Debates de Assuntos Economicos 'Casper Líbero', anun
ciava com urna foto minha: 

"Hoje, as 20:45 horas, no Salao Nobre de A GAZETA, realizar-se-á 
a 159ª reuniao do Centro de Debates de Assuntos Economices 'Cásper 
Líbero: O engenheiro Dr. Manoel Rodrigues Ferreira, apreciado cola
borador d'A GAZETA, falará sobre o tema 'Brasil Central', detendo-se 
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nos aspectos economicos e sociais desta regiao, q ue tem percorrido 
diversas vezes. Será um estudo da geografía humana, com que nos brin
dará o ilustre jornalista, escritor e estudioso dos problemas brasileiros, 
para explicar as atuais condic;oes daquela regiao. O conferencista ocu
par-se-á do início da história da conquista e povoamento de Mato Grosso 
e Goiás, pois é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sao Paulo e secretário da Sociedade Geográfica Brasileira. Falará tam
bém sobre dois grandes empreendimentos brasileiros: a Fundacrao Brasil 
Central e a Expedic;ao Roncador-Xingu, expondo os seus objetivos e 
realizac;oes no cenário do Brasil Central. Os debates decorrerao cm fo
rum livre, nao havendo convites especiais, sen do franqueada a entrada 
a todas as pessoas interessadas". 

No día seguinte, 21 de Julho de 1950, A GAZETA, cm sua 3ª pá
gina, a página nobre do jornal, cm seu centro, publicou urna notícia cm 
tres colunas da conferencia, com urna foto minha falando, a frente da 
mesa dos trabalhos. O texto da notícia assim comec;ava: 

"Com a presencra de seleto e numeroso auditório realizou-se on
tem no Salao Nobre de A GAZETA, a palestra do engenheiro Manoel 
Rod rigues Ferre ira, sobre o tema, ' Brasil Central'. Presid í u os traba
lhos o Dr. Henri J . Colinvaux, presidente executivo do Centro de De
bates, que teve a coadjuvac;ao dos srs. Prof. Nicolau Torloni, diretor da 
Escola Técnica de Comércio Barao de l\tlauá; Profs. Araujo Filho e 
Manoel Nunes Días, ambos da Escola de Jornal ismo Cásper Líbero; e 
dos srs. Rubem Meyer, Armando Caropreso e Paulo l\t1arcondes Buar
que, da diretoria do Centro de Debates". 

Falei de improviso, mas o repórter d'A GAZETA anotou a minha 
palestra, resumindo-a quando falei sobre a constituic;ao geológica do Brasil 
Central, a geomorfologia de Goiás e l\tlato Grosso e ao seus sistemas hi
drográficos e condicroes climáticas. Historiei o desbravamento das regi
oes pelos Bandeirantes paulistas, com o seu consequentemente desco
brimento das minas de ouro e posterior povoamento. "Falando da agri
cultura, disse que há mais de cem anos que se cultiva trigo cm Goiás, o 
que prova que o seu desenvolvimento economico é resultante da falta 
de transportes. Referiu-se a pecuária, aos tipos étnicos e destacou o es
pírito ousado dos motoristas de caminhoes que sao verdadeiros desbra
vadores, levando aos mais longínquos pontos de Goiás e Mato Grosso as 
mercadorias produzidas principalmente nas indústrias paulistas. 

Assim termina a noticia: 
"Finalizando sua palestra, o Eng. Rodrigues Ferreira referiu-se a 

dois empreendimentos do Governo Federal : a Funda~ao Brasil Central 
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e a Expedí\:ªº Roncador-Xingu, criados pelo Sr. Getúlio Vargas quan
/"do Chefe do Governo. Disse que alguma oposi~ao a esses doís en1pre
endimentos de <leve mais a essa razao, nao ha vendo outras razoes plati
síveis, como passou a demonstrar. Fez a apología da Expedi~ao Ronca
dor-Xingu, comparando-a a obra de Rondon. Ambas foram frutos de 
dois elementos fundamentais da civiliza~ao: o telégrafo e a avia~ao, 
afirmou. Cada empreendimento teve sua origem nas possibilidades de 
um maior fortalecimento da unidade nacional que aquelas conquistas 
da civiliza~ao propiciavam". 

A notícia sobre a palestra terminou com os debates havidos. 
Em sua edi~ao de 13 de Setembro de 1950 o Diário de Sao Paulo 

publicou sobo título "Terras e índios do Brasil Central", urna foto do 
Eng. l\ilanoel Rodrigues Ferreira quando pronunciava urna palestra a 
convite da Diretoria Regional do SENA! (Servi~o Nacional da lndús
tria), sobre os índios xinguanos. 

NOVA CAR'"f A DE ORLANDO VILLAS BOAS 

No día 14 de Dezembro de 1950, Orlando Villas Boas escreve-n1e 
a segu1nte carta: 

"Xavantina, 14 de Dezembro de 1950 

Ferreira 

Quando estávamos na Serrado Cachimbo recebemos urna carta 
sua. Confesso que nao me Jembro se a respondi. Parece-me que 
sim. Bem, isso nao impede que vá esta hoje. Diversos motivos a 
justificam: saudade de um papo gostoso; notícias dos Araés e rvtartí
rios; resultado da campanha política e mais urna série de coisas, isso 
sem tocar no principal que é desejar a voce, senhora e Mécia mu ita 
alegria pelas festividades de Natal e um Ano Novo Feliz, próspero 
e cheio de realiza~oes. Que o ano de 51 se ja para Mécia mais um día 
de ventura e contentamento para os país, na feliz jornada que ini
cia, sao os nossos votos. É praxe e as praxes regem os hábitos, que 
tais coisas sejam ditas nao no decorrer de urna carta extensa variada 
de assuntos e sim em cartoes especiais. Sou, porém, daqueles que 
acham que as praxes quando cheiram a cerimonias nao devem in-

' terferir no trato espontaneo de urna velha camaradagem. As favas, 
portanto, as cerimonias. 
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E vao nlesmo no bojo da carta, misturados con1 n1i1 assuntos, os 
nossos sinceros votos de u1n Natal e ano próxin10 felizes. E depois ... 
Ora! Oepois ... 

Xavantina é ainda um lugarejo. Seus habitantes sao ainda daque
les que co~am a barbicha e cuspinhan1 de banda modorrando sobo sol 
inclemente do sertao. 

Bem, 'seo' Manoel, cururu desceu ontem o río gritando muito, a 
vela que o caboclo acendeu na porta do rancho se apagou com o vento. 
E tudo isto se deu ontem, dia 13, día de Santa Luzia. Sinal de inverno 
inclemente. A predi~ao nao se fez esperar, eis que hoje 14, o céu ama
nheceu acinzentado e a ch11va branca caí desde n1adrugada. O sertane
jo chama, e com acerto, chuva branca essa ch uva monótona e pesada 
que caí de um céu uniforme de um cinzento pálido. Cururu é urna ave 
preta que desee o río bem rentinho com a água, gritando sempre. A 
chuva só irá parar quando cururu subir o río. O dilúvo? Ora, o dilúvio 
aconteceu porque um caboclo matou un1 cururu lá embaixo no río. 

Nao sei, como já disse, se escrevi a voce depois que fizemos um novo 
campo, o do chapadao da Serrado Cachimbo.Serrado Cachimbo fica na 
divisa Xingu-Tapajós. É o segundo campo que fazemos nesse divisor. O 
primeiro chamamos Posto Teles Pires. Que1n sai do Posto Teles Pires, 
voando para o Norte, depois de cruz.-ir u1n terreno acidentado coberto de 
mata, corta un1 rio (Peixoto Azevedo) caudalosos afluente da direita do 
Teles Pires ou Sao ~1anoel. Dispostas ao longo de un1 córrego, afluente 
do primeiro, quatro aldeias de índios desconhecidos Já esta.o. Flecham avi
oes sem respeitar a altura. No rumo da partida encontra-se o Peixoto Aze
vedo no ponto em que ele recebe, vindo bem de Norte, um afluente re
gular que chamamos 'Bra~o Norte'. No alto Bra<;o Norte fizemos nosso 
último campo. Encontramos por lá sinais de índios que a juJgar pelos ves
tígios nao possuem objetos cortantes, senao de pedra. Cena feíta quase os 

; 

surpreendemos rondando nossos trabalhos no campo. Eramos nessa oca-
siao sornen te quatro. Surpreendidos abandonaram eles as cargas. Nao acei
taram nossos presentes e as vezes rondam o acampamento. Bem, grande 
Manoel, já dei sinal de vida. Vai ele em tres páginas ma\:u.das. Espero 
carta sua e notícias concretas sobre o livro. Martírios! Martírios!. .. 

Rccomenda~oes a sua senhora e aceite com J\11écia um grande abra
\:º do veJho. 

Vd/as 

Nao repare nos rabiscos. Já se me vai a vista se cansando. Quase 
sempre a noite e é quando ela mais piora". 

119 



É LAN<;ADO O LIVRO 
"TERRAS E ÍNDIOS DO AL TO XINGU" 

Em sua edi~ao de 17 de Janeiro de 1951, A GAZETA anuncia o 
lan~amento do meu novo livro, como clíche da capa e a seguinte notícia: 

"A partir de ontem as livrarias desta Capital passaram a expor o 
novo livro do Engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, "Terras e índi
os do Alto Xingu". Há dois anos, Nlanoell Rodrigues Ferreira, de volta 
da regiao formadora do Xingu escreveu para A GAZETA urna série de 
reportagens que alcan~ou, na época, grande sucesso. Escrito em estilo 
jornalístico esse mesmo assunto posteriorm ente foi ampliado, dando
lhe o Autor nova form a, adaptando-o para um livro. A Edi~oes Melho
ramentos adquiriram os direitos autorais, apresentando-o agora em gran
de formato, ínteiramente em papel cuche e ilustrado com quatro ma
pas e quarenta fotografias artísticas, obtidas pelo próprio Autor e que 
completam o verdadeiro documentário que é aquele volume. 

Membro do Instituto 1-Iistórico e Geográfico de Sao Paulo, o Au
tor escreveu importante trabal ho histórico que constituí a primeira parte 
de "Terras e índios do Alto Xingu". Trata-se da história das minas dos 
Martírios e Araés, urna tradi~ao que teve origem comas prime iras Ban
deiras que penetraram nos sertoes do Oeste. É, por outro lado, a pró
pria históría de Nlato Grosso e Goiás, provando o Autor, que as suas 
atuais co ndiyoes sociais e economicas sao urn a conseq üencia da ma
neira como foi povoada essa regiao do Bras il Central. A história dos 
Martírios e Araés foi desenvolvida até os d ias atuais, relacionando o 
Autor todas as Bandeiras e expedí~oes que tem ido a procura dessas 
minas de ouro. 

Bandeirantes, mineiros, exploradores, padres, governadores, aven
tureiros, cientistas etc. desfilam nesta história das minas de ouro dos 
Nlartírios e Araés, constituindo trezentos anos de procuras infrutíferas 
até os días de hoje. 

Na segunda parte, o Autor, como mesmo estilo fluente e simples, 
narra a sua viagem a regiao formadora do Río Xíngu, descrevendo a sua 
geografia, flora, fauna e a área de cultura indígena que alí se localiza. 

"Terras e índios do Alto Xingu" é o primeiro livro brasileiro sobre 
essa regiao, constituindo por isso um importante elemento de divulga
~ªº das nossas coisas". 

(Ap ós essa notícia d 'A GAZETA, abro e ste parentese para infor
mar que continuei as minhas pesquisas na documenta~ao antiga das Ban
deiras, anteriores a época descrita no livro, conseguindo, otto anos 
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depois, resolver o mistério dos Nlartírios, provando docu rnentaln1ente 
que ficam no Baixo Río Araguaia (Río Paraupava d os Bande irantes pau
listas do "Ciclo Paraupava") que decorreu do ano 1586 ao ano 1618, 
publicando, em 1960 o volume "O mistério do ouro dos NJartírios"). 

A GAZETA de 27 de Janeiro de 195 1 pu blicou, do escritor, men1-
bro da Academia Brasileira de Letras e deputado federal por Sao Pau-, 
lo, Menotti Del Pícchia, longo artigo intitulado "Indios do Alto Xin-
gu", no q ual escreve: 

" ... livros como os de ~1anoel Rod rigues Ferreira, 'Terra e índios 
do Alto Xingu ', nos interessam e nos empolgam. ~1eu colega Ferreira 
tem alma de Raposo Tavares. A ancestral fascina~ao do sertao e do 
mistério está no seu sangue ( ... ) suas pesquisas nao sao no campo lírico, 
mas a moda dos Livingstone e dos F awcett: ele se imerge na terra e 
procura desvendar científicamente seu mistério. Nesta bela edi~ao da 
lVlel horamentos, o livro de Ferreira traz no texto excelentes gravuras. 
A primeira delas nos dá a imagem do Autor: um autentico bandeirante, 
de barba~a e bacamarte, ao lado de Taconí, um Can1aiurá reduzido. 
Isso mostra a integra~ao do Autor na paisagem que descreve . ( ... ) O 
livro de Manoel Rodrigues Ferreira é um precioso documentário regis
trado com arguto espírito de observa~ao e rigorosa honestidade. Aos 
antropologistas, sociólogos e estudiosos das coisas brasile iras, é manan
cial precioso. H á nessas páginas que se leem com encantamento urna 
expontanea ternura pelos nossos selvícolas e un1a fina con1preensao da 
sua candura" . 

"ENCONTRADOS PELOS IRMÁOS 
VILLAS BOAS OS RESTOS DE FA WCETT" 

Com esse título, em cinco co]unas, A GAZETA de 4 de Abril de 
1951 , publicava em sua última página, com urna foto dos tres irmaos 
Villas Boas, em tres colunas, urna notícia do descobrimento na Bacía 
Formadora do Rio Xingu, dos restos mortais do explorador ingles ~a
wcett lá desaparecido havia 25 anos. A notícia fora dada no día anterior 
para todos os órgaos da imprensa, mas em poucas linhas, liberadas pelo 
próprio Orlando Villas Boas, da Base do Río das Nlortes (Xavantina). 
Em certa altura da curta notícia, A GAZETA ouviu-me, publicando 
min has palavras: 

"Há cerca de um mes, Orlando Villas Boas, em correspondencia 
e nviada a A GAZETA, juntamente com urna reportagem sua, informa
va em caráter confidencial, que estava prestes a descobrir os despojos 
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de Favvcettt, por intern1édio dos próprios índios. A notícia da desco
"berta, agora, tern portan to fundamento, e caso se verifique a perfeita 
identidade de Fav1cett naqueles restos, ficará definitivan1ente revela
do o mistério do Coronel ingles. 

Aliás, as pesquisas dos conhccidos scrtanistas irmaos Villas Boas 
estao elucidando muitos pontos interessantes das lendas daquela re
giao do Brasil Central. Há pouco, Orlando Villas Boas, tendo recebido 
n1eu livro 'Terras e índios do Alto Xingu ', interessou-se vivamente 
pela história dos lVIartírios e Araés que relatara baseado em docun1cn
tos históricos. Recentemente, recebemos a notícia de que os irmaos 
Villas Boas estavam realizando pesquisas a fim de. descobrir aqueles 
sítios dos Martírios". 

No mesmo día em que A GAZETA publicava essa notícia, 4/4/ 
1951, quarta-feira, o secretário Américo Bologna e o jornalista Tito Sil
veira dirigiram-se a noite ao Departan1ento de Comunica~oes e Servi
~o de Rádio Patrulha da 6ª Divisao Policial da Secretaria da Seguran~a 
Pública do Estado de Sao Paulo, esta~ao de rádio essa que tinha o pre
fixo PHY-6 e cujo operador era Teodoro de Oliveira, que conseguiu 
entrar em contato con1 a esta~ao de rádio da Base do Río das l'vlortes, 
onde se encontrava Orlando Villas Boas. Em seguida reproduzo, na 
íntegra, o diálogo havido entre A GAZETA, por intermédio de Améri
co Bologna e Tito Silveira, com Orlando Villas Boas. Esse diálogo acha
se e1n papel timbrado da Rádio Patrulha exatamente con10 foi registra
do o diálogo entre A GAZETA e Orlando Villas Boas nessa noite de 4 
de Abril de 1951, quarta-feira Orlando Villas Boas come~a dizendo: 

"Depois cinco anos trabalhos pacientes conseguimos Calapalos 
indicassem lugar onde precisamente há 26 anos prostraram a tacape 
explorador ingles Cel. Fa'Vvcett, seu filho Jack e o acompanhante Ri-, 
1nel. Indios ocultavam o acontecido temendo represálias brancos. Fe-
lizmente captamos confian~a a ponto viessem indicar lugar onde sacri
ficaram comitiva. Dos 3 mortos um, Cel. Fa'Vvcett, foi enterrado, dois 
acompanhantes foram lan~ados lagoa próxima. Acompanhado 40 índi
os procedí exuma~ao despojos explorador depois longa conferencia 
onde índios e, mesmo último momento, mostravam visíveis receios. , 
Indios insistiram fossemos desacompanhados de qualquer outro civi-
lizado. Cerimonia na mata antes indica~ao lugar se prolongou por mais 
de duas horas, onde mais do que tudo pediam nao permitíssemos 
viessem os brancos destruir sua a)deia. Ossos exumados ainda em per
feito estado conserva~ao, permitindo qualquer trabalho mensura-;ao 
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necessário identidade. Explorador Fawcett, inforrnan1 índios, se diri
gía rumo nascente. Vinha bastante can~ado e fazendo n1archas curtas. 
Nen hum objeto além um facao foi encontrado junto despojos; sendo 
enterrado n ú. Amedrontados por outros índios, Calapalos jogaran1 rio 
todo material colhido, justificaram castigo i1nposto cxpe<li~ao devido 
falta presentes e maneira rude expedicionários dispensavam índios, 
principalmente o chefe explorador. Nota: prin1eira condu9ao seguirá 
reportagem detalhada assunto. 

Villas Boas 

Pergunta da reportagem d'A GAZETA: 

Seria possível detalhar localiza~ao exata enterrados ossos, distan
cia quilómetros, local partida sua expedi~ao, talvez nome local des
pojos? 

Resposta de Orlando Villas Boas: 

Diga ao Bologna: dos dois pajés, un1 está aquí na esta~ao. Esse 
índio pajé que está aquí é Con1atsi um belo rapagao de 1,70 mas nao 
fala neca de Portugues. Orla da n1ata dos ríos Coluene e Tanguro, mar
gem direita do primeiro. Distante un1a légua do Posto que há cinco 
anos fizemos na margem esquerda do Coluene. Distante Xavantina 
linha reta 450 quilometros rumo Norte. 

Orlando. 

Pergunta da reportagem d'A GAZETA: 

Qual será destino despojos? Ficarao Xavantina? 

(Nota: devido confusao dos sinais Morte do rádio, essa pergunta 
nao foi respondida). 

Pergunta da reportagem d'A GAZETA: 

Favor informar se fotografou exuma~ao outros episódios. 

Resposta do Orlando Villas Boas: 
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Ainda nao foi fotografado nada pois na ocasiao índios exigiram nao 
~irassem fotos. Apressei mandar esta notícia virtude vi nda jornalistas 
ama nha Río. Entre eles um repórter de The Life ou tra revista inglesa. 
Diretor SPI e outras pessoas virao sábado. Primeiras fotografías serao 
batidas pelos que chegarem na frente pois até agora tudo OK aq ui. 
Ossos guardados. Tenho recebido pedido reportagem, reservo porém, 
enviar GAZETA. 

Orlando 

Pergunta da reportagem d'A GAZETA: 

Julga vantajoso ida repórter GAZETA? Chegaria Aragarctas ama
nha, Xavantina provavelmente sexta-feira. 

Resposta do Orlando Villas Boas: 

Estarao aquí muitos jornalistas, acesso aldeia proibido pelo SPI, 
nao acho vantajoso vinda repórter. Bologna, ainda sobre assunto, se 
achar conveniente pode fazer referencia ao índio Tulipé, que os Cala
palos e Cuicuros negan1 ser descendente de Fa\vcett. Amanha assu nto 
será ventilado repórter americano, convém furar. Nao esquecta repór
te r More] foi quem deu Tulipé con10 ne to de Fawcett. tvlorel foi o 
rep órter mais honesto dos que procuraram Fawcett. Contudo, com re
ferencia a descendencia Tulipé foi mal informado. Pergunte algo q ue 
interesse, sim? 

Orlando 

Pergunta da reportagem d'A GAZETA: 

Primeira conductao com reportagem quando sairá de Xavantina? 
Posso contar primeira conductao com fotografia ossos? Muito importan-

, 
te para nos. 

Resposta do Orlando Villas Boas: 

Pode contar com reportagens e fotos primeira condu~ao. Funda~ao 
tratando assunto mundo oficial sobre despojos que serao transportados 
daqui quando solicitados pelos interessados. Pe~o fazer salientar, que 
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bons oficios e préstimos dos operadores Teodoro Oliveira da Rádio Pa
trulha de Sao Paulo e operador José Alencar Neves de Xavantina, m uito 
favoreceram essas reportagens apesar inún1eras dificuldades. Pe~o envi
ar-me exemplares das reportagens publicadas e desta de agora. Pergun
ta se recebeu reportagem sobre procura de carnaúba. Um abra~o no Fer
reira e demais repórteres aí e fico aquí aguardando suas ordens. 

Wlas Boas. 

Terminando as mensagens vía rád io-Morse, o rádio-telegrafista, 
. . 

ass1m termina: 

Orlando retribue abra~os e pede vir fazer escura diariamente as 
21 :30 que estarei aq ui no toco para auxiliar essas reportagens. Diga 
Bologna dizer Gumercindo Fleury que Luzia também está aquí e man
da abras:os. 

Reportagem d 'A Gazeta assim termina: 

Agrade~o precioso auxílio. Parabéns Orlando excelente trabalho. 
Obrigado, abra~o. Bologna e Tito Silveira aq ui a meu lado. Boa noite e 
q ualquer novidade favor comunicar intermédio Sr. Teodoro". 

No día seguinte, 5 de Abril de 1951 , quinta-feira, como título "Como 
foram descobenos os restos mortais de Fawcett" ocupando todo o alto 
da última página (em sete colunas) e com urna foto da entrevista com 
Orlando Villas Boas na esta~ao da Rádio Patrulha, onde aparecem o ope
rador com os fones nos ouvidos e na máquina de escrever, aparecendo 
também Américo Bologna e Tito Silveira, A GAZETA reproduz o diá
logo que já transcrevemos, na íntegra, mas suprimindo algumas pergun
tas e respostas que nao interessavam ao leitor. Por essa razao torna-se 
desnecessário reproduzir aquí a matéria publicada n'A GAZETA. 

No mesmo dia, 5 de Abril de 1951, as 22 horas me digiri a esta~ao 
da Rádio Patrulha, onde entrevistei Orlando Villas Boas. No día se
guinte 6 de Abril, sexta-feira, A GAZETA publicou em sua última pá
gina, sob o título "O verdadeiro objetivo de Fawcett", urna apresenta
~ao da matéria que diz: 

"Entrevista exclusiva com Orlando VilJas Boas, para A GAZETA, 
obtida ontem as 22 horas, pelo nosso companheiro Eng. Manoel Rodri
gues Ferreira, por intermédio da esta~ao telegráfica da Rádio Patrulha". 
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A entrevista é longa, razao porque dela só extrairei alguns tópicos: 

"-Qua) é a sua opiniao sobre a verdadeira inten~ao de Favvcett? 
- Estou absolutamente certo deque ele nao procurava a Atlandia. 

Estava a procura dos Nlartírios, e isto é fácil provar. Vejam o livro do 
cientista germanico Von den Steinen, que aquí esteve há 60 anos pas
sados; no mapa de Steinen observa-se que localizou os Martírios nurn 
local exatamente para o qua) se dirigía Favvcett. Nao há mais dúvida 
de que Favvcett procurava as rninas de ouro dos l\1artírios. Aliás, esse 
tema está magistralmente historiado cm seu livro 'Terras e índios do 

Alto Xingu'. 
- Onde estao os ossos de Favvcett? 
- Eu os trouxe para Xavantina. Espero ordens das autoridades com-

petentes, a fim de lhes dar destino conveniente. 
- Como está repercutindo nas aldeias dos índios a notícia da exu

ma~ao do cadáver de Fa"vcett? 
- Há um estado de excita<;ao geral nas tribos. É claro que os Cala

palo estao em evidencia e, por isso, as outras tribos estao ciumentas. 
Sabem que eles serao alvos de obséquios especiais por parte dos civili
zados. Mas, procura111 dar outro aspecto ao caso, esperando criar o ter
ror entre os Calapalo, por isso, espalham o boato de que eles serao 
castigados pelos civilizados por entregare1n os restos de Favvcett. Os 
Calapalo estao na aldeia, em paz, e acredita111 na n1inha palavra". 

Esses foram pois, os tópicos principais da entrevista de Orlando 

Vil las Boas. 

No día 9 de Abril de 1951, segunda-feira, A GAZETA publicava 
em sua última página e ocupando-a inteira1nente de alto a baixo e 
em toda a largura de sete colunas, a reportagem enviada por Orlando 
Villas Boas, e como ele pro1netera, seria - e como foi - um "furo" 
jornalístico. A reportagem escrita tinha o título "Novas e sensacio
nais revela~oes de Orlando Villas Boas", comos seguintes subtítulos: 
"O conhecido sertanista, em colabora~ao especial para A GAZETA, 
faz um relato completo do encontro dos despojos do explorador in
gles - Um histórico do caso- Um trabalho de investiga~ao que durou 
cinco anos - Quando se iniciaram as pesquisas para a descoberta dos 
restos de Fawcett - O que contaram os diversos chefes de tribos - A 
cerimonia de exuma~ao em plena mata - A mensura~ao dós ossos -
Outras notas". 

Abaixo, em negrito destacado, vinha o crédito da reportagem: 
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"Narrativa escrita especialmente para A GAZETA, por Orlando 
Villas Boas, Chefe da Expedi~ao Xingu-Tapajós" 

A legenda das quatro fotografías enviadas por Orlando Villas Boas 
e que ocu pavam meia página, dizia: 

"As fotografías acima, feítas pelo próprio Orlando Villas Boas, nas 
margens do Rio Tanguro, constituem um dos mais notáveis documen
tários da imprensa mundial, porque mostram cenas da exuma~ao da 
ossada que pertence a Favvcett. Representam ainda excepcional esfor
\:º de reportagem, pois foram feítas ante a amea\:a de urna rea~ao por 
parte dos índios que acompanhavam os trabalhos, e que se mostravam 
temerosos de futuras represálias por parte dos 'civilizados'. Daí decor
rem os pequenos senoes técnicos dos instantaneos, n1as que en1 vez de 
desmerece-los deram-lhe a indubitável marca de autenticidade. Re
fletem:se nos flagrantes o ambiente hostil da mata, que filtra raios de 
sol sobre os ossos, e a atitude soturna dos selvagens, procedendo ao 
lugubre trabalho de exuma~ao. Na prin1eira fotografía, cm cirna, ve-se 
o cacique Calapalo Comatsi (a esquerda), observando o facao que traz 
inscri~oes cm ingles, encontrado junto a ossada. No instantaneo se
guinte, os restos dentro da cova de onde foram tirados depois de vinte 
e seis anos, percebendo-se o cranio, un1 femur, outros ossos. A seguir, 
na mesma ordem, Comatsi exa1ninando um n1axilar, ante a curiosida
de de seus dois con1panheiros; depois, outro ponncnor da exuma\'.ao". 

A narrativa de Orlando Villas Boas continua na página 12 do jor
nal, com o mesmo título e mais cinco fotografías ocupando todas as 
sete colunas, as quais mostram: 1) Orlando Villas Boas comos ossos de 
Fawcett sobre urna mesinha, ladeado por dois índios; 2) Orlando Villas 
Boas tendo a seu lado o cacique Comatsi e o intérprete Narru111 atrás 
da caixa de madeira aberta comos ossos no seu interior; 3) um detalhe 
dos ossos sobre a mesinha; 4) a caixa comos ossos, fechada; 5) Orlando 

com o cranio de Fawcett. 
A narrativa de Orlando Villas Boas é muito extensa, ra~1o por que 

nao ternos espa<;o para reproduzi-la na íntegra neste livro; limitan10-

nos pois, em reprod uzir alguns tópicos em seguida. 
Primeiramente, Orlando relata a morte de Fawcett tal como lhe 

contaram os Calapalos: 
"Tres dias marchou o grupo explorador para chegar até os Calapa

los. Acaba aquí a missao de Cabusala que, depois de dois días de des
canso, regressa a sua aldcia. 

Chegados na nova aldeia, o Coronel Fawcett e seus companhei
ros, procuram, com dois días de descanso, se refazerem da cansativa 
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jornada. Vinha a comitiva quase sem material devido ao alagamento 
das en1barca<;6es. Já nessa ocasiao se alimentavan1, os exploradores, 
exclusivamente como que lhes forneciam os índios. 

O descontentamento na aldeia nasceu desde o momento em que 
Fawcett, impossibilitado de presentear os índios, em virtude da perda 
da carga, passou a tratá-los asperamente e negando sistematicamente 
alguns objetos de uso, bem como colares que estavam numa pequena 
caixa que escapou do naufrágio. 

Os Calapalos tinham nessa ocasiao duas aldeias: urna nas imedia-
9oes da atual, ou seja, mais ou menos 4 léguas do Río Coluene, e outra 
- aldeia de verao - na margem direita do Río Coluene. 

Da primeira aldeia rumaram Fawcett e seus companheiros para a 
segunda, acompanhados por quase todos os índios. Era dessa aldeia 
que o explorador que ria, rumando para o nascente, alcan<;ar a regiao do 
Roncador onde esperava, com certeza, as minas dos Martírios. 

Já vinham os índios descontentes desde o prímeiro contato. Nao 
se conformaram com a falta de presentes. f a,vcett, conforme ainda 
contamos índios, pouco maneiroso, gritava quando a)gum mais trelen
te mexia em qualquer um dos seus objetos. 

O cacique Caiabi simpatizou-se pelo relógio de pulso do explora
dor. O Coronel Fawcett, como recusa, alegava que nao podía ceder, 
pois que o relógio era a única coisa que o animava, quando ostava ame
a<;ado por índio bravo. Morto Fawcett, o relógio foi o primeiro objeto 
apanhado. O cacique Caiabi se interessou muito, pois naquele tempo 
os índios Jarumá eram visinhos incomodos dos Calapalos. E ter um 
objeto que anunciasse a aproxima9ao de índios bravos era um grande 

' . negocio. 
Numa tarde de um día do ano de 1925, o Coronel Fawcett, Jack e 

Rimel come<;aram a arranjar as mochilas de viagem. Caíabi chama o 
índio Cavoquire e diz alguma coísa cm voz baixa. Cavoquire cochila 
com Aravu e larrévira e assentam um plano. Fawcett deixaria de exis
tir no día seguínte para que o cacique Caiábi possuisse um relógio que 
ind icasse a aproxima<;ao de inimigos. 

Logo pela manha do día seguinte, Fawcett que havia pernoitado 
ao relento, a duzentos metros das malocas, porque nao quis comparti
lhar do rancho, coisa que descontentou os índios, levantou acampa
mento e mesmo sem despedir-se, foi rumando para a orla da mata. Nao 
espcravam os expedicionários que entre o campo onde pernoitaram e 
a mata logo em frente, existisse urna lagoa estreita, mas funda. Tive
ram por isso necessidade de pedir novamcnte o concurso dos índios. 
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Prontan1ente foram atendidos. Um menino que estava perto, n1anda
do pelo cacique, os transportou para a margem oposta. Se Fa,vcett nes
se momento tivesse consultado o seu relógio n1ágico ou reparado no 
menino que tremía, talvez pudesse, ainda em tempo, evitar o desastre 
que se avizinhava. 

Atingida a margem oposta, o pequeno índio, hoje homem, fez un1a 
manobra rápida para se distanciar com a canoa o mais depressa possí
vel. Nao estava ainda, no meio do lago, quando ouviu os gritos dos 
brancos. Tudo foi rápido. Fawcett que havia descido na frente e inici
ado a subida da barranca, foi colhido por um certeiro e violento golpe 
de tacape em pleno rosto, desferido por Cavoquire. No alto da barran
ca onde caiu, depois de despojado de toda a roupa, foi enterrado. Os 
outro dois - Jack e Rimel - mortos na parte baixa da mesma barranca 
foram lan9ados na lagoa. 

O material da pequena comitiva estaría ainda hoje com os índios, 
se as tribos vizinhas nao os amedrontassem dizendo-lhes que em bre
ve viriam os brancos punir toda a aldeia". 

Mais adiante, Orlando relata como conseguiu a confian~a dos ín
dios Calapalos, conseguindo assim que o levassem ao local do massa
cre, refazendo a caminhada de Fawcett e sells dois companheiros até 
lá. Depois de relatar a chegada ao local e de ter garantido aos índios 
que nao haveria puni~ao alguma por parte dos brancos, Orlando conti
nua a sua narrativa: 

"Confiados na nossa promessa de que os índios nao seriam moles
tados, Comatsi calmo, sorrindo apontou bem aos nossos pés e diz: 'aí 
está o ingles'. Foi a noss~ vez de assustar. Nao só a nossa vez como a de 
todos os índios presentes- menos os quatro sabedores. Depois de olhar
mos bem o terreno, iniciamos as escava~oes para dar com o lugar certo. 
O terreno fica numa barranca alta, fora de qualq uer perigo de alaga
mento. Nem mesmo dada a situa~ao abaulada, pode água de chuva ali 
empo~ar. 

Todos os índios auxiliaram na exuma<;ao dos despojos do Cel Fa
\.vcett. Os ossos da coxa foram os primeiros encontrados; urna grossa 
raíz já prendía um femur. Vieram depois o cranio, os maxilares todos 
perfeitos e ainda articulados. As omoplatas, as vértebras e as costelas 
foram as mais prejudicadas pelo tempo. Junto aos ossos foi encontrado 
um facio coma seguinte inscri~ao: 'Fernand Lesser (calvez a fábrica) . 
Flierpeld (nome talvez truncado devido a ferrugem). England nº 128"'. 

Após muitas considera<;oes, Orlando Villas Boas termina a sua nar
rativa, sendo de notar que A GAZETA publicava assim, seis dias após 
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o anúncio do achado dos despojos de Fawcett, essa narrativa de Orlan
" do, juntan1ente con1 as fotos, oque significou na época o que se dizia 

ser un1 autentico "furo", que em linguagem jornalística significava adi
antar-se a todos os outros jornais brasileiros inclusive os estrangeiros. 

O ALBUM DE FOTOGRAFIAS 
DOS ÍNDIOS XINGUANOS. 

No día 14 de Abril de 1951 publicou A GAZETA artigo sob o 
título "Terras e índios do Alto Xingu", sobo qua) vinha o seu autor: 
"Especial para A GAZETA por Orlando Villas Boas, chefe da Expedi
~ao Xingu-Tapajós". 

Assim come~ava o seu anigo: 
"Nao há dúvidas que o Dr. l\tfanoel Rodrigues Ferreira resolveu 

retratar o Xingu . Primeiramente tivemos o seu estupendo filme 'As
pectos do Alto Xingu ' e agora o seu magnífico livro 'Terras e índios do 
Alto Xingu"'. 

E assim vai comentando o livro, o articulista. 
Em 1952 a Edi\:6es ~1elhoramentos publicou o álbum de minha 

autoría "Cenas da Vida Indígena", com as fotografías tiradas por min1 
em 1948 no Alto Xingu. As legendas das fotos eram erri Portugues, 
Alcmao e Ingles. O álbum foi prefaciado pelo Prof. Dr. Herbert Bal
dus, catedrático de Etnología da Universidade de S. Paulo (USP), que 

. . 
ass1m termina: 

"A publica~ao dessas fotografias é, portanto, mais um passo para 
aproximar o cora9ao do Brasil, do cora~ao dos brasileiros. E ela cun1pri
ria urna alta missao se se tornasse mais urna voz no coro dos que cla
mam pela conserva~ao daquele mundo do Alto Xingu em form a de um 
Parque Nacional". 

Até a publica~o dcsse álbum, tinha havido muitas manifesta~oes 
públicas de apoio a minha idéia da transforma~ao do Alto Xingu em 
Parque Nacional do Xingu, menos de Orlando Vil1as Boas. 

PROJETO DE LEI CRIANDO 
O PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

Em 1952, os cientistas do Museu Nacional e os indigenistas do Ser
vi90 de Prote~ao aos Índios (S.P.I.) resolveram dar um caráter prático a 
minha idéia de se criar o Parque Nacional do Alto Xingu, o que contou 
com a boa vontade do vice-presidente da República. Eu mesmo fui 
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convidado a integrar essa con1issao, mas como ela funcionaria no Río 
de Janeiro, sir~plesmente dei meu apoio a tudo que se fizesse. A deno
mina9ao do parque recebe u nova denornina~ao: Parque Indígena do 
Xingu. 

No dia 15 de Maio de 1953 o Presidente Getúlio Vargas enviou ao 
Congresso projeto de leí criando o Parque Indígena do Xingu. A GA
ZETA deu todo o apoio a idéia, publicando entrevistas com as princi
pais lideran~as indigenistas de S. Paulo, como por exemplo o Prof. Dr. 
Herbert Baldus. A minha entrevista foi publicada n'A GAZETA de 30 
de Maio de 1953 (sábado), quando assim a iniciei: 

"Há mais de um ano, diversos elementos dos círculos indigenistas 
do Río, vinham trabalhando no sentido de ser criado o Parque Indíge
na do Xingu, e eu mesmo estive integrado nesse movimen to. Todos 
nós, que nos preocupamos con1 o problema do índio, consideramos esse 
Projeto de Lei, enviado ao Congresso Nacional, como sendo da n1ais 
alta importancia, podendo n1esmo marcar mais urna nova etapa na po
lítica de prote~ao aos nossos índios". 

Evidentemente, esse Projeto de Leí teve tramita~ao lenta no Con
gresso, cm vista de contrariar altos interesses. E foi sepultado com a 
n1orte do Presidente Getúlio Vargas no ano seguinte. l\llas, o referido 
Projeto consagrou a idéia de ser criado o Parque Indígena do Xingu, 
antes denominado Parque Nacional do Xingu. 

O TEMPO P ASSA 

A partir daí as minhas rela~oes com Orlando Villas Boas foram ra
reando, pois de minha parte estava cu mergulhado na documenta~ao 
histórica das Bandeiras paulistas, tendo como objetivo desvendar o 
mistério das minas dos l\t1artírios, o conseguiría em 1958. Entretanto, 
continuava a realizar reportagens sobre o litoral de Sao Paulo, as serras 
do Mar e da Mantiqueira, as antigas minas de ouro do Geraldo além de 
Guarulhos, e outras. 

Já quanto a Orlando Villas Boas, abría-se um mundo novo para 
ele, travando novas rela~oes com jornalistas e repórteres de outros jor
nais, inclusive estrangeiros. Além do mais, ocupava-se agora em rece
ber esse pessoal, mais cientistas sociais, políticos, recomendados de 
políticos, enfim todos os interessados em conhecer os índios tal como 
eram. Isso, sem esquecer dos aspectos burocráticos e da prepara~ao da 
delega~ao de índios xinguanos que viriam a Sao Paulo desfilar nas co
memora~oes do IV Centenário em 1954. 
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NOVA SÉRIE DE REPORTAGENS DE 
.. ORL.l\.NDO VILLAS BOAS N'A GAZETA 

No día 1 O de Novembro de 1954 Orlando Villas Boas escreve-me 
dizendo: 

"Pelo Álvaro estamos enviando urna reportagenzinha de 21 folhas . 
Acompanhando vai um lembrete de títulos e sub-títulos, para facilitar 
o trabalho de voces redatores. Essa reportagem, apesar das besteiras 

/ 

que contém, teve alguns convites para publica9ao, Globo, Ultima H ora, 
revistas. Para estas últimas era preciso que a coisa fosse menos exten
sa. Achamos, porém, que este tipo de reportagem cabe melhor em jor
nal. E jornal por jornal preferimos A GAZETA, velha conhecida". 

A GAZETA publicou a primeira reportagem de Orlando Villas 
Boas, sobo título "Expedi9ao a um desconhecido afluente do Xingu", 
em sua cdiyao de 3 de Janeiro de 1955, com a seguinte apresenta9ao 
em duas colunas e caracteres tipográficos itálicos: 

"A GAZETA inicia hoje mais urna série de reportagens escritas 
especialmente para este jornal, por Orlando Villas Boas, o mais velho 
dos tres irmaos paulistas, sertanistas que há mais de dez anos veem 
desbravando as selvas virgens do Brasil Central. F oi o nosso colabora
dor engcnheiro ~fanoel Rodrigues Ferreira quem no ano de 1945, ten
do realizado urna expedi9ao ao Río das Mortes, alí encontrou os tres 
irmaos Villas Boas, seus antigos companheiros de escola. Através das 
suas reportagens para A GAZETA, Manoel Rodrigues Ferrefra focali
zou nesse ano de 1945, pela primeira vez no Brasil, as figuras naquela 
época desconhecidas, dos tres irmaos .Villas Boas, instando também 
para que Orlando escrevesse os relatos dos seus trabalhos. As reporta
gens remetidas por Orlando Villas Boas come~aram a aparecer pela pri
meira vez nas páginas de A GAZETA, em Dezembro de 1945. A partir 
dessa época, os tres irmaos sertanistas comeyaram a ser conhecidos em 
todo o Brasil, sendo alvo do interesse de toda a imprensa nacional e 
estrangeira. Hoje, exatamente nove anos após a sua primeira reporta
gem, iniciamos mais esta, que focaliza urna expedi9ao ao desconheci
do Rio Liberdade. O acampamento base dos irmaos Villas Boas, que o , 
dirigem como funcionários do Serviyo de Prote9ao aos Indios, está lo-
calizado no Alto Xingu, entre as tribos Camaiurá e Uaurá. Dalí partiu a 
expedi~o que ele focaliza nesta reportagem. Os sertanejos que consti
tuem os trabalhadores da expedi9ao, foram para alí levados desde o Rio 
Araguaia. Como a maioria dos habitantes do Araguaia é proveniente do 
Norte e Nordeste do Brasil, Orlando Villas Boas reproduz fielmente o 
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seu linguajar característico. Esta é a primeira de urna série de reporta
gens que publicaremos nas próxin1as ediy6es". 

Orlando come9a a reportagen1 dizendo: 
"A expediyao ao Rio Liberdade foi projetada pelo Ministério da , 

Aeronáutica e pelo Serviyo de Prote~ao aos Indios e teve por objetivo 
a explorayao e o levantan1ento desse rio desconhecido. A tomada de 
coordenadas dos pontos mais importantes do percurso, assim como a 
abertura de um campo de pouso junto aquele río, também foram in
cluídos nos planos da Expedi~ao. 

O Liberdade, río cujo trayado nas cartas obedece a fantasía dos 
cartógrafos, é um dos afluentes da margen1 dircita do Xingu; tem sua 
foz abaixo da Cachoeira de von Martius". 

E assim vai Orlando descrevendo a primeira parte da expedi~ao, 
que continuou nas reportagens seguintes da série. 

- ,. 
EXPEDI<;AO AEREA AO BRASIL CENTRAL 

No día 2 de J ulho de 1957, A GAZETA sob o título "Mensagem 
aos irmaos ViIJas Boas" pu blicou a seguinte notícia: 

"Na sede do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, o seu 
presidente, sr. José Pedro Leite Cordeiro, entregou aos Srs. Manoel 
Rodrigues Ferreira e Leonel Pormigiani, um pergaminho que será le
vado para o Brasil Central a fin1 de ser entregue aos irmaos Villas Boas". 

Em seguida, é transcrito na íntegra, o qual deixamos de reprodu
zir aquí pois dele trataremos na segunda parte <leste livro. 

A notícia era ilustrada com urna foto em tres colunas mostrando o 
presidente do Instituto na sede desse sodalício entregando o pergami
nho a Manoel Rodrigues Ferreira, Leonel Parmigiani, Cel. Lúcio Ro
sales e Campos Filho. 

Em sua edi9ao de 4 de Julho de 1957, A GAZETA publicou notí
cia da partida da expediyao aérea, intitulada "Viagem de estudos ao 
Brasil Central e Bacía Amazonica", co m urna foto dos participantes no 
Campo de Marte, em aviao Beechcraft bi-motor da FAB (4ª zona Aé
rea). Participaram dessa expedi~ao: \1anoel Rodrigues Ferre ira, Juran
dir Pires Ferreira, O.A.Me Millen, Leonel Parmigiani e a tripula~ao do 
aviao: Major Roberto Pinto de Oliveira, Capitao Paulo Miranda e Sar
gento Amaury dos Santos. 

A viagem aérea, que durou dezoito días, foi narrada pelo Eng. 
Manoel Rodrigues Ferreira, em páginas inteiras d 'A GAZETA, ilus
tradas com fotografías e mapas feítos pelo Autor. Foram publicadas do 
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dia 26 de J ulho ao día 24 de Agosto de 1957, sornando q uinze reporta
<>gens. Descreveram com minúcias os trajetos aéreos e os campos de 
avia~ao, na seguinte ordem, a partir de Sao Paulo: Goiania, Xavantina, 
Cachimbo, Capitao Vasconcelos, Diauarum, novamente Cachimbo, no
vamente Cap itao Vasconcelos, Liberdade, novamente Xavantina, no
vamente Goiania, Brasília, Porto Nacional, Tocantínia, Kubenkankregn, 
novamente Cachin1bo, Jacaréacanga, Manaus, Santarém, Gorotire, 
Concei~ao do Araguaia, Santa Isabel do Araguaia, Goiania e Sao Paulo. 
Todos esses locais foram amplamentc fotografados por mim e ilustra
ram as reportagens. Nao ternos espa~o neste livro para simplesmente 
resumir essas páginas inteiras. A GAZETA publicou no alto das pri
meiras páginas, ocupando todas as setc colunas, fotografías tiradas do 
alto, com os seguintes, títulos "As cachoeiras de von Martius", "Dois 
aspectos da cheia do Rio Madeira", "O encontro das águas dos ríos 
Solimoes e Negro", todas com extensas legendas. 

A 6ª reportagem, publicada no dia 2 de Agosto de 1957, tem o 
título "O drama do projetado Parque Indígena do Xingu", a qua] co
mentarei no lugar próprio na segunda parte <leste livro. 

MENSAGEM AOS IRMÁOS VILLAS BOAS 

Como disse anteriormente, no dia 3 de Julho de 1957, iniciarnos 
na cidade de Sao Paulo, urna expedi~ao aos can1pos de pouso do Brasil 
Central e Amazonia, cm aviao Beechcraft de dois motores, da FAB 
(F or~a Aérea Brasileira). 

Antes de partir, apresente i em sessao do Instituto Histórico e Ge
ográfico de Sao Paulo, do qual era- e sou - mcmbro titular, a proposta 
de urna me nsagem a ser enviada por nós, membros da expedi~ao aé
rea, aos irmaos Villas Boas, no Xingu. tv1inha proposta foi unanime
mente aprovada, fui encarregado de redigir a mensagem, que o Insti
tuto mandou executar em finíssimo papel pergaminho, nas dimensoes 
5 lx48 cm, q ue transcrevo em seguida, com as assinaturas dos mem
bros da diretoria e associados presentes: 

"Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo 
Mensagem 
Aos lrmaos Villas Boas 

"O Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, em sua sessao 
plenária de 22 de J unho de 1957, por proposta do consócio engenheiro 
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Manoel Rodrigues Ferreira, que se d irigi rá a regiao do Brasi l Central 
no día 3 de julho de 1957, em con1panhia dos senhores Cornendador 
O .A. Mac l\1illen , Coronel Anísio Botelho, enge nheiro J urandir Pires 
F erreira, Leonel Parmigiani e Capitao Paulo Miranda, aprovou a se
guinte Mensagem que aqueles senhores entregarao pessoalmen te aos 
lrmaos Villas Boas: 

"O Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, vem manifestar 
aos irn1aos Orlando, C laudio e L eonardo Villas Boas o seu recon heci
mento pelo trabalho patriótico e dcsinteressado que os ilustres filhos 
de Sao Paulo vem descnvolvendo no Brasil Cen tral, desbravando-o e 
abrindo novas rotas do progresso de nossa Pátria, assim continuando e 
mantendo nos sertoes brasileiros, a tradi~ao gloriosa dos nossos ante
passados Bandeirantes. 

Como institui~ao de alta cultura, que mantém sempre bem viva 
a tradi~ao paulista de operosidade e espírito público em benefício de 
nossa terra, este sodalício leva aos lrn1aos Villas Boas, o seu estín1 ulo 
a fé que sempre tiveram e de que estao possuídos, qua] seja, a de 
representarem digna e honradamente, nos sert6es do Brasil, os mais 
belos sentimentos e altos p ropósi tos que an imam os filhos de Sao 
Paulo". 

Sao Paulo, 25 de J unho de 1957. 
aa) José Pedro L eite Cordeiro, presidente; Frederico B. Brote

ro, 2º Vice-presidente; Aureliano Leite, 3° Vice-presidente; Luiz 
Tenóri o de Brito, 1° secretário; José Anthero Pereira Jún io r, 2º se
cretário; Nlyriam Ellis, 4° secretário; Dácio Pires Correia, 1° tesou
reiro; T.O Marcondes de Souza, 2º tesoureiro; Almeida lVl agalhacs, 
1° orador oficial; Lúcio NI orales, 1° bibliotecáio; Astor Fran~a Aze-

~ 

vedo, 2º bib liote~ári o; J . R. de Sá Carvalh o, L orena Guaraciaba, Au-
reo de Almeida Camargo, Alvaro da Veiga Coimbra, H onório de 
Sylos, Bueno de Azevedo Filho, Vinício Stein de Campos, Salvador 
Cutolo, Américo Bologna, ~1anoe l Rodrigue s Ferreira e mais urna 
assinatura ilegível". 

Essa mensagem foi levada, e como nao encontrasse en1 nenhum 
postos do Alto Xingu qualquer dos irmaos Villas Boas, foi deixada para 
)hes ser entregue. 

Entretanto, Orlando Villas Boas ignorou-a. Nao fez o mínimo agra
decimento ao Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo. 
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O PREMIO NOBEL DA PAZ A 
ORLr\NDO E CLÁUDIO VILLAS BOAS 

Em fin s do n1es de Mar\:o de 1971 eu lera nos jornais que Orlando 
e Cláudio Villas Boas haviam sido indicados para o Premio Nobel da 
Paz(""). Eles nao me pediram nada, mas considerando as suas origens 
de sertan istas e indigenistas, sen ti-me na obriga~ao de fazer algo em 
prol das suas candidaturas. Para isso, dirigí-me a sede da FUNAI em 
Sao Paulo e levei-lhes a nossa solidariedade, solicitando inclusive o 
endere90 das entidades as quais deveríamos enviar o nosso apoio as 
su as candidaturas. Orlando Villas Boas deu-n1 'as. ln1ediatan1ente con
versei com o Dr. Aureliano Leite, presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sao Paulo solicitando-lhe o apoio dessa que era - e é -a 
n1ais antiga en tidade cultural do Estado de Sao Paulo. l111ediatamente 
o Dr. Aureliano Leite deu seu apoio e pediu-me q ue eu fizesse as 
minutas dos ofícios, o que fiz. Dr. Aureliano Lcite mandou datilogra
far em Portugues e inclusive que levasse os referidos oficios a um tra
dutor jurarnentado, para verte-los para o Ingles, o q ue foi feito e o Ins
tituto pagou com verba própria. Em seguida, o Dr. Aureliano Leitc 
oficio u ao Dr. Pedro Calmon, presidente do Instituto Histórico e Geo
gráfico Bras ileiro, solicitando o seu apoio a nobre causa. 

En1 segu ida, passo a transcrever os referid os documentos: 

"Sao Paulo, 5 de abril de 19i 1 

Aos Dignos Membros do 
Con1itc Nobel 
Parlamento Noruegues 
Oslo, NORUEGA 

Prezatfus senh>res: 

O Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, Brasil , em sessao 
plenária do día 6 de mar90 de 1971, decidiu por unanimidade de seus 
membros, dirigir-se a essa notável e respeitável institui9ao, para infor
mar que apóia inteiramente a decisao do PRIMITIVE PEOPLE'S 
FUND e da ROYAL GEOGRAFHICAL SOCIETY, de apresentar 

(•)Nota: Leona rdo Villas Boas havia falecido anos antes. 
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os scrtan istas brasi le iros ORLANDO E CLÁUDIO VILLAS BOAS 
con10 cand idatos ao PRENIIO NOBEL DA PAZ. 

Os irmaos Orlando e Cláudio Villas Boas ve n1 realizando obra hu
man itária nos sertoes brasileiros, estabelecendo rela9oes cordiais con1 
os indígenas, defendendo-os de colonizadores ignorantes, assistindo
os com todos os recursos que lhes sao possíveis. 

Particularmente a nós, brasileiros, o seu trabal ho temo alto mérito 
de devassar terras desconhecidas, de abrir picadas e caminhos na selva 
virgem, construir can1pos de avía~ao, contribuindo pois para o melhor 
conhecime nto do Interior do Brasil e para o esfor~o que objetiva um 
maior desenvolvin1ento social, cultural e econ omico da Nas;ao. 

Mas, para toda a humanidade, a obra qu e e le s realizam é un1a viva 
mensagem da paz e do amor cristaos que devem rei nar entre todos os 
hon1ens, principalmente quando eles pertencen1 a estágios diferentes 
de cultura e civ iliza~ao . 

Os irmaos Villas Boas possuem urna sólid a cultura hun1anística e 
profundos conhecimentos de antropología, etnología e sociología, ra
zoes por que o trabalho que realizam é cond uzido nao so mente por 
imperativos de consciencia e sentimentos de solidariedad c humana, 
mas também por princípios firmemente estabelecidos pelas ciencias 
soc1a1s. 

Ternos a certeza de que estamos exprimindo também o sincero 
dese jo de todo o povo brasileiro no sentido de q ue se ja atribuído o 
Prcn1io Nobel da Paz aos irmaos Orlando e Cláudio Villas Boas. 

Cordialmente subscrevo-me 

"Sao Paulo, 5 de abril de 19i 1 

The Primitive People's Fund 
Benjamim Franklin House 
36 C raven Street 
London W. C . 2 

Prezaáos senmres: 

Aureliano Leite 
Preside11te" 

O Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, inforn1ado de 
que Orlando e Cláudio Villas Boas foram indicados como candidatos 
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ao Premio Nobel da Paz, pelo PRilYIITIVE PEOPLE'S FUND e pela 
ROYAL GEOGRAPI-IICAL SOCIETY, decidiu o seguinte em sua 
sessao ordinária de 6 de mar90 de 197 1: 

I - congratular-se com aquelas duas notáveis e respe itáveis insti
tu i9oes internacionais, pela decisao tomada. 

JI - dirigir-se ao Comite Nobel do Parlamento Noruegues, apoi
ando integralmente a indica9ao fe ita no sentido de ser atribuído o Pre
mio Nobel da Paz aos irmaos Orlando e Cláudio Villas Boas. 

111 - expressar aos irmaos Villas Boas nossa satisfa9ao pelo signifi
cado dessa indica9ao. 

Co1n os nossos agradecimentos, su bscrevemo-nos sinceramente. 

"Sao Paulo, 5 de abril de 19í 1 

The Royal Geograp hical Society 
Kensington Gore 
L ondon \V. 8, Inglaterra 

Preza<Ú>s se11/vres: 

Aurelia110 Leite 
P .,., " restuente . 

O Insti tuto f-listórico e Geográfico de Sao Paulo, informado de 
que Orlando e C láudio Villas Boas foram indicados como candidatos 
ao Pren1io Nobel da Paz, pelo PRIMITIVE PEOPLE'S FUND e pela 
ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY, decidiu o seguinte em sua 
sessao ordinária de 6 de mar90 de 1971: 

1 - congratular-se com aquelas duas notáveis e respeitáveis insti
tui9oes internacionais, pela decisao tomada. 

II - dirigir-se ao Comite Nobel do Parlamento Noruegues, apoi
ando integralmente a indica9ao feíta no sentido de ser atribuído o Pre-
1nio Nobel da Paz aos innaos Orlando e Cláudio Villas Boas. 

III - expressar aos irmaos Villas Boas nossa satisfa~ao pelo alto 
significad o dessa indica9ao. 
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Com os nossos agradecimentos, subscrevemo-nos sinceramente. 

Aureliano Leite 
Presidente" 

Essas cartas, vertidas para o Ingles, foram enviadas en1 n1ala postal 
especial, pelos Correios, aos destinatários. 

Como já dissemos, o Dr. Aureliano Leite oficiou ao presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, solicitando-lhe apoio. Em 
seguida, reproduzo a resposta. 

"Instituto 1-Iistórico e Geográfico Brasileiro 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1971 

Senmr Presidente, 

Recebi com muito agrado a respeitável iniciativa do Instituto His
tórico e Geográfico de Sao Paulo, no sentido de ser indicado o no1ne 
dos irmaos Orlando e Cláudio Villas Boas aos Premio Nobel da Paz. 

Na falta do Marechal Rondon, o invicto sertan ista, que devia ter 
sido conteinplado coma grande láurea (omissao imperdoável a seu tem
po), bem n1erecem aqucles beneméritos brasi leiros a distin~ao máxi
ma. Aplaudimos a idéia. Só o fato de lhes len1brarmos os servis:os cor-

~ 

responde a consciencia do que vale para a Na~ao o Ind io, da campanha 
que empreendemos para esclarecer a opiniao universal sobre a frater
nídade das ra~as, sobretudo da parte considerável que nos programas 
do Governo temo auxílio aos selvícolas, atraídos con1 tanta hun1anida
de ao convívio civilizado pelos irmaos Villas Boas, alinhados, com isso, 
entre os maiores defensores no mundo das popula9oes aborígenes. 

O Instituto f1i stórico e Geográfi~o Brasileíro adota a mesma con
duta que nos comunica o caro (e brilhante) Instituto paulista, sob a 
egrégia presidencia de Aureliano Leite. 

Queira aceitar as cordiais homenage ns, 

Ao Exmº Sr. 
Dr. Aureliano Leite 
DO. Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo" 
Sao Paulo - SP" 

Pedro Calnwn 

Como fiz cm todas as cartas anteriores, minutei finalmente urna 
dirigida a Orlando Villas Boas encaminhando-lhe as cópias, a qual o 

139 



presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, Dr. Aure
" liano Leite assinou e cujo teor é o seguinte: 

"Sao Paulo, 8 de julho de 1971. 

Ilustres patrícios 
ruando e Oáudio Hilas Boas 

O Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo, cm sua sessao 
plenária do dia 6 de mar~o do corrente ano, resolveu por unanimidade 
apoiar a indica~ao dos nomes dos ilustres patrícios ao Premio Nobel da 
Paz. Para isso, dirigiu-se as seguin tes entidades: 

- Comite do Premio Nobel da Paz do Parlamento Noruegues; 
- The Royal Geographic Society, Inglaterra. 
- The Primitive People's Fund, Inglaterra. 
Dessas correspondencias, tenho o prazer de anexar cópias em "xe

rox", dos originais em língua portuguesa e inglesa. 
Nos termos da delibera~ao acima, este Sodalício solicitou o apoio 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para a iniciativa em apre~o, 
tendo aquele Instituto solidarizado-se e comunicado ter adotado as 
mesmas providencias a respeito. 

Fazendo votos para que os méritos dos eminentes patrícios sejam 
proclamados, mediante a merecida e alta distin~ao do Premio Nobel 
da Paz, subscrevo-me atenciosamente, 

Aureliarw Leite 
P ',/ " res1uente 

lnformei ao Dr. Aureliano Leite que cu levaría a cópia de toda a 
documenta~ao a Orlando Villas Boas. Entreguei-a pessoalmente, na 
cidade de Sao Paulo, mas Orlando Villas Boas nao agradeceu de ne
nhuma forma tanto ao Instituto, como a mime n1ais, quando informa
va pela imprensa quais entidades apoiavam a sua indica~ao ao Premio 
Nobel da Paz, omitía ostensivelmente o apoio do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sao Paulo. 

O RODOMOINHO 

Pode parecer cstranha essa atitude de Orlando Vi11as Boas, mas ex
plica-se: ele a essa altura tinha se aproximado e estava completamente 
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envolvido pelos círculos intelectuais da esq uerda político-ideológica e 
mesmo dos radicais, como por exemplo o médico Noel Nutels. Dessa 
maneira, era perigosa qualquer avizinha~ao como Instituto Histórico e 
Geográfico de Sao Paulo, entidade cultural considerada conservadora. 
Ele ficaria cm dificuldades coma esquerda. 

O importante era man ter o seu império que era o Parque Indígena 
do Xingu e para tanto convinha ter o apoio da esquerda que dominava 
a m ídia, os meios de comunica~ao. Eu disse im périto e na realidad e 
era disso que se tratava, pois Orlando Villas Boas tinha sob seu domí
nio nao somente as tribos indígenas; desde que cm torno dele giravam 
políticos, intelectuais, cientistas sociais, jornalistas, repórteres, profes
sores universitários, antropólogos, médicos, escritores, artistas, fotógra
fos, cinegrafistas, apresentadores de televisao, correspondentes ínter· 
nacionais, inclusive importantes personalidades, pois até mesmo se dizia 
que o Reí da Bélgica fora ao Parque Indígena do Xingu, incógnito. 

Esse era o rodomoinho que girava em torno nao mais son1ente dos 
índios xinguanos, mas igualmente dos dois irmaos Villas Boas. 

E lá no Parque Indígena do Xingu, Orlando Villas Boas imperava 
absolutamente. Ninguém lá entrava sem o seu consentimento e mes
mo as mais altas autoridades da República quando desejavam propor
cionar urna visita de alguém ao Parque, pediam autoriza~ao a Orlando 
Villas Boas, que por seu lado nao consultava ninguém quando convi
dava seus amigos particulares para esses passeios. 

A REBELIÁO DOS ÍNDIOS DO 
; 

PARQUE INDIGENA DO XINGU 

Em certo momento as autoridades federais ficaram preocupadas e 
em certo sentido alarmadas como poderío dos irmaos Villas Boas, que 
na realidade tinham sob o seu domínio urna vasta por~ao do território 
centro-brasileiro que era o Parque Indígena do Xingu, nele incluindo 
campos de avia~o, postos com esta~6cs de rádio, localiza~o de aldeias, 
mapas e tudo o mais. 

Pensaram as autoridades, cm substituir os irmaos Villas Boas, mas 
isso seria demití-los e como reagiria nesse caso a opiniao pública brasi· 
leira e mesmo a opiniao pública internacional? Adotaram entao as auto· 
ridades federais um plano maquiavélico: promover urna rebeliao dos ín
dios do Parque contra os irmaos Villas Boas. Despacharam para o Parque 
Indígena do Xingu agentes que doutrinaram os índios contra os Villas 
Boas. Certo día os indios se rebelaram, inclusive tendo seqücstrado 
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Cláudio Villas Boas durante dois días, sendo necessário que a FUNAI 
"fretasse um aviao para resgatar o sertanista, oq ue conseguiu . Orlando 
e C láudio Villas Boas foram proibidos pe los índios de regressar ao Par
que Indígena do Xingu, tendo sido designado para substituí-los, un1 
fu ncíonário da FUNAI, o sertanista e indigen ista Olímpio Serra. 

Meses após fiz urna visita a Cláudio Villas Boas em sua casa em 
Sao Pau lo, quando almocei com ele, que m e disse durante urna con
versa sobre os acontecimentos: 

- "Veja o que nos fizeram aqueles índ ios que nós carregamos no 
colo!" 

Por sua vez, Orlando Villas Boas declarou: 
-" Ficamos 32 anos na selva. Nossa recompe nsa maior é a sirnpatia 

com que somos recebídos em qualquer lugar, por qualquer pessoa. 
Para os índios tanto demos quanto recebemos". (Narra9ao feíta a 

José M arqueiz, reproduzído por Valdon Varjao, "Aragan;as-Pontal da 
Mancha para o Oeste", Senado Federal, Brasília, 1989, pág. 161 ). 

E os índios do Parque Indígena do Xíngu, o que dizem hoje dos 
irmaos Villas Boas no Parque? Eis o que disseram recentemente a dois 
repórteres: _ 

"No Xin ou e nao só entre os Caiabís, cornera a prevalecer a idéia e ' r , 
de que eles foram 'enganados' pelos irmaos Villas Boas: Orlando, Al-
varo, Leonard o e Cláudio, responsáveís pela cria9ao da reserva oficia
lizada por Janio Quadros em 1961. Velhos e jovens dizem que hoje nao 
abandonariam suas terras em troca de presentes e refúgio seguro, os 
acenos d os irmaos Villas Boas no passado~'. 

(Ulisses Capozoli e Itamar ~1iranda no "Caderno 2" pág. 02 d'O 
ESTADO DE S. PAULO de 13 de Outubro de 1996). 

CONCLUSÁO 

Pode-se su porque havia, entre os irmaos Villas Boas e os índios 
do Parque, urna reciprocidade de sentimentos, de amor, de calor hu
mano. lsso nao era verdade. Quando os Villas Boas deixaram a admi
nistra9ao do Parque, houve um trauma emocional, mas só por parte 
deles, nao dos índios. Oque havia eram rela9oes de dominadores para 
com dominados. Os Villas Boas dominavam os índios pelo poder mate
rial que ostentavam, impondo-lhes conseqüentemente, o temor: eram 
as embarca~oes a motor, os avioes, o rádio através do qua! eles davam 
ordens, eram as armas e muni9oes, os víveres e roupas, as gentes que 
eles recebiam e !hes prestavam homenagens. Tudo isso, para os índios 
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criava em torno dos Villas Boas urna atrnosfera de poder absoluto, afi
na! os índios nada conheciam da organ iza~ao político-ad ministrativa 
do Estado b rasi leiro, para saber que os diretores do Parque Indígena 
do Xingu eram nada mais que funcionários públicos que alí estavam 
exercendo um mandato por delega9ao de poderes mais altos. Para os 
indígenas nada existía acima dos Villas Boas. Portanto, naquele con
fronto e ntre duas civi liza9oes diferentes, entre duas cu lturas diferen
tes, o índio levava urna desvantagem consid erável, criand o- lhe um sen
timento de inferioridade, que deve ser escudado nao só pelos critérios 
antropológicos, 1nas principalmente pela psicologia e psicanálise. 

Consideremos agora o Premio Nobel da Paz aos Villas Boas, que 
todos apoiamos. Na rcalidade era urna paz imposta aos indígenas. Como 
pode a paz ser unilateral? Evidentemente os índios deveriam ser ouvi
dos sobre esse Premio Nobel da Paz e n1esmo deveriam receber tam
bém o seu. Afina), que sentido tem a palavra "paci fica~ao"? 
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A HISTORIA DO INGRESSO DOS 
IRMAOS VILLAS BOAS NA -EXPEDICAO RONCADOR-XINGU 

Em urna das primciras páginas deste livro, com base em urna de
clarac;ao de Cláudio Villas Boas (que ainda veremos mais adiante), ele 
mais Orlando e Leonardo chegaram a Aragarc;as, base da Fundac;ao 
Brasil Central e Expedi~ao Roncador-Xingu, em comec;os de 1944, isto 
é, cerca de seis meses após a Expedi9ao ter partido de Sao Paulo cm 7 
de Agosto de 1943. 

Veremos em seguida, a história do íngresso dos tres irmaos Villas 
Boas na Expedi9ao, contada por eles mesmos. 

1 º) Aproximadamente um ano e n1eio após o ingresso dos tres ir
maos Villas Boas na Expedi9ao, eis como, na Base do Río das Mortes, 
Orlando Villas Boas faz o relato ao repórter Adalberto ~lário Ribeiro 
do CORREIO DA MANI-IÁ do Río de Janeiro: 

- "Em Outubro de 1943, Cláudio e Leonardo deixaram os bons 
empregos que tinham: o primeiro na Companhia Telefonica Brasileira 
e o segundo numa casa atacadista da Avenida Sao Joao. Fomos para 
Leopoldina, a margem do Araguaia. Pretendíamos descer esse río até a 
Ilha do Bananal, mas assim que soubemos da chegada a foz do Río das 
Gar9as da Expedi9ao Roncador-Xingu, voltamos pelo río acima. E na 
nova Aragarc;as trabalhamos na Base da F.B.C. entao em organiza9ao, 
durante dois meses. No segundo escalao da Expedi~ao, em demanda do 
Río das Mortes, incorporamo-nos aos expedicionários, fazendo todos os 
servi9os necessários a marcha da coluna. Realizamos com eles a abertura 
<leste campo de avia9ao, pondo abaixo o cerrado, fazendo destocamento 
a machado e aplainando o terreno" . (CORREIO DA MANHÁ, Río de 
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Janeiro de 13/7/45 e 5 e 6 de 7/45 e "Revi sta do Servi~o Público" do 
"DASP, Ano VIII - vol. 111 - nº 3, pág. 31). 

Conforme afirmou Orlando Villas Boas, eles foram adn1itidos na 
Expedi~ao Roncador-Xingu dois meses antes da partida do 2º escalao, 
em dire\'.ªº ao Río das Mortes. Como vimos no início deste livro o 2º 

' esca]ao partiu no día 13 de Abril de 1944. Portanto, os tres irmaos Vi-
llas Boas foram admitidos na Expedí\'.ªº aproximadamente em 13 de 
F evereiro de 1944. 

2º) Entrevista concedida ao repórter José Marqueiz, entre 1977 e 
1979 por Orlando Villas Boas: 

"Nao tínhamos propriatnente decidido integrar a Exped i9ao Ron
cador-Xingu. O que queríamos era sair de Sao Paulo, a que nada nos 
prendía. Mas, embora quiséssemos voltar para o interior, nao teria sen
tid o voltar para o mesmo interior de onde havíamos saído. Resolvemos 
en tao partir para mais longe. Fomos até o Araguaia, onde procuramos o 
Coronel Flaviano Matos Vanique, destacado por Vargas para chefiar a 
Expedí\'.ªº Roncador-Xingu . O Coronel, ex-chefe da guarda pessoal 
de Getúlio, nos recebeu mal. Para ele, éramos rapazinhos da cidade e o 
que ele quería eram sertanejos e analfabetos, se possível cangaceiros; 
gente da cidade, dizia, só iría dar trabalho. Segundo ficam os sabendo 
depois, o Coronel Vanique havia sido designado para chefiar a Expe
di~ao apenas porque brigara no Palácio do Catete e essa era urna exce
lente justificativa para transferí-lo. 

lnconformados com a recusa do Coronel, procuramos um enge
nheíro ingles, Frederico Lane, que nos aceitou. Eu demorei n1 ais um 
pouco, cerca de dois meses. É que cu nao quería sair do emprego de 
maos abanando, precísava de dinheiro para comprar armas de ca~a, de 
defesa, roupas adequadas, essa coisa toda que a gente julgava necessá
rio para entrar no sertao". (Reproduzido de "Aragar9as-Portal para o 
Oeste", de Val don Varjao, Senado Federal, Brasília, 1989, pág. 148). 

Nessas palavras de Orlando ViJlas Boas há um engano: Frederico 
Lane nao era engenheíro ingles, mas um engenheíro brasíleiro (paulis
ta), filho do norte-americano Horácio Lane, um dos fundadores da hoje 
Universidade Mackenzie, na capital de Sao Paulo. 

3º) Na entrevista publicada no JORNAL DA TARDE de S. Pau
lo, edi~ao de 26 de Agosto de 1978, disse Cláudio Villas Boas: 

- "Nós trabalhávamos aquí cm Sao Paulo; eu na Companhia Te
lefónica, Orlando na Standard, e Leonardo numa companhia que ven
día artigos elétricos, Franchíni, urna coisa assim. Quando morreram os 
velhos, passamos para u1na pensao. Tínhamos urna casa grande, era 

148 

alugada. Um dia, eu li no jornal que estava se organizando urna expe
dí\'.ªº para penetrar o Brasil Central. Era no come~o mesmo, bem no 
comecinho. Foi chamada Expedi9ao aos Martíríos, e logo depois pas
sou a se chamar Roncador-Xíngu . A finalidade era a de penetrar no 
Brasil, fazer reconhecimento e tomar posse. Orlando ficou na Standard 
e falou: 'se voces conseguirem ingressar na ExpedÍ\'.ao, passem um rá
dio, ou mandem urna carta'. lngressamos na Expedí\'.ªº através do 
Horácío Lane, que era amigo do meu cunhado. Nós íamos seguir no 2º 
escalao, para o Rio das l\1ortes". 

Mais adiante Cláudio continua falando sobre a escolha do Coro
nel Flaviano de Matos Vaníque para chefiar a Expedi9ao Roncador
Xingu: 

- "Aí, Getúlio lembrou do Coronel Vanique, que só falava cm ca
~ar patos, aquetas coisas todas, que no Río Grande do Sul nao tem 
grandes florestas. O Coronel nao era um homem acostumado ao ser
tao, era um ca9ador de patos mesmo" . 

Mais adiante Cláudio faz subentender que tentaram ingressar na 
Expedí\'.ªº aínda quando ela estava em Sao Paulo, dizendo: 

- "Eles queriam analfabeto, sertanejo, homem do mato, capaz de 
enfrentar a rudeza do sertao. Entao, ele disse: 'a inscri\'.ªº é feíta só 
com analfabetos . Voces nem podem in1aginar a regiao em que vao pe
netrar, é o centro do País, cheío de índios bravos, de on~as e tudo'. E 
foram pro Araguáia. Nós seguíamos logo atrás, por outro caminho, acom
panhando. Fomos pra Goianía por conta própria. De Goiania, fomos 
pra Goiás Velho, e dalí subimos para Barra do Gar\'.a". 

Cláudio continua: 
- "Nesta ocasiao, a Expedi9ao já tinha saído e nós encontramos lá 

um engenheiro, que era o chefe da Base, que é a principal base da 
Expedí\'.ªº Roncador-Xingu, que se chamava Dr. Lane conhecido de 
parentes nossos. Um dia, ele nos víu e perguntou: 'o que estao fazendo 
aquí?' 'Nós queremos um lugar, mas o Coronel Vanique nao quis nos 
dar um lugar'. Ele disse: tenho servi~o para voces ... Em dez días, eu 
estava no almoxarifado, e Leonardo trabalhando com ele no escritórío. 
Nessa ocasiao, passamos o tal telegrama, dízendo que estávamos den
tro da Expedí\'.ªº· Aí conseguimos entrar num segundo escalao, um 
grupo de trabalhadores que foi para a frente. Em Aragar\'.as, o pessoal é 
bem inculto. Entao, duas pessoas como Leonardo e eu, valíam a pena. 
A gente tinha um pouco mais de in stru ~ao do que hoje, tinha saído do 
ginásío recentemente, sabia tirar raíz quadrada. Chamamos o Orlando 
e ele chegou cinco días depois da nossa partida com este segundo 
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escalao. Leonardo e eu fomos um pouco mais na frente. Dois meses 
i<lepois, Orlando estava conosco". 

Nessa entrevista, Cláudio Villas Boas afírmou que a Expedi~ao 
Roncador-Xingu chamava-se no início, "Expedi~ao aos Martírios", o 
que nao é verdade, o que já explicamos no início deste livro. T ambém 
Cláudio comete engano quando diz: "lngressamos na Expedi~ao atra
vés do Horacio Lane", pois na verdad e tratava-se de seu fílho, o enge
nheiro Frederico Lane. 

4°) Passemos agora a ver um depoimento de Orlando VilJas Boas 
dado ao O ESTADO DE S. PAULO, edi~ao de 4 de Fevereiro de 
1979, no q ual ele d iz: 

- "Havíamos procurado o Coronel Vanique no I-lotel Esplanada, 
aquí em Sao Paulo, e ele nos disse que só pretendía 'contratar analfa
betos, que tem mais resistencia'. Ele quería dizer sertanejo, mas falava 
sempre em analfabeto. E nao fomos contratados em Sao Paulo". 

No mesmo depoimento, diz Orlando Villas Boas: 
- " ... nessa época, princípios de 1943, J oao Alberto nos convido u -

Cláudio, Leonardo e eu - para assumirmos a vanguarda da Expedi~ao, 
a q ual já nos havíamos integrado na altura do Triangulo Mineiro, con
tra a vontade do Coronel Vanique". 

Quanto a data, há um engano, pois deve ser 1945, desde q ue, como 
já vimos suficientemente, Cláudio, Leonardo e Orlando só foram ad
mitidos na Expedi~ao Roncador-Xingu em come~o de Fevereiro de 
1944, e a vanguarda da Expedi~ao só deixou o Rio das l\llortes em 1945. 

Quanto a afirma~ao de Orlando, de que ele, Cláudio e Leonardo 
haviam sido integrados na Expedi~ao Roncador-Xingu no Triangulo 
Mineiro, nao é verdadeira. Como já vimos no con1eyo <leste livro, a 
Expedi~ao deixou Uberlandia, no Triangulo Mineiro, no dia 18 de 
Agosto de 1943, chegando a Barra do Gar~as no día 21 desse mes. Por
tan to, Orlando, Cláudio e Leonardo só foram admitidos a Expedi~ao 
cerca de seis meses dcpois, em Aragar9as, isto é, cerca de 13 de Feve
reiro de 1944. 

5º) Vejamos agora a versao do jornalista Ulisses Capozoli, publica
da no caderno "Extra" do jornal O ESTADO DE S. PAULO, edi~ao 
de 8 de Dezembro de 1996, página X2, col una 1, linhas 15-31 : 

" .. . Orlando, Cláudio e Leonardo todos Villas Boas, e mais um sem
número de homens, alguns com nomes conhecidos, outros valentes 
anonimos, deixaram Uberlandia (M G) rumo ao Oeste e descobriram o 
Brasil Central. A vida dessa gente está ligada a urna epopéia, urna grande 
expedi~ao, a Roncador-Xingu, que abriu o centro do Brasil para o mundo 
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e revelou para os brasileiros os n1uitos n1undos existentes no centro do 
Brasil. Há exatos 50 anos". 

O jornalista Ulisses Capozoli contou essa h istória, naturalmente 
após ouvi-la de Cláudio ou Orlando Villas Boas. Evidentemente, nao a 
teria admitido se tivesse conhecido o Brasil Central cinqüenta anos 
atrás. Tudo que conta na referida notícia jornalística de Ulisses Capo
zoli é in verídico. Principalmente no que diz respeito ao ingresso dos 
tres irmaos Villas Boas, que nao se deu em Uberlandia, mas sim, seis 
meses após, em Aragar~as quando a Expedi~ao já havia alcan~ado o 
Rio das Mortes (Xavantina). 

6°) Vejamos por último, o depoimento do Chefe do 2º Escalao, 
Acary de Passos Oliveira: 

"Ao organizar o 2º (segundo) escalao, como se convencionou cha
má-lo, entre os trinta homens escolhidos, foram admitidos dois dos ir
maos Villas Boas, Cláudio e Leonardo" . (Acary, obra citada, pág. 138). 
Como a data da partida foi 28 de Mar~o de 1944, concluí-se que Cláu
dio e Orlando foram admitidos dois meses antes. 

CONCLUSÁO 

Pelas declara~oes vistas, há nao só grandes divergencias entre elas, 
is toé, sobre as datas e circunstancias em que os tres irmaos foram ad
mitidos a Expedi~ao Roncador-Xingu, notando-se a mágoa de Orlan
do Villas Boas por nao ter sido também um dos primeiros a serem ad
mitidos em Sao Paulo, o que o fez afirmar que fora admitido em Uber
landia, seis meses antes da verdadeira data em que ingressaram no e1n
preendimento. Por outro lado, nao é verdade que o Coronel Vanique 
só desejasse analfabeto na Expedi~ao, pois da partida da Expedi~ao 
em S. Paulo (7/8/43), todos eram pessoas bem alfabetizadas, notando
se os nomes de Francisco Brasileiro (escritor) e lnácio da Silva Teles 
(advogado e professor de Direito). Em Goiás foram admitidos o advo
gado Acary de Passos Oliveira, o agronomo Manoel Roxo da Mota, o 
paulista Enzo Pisani, o paulista engenheiro Frederico Lane, só para 
citar os que me ocorrem a memória enguanto escrevo estas linhas. 

CORONEL VANIQUE: CA~ADOR DE PATOS? 

Já vimos no início <leste livro que Orlando Villas Boas, em artigo 
que enviou para A GAZETA e foi publicado na edi~ao de 19 de Janei
ro de 1946, publicou tres fotografias, tiradas no acampamento do Río 
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das Mortes (Xavantina), onde aparece o Coronel Vanique junto ao marco 
"nesse local, tendo Orlando Villas Boas <lito no texto desse artigo-re
portagem: 

"Para desbravar scrtoes, resolver seus problemas e remover seus 
obstáculos sem conta, era necessário um hon1em afeito as lides do ser
tao; e este foi encontrado no Tenente-Coronel Flaviano de Matos Va
niq ue, homem de grande tirocínio e conhecedor do nosso sertao, orga
nizador e chefe da Expedi9ao". 

Exatamente trinta e tres anos após, em 4 de Fevereiro de 1979, o 
jornal O ESTADO DE S. PAULO, na página 12 publica o seguinte 
depoimento do mesmo Orlando Villas Boas: 

"Há urna diferen9a entre a história que se ensina nas escotas e as 
causas reais da 'Marcha para o Oeste'. Eu diría que o Brasil camin hou 
para o Oeste porque um chefe da guarda pessoal do Presidente da 
República resolveu ca9ar patos no Centro-Oeste. E dessa ca~ada de 
patos nasceram Brasília, a Transamazonica e outras da 'conquista da 
Amazonia' e do Planalto Central. 

Eu conto e explico. Getúlio ficara altamente impressionado como 
vazio do Oeste do País numa viagem que fizera em 1940. Reinaud fi
zera um discurso, dizendo que os vazios do Brasil Central devian1 ser 
ocupados por excedentes populacionais da Europa. Getúlio Vargas, em 
sua viagem, quería conhecer o Brasil ignorado que o europeu preten
día invadir. 

Essa é a verao da história mais difundida nas escolas. 
Mas, na realidade, Getúlio havia se desentendido como chefe de 

sua guarda pessoa1. E resolveu tirá-lo de lá, do Catete. Como nunca 
demitia ninguém, passou a criar situa9óes incomodas. E convidou o 
homem para ser ministro no Vaticano, no Paraguai, no Chile, onde ele 
quisesse. O chefe da guarda nao aceitou. Foi aí que o l\!Iinistro Joao 
Alberto resolveu convidar o Coronel Flaviano de Matos Vanique para 
a ca9ada de patos no Brasil Central. Vanique foi incumbido de chefiar 
a Expedi9ao Roncador-Xingu". 

Vejamos agora a declara9ao de Claúdio Villas Boas ao JORNAL 
DA TARDE de Sao Paulo, edi9ao de 26 de Agosto de 1978: 

- " ... Getúlio lembrou do Coronel Vanique, que só falava en1 ca9ar 
patos, aquetas coisas todas, que no Río Grande do Sul nao tem grandes 
florestas. O Coronel nao era um homem acostumado ao sertao, era um 
ca9ador de patos mesmo". 

Assim, também Cláudio Villas Boas desmente Orlando Villas Boas 
no seu artigo publicado n'A GAZETA de 19 de Janeiro de 1946, quando 
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elogiou o Coronel Vanique, considerando-o um ilustre sertanista, me
recedor de chefiar a Expedí~ao Roncador-Xingu. 

O NÚMERO DE MALÁRIAS 

Em sua edi9ao de 11 de Fevereiro de 1979, na página 39, publicou 
o jornal O ESTADO DE S. PAULO entrevista de Orlando Villas Boas, 
na q ual ele diz, falando de si mesmo: 

" ... nós, cu jo grande currículo nao ia além de termos comido, repe
tidas vezes, carne de on9a com a9úcar, costela de macaco com limao e 
termos no lombo quase duas centenas de malárias". 

Admitamos, en tao, que foram 190 malárias . 
• 

Vejamos agora a edi9ao d'O ESTADO DE S. PAULO de 8 de 
Dezembro de 1996, página X2 do caderno "Extra", coluna 1, linhas 
15-31 onde o jornalista Ulísses Capozoli d iz: 

"A história que se segue é contada por um contador de histórias: 
Orlando, de 82 anos e 252 malárias ... ". 

O número de malárias aquí é bem maior do que o anterior. l\!1ais 
precisamente, entre 11-2-1979 a 8-12-1996, decorreram 17 anos, 9 me
ses e 27 días, lapso de tempo para o número de malárias aumentar em 
mais 62 casos. 

Admitamos pois que foram 262. Desde que Orlando e Cláudio fica
ram 33 anos no Xingu, um simples cálculo n'lostra que nesse período, 
Orlando teve um ataque de malária a cada 47 días. Quarenta e sete días, 
durante trinta e tres anos. Esse número é exagerado? Vejamos a seguin
te entrevista concedida por Cláudio Villas Boas ao JORNAL DA TADE 
da Capital paulista, em sua edi9ao de 26 de Agosto de 1978, pág. 27: 

" ... nós só comíamos ca~a. Comemos até tfina on~a assada. E com 
um pouco de a9úcar fizemos urna garapa. Mas a on9a nao foi tempera
da com a9úcar. O Orlando as vezes exagera um pouco. Foi ele que 
contou essa história". 

Cláudio é pois bastante incisivo: 
"O Orlando as vezes exagera um pouco". 

A INTIMIDADE COM RONDON 

Em entrevista ao O ESTADO DE S . PAULO, edi9ao de 4 de 
Fevereíro de 1979, pág. 12, Orlando Villas Boas diz: 

"Matos Vanique tem um aned otário curioso. Esse homem ainda 
vive. Ele pretendía, na Expedi9ao Roncador-Xingu, cruzar o Río das 
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Mortes e enfrentar os Xavantes, que eram, naquela época, urna espé
.-cie de 'barre ira ao avan~o civilizatório'. E ao cruzar Goiás, a Expedi~ao 
entrou em contato com o grupo político do Ludovico e com a polícia 
goiana. Encontrando índio era só passar fogo. 

Foi aí que Rondon impediu o pior, interferindo e opondo-se aos 
métodos da Expedi~ao. O Ministro Joao Alberto aceitou as pondera
~oes de Rondon e nao permitiu que se utilizassem soldados contra os 
índios". 

A pergunta que fazcmos é a seguinte: - como soube Orlando Vi-
11as Boas desse acontecirnento ao cruzar a Expedi~ao Roncador-Xingu 
o Estado de Goiás? Pois nesse momento ele nao fazia parte dela, des
de que se achava ainda em Sao Paulo. Quem lhe contou pois esse fato? 
Ninguém contou, é pulia inven~ao de Orlando. Quanto a Rondon ter 
feíto pondera~óes a Joao Alberto sobre a atítude de Vanique, é neces
sário lembrar a palavra do próprio Joao Alberto, quando disse ao jorna
lista Adalberto l\1ario Ríbeiro: 

"Tres días depois de assínada a Portaria de cria~ao da Expedi~ao 
Roncador-Xingu, eram estudados os aspectos relativos a execu~ao do 
seu proarama em conJ· unto com o General l\t1ariano da Silva Ron don, 

b ' -

o maior dos sertanistas brasileiros". (CORREIO DA MANHA do Rio 
de Janeiro, de S Setembro de 1945, reproduzido na "Revista do Servi
~o Público" do DASP, Ano VIII - volume III - Número 3, de 1945, 
página 7). 

Essas palavras de Joao Alberto S·ao um formidável desmentido a 
afirma~ao de Orlando Villas Boas, cuja imagina~ao nao tem limite, par
ticularmente quandb ele pretende atingir o Coronel Vanique. 

Em seguida o fepórter pergunta a Orlando Villas Boas: - "E que 
experiencia voces tiinham de índios até entao?", aoque responde Or-
lando: t 

"Nenhuma. Só tínhamos a nossa vida de homens do Interior. 
Embora morássemos numa cidade grande, nossa forma~ao era típica 
de Interior. Estávamos empolgados com o que íamos ver no sertao". 

Mais adiante, Orlando refere-se ao pessoal da Expedi~ao já no Río 
das Mortes: I 

"No total, eram 18 homens. Todos eles armados de mosquetao, 
com 50 tiros, que o Coronel Vanique lhes havia dado, com a velha or-
d 'S " d · e '" em: e aparecer 1n 10 passem 1ogo . 

Imediatamonte o repórter pergunta: - "E voces admitiam que se 
atirasse contr índios?", responden do Orlando Villas Boas: ,, 
"E claro que n-o. Nós nos víamos numa situa~ao difícil. Já tínhamos 
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tido contato, por correspondencia, com o Marechal Rondon, em que 
ele nos pedía que conseguíssemos refrear o ímpeto do nosso sertanejo, 
que era muito belicoso". 

Situemos bem claramente esse momento: tratava-se de organizar a 
Vanguarda da Expediyao que iría partir da Base do Rio das Mortes (Xa
vantina) em dire~ao a Bacía Formadora do Xingu. Portanto, antes de 
Junho de 1945. Afirma Orlando Villas Boas que ele e seus irmaos Cláu
dio e Leonardo mantinham correspondencia como General Rondon. Se 
assim era, por que razao nao solicitaram a Rondon que lhes arranjasse 
um lugar na Expedi9ao? Já vimos pelas suas próprias palavras, que luta
ram durante seis meses para conseguir ingrc:sso nesse empreendimento . 

• 
Antes, eram modestos empregados no comércio em Sao Paulo e nao ti-
nham nenhuma experiencia de índios, conforme afirmou Orlando. Ade
mais, a Expedi~ao nao visava índios, mas sim desbravar o sercao do Bra
sil Central até o Amazonas. Que razao havia entao para se aproximarem 
do General Rondon? Portanto, se Orlando Villas Boas entrou em conta
to como General Rondon, foi entre o seu ingresso na Expedi~ao Ronca
dor-Xingu, isto é, come9os de 1944 a Maio de 1945. Ou se ja, ele teve um 
ano e um mes para iniciar rela~oes por correspondencia com Rondon. E 
se Rondon tivesse rccebido.a primcira carta de Orlando, evidentemente 
iria procurar saber de quem se tratava, e ficaria sabendo tratar-se de sim
ples trabalhadores bra~ais da Expcdiyao. Suponhamos que Rondon ti
vesse assim mesmo, estabelecido correspondencia epistolar com Orlan
do, ignorando o seu chefe, o Coronel Vanique. Afirma Orlando, que de
nunciou o Coronel Vanique ao General Rondon, por ter o Chefe da Ex
pedi~ao dado ordem ao pessoal da Expedi~ao, para matar os índios. 

Como podía Orlando Villas Boas fazer tal denúncia? Por intermé
dio de urna carta, é claro. E quem foi o portador da referida missiva? 
Aquí, tenho que me reportar a urna declara~ao de Orlando VilJas Boas 
feíta ao JORNAL DA TARDE da Capital paulista, edi~ao de 20 de 
Abril de 1991, no "Caderno de Sábado", pág. 2. Como cu tivesse escri
to urna carta ao JORNAL DA TARDE defendendo o Cel. Vanique 
dos ataques de Orlando Villas Boas, fiz referencia ao jornalista Adal
berto Mário Ribeiro, que em come~o de J ulho de 1945 chegara a Ara
gar9as, quando nos tornamos amigos e eu recomendei-o aos irmaos Vi
llas Boas, os quais ele nao conhecia e que se achavam mais adiante, na 
Base do Río das Mortes, solicitando-lhe que os entrevistasse. Ora, nes
sa carta ao JORNAL DA TARDE, escrevi: 

"E foi por minha instancia que os nomes dos irmaos ViJlas Boas 
apareccram pela primeira vez na lmprensa brasileira, no 'Correio da 
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Manha' do Rio de Janeiro, edi~ao de 7 de Setembro de 1945, página 5, 
rem reportagem assinada pelo repórter Adalberto Mário Ribeiro e inti
tulada 'No rastro da Expedi~ao Roncador-Xingu "'. 

O JORNAL DA TARDE desse mesmo día publicou a resposta 
de Orlando Villas Boas, que disse: 

"O nosso contato como jornalista Adalberto Mário Ribeiro teve urna 
rela~ao mais estreita do que supos o professor Ferreira. Foi por ele que 
nós nos comunicamos cm carta ao marechal Rondon que era propósito 
da expedi~ao, plano do seu comando, a presen~a de urna frente militar 
(polícia goiana) para 'limpar' o caminho da vanguarda. Eram muitos os 
fogos Xavantes que surgiam lá pelos lados da Serrado Roncador. Ron
don convocou o ministro Joao Alberto e tudo foi resolvido". 

Passo a examinar essa história da carochinha contada por Orlando 
Villas Boas: . 

1 º) O jornalista Adalberto Mário Ribeiro saiu de Aragar~as de
p ois do café da manha, em aviao pequeno da Funda~ao Brasil Cen
tral, pilotado por Gilberto e levando em sua companhia o engenhei
rando da Escola de Engenharia Macken~ie, Isaac Galman. Chega
ram a Base do Río das .Nlortes, o jornalista por minha recomenda~ao 
logo procurou Orlando Villas Boas com quem fez urna entrevista, além 
de ou tros membros da Expedi~ao. Almo~aram e mais tarde do mes
mo día tomaram novamente o aviao, sobrevoaran1 a Vanguarda da 
Expedi~ao e regressaram novamente a Aragar~as, sem fazer escala na 
Base do Rio das .Nlortes. Portanto, o jornalista Adalberto Mário Ri
beiro permaneceu cerca de seis horas na Base do Río das rv1ortes. 
(Esse relato escrito pelo próprio jornalista Adalberto Mário Ribeiro 
pode ser licio na reportagem intitulada "No rastro da ~xpedi~ao Ron
cador-Xingu", publicada no CORREIO DA MANI-IA do Río de Ja
neiro, de 7 de Setembro de 1945, na página S. Foi transcrita na "Re
vista do Servi~o Público" da DASP, Ano VIII - vol. III - nº 3 de 
1945, páginas 28-29-30-31-33-34-35). 

Passo a fazer algumas considera~oes sobre as declara~oes já vistas, 
de Orlando Villas Boas: 

1º) Diz Orlando que enviou por intermédio do jornalista Adalber
to Mário Ribeiro, urna carta ao General Rondon, denunciando o Coro
nel Flaviano de Matos Vanique. Entao, Orlando traiu o Cel. Vanique, 
que tendo ido para o Río de Janeiro, deixou-o chefiando a Base do Río 
das rvtortes (Xavantina). 

2°) É estranhável que, tendo o jornalista Adalberto Mário Ribeiro 
ficado somente seis horas na Base do Río das Mortes, tivesse Orlando 
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Villas Boas, que o estava conhecendo nesse mo1nento, fizesse dele um 
estafeta de carta a Rondon . 

3°) Adalberto Mário Ribeiro ficou diversos días na Base de Aragar
~as, tornamo-nos amigos, tanto que ao regressarmos ele ao Rio e eu a 
S. Paulo, trocamos correspondencias, as quais eu ainda guardo. Em 
nenhum momento, tanto em Aragar~as como nas nossas corresponden
cias, o jornalista Adalberto Mário Ribeiro nunca se referiu a tal carta a 
Rondon. 

4°) Suponhamos agora, que a tal carta tivesse sido entregue ao 
General Rondon. Que faria Ronden? Teria se dirigido a seu compa
nheiro de farda, o Ministros Joao Alberto, que era também Coronel do 
Exército e presidente da Funda~ao Brasil Central. Este, teria se comu
nicado com outro Coronel do Exército, Fl~viano de .Nlatos Vanique, 
Chefe da Expedí\:ªº Roncador-Xingu. Qual teria sido o desfecho? Or
lando Villas Boas, mais Cláudio e Leonardo teriam sido in1ediatamen
t.e desligados da Expedi~ao, onde eram meros trabalhadores bra\:ais. Já 
vim os no início <leste livro, que a Expedi~ao Roncador-Xingu estava 
organizada sob urna rigorosa disciplina mili tar. Tanto, que Francisco 
Brasile iro, mais o Dr. lnácio da Silva Teles e mais companheiros, fo
ram sumariamente desligados da Expedi~ao Roncador-Xingu por ferir 
essa di sciplina militar, isto é , propor ao ~1inistro Joao Alberto novo pla
no da Expedí\:ªº' a revelía do Chefe Coronel Vanique. Se Francisco 
Brasi leiro, q ue era o Sub-Chefe da Expedi~ao foi imediatamente des
ligado por um quase nada, é fácil adivinhar o que teria acontecido a 
um simples trabalhador bra\:al que era Orlando Villas Boas, por denun
ciar o se u Chef e Cel. Vanique, cometendo d uas faltas graves: traic;ao 
ao Chef e e quebrada disciplina militar da Expedi9ao. 

Essa análise que fiz prova, de maneira cabal que nao existiu a tal 
carta de Orlando Villas Boas dirigida ao General Rondon. E que nem 
Orlando t inha acesso a Rondon. 

5°) Em sua edic;ao de 13 de Abril de 1991, o repórter do JORNAL 
DA TARDE diz, pin~ando urna afirm ativa de Orlando Villas Boas em 
seus escritos: 

"Os irmaos Villas Boas ouviram, entao, pela primeira vez, Vani
que dizer que 'esses índios canalhas nao vao querer estragar minha 
expedi~ao". 

Foi pois, em razáo de mais essa declara~ao do Coronel Vanique, 
que Orlando Villas Boas afirma ter escrito urna carta ao General Ron
don denunciando o seu Chefe da Expedi~ao Roncador-Xingu conto 
matador de índios. Passo em seguida a mostrar a contraditória atit ae 



de Orlando. Já mostre i que o jornalista Adalberto Mário Ribe iro per-
"maneceu nao mais de seis horas na Base do Río das Mortes (Xavanti

na), e tal aco ntece u em um dos primeiros días de J ulho de 1945. Ora, 
cerca de seis meses após, em 19 de Janeiro de 1946, A GAZETA pu
blica artigo de Orlando Villas Boas que escreveu: 

"Para desbravar sertóes, resolver seus problemas e remover scus 
obstáculos sem conta, era necessário um homem afeito as lides do ser

tao; e este foi encontrado no Tenente-Coronel Flaviano de Matos Va
nique, homem de grande tirocínio e conhecedor do nosso sertao, orga
nizador e chef e da Expedi9ao". 

Assim, Orlando Villas Boas envía urna carta ao General Rondon 
denunciando o Coronel Vanique e exatamente seis meses e meio após, 
faz o elogio público do mesmo Coronel Vanique! Como tudo que se 
pu blicava no Bras il sobre a Funda9ao Brasil Central e a Expedi9ao 
Ron cador-Xingu era recortado e enviado ao Ministro Joao Alberto no 
Río de Jane iro, é fácil ad ivinhar o que faria esse Chef e da Fu nda~ao ao 
ter em maos a carta d~ Orlando a Rondon e o seu artigo n 'A GAZETA. 

Assim, após deixar o Parque Indígena do Xingu em 1976, nao per
deu Orlando Villas Boas nenhuma oportunidad e para ap resentar o Cel. 
Vanique como m ero matador de índios, além de desmerece-lhc a per
sonalidade, embora nao apresentasse, nunca, qualquer documento que 
garantisse as suas afirmativas. Evidentemente Orlando Villas Boas as
sim agiu dominado pelo ressentimento, pelo recalque por ter sido pre
terido pelo Cel. Vanique quando de sua pretensao e de seus irmaos, 
de integrar a Expedi9ao Roncador-Xingu na sua partida de Sao Paulo, 
em 7 de Agosto de 1943. 

Ass im, há dois OrJando Vil1as Boas: aquele q uc elogiava o Cel. 
Vanique em seus artigos n'A GAZETA e o que passou a atacar feroz
mente o mesmo Cel. Vanique, após ter saído do Parque Indígena do 
Xingu em 1976. 

Devo aqu i esclarecer que o Instituto Histórico e Geográfico de 
Sao Paulo, quando, por minha sugestao, empenhou-se em ajudar Or
lando Villas Boas na conquista do Premio Nobel da Paz, fe-lo em 1971, 
seis anos antes de ele Orlando e Cláudio Villas Boas deixarem a chefia 
do Parque Indígena do Xingu. 

Continuemos. 
Vimos q ue Orlando Villas Boas afirmou, na edi~ao do JORNAL 

DA TARDE de 20 de Abril de 1991, que enviara em Julho de 1945, 
um carta ao General Rondon, por intermédio do jornalista Ada]berto 
M río Rio, do CORREIO DA MANHÁ. do Río de Janeiro. 

Ora, sete anos após, ou seja, no mesn10 JORNAL DA TARDE, 
de 16 de Mar~o de 1997, Orlando Villas Boas e m entrevista, afirmou 
que o intermediário da carta a Rondon era agora, o diretor do COR
REIO DA MANHÁ. do Rio de Janeiro! Eisa sua declara~ao: 

- "Quando cstávamos en1 Xavantina, o governador do estado ia 
mandar um destacamento de 12 soldados para fazer a boca-de-lan~á da 
expedi~ao. Eles chamavam de ]impar o can1inho. L impar o caminho 
era enfrentar o índio a tiros. Nessa ocasiao nós estávamos recebendo 
urna visita em Xavantina de um dos mais importantes jornalista_s do 
Brasil , Costa Rego, que era diretor do CORREIO DA MANI-IA do 
Río de Janeiro. Pedí para ele enviar urna carta n1inha ao Marecha1 Ron
don, que estava no Río. Eu escrevia alertando qÚe a expedi~ao Ronca
dor-Xingu, que ia entrar na área indígena do ~io Roncador, ia ter urna 
ponta-de-lan~a militar para tirotear o índio. Rondon tinha um prestígio 
muito grande no Exército, e conseguiu impedir isso. En1 Xavantina 
fomos comun icados que nao existía mais a frente militar. E con10 nao 
havia mais soldados, os tres irmaos Villas Boas deveriam ir na vanguar
da da exped i~ao". 

Segundo essa declara~o de Orlando Villas Boas, q uen1 agora leva
ra a carta ao General Rondon, denunciando o chefe da Expedi~o 
Roncador-Xingu, Cel. Vanique, como matador de índios X~vantes, nao 
fora mais o jornalista-repórter do CORREIO DA MANHA, Adalberto 
Mário Ribeiro, en1 come9os de Julho de 1945 em Xavantina, n1as sin1, 
o estafeta dessa carta fora o próprio diretor desse jornal, COSTA 
REGO. Ora, Costa Rego esteve no Alto Xingu tres anos depois, em 
come9os de Setembro de 1948, tendo publicado um artigo sobre a sua 
visita, na ediyao do CORREIO DA MANHÁ. de 12 de Setembro de 
1948, q uando nao haveria mais razao para Orlando Villas Boas denun
ciar o Cel. Vanique como matador de índios Xavantes, pois a Vanguar
da da Expedi9ao já havia atravessado toda a regiao desses índios e esta
va agora na Bacía Formadora do Xingu, havia mais de um ano e meio, 
estando em completa paz com os agora índi os xinguanos! Portanto, 
Costa Rego nao levou carta nenhuma de Orlando Villas Boas ao Gene
ral Rondon, denunciando o Cel. Vanique. 

QUANTOS ERAMOS ÍNDIOS EM 1500? 

Tendo em vista o capítulo que vem a seguir, passo a considera
~oes sobre qual devera ter sido o número dos indígenas no Brasil a 
época do Descobrimento cm 1500. 



Escreveram os jornalistas Carlos de 01iveira e U1isses Capozoli: 
" "Quando Pedro Álvares Cabral aportou em terras que hoje sao da 
Bahía, em 22 de Abril de 1500, a populac;ao nativa do que viria a ser o 
Brasil devia sornar cinco milhoes de índios. O cálculo é baseado e1n 
levantamentos recentes da etnología, área da antropología que estuda 
a cultura de povos naturais. 

Desde entao, as mortes por assassinatos, doenc;as contagiosas, per
da de terras, suicídios, guerras tribais e confinamentos fizeram com que 
essa populac;ao fosse reduzida a 270 mil índios ... ". (Em O ESTADO 
DE S. PAULO, caderno "Extra", de 8 de Dezembro de 1996, pág. Xl ). 

Para facilitar os nossos cálculos vamos admitir que hoje só existam 
250.000 índios. 

Mas no texto visto acima, dentre as causas das n1ortes de índios 
- " b " . " . " ~ ,{ nao constam as guerras comos rancos , mas s1m assass1natos . fv1orte 

em guerra nao é o mesmo que assassinato. Assassinato é crime pratica
do por urna pessoa contra outra. Morte em luta guerreira nao é, em 
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absoluto, assassinato. Portanto, essa confusao é tendenciosa. Indios e 
brancos morreram em luta guerreira, nos séculos XVI, XVII e XVIII, 
quando havia igualdade de armas. Somente a partir da metade do sé
culo passado, quando comec;aram a surgir as armas automáticas é que 
se pode fa]ar cm assassinatos, isto é, mortes de grupos de índios cm 
desvantagem de armas. Ainda assim é guerra. 

l\1as, os mesmos jornalistas citados escreveram mais adiante: 
"Os jumas já foram numerosos no passado . No século 18, soma

vam entre 12 mil a 15 mil índios . .N1uitos foram ap risionados por tropas 
coloniais portuguesas, conduzidos aos currais de Coari, Tefé e Río 
Negro, onde eram repassados como escravos, para colonos, missioná
rios e para o servic;o da coroa portuguesa". 

Vejamos as impropriedades dessas informac;oes. Primeiro: nao exis
tiram "tropas coloniais portuguesas", mas sim forc;as armadas formadas 
pelos habitantes nascidos no Brasil mesmo, e organizadas pelas Cama
ras das Repúblicas das Vilas e Cidades, de acordo coma Leí do Reí D. 
Sebastiao de 15 70, que as criou como nome de "Bandeiras", pois dizia 
o mesmo Rei D. Sebastiao, que a Coroa Portuguesa nao tinha gente e 
meios suficientes para defender todos os domínios que integravam a 
Monarquía Portuguesa, espalhados por todos os cantos do mundo. Essa 
leí foi, de tempos em tempos, reafirmada, constituindo a milícia popu
lar formada exclusivamente da gente do povo, isto é, o que se chamava 
d " . d " d d ' . d d " b d e tercetro esta o , sen o os seus ingentes to os a no reza a 
terra", isto é, o "primeiro estado", os nascidos na vi]as e cidades do 
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Brasil. Todos os nascidos em urna vi]a ou cidade e seus termos, do 
Brasil, eram portugueses e assim se deno1ninavam e dividiam-se em 
tres ordens: nobreza (civil e militar), clero e povo. É pois urna boba
gen1 inventada por escritores que nao freqüentaram os documentos 
históricos, considerar a populac;ao do Estado do Brasil, como formada 
de "colonos". 

Lamentavelmente, os dois jornalistas citados deixaram de citar as 
medidas tomadas pela Coroa de Portugal para proteger os índios, o 
que por si só é suficiente para se escrever um livro. Pode-se dizer que 
estou defendendo a Coroa Portuguesa e os portugueses (nascidos no 
Brasil ou nao) . Sempre apresento documentos históricos, que revelam 
a verdade. Eu sempre quis conhecer a verdade sobre.os meus antepas
sados (nascidos no Brasil e em Portugal). E a verdade documentada 
nao é a favor nem contra ninguém: é simplesmen°te a verdade. 

Continuemos. 
Após o Descobrimento do Brasil em 1500, poucos portugueses co

me9aram a se localizar em pontos da costa do Brasil. Foi somente em 
1532, coma Expedic;ao Marítima de Martim Afonso de Sousa, que cer
ca de duzentos portugueses se localizaram em Sao Vicente, e outros 
duzentos se 1ocalizaram na por ele fundada Vila de Piratininga, (hoje 
cidade de Sao Paulo) . Em 1549, Tomé de Sousa funda a cidade de 
Salvador, quando entao mais portugueses passaram a vir para o Brasil 
para povoá-lo, para civilizá-]o, para aquí criar urna extensao do próprio 
Portuga], o que conseguiram. Mas, pelo que vimos, no fim do Século 
XVI (1600), a populac;ao do Brasil deveria orc;ar pelos tres mil portu
gueses. E a Vila de Sao Paulo do Piratininga, situada no planalto, a 
cerca de doze léguas do litoral (Sao Vicente), era a que mais havia pe
netrado no Interior. Sua populac;ao de portugueses devería andar por 
uns duzentos homens. Mas, eles ansiavam por fazer crescer a sua Vila. 
Por isso, os membros da Camara da República da Vila de S. Paulo de 
Piratininga (eleitos pelo povo), lan9aram na ata da sessao de 26 de Ju
nho de 1563: 

" ... pareceu bem para o povo visto a necessidade que ternos dos 
índios e sermos poucos nesta Víla ... ". 

Aqueles homens proclamavam que eram poucos e para a Vila de 
S. Paulo de Piratininga crescer, tinham necessidade do concurso dos 
índios. Ele nao falaram em aprisionar índios, inclusive temiam alguns 
ataques a Vila, tanto que estabeleceram ao redor dela um muro de tai
pa de pilao. Eles nao tinham a mínima condic;:io de atacar, de guerrear 
os índios, de aprisioná-1os, primeiramente porque nao chegavam a 
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trezentos portugueses. E ainda principalmente, suas armas eram a es-
rpingarda-de-mecha, a prin1eira inventada na Europa, e a besta (bales
tra), um arco mecanico. Tanto um como outro exigiam cerca de quatro 
minutos para armar e descarregar, enguanto os índios com seus arcos e 
flechas nao gastavam mais do que dez segundos! 

Ora, na ata da sessao da Camarada República da Vila de Sao Paulo de 
Piratininga, de 4 de J unho de 1588, aparece seis vezes a palavra "amo", 
significando o que hoje chamamos de "patrao", "dono-de-casa", "chefe". 

A ata da Camara da República da Vila de S. Paulo de Piratininga, 
de 20 de Abril de 1589, informa: 

" ... por passar a Vila decento e cinqüenta moradores ... ". 
Por 150 moradores <levemos subentender 150 chefes de família, e 

considerando que cada família poderia ter dez membros, entre meno
res e adultos, chegaremos a conclusao de que a Vila de Sao Paulo de 
Piratininga contava, cm 1589, no máximo, mil e seiscentos moradores. 
Poderiam cerca d~ cinqüenta moradores sair pelos sertoes e matar ín
dios e tribos inteiras e regressar comos remanescentes "escravos"? lsso 
só pode passar pela cabe~a de quem nao conhece história, e preten
dendo passar-se como historiador, destila o seu ódio ao passado. 

Ao longo da História da Civiliza9ao, a denomina9ao "escravo" tem 
passado por diversas acep~oes. Assim, por exemplo, o grande poeta 
portugues Luís de Camoes, tinha um empregado considerado seu "es
cravo". "Escravo" e "escravidao" sao termos que precisam ser enten
didos, considerando ao longo do tempo, e nao como lhes atribuímos 
hoje. Assim, por exemplo, na Rússia do século passado, na regiao rural 
existiam os "servos da gleba", que deu origem ao primeiro grande ro
mance da literatura desse país, "Almas Mortas" de Gogol ( 1842). 

Dessa maneira, "escravos", que encontramos nos documentos dos 
primeiros séculos XVI e XVII, significam índios dependentes, agrega
dos as famílias dos portugueses nascidos no Brasil ou nao. 

Nao nos esque9amos: até o final do Século XVI (1600), a popula
yao dos portugueses do Brasil (aquí nascidos e na Europa), nao chega
va a cinco mil habitantes, enquanto a populayao dos índios do Brasil 
chegava a cinco milhoes, segundo os etnólogos citados pelos dois jor
nalistas já vistos. 

Mas, voltando a Martim Afonso de Sousa: quando ele chegou a Ca
nanéia com sua esquadra de cerca de quinhentos homens, despachou ao 
sertao cm direyao ao Río Paraguai, oitenta homens, sendo quarenta es
pingardeiros e quarenta besteiros. Essa bandeira partiu de Cananéia no 
día 30 de Setembro de 1531 e nunca mais regressou. Supoe-se que os 
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oitenta homens foram inteiramente mortos pelos índios Carijós (Tupí
guaranis) que dominavam a regiao. Essa foi a primeira experiencia dos 
bandeirantes portugueses em terras da América Portuguesa. Verificou 
pois Martim Afonso de Sousa que conquistar aterra dependía de como 
deviam os portugueses relacionarem-se comos indígenas, o que exigía 
um aprendizado, um conhecimento prático da psicología dos naturais 
da terra. Assim, ao fundar em 1532 as duas primeiras vilas em terras do 
Brasil, Sao Vicente e Piratininga (hoje cidade de Sao Paulo), teve Mar
tim Afonso de Sousa em mira estabelecer urna Escola de Sertanismo, a 
maneira da Escola de Sagres, que seria aliás em terra, o seu prolonga
mento. Sao Vicente seria - como foí - a ancora no litoral da Vila de 
Piratininga no sertao. 

Em concluslio: nao tinha a Vila de Piratininga, depois Vila de Sao 
Paulo de Piratininga, a possibilidade de guerrear·índios, por isso, o seu 
objetivo foi o de compreende-los, de fazc-los seus amigos, casando-se 
com suas mulheres, torná-los seus compadres, tal como consta nos do
cumentos históricos da época. Tudo isso está contido na expressao "es
cravo", que nao tinha a conotayao que lhe damos hoje, conforme já 
. 

vimos. 
Mas, depois dessa rápida digressao, passemos ao nosso objetivo 

que é o de verificar o que há de verdade naquela afirmativa segundo a 
qua) os índios em nosso território, em 1500 eram em número de cinco 
milhoes. 

Inicialmente, pelo que já mostramos, o Século XVI (1500-1600) 
está excluído desse cálculo, pelo pequeno número de portugueses (nas
cidos cm Portugal e Brasil), além das suas armas serem a espingarda
de-mecha e a besta (balestra), duas arm~s completamente ineficientes 
perante os arcos-e-flechas dos índios. Nosso cálculo comeya pois, so
mente a partir do Século XVII (1600), quando surgiría a espingarda
de-pederneira e cresceria o número de habitantes portugueses (nasci
dos em Portugal e no Brasil). 

Vamos pois, aos cálculos. Consideremos que a "matan9a" de indi
os comeyou no ano 1600, indo até 1950. Foram pois: 

350 anos x 365 días= 127.750 días. 

Desde que no ano de 1500 existiam cinco milhoes de índios e 
hoje só existem 250.000, foram pois mortos naqueles 350 anos: 

5.000.000 - 250.00 índios = 4. 750.00 mortos. 

Vejamos quantos foram mortos por día: 

4.750.00 + 127.750 = 37 índios. 
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J\ssim, durante 350 anos foram mortos 37 índios diariamente! 
,.. Isso significa que os habitantes do Brasil nada mais faziam senao 
andar a procura de índios para "assassiná-los" ! Como os índios acha
vam-se espalhados por todo o nosso território, é fácil verificar que os 
brancos do Brasil nao trabalhavam, só viviam a procura de índios para 
matá-los, e assim, nao havendo atividades produtiva, a sua alimenta-
9ao caía do céu. Nao nos esque9amos de que o número de índios "as
sassinados" por día, is to é, 3 7, teria que ser esse, pois, se os "matado
res" falhassem um día, teriam que "assassinar" 74 no dia seguintc e 
assim por <liante. 

Mas urna pergunta: - e onde nesse cálculo foram parar os que iam 
nascendo e os que eram absorvidos pelos brancos, por exemplo pelo 
casamento originando os nossos caboclos? 

Esses cálculos matemáticos mostram como aquela cifra de cinco 
milhoes de índios cm 1500 é fantasiosa. Qual o objetivo dessa fantasía? 
O objetivo é desmerecer o nosso passado, apresentando os nossos an
tepassados como bandos de "assassinos". 

Ora, segundo os meus cálculos, existiam no Brasil a época de Des
cobrimento cm 1500, pouco menos de um milhao de índios. 

Aliás, ao mesmo tempo cm que cu fazia esse cálculo e os publica
va, o jornal O ESTADO DE S. PAULO, cm sua edi9ao de 16 de Ju
nho de 1995, publicava a seguinte notícia vinda da capital dos Estados 
Unidos: 

"WASHINGTON. O arqueólogo Dean Snow, da Universidade de 
Nova York em Albany, calcula que havia 2 (dois) milh6es de habitan
tes na América do Norte, antes da chegada de Colombo, cm vez dos 18 
(dezoito) milhoes citados anteriormente. Snow, que estudou durante 
13 (treze) anos, a popula9ao dos índios Mohawk, mostrou na revista 
SCIENCE que as epidemias que ocorreram depois da chegada dos 
europeus nao mataram tanta gente como se supunha, no come90 da 
coloniza9ao, mas 200 anos depois com a vinda de crian9as da Europa. 
Antes disso, a popula9ao da América do Norte era menos numerosa, 
disse". 

Assim, o bom senso também come9a a predominar nos Estados 
Unidos, relativamente ao número de índios antes da chegada de Cris
tóvam Colombo, que nao era 18 (dezoito) milh6es, mas sim 2 (dois) 
milhoes! 

Mas, os adeptos do tal genocídio, do tal "assassinato" de índios 
por nós brancos, nao explicam por que os indios Carijós (Tupí-guara
ní) do sul do Brasil ainda hoje existcm, por que os Pataxós de Porto 
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Seguro ainda hoje existem, porque os Carajás da llha do Bananal ain
da hoje existem, se cm 1611 os Bandeirantes trouxeram para a Vila de 
S. Paulo, um indio dessa tribo, se os Bilreiros dos Bandeirantes, ao lon
go de mais de trezcntos anos, continuam hoje vivos com o nome de 
Caiapós, se os "Pés Largos" de 1599 hoje denominado Araras c~ntinu
am vivos. Essas coisas, os detratores do nosso passado nao explicam. 

BANDEIRANTES: CRIMINOSOS, 
BÁRBAROS OU ASSASSINOS? 

Em sua edi9ao de 26 de Agosto de 1978, o JORNAL DA TARDE 
da cidade de Sao Paulo, na pág. 26 traz extensa entrevista de Cláudio 
Villas Boas, na qua} ele diz, referindo-se aos Band•eirantes paulistas: 

"Patriotas acham grandes homens esses bandeirantes, eu nao. 
Nao os chamo de criminosos, mas de bárbaros, porque foram respon
sáveis pelo massacre de um ters;o da popula9ao indígena do País. Os 
outros dois ter9os foram resultado da desintegra9ao tribal, aquela coi
sa tod~. Houve alguma assimila9ao, mas mais ao norte, Mato Grosso, 
Amazonas, onde existe aquele pessoal que voce nao diferencia mui
to do índio. Mas no sul nao. Aquí foram escravizados e morreram 
mesmo". 

Inicialmente lembramos a Cláudio Villas Boas que ser patriota sig
nifica aq ueles sentimentos cívicos, de lealdade para com todos os com
patriotas, sejam os de hoje, sejam os da História, para com os quais 
ternos o dever, a obriga9ao de falar a verdade que está contida na do
cumentas;ao que eles nos legaram. 

Cláudio Villa Boas sobre os Bandeirantes diz: "nao os chamo de 
criminosos, mas de bárbaros". Mas, quem os chamou de "criminosos''? 
Cláudio nao o diz, o que significa que ele mesmo foi quem os chamou 
de "criminosos". Mas Cláudio chama os Bandeirantes de "bárbaros", 
que segundo o Dicionário Aurélio, no caso significa: "cruéis, desuma
nos, sanguinários". Afinal, em que documentos históricos e mesmo em 
Histórias das Bandeiras de historiadores honestos, leu Cláudio tais acu
sa~oes aos nossos antepassados? Em nenhuma, pois tais afirmativas sao 
inven96es de Cláudio. Mas nelas podemos descobrir as reais inten96es 
de Cláudio, isto é, que somente eles, os irmaos Villas Boas ao longo de 
quase quinhentos anos de História do Brasil sao os únicos dignos de 
serem chamados de "bandeirantes". 

Mas, onde foi Cláudio buscar essa precisao matemática de que os 
Bandeirantes "massacraram um ters;o da popula~ao do Brasil?" Essa é 
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outra inven~ao dele. Enfim, estamos <liante de u1n novo "historiador 
"dos Bandeirantes", o qual é Cláudio Villas Boas, para quem os Bandei
rantes paulistas "escravizaram e mataram índios". 

Ora, aquí vale alguns dados históricos, que apresentamos a seguir. 
Em início do ano 1590, chefiada pelos dois grandes sertanistas Domin
gos Luís Grou e Antonio de Macedo (filho de Joao Ramalho), partiu a 
primeira Bandeira em dire~ao ao grande e desconhecido sertao do In
terior do Brasil. Eram cinqüenta portugueses (nascido em Portugal e 
no Brasil), e mais índios cujo número se desconhece. Eles levavam 
somente espingardas-de-mecha, que só funcionava com tempo bom 
(sem ch uva ou vento) e alguma pólvora, além de bestas (balestras), um 
arco-e-flecha europeu. Qual a diferen~a entre esses Bandeirantes e os 
irmaos Villas Boas? Os referidos Bandeirantes ficaram quatro anos no 
vasto sertao interior, sem ninguém conhecer o seu paradeiro. Os Villas 
Boas o máximo que ficaram foi um ano no trabalho de atra~ao de urna 
tribo, mas tendo ao seu dispor embarca~oes com motor-de-popa movi
do a gasolina, mais esta~ao de rádio, mais caixa de medicamentos, mais 
armas automáticas e muni~oes, mais avioes que lhes atiravam manti
mentos, mais roupas., mais os seus vencimentos de funcionário da Ex
pedi~ao Roncador-Xingu, que ficavam depositados em suas contas. 
Tudo isso incluindo os sertanejos que os acompanhavam, e eram tam-
bém funcionários públicos. · 

E aqueles pobres cinqüenta sertanistas da Bandeira de Domingos 
Luís Grou - Antonio de Macedo? Nao possuíam nenhuma daquelas 
mordomias dos irmaos Villas Boas. Ficaram exatamente quatro anos 
no desconhecido sertao do Interior do Brasil. Ninguém nada sabia do 
seu paradeiro. Com somente urna bússola e um sextante, percorreram 
aquele vasto e incógnito sertao, chegando a foz do Rio Amazon.as, onde 
mais tarde seria fundada a cidade de Belém do Pará. Nao tinham ar
mas, roupas, remédios, alimentos, somente a roupa do corpo e macha
dos (cunhas) comos quais derrubavam árvores e faziam canoas, e lhes 
propiciavam alimentos, principalmente palmitos. Quatro anos depois, 
regressaram a Vila de Sao Paulo de Piratininga, deixando atrás deles, 
no sertao, sertanistas mortos, por doen~as e fome. Chegaram estropia
dos, quase nus, de pés no chao, com barbas e cabelos que lhes cobriam 
a nudez. Chegaram e nao encontraram seus vencimentos de funcioná
rios públicos em suas contas bancárias. Tiveram de recome~ar suas vi
das do nada. Mas aquilo que chamaríamos hoje de milagre: - como 
esses cinqüenta homens e alguns índios que os acompanhavam pude
ram percorrer todo o Interior do Brasil, onde habitavam no mínimo 
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cinco milhoes de índios (segundo os dados dos antropólogos) e sair 
incólumes, regressando a Vila de Sao Paulo de Piratininga, quatro 
anos após, isto é, no día 5 de Dezcmbro de 1593? Que milagre foi 
esse? Cabe ao novo "historiador" das Bandeiras, Cláudio Villas Boas, 
explicar. 

Quanto a sua alega~ao de que em Sao Paulo nao houve miscigena
~ao de brancos e índios, ele desconhece completamente a nossa histó
ria, pois aí estao os documentos históricos que falam fartamente dos 
"paulistas mamelucos", dos quais grande parte da gente paulista se 
orgulha de descender. 

Mas, ainda no contexto desse assunto, passemos a matéria jorna
lística de Edi1son Martins, "especial para 'O Estado' e publicada na 
cdi~ao de 11 de Fevereiro de 1979 do jornal O ESTADO DE S. PAU
LO, página 39, que escreveu: 

"A palavra sertanista contém urna péssima tradi~ao no Brasil, e 
pelo menos, na sua origem, identificava aqueles homens, que nas 'ban
deiras' invadiam aldeias, aprisionavam índios, que seriam tornados es
cravos, principalmente a partir do período em que o tráfico de nearos , o 
procedentes da Africa se torna condenado pela Inglaterra". 

Por esse período ve-se que o jornalista Edilson Martins nada en
tende de história, pois a condena~ao da Inglaterra ao tráfico de escra-, 
vos procedentes daAfrica deu-se no século passado, Século XIX, quan-
do nao existiam mais as Bandeiras paulistas. 

Em seguida, em sua matéria citada, escreve o jornalista Edilson 
~1artins: 

"Quem reabilita a expressao sertanista, no século XX, sao os ir
maos Villas Boas, já que Rondon foi muito mais um desbravador, que 
introduziu as linhas de telégrafo num país que nao tinha ainda dimen
sao precisa de suas fronteiras". . 

Tais despropósitos nao merecem qualquer crítica, pois sao escri
tos de quem nao conhece, absolutamente a História das Bandeiras. O 
objetivo é desmerecer o nosso passado, destruir a nossa História. Evi
dentemente, pretendem esses indigenistas e repórteres, desfazer os 
Bandeirantes para se exaltarem e serem exa1tados. 

O Bandeirantes paulistas penetraram em dois ter~os do nosso País, 
descobriram-no, devassaram-no, desbravaram-no, levantaram sua geo
grafía para os cartógrafos em Portugal confeccionarem os primeiros 
mapas da América Portuguesa e ao descobrir ouro, permitiram o início 
do povoamento do nosso Interior, criando um vasto território além de 
Tordesilhas, que é o Brasil de hoje, e que os irmaos Villas Boas já o 
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encontraram pronto para recebe-los no Xingu, gozando de todas as mor
ndomias de funcionários públicos, inclusive como direito de, juntamente 
com seus famulos e áulicos, pretender enxovalhar-lhes a memória. 

A IDÉIA DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

Já mostrei oeste livro, que a idéia do Parque Indígena do Xingu foi 
minha, isto é, do autor deste livro, lan~ada no dia 27 de Outubro de 
1948, na XIV reportagem n'A GAZETA sobre o Xingu, e que tinha o 
título "Regiao que deve ser transformada em Parque Nacional". lmedi
atamente a idéia foi adorada pelo Prof. Dr. Plínio Ayrosa, do Departa
mento de Antropología da U niversidade de S. Paulo (USP), que me con
vidou para projetar meu filme "Aspectos do Alto Xingu" em urna de 
suas au,Ias e dissertar sobre a idéia da cria~ao do Parque Nacional do 
Xingu, que ele apoiava entusiasticamente. Em 25 de Abril de 1949, na 
Semana do Índio em Sao Paulo, o médico Sílvio Griecco fez conferencia 
no Museu de Arte de Sao Paulo (MASP), defendendo a idéia do Parque 
do Xingu, notícia publicada na "Folha da Manha" (hoje FOLHA DE 
SAO PAULO) de 22 de Abril de 1949). O etnólogo Herbert Baldus, 
Professor da USP, em 1951, ao prefaciar meu álbum de fotografías "Ce
nas da Vila Indígena" (editado pela Edi~es Melhoramentos) escreveu: 

"A publica~ao dessas fotografías é, portanto, mais um passo para 
aproximar o cora~ao do Brasil do cora~ao dos Brasileiros. E ela cumpri
ria urna alta missao se tornasse mais urna voz no coro dos que se cla
mam pela conservayao daquele mundo do Alto Xingu em forma de um 
Parque Nacional''. 

Assim, a idéia do Parque Nacional do Xingu por mim lan~ada cm 
27/10/1948, foi imediatamente aceita e defendida pela sociedade pau
lista, e a suas repercussoes na imprensa de S. Paulo chegaram a animar 
as autoridades federais. ,, 

Em 1952, o pessoal do Serviyo de Prote~ao ao Indios (hoje FU-
NAI) e do Museu Nacional, principalmente os etnólogos e naturalistas 
dessas entidades, resolveram dar um caráter prático a idéia da cria~ao 
do Parque do Xingu, tendo contado coma boa vontade do Vice-Presi
dente da República, Café Filho, que convocou urna Comissao daque
las entidades, para elaborar um projeto de Lei criando o Parque. Eu, o 
autor da idéia e autor <leste livro, fui convidado a participar da Comis
sao, mas como teria que me locomover até ao Rio de Janeiro, o que me 
era impossível, agradecí ao convite e informei que antecipadamente já 
estava de acordo com tudo que fosse resolvido. 
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No día 15 de Maio de 1953, o Presidente Getúlio Vargas enviou 
ao Congresso Nacional o Projeto de Leí criando o Parque Indígena do 
Xingu. 

No día 30 de Maio de 1953, um sábado, A GAZETA publicou 
entrevista n1inha, na qua) em quatro colunas eu me refería a importan
cia do referido projeto de lei. É urna entrevista longa, que nao me per
mite, por falta de espayo, reproduzi-la aquí. Mas nela, abordei todas as 
quest6es relativas ao futuro Parque Indígena do Xingu, particularmente 
no que se refere as visitas de jornalistas, dizendo: 

"Ora, o Parque será um servÍ\:o governamental. Nao sei como um 
serviyo mantido como dinheiro do povo, pode ser subtraído a observa
yao da imprensa". 

• 
Mais adiante, escrevi: 
"Nao posso compreender que as tribos indígenas do Parque Indí

gena do Xingu ali fiquem eternamente, sem contato coma nossa cul
tura e a nossa civilizayao. Parece-me que esse co ntato é urna fatalida
de. De qualquer maneira, considero mais acertado que se disseminem 
conhecimentos de antropología cultural a fim de que o problema das 
rela\:Ües entre índios e civilizados adquira urna base científica. Seria 
de toda a conveniencia que esses conhecimentos fossem ministrados 
principalmente nas escolas de jornalismo, pois os futuros profissionais 
da imprensa nao teriam dificuldades quando de um futuro contato com 
o problema". 

E finalizando essa minha entrevista publicada n'A GAZETA de 
30 de Maio de 1953, eu disse, referindo-me ao meu ilustre e amigo 
distinto Prof. Dr. Herbert Bald us: 

"Meu amigo Professor colocou-se na posi9ao do índio. Pe~o-lhe que 
continue dentro desse ponto de vista. Poís está naquela posi~ao de que 
nos fa)a e justifica Melville J. I-Ierskovits, ao referir-se ao antropólogo: 

- "Como está relacionado comos povos nativos, rela~ao que é pe
culiarmente sua, em razao do seu trabalho entre eles, suas preferencias 
como ser humano sao usualmente o que se poderia esperar que fos
sem. Ele é amigo deles e, quando é possível, seu representante nos 
altos lugares onde sua vozes nao poderiam ouvir-se de outra maneira". 
(Em "Man and his works. The science of cultural anthropology"). 

Assim terminei aquela minha longa entrevista a A GAZETA de 
30 de Maio de 1953. 

Entretanto, um ano e tres meses após, o Presidente Getulio Var
gas suicidou no día 24 de Agosto de 1954. Em conseqücncia, a tramita
~ªº do projeto de leí ficou emperrada no Congresso. 
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Como já disse em tempo oportuno neste livro, em Julho e Agosto 
" de 1957, participei de urna Expedi9ao Aérea ao Brasil Central e Ama

zonia, da qual fiz extensa reportagem no vespertino A GAZETA, sob 
o título "Roteiro Aéreo do Brasil Central e Amazonia", em cuja série, a 
de numero 6 foi publicada no día 2 de Agosto de 1957 e intitulada "O 
drama do pro jetado Parque Indígena do Xingu", na qual em página 
inteira do jornal e mais meia, eu me referí ao descaso pela cria9ao do 
Parque, sugerindo que medidas governamentais, tanto no Legislativo 
como no Executivo da Federa9ao, concretizassem com urgencia aque
le desejo da Na9ao. Foi a maior matéria publicada na imprensa até 
entao, sobre o projetado Parque. 

Vejamos a idéia do Parque, de quem foi, segundo Orlando Villas 
Boas. 

Em sua edi9ao de 4 de fevereiro de 1979, na página 12, o jornal o 
ESTADO DE S. PAULO, publicou longa entrevista de Orlando Vi
llas Boas, da qual destaco os seguintes trechos: 

- "A idéia do Parque nascera mais ou menos em 1952 ou 1953. 
Mas só se concretizo u no governo de J anio Quadros". 

- "Nao foi apenas nossa (a idéia do Parque). A sugestao incorpora
va idéias do Dr. Noel Nutels, o emérito médico sanitarista, do Darcy 
Ribeiro, do Eduardo Galvao, do Luiz Alberto Torres, do José Maria 
Malcher e de muitos outros. Numerosos antropólogos defendiam a cri
a9ao do Parque, nao apenas pelo significado do estudo da cultura indí
gena, mas, também, por ser aquela área urna faixa de transi9ao do Bra
sil Central para a Hiléia Amazónica". 

Como o entrevistador perguntasse: "Mas a idéia, a princípio foi 
polemica, nao?", Orlando Villas Boas respondeu: 

- "Foi, porque nós come~amos a lutar por ela em 1952, com a 
primeira visita oficial de Getúlio Vargas feíta ao local do futuro parque. 
E continuamos enfrentando todos os obstáculos até 1961, para ver nas
cer o Parque. Até o Marechal Rondon acabou defendendo a idéia do 
Parque, já nos últimos anos de sua vida. Foi conosco até o Catete, falar 
com o Getúlio, em companhia de Darcy Ribeiro, ainda muito jovem, 
em 1954". 

- "Foi assim, que pensamos no Parque". 
Vejamos agora a entrevista de Orlando Villas Boas concedida ao 

repórter José Marqueiz: 
"Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu, salva~ao, talvez, 

do índio xinguano. Vínhamos lutando, há muitos anos, pela cria~ao desse 
parque, junto com gente ilustre, como a Dra. HeloísaAlberto Torres, o 
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Marechal Rondon, o Brigadeiro Aboim, Eduardo Galvao, José Maria 
da Goma Malcher, Darcy Ribeiro, Café Filho, Noel Nutels e Jorge 
Ferre ira". (Transcrito de "Aragar9as - Portal da Marcha para o Oeste", 
de Valdon Varjao, Senado Federal, Brasília, 1989, pág. 158). 

Nesses trechos de entrevistas de Orlando V.illas Boas, observe-se 
que ele nao admite que antes dele e seus amigos, ninguém teve antes 
a idéia do Parque Indígena do Xingu e nem mesmo os que antes dele · 
e seus recentes amigos, tivessem lutado pela cria9ao do Parque. Em
bora nenhum deles, nem Orlando Villas Boas, tivessem tido a idéia do 
Parque como também nada fizeram antes, pois nao há nenhum regis
tro público, na imprensa principalmente, de que ·o tivessem feíto. 

Essas afirmativas de Orlando Villas Boas revelam a sua personali
dade de exclusivismo, que o faz referir tudo a si próprio, o que se de
nomina egocentrismo e egolatría. 

Veja-se, por outro lado, a sua preocupa~ao em afirmar que só esta
va a seu lado, "gente ilustre". 
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PARQUE INDÍGENA DO XINGU 
UM ESTADO DENTRO DO ESTADO 

O povo brasileiro, em geral, supoe que o problema do nosso índio 
acha-se resolvido. Tal idéia é conseqüencia do amplo noticiário que há 
quase quarenta anos vem apresentando o Parque Indígena do Xingu 
como a solu~ao definitiva para a questao indígena. E os irmaos Villas 
Boas como os artífices desse milagre, até considerados por certo jornalis
ta, como já vimos, maiores que todos os Bandeirantes da nossa História! 

A verdade é que tanto o Parque Indígena do Xingu, como os ir
maos Villas Boas, sao mitos criados pela mídia (órgaos de divulga~ao). 
Neste último capítulo passo a desfazer esses mitos. 

Inicialmente, apresento um quadro comparativo entre as áreas e 
os números de habitantes de alguns países e estados brasileiros, e a 
área do Parque Indígena do Xingu; e o nú1nero de seus habitantes in
dígenas, em rela~ao ao total do Brasil. 

Área em Km2 Densidade 
Países e estados (quilometros Popula~ao em milhóes (habitantes 

quadrados) por km2) 

Líbano 10.400 3 . 100.000 298 
Israel 20.700 5.800.000 280 
Sergipe (Bra) 22.050 l.605.257 73 
Alagoas (Bra) 27.933 2.685.421 96 
Albania 28.748 3.500.000 121 
Armenia 29.800 3.600.000 121 
Bélgica 30.518 10.100.000 331 

Parque Indígena 
do Xingu 32.700 4.000 O, 1 
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PARQUE INDIGENA DO XINGU 
ESCALA 

. O 25 50 75 100 125 150 Km 

el ~l~~l~IE§§~l!!!!!!!~ISJ 

Área do. Parque 32. 700 quilómetros quadrados. 
Populac;ao: 4.000 índios. Densidade: O, 1 f'ndios por km2 
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Pelo quadro retro verifica-se que a área do Parque Indígena do 
Xingu é tres vezes superior a do Líbano, e pouco superior a da Bélgica. 
Mas a densidad e habitacional é insignificante: O, 1 ! 

Por outro lado, veja-se a percentagem da popula9ao de índios do 
Parque Indígena do Xingu em rela9ao a popula9ao total de índios do 
Brasil: 

4.000 X 100 

250.000 
= 1,6% 

• 

Arredondemos esse número para 2%. lsso significa que de cada 
100 (cem) índios do Brasil, somente 2 (dois) estao no Parque Indígena 
do Xingu. 

Esse número significa que o Parque Indígena do Xingu resolveu 
somente 2% dos problemas de todos os índios do Brasil. Mas, assim 
mesmo, resolveu o Parque Indígena do Xingu o problema dos seus 

~ 

4.000 índios? Nao resolveu. E o que passo a mostrar em seguida. 
Inicialmente relembro aquí o que já proveí com documentos neste 

livro; a idéia do Parque Indígena do Xingu foi n1inha, lan9ada publica
mente na edi~o d'A GAZETA de 27 de Outubro de 1948, e imediata
mente foi apoiada por professores de ciencias sociais da Universidade de 
Sao Paulo (USP), além de outras personalidades de Sao Paulo, inclusive 
com a aprova9ao da sociedade paulista. Entretanto, Orlando Villas Boas, 
contrariando a verdade histórica, afirma que a idéia foi dele, no ano 1952. 

Assim, Orlando Villas Boas já inicialmente assume a posse de urna 
idé ia que nao é sua, como objetivo de mostrar que o Parque Indígena 
do Xingu é ele e ninguém mais a nao ser ele. Tudo deve girar em 
torno dele, exclusivamente. Vejamos, a propósito, o que o jornal O 
ESTADO DE S. PAULO, em sua edi~ao de 4 de Fevereiro de 1979, 
página 12, publicou, reprod uzindo as seguintes palavras de Orlando 
Villas Boas: 

"A idéia do Parque nasccra mais ou menos em 1952 ou 53. Mas só 
se concretizou no go_verno de Janio Quadros. Com essa brincadeira, 
acabamos conhecendo pessoalmente todos os presidentes da Repúbli
ca, de Getúlio até hoje. Só nao tivemos conversa sobre índios com o 
p residente Geisel. Mas já falamos até com o próximo presidente, o 
general Figueiredo. 

Um día, falávamos com Juscelino, pedindo-lhe que nos arranjasse 
o Parque do Xingu, dizendo que seria fácil, por um decreto, por urna 
mensagem ao Congresso. Era o final de sua gestao. Juscelino nos res
pondeu, entao, com certa tristeza e humor: 
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- Villas Boas, voces estao enganados. Em fim de governo, até o 
" presidente toma café frío. E nao há, muitas vezes, quen1 o sirva. 

Mas nao conseguimos o Parque mesmo. Aí veio Janio. Eu o co
nheci de cal9as curtas. Quando prefeito de Sao Paulo, ele havia visita
do o Xingu. E, pouco antes de deÍ){ar a presidencia da República, ti
nha outra viagcm marcada para o Parque recém-criado". 

Ressaltemos o tom possessivo, o exacerbado sentimento de pos
se que Orlando Villas Boas dá ao falar sobre o Parque Indígena do 

Xingu: . 
" ... falávamos com Juscelino, pedindo-lhe que NOS ARRAN-

JASSE o Parque do Xingu ... ". 
" ... mas NÁO CONSEGUIMOS o Parque ... ". 
Na realidade, Orlando Villas Boas tornou-se o senhor absoluto do 

Parque Indígena do Xingu, o scu grande objetivo. O Parque era o seu 
domínio. Era um estado dentro do Estado brasileiro. Eis o que ao jor
nalista Rodriao Arco e Flecha, na edi~ao do JORNAL DA TARDE da 
capital paulis~a de 16 de Mar90 de 1997, página SD, disse Orlando Vi-

llas Boas: 
"Nós conseguimos mantcr o Parque com rigidez total. lnstruímos 

os índios. A gente dizia para os índios: 'Se por acaso houver invasao, 
voces vao até lá e pedem para eles que saiam. Se nao saírem, voces 
voltem tres días depois e pe9am para eles que saiam. No quarto día, se 
os invasores nao saírem, briguem com eles'. E os índios perguntavam o 
que fazer se eles tivcrcm armas. Eu respondía: 'Levem também, se 
nao eles vao destruir a sua família, a sua casa e roubar a sua terra"'. 

Notemos que Orlando V!lla Boas afirma: "Nós conseguimos man
ter o Parque com rigidez total". Que significa isso? Nada mais, nada 
menos, que era ele, o senhor absoluto desse estado indígena dentro do 
Estado brasileiro. E ainda mais: instruía os índios para que expulsas
sem os invasores, com suas próprias armas, num combate sangrcnto. 
Quanto a ele, Orlando Villas Boas, ficaria espreitando tudo de longe, 
pois os chefes de estado nunca vao a frente das suas tropas. Em con
clusao: Orlando Villas Boas ignorava as leis do Estado brasileiro no to
cante as rela96es com os índios, pois considerava-se ele o chefe de um 
estado distinto, o Parque Indígena do Xingu. 

Que assim era, disse Cláudio Villas Boas em entrevista ao JOR
NAL DA TARDE de S. Paulo, edi9ao de 26 de Agosto de 1978, pá

gina 27: 
"Mas nao é vcrdade, como escreveram, que depois deste contato 

comos Kranhacacore, nós saímos 'dan9ando' ... lsto é ridículo. Os índios 
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nao iam aceitar urna coisa destas. Eles já sabem que voceé chefe. E o 
chef e r.em que ter dignidad e. Tem que ter gestos dignos". 

E em sua edi9ao de 4 de Fevereiro de 1979, O ESTADO DE S. 
PAULO, página 12, publicou entrevista de Orlando Villas Boas, tendo 
os jornalistas Ethevaldo Siqueira e Frederico Branco feíto a seguinte 
pergunta: • 

- "Que sentido tem essa segrega~ao do índio, no Parque, deixan
do-o numa área de cultura pura, com o menor contato possível com o 
branco civilizado?" 

Aoque respondeu Orlando Villas Boas: , 
- "E isso mesmo, mante-lo com o menor contato possível, mas 

dando ao índio tudo aquilo que nossa tecnología pode oferecer para 
melhorar gradativamente sua maneira de viver. Sem mudan9as repen
tinas ou quebra brusca de padrocs. Sempre pensamos assim". 

Nlais adiante, os entrevistadores perguntam: 
- "Há pouco, a revista 'lsto é' publicou reportagem mostrando a 

invasao tecnológica das tribos por rádios, motores de popa, tratores". 
Respondeu Odando Villas Boas: 
- "Esse é o despreparo incrível que o Brasil enfrenta no relaciona

mento com o índio. Sao aberra9oes". 
Veja-se a contradi9ao de Orlando, pois primeiro dizque <levemos dar 

ao índio tudo que a nossa tecnología pode oferecer, e mais adían te afirma 
que dar ao índio tecnología é urna aberra~o. Infelizmente, Orlando Villas 
Boas desconhece que a tecnología está umbelicalmente ligada ao capital. 
Portanto, para oferecer tecnología ao índio é necessário oferecer-lhe tam
bém capitais com que ele entao poderá produzir bens economicos. 

Mas, detenhamo-nos na sua atitude de defender a cultura indíge
na, o que significa em linguagem popular mante-lo no estado primiti
vo. E com que objetivo? Nada mais que exercer sobre o "primitivo" 
um domínio, do superior para com o inferior. Em última análise, um 
domínio político, assim mantendo o Parque Indígena do Xingu como 
um estado, do qual era Orlando Villas Boas o chefe. 

Mas, integrar o índio na sociedade brasilcira nao significa faze-lo , 
perder a sua cultura. Aí está o exemplo dos negros que vieram da Afri-
ca e que se integraram na sociedade brasileira, mantendo muito dos 
seus tra9os culturais, impregnando-a, como a n1úsica, a dan9a, seus sím
bolos, chegando ao sincretismo religioso. O que nao aconteceu nos Es
tados Unidos, cuja sociedade tornou-se impermeável a qualquer con
tato com o negro. Em Sao Paulo a comunidade japonesa .integrou-se 
na sociedade, na vida brasileira, mas mantendo intacta a sua cultura. 
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Mas, volto a considerar o verdadeiro estado que era o Parque Indí-
r 

gena do Xingu. Inicialmente, quando lá chegou a Expedi~ao Ronca-
dor-Xingu em Mar\:o de 1947, era a área cultural da Bacía Forn1adora 
do Xingu constituída de onze tribos indígenas, com cerca de mil índios 
representando os quatro grupos lingüísticos brasileiros. Eram tribos 
pacíficas que receberam an1istosamente a Expedi<;ao. Constituído o 
Parque Indígena do Xingu, sob a chefia de Orlando Villas Boas, ele e 
seus irmaos trataram de pacificar tribos arredias, transferindo-as para o 
Parque, que passou assim a contar com 4.000 (quatro mil) índios, divi
didos em 16 diferentes etnias, falando dez línguas diferentes e distri
buídos em 18 aldeias. 

Qual foi o objetivo dessa política? Nada mais nada menos senao 
aumentar a importancia, o poder do verdadeiro estado que era o Par
que, conforme já mostrei. Aliás, os moradores da Vila de Sao Paulo de 
Piratininga, nos seus primeiros tempos, também adotaram esse meio, 
conforme diz a ata da sua Camarada República, após dizerem os seus 
membros: 

"a necessidade que ternos dos índios e sermos poucos nesta Vila". 
Dessa maneira, a Vila De Sao Paulo de Piratininga, para crescer 

em todos os sentidos, precisava de mais gente, e essa gente eram os 
índios que conseguissem buscar aos sertóes. Os detratores do nosso 
passado, acusam aqueles nossos ascendentes portugueses de "escravi
zar" os índios, no sentido que esse termo assume hoje. "Escravo" ti
nha o significado de agregado, de dependente. Assim, as tribos que 
eram pacificadas iam para a Vila, onde os índios integravam-se na sua 
vida social, as mulheres índias casando-se comos portugueses (inclusi
ve os nascidos no Brasil eram portugueses). Aliás, essa integra~ao era 
fácil, pois fora Portugal formado, ao longo de sua história, por cerca de 
quinze povos diferentes. Tinham pois os portugueses nascidos em Por
tugal e no Brasil, um sentido universalista da sua situa~ao no mundo, 
daí que admitissem na Vjla de Sao Paulo de Piratininga, os índios·como 
gente de casa. Daí surgiriam os "mamelucos" paulistas, origem étnica 
de grande parte da gente paulista. 

Os Bandeirantes portugueses, que hoje chamamos de "paulistas", 
eram poucos, por isso, as suas Bandeiras eram formadas também de 
índios. Eramos índios, também bandeirantes. Esses índios como se-

' 
res humanos, tinham o mesmo espírito: era descobrir, conhecer. Por 
isso, integravam-se nas Bandeiras, como autentícos bandeirantes. Ali
ás, os bandeirantes portugueses precisavam da ajuda dos bandeirantes 
índios, pois estes eramos donos da terra, conheciam-lhes os segredos e 
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os seus co-naturais com quem se comunicavan1. Assim, as Bandeiras 
penetravam nos sertoes desconhecidos do interior do Brasil, lá perma
neciam por muitos anos, entrando en1 contato comas suas tribos e de
pois regressavam a Sao Paulo. Isso tudo está na documenta~ao das Ban
deiras, que alguns irresponsáveis perante a cultura brasileira, com 0 

objetivo de destruir o nosso passado, mentem vergonhosamente ao atri
buir aos nossos Bandeirantes objetivos que eles nao tinham. O objeti
vo dos Bandeirantes - está na sua vasta documenta~ao - era descobrir, 
conhecer, tanto a geografía do Interior, como ouro e mais metais e 

' eventualmente convencer índios a acompanhá-los na volta a Sao Pau-
lo, -onde eles integravam-se na vida dos seus habitantes e de outros 
índ íos ]á já existentes. Assim, no ano 1600 existiam na Vi Ja de Sao Pau
lo de Piratininga, 4.000 habitantes portugueses e lusos-tupís e 60.000 
índios, conforme refere o historiador das Bandeiras Paulistas, Taunay. 
E nesse século XVII na Vila de S. Paulo os seus habitantes falavam 
tanto o Portugues como o Tupí. 

Continuemos. 
Em sua edi~ao de 11 de Fevereiro de 1979, na página 39, O ESTA

DO DE S. PAULO publicou matéria do jornalista Edilson Martins, que 
no blo;;o "A experiencia do Xingu, agora amea\:ada", escreveu: 

"A cría\:ªº do Parque do Xingu seguir-se-iam outros, de tal forma 
que o País pudesse mais tarde revelar ao mundo e as gera~oes de ama
nha o Brasil de ontem. Infelizmente nada disso aconteceu". 

Em seguida o jornalista cita os parques indígenas que se multipli
caram e nao deram certo, entre eles o Parque Indígena do Aripuana, o 
Parque de Tumucumaque, o Parque Indígena do Pantanal, e o dos 
Carajás. E diz o referido jornalista: 

"A experiencia do Xingu, certamente a mais bem sucedida que 
se conhecia no mundo - confronto lento e gradual de culturas primi
tivas com o processo civilizatório - está amea\:ada. E amea~ada prin
cipalmente pela ansia de poder de segmentos sociais da sociedade 
civilizada ... " 

E ainda diz a jornalista Edilson Martins: 
"Os cientistas sociais insistem cm determinadas solu\:óes, resulta

dos de suas pesquisas, armados de um arcabouco teórico, muitas ve
zes, ou q uase sempre, oriundo de autores alienígenas. Sao, muitas ve
zes, discípulos do estruturalismo, e suas variantes manifesta~oes. O an
tropólogo Darcy Ribeiro, mundialmente conhecido, costuma dizer que 
nao há urna Antropología que possa substituir o indigenismo de um 
Rondon, e mesmo dos irmaos Villas Boas ... ". 
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Passo a responder ao jornalista Edilson Martins. Nenhun1 outro 
,, parque indígena deu certo, porque nenhum deles contou cotn a vasta 

soma de recursos materiais com que contou o Parque Indígena do Xin
gu, durante mais de trinta anos. Nao foi feíto um levantamento dos 
dinheiros públicos aplicados no Parque Indígena do Xingu durante mais 
tres décadas, e que consistiram em vencimentos dos seus funcionários 
públicos - irn1aos Villas Boas, trabalhadores, cozinheiros, operadores 
de rádios, médicos e enfermeiros, etc. - além de esta\:ªº de rádio, gera
dores de eletricidade e combustível, embarca\:oes com motor de popa 
e combustível, víveres, roupas e medicamentos levados de aviao, in
clusive helicóp teros. Sem contar que os funcionários públicos do Par
que - inclusive os irmaos Villas Boas - tinham seus vencimentos livres 
de gastos no Parque. 

E tinham pois os irmaos Villas Boas além dessa riqueza paramos
trar no Parque Indígena do Xingu, o apoio da mídia (órgaos de divul
ga\:ao), particularmente a imprensa, para a todo momento exaltá-los. 
Os encarregados dos outros parques indígenas nao tiveram nada disso. 
Se tivessem, teriam feíto o mesmo que os irmaos Vi11as Boas fizeram 
no Xíngu. E talvez mais, por que nao? Principalmente porque nin
guém é insubstituível. 

Maís urna vez chegamos a conclusao de que os írmaos Villas Boas 
sao nada mais que um mito. E principalmente mito criado a sombra 
desses indígenas que para a q u ase totalidade do povo brasileiro sao 
selvagens perigosos que é preciso enfrentar com heroísmo. 

Nlas, é necessário perguntar: - o Parque Indígena do Xingu deu 
certo? Antes, é necessário saber qual era na realidade, o objetivo do 
Parque. Que objetivava ele logo no seu início? Antes de tudo é preci
so considerar que os irmaos Villas Boas quando chegaram a Bacía For
madora do Río Xingu em Mar~o de 1947, nada entendiam de índios, 
comos quais nunca antes tiveram contato cm qualquer lugar do Brasil. 
Nao tinham as mais elementares no\:oes de ciencias sociais, particular
mente de Antropología e suas divisoes, Etnología e Etnografía. Seus 
conhecimentos indigenistas foram da prática com os índios e algumas 
no\:Ües de natureza científica obtidas em conversas com antropólogos 
em visita ao Xingu. Portanto, nao podiam os irmaos Villas Boas estabe
lecer qualquer política do Parque, isto é, seus objetivos para o futuro. 
Como realmente nao estabeleceram. 

Aliás, já vimos línhas atrás, as palavras de Darcy Ribeiro: 
" ... nao há urna Antropología que possa substituir o indigenismo 

de um Rondon, e mesmo dos irmao Villas Boas ... ". 
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Essa afirmativa merece reparos. Rondon nao foi um antropólogo, 
nem mesmo um indigenista, simplesmente ele, percorrendo o territó
rio nacional estendendo linhas telegráficas, ficou sensibilizado con1 a 
situa\:ªº de abandono dos indígenas, daí estabelecer urna política glo
bal de assistencia aos en tao chamados "selvagens", criando em 191 O o 
Servi\:o de Prote\:ªº aos Índios (SPI). Tanto, que Rondon, chegando a 
Serra dos Parecís, facilitou a ida de Roquete Pinto para estudar os 
Nhambiquaras, oque este fez, cu jos resultados publicou no livro "Ron
donia'', que lhc conferiu a con di\:ªº de antropólogo. Procede u Roque
te Pinto como um verdadeiro dentista, preocupado em revelar a cultu
ra indígena, sem a mínima auto-exalta\:ªº através da imprensa. 

Mas talvez, o maior exemplo de dedica~ao aos índios, foi o do ale
mao Curt Unkel, nascido em Jena, em 1883, tendo vindo para o Brasil 
em 1903, com vinte anos. Em 1905 dedicou-se inteiramente a causa 
dos indígenas brasileiros, os quais amava tanto, que adotou um nome 
indígena: Curt Nimuendajú. Durante trinta e cinco anos viveu entre 
os índios, sem sair de suas aldeias, exceto para entregar as editoras a 
sua vasta obra sobre Antropología, o que o tornou conhecido mundial
mente nos meios científicos. Faleceu em 1940, na _aldeia dos índios 
Tukuna, no norte do Amazonas. Curt Nimuendajú preocupou-se "sem
pre com as· conseqüencias desastrosas que o contato interétnico de
sencadeia sobre as gera~oes tribais, sugerindo medidas destinadas a 
atenuar-lhes os efeitos e formulando pro jetos para a pacifica~ao de inú
meros grupos". (Grande Enciclopédia Delta-Larousse, verbete "Ni
muendajú"). 

Outros exemplos poderíamos citar, como o do Padre Colbachini, 
que dedicou sua vida aos índios Bororo cm Mato Grosso, sobre os 
quais escreveu trabalhos importantes. Inclusive poderíamos citaran
tropólogos e indigenistas, brasileiros e estrangeiros, missionários ou 
nao, que até hoje se dedicam aos estudos científicos dos índios brasi
leiros, com poucos recursos materiais e esquecidos da mídia (órgaos 
de divulga9ao). 

Ora, quando os irmaos Villas Boas chegaram ao Alto Xingu, nao 
tinham as mínimas no9oes de indigenismo, mesn10 porque o objetivo 
da Expedi9ao Roncador-Xingu nao era estacionar nesse local, mas sim, 
aí permanecer por algum tempo e reiniciar a marcha em dire~ao a Ma
naus ou Santarém, no Río Amazonas. E nesse final, a Expedí~ao se 
dissolveria e os irmaos Villas Boas pcrdcriam o seu emprego. Mas, as 
circunstancias advindas coma queda do ditador Getúlio Vargas, acaba
ram por levar ao desmantelamento da Funda~o Brasil Centra] e da 
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Expedi~ao Roncador-Xingu, passando os irn1aos ViJlas Boas a funcio-,, 
,... nários do Servi~o de Prote~ao ao Indios (hoje Funda9ao Nacional do ,, 
Indio), chefiando o Posto do Jacaré. Foi pois nesse contato comas tri-
bos indígenas do Alto Xingu, que os irmaos Villas Boas se tornaram 
indigenistas, posteriormente Orlando Villas Boas tornando-se diretor 
do Parque Indígena do Xingu, coma sua cria9ao em 1961. 

Mas, o que tornou os irmaos Villas Boas conhecidos foi a mídia (jor
nais, revistas, televisóes e rádios), pois pela primeira vez cm nossa histó
ria, esses profissionais dos órgaos de comunica9ao puderam ter acesso a 
índios em seu estado natural no Parque Indígena do Xingu, e lá conhe
cer os irmaos Villas Boas, mas particularmente Orlando Villas Boas que 
era - e ainda é - um hábil político com grande facilidade de envolver e 
convencer os seus interlocutores, com urna gesticula~ao e fala exaltados. 
Tudo isso fez dos irmaos Villas Boas um mito, os indigenistas - antropó
logos que resolveram o problema dos índios brasileiros. 

Mas, voltamos a pcrgunta inicial: o Parque Indígena do Xingu re
solveu o problema dos índios brasileiros? 

Nao resolveu, ne1n ao n1enos o dos índios do próprio Parque. Re
cordemos que as onze tribos indígenas do Alto Xingu, quando lá chegou 
a Expedi~ao Roncador-Xingu eram pacíficas, inclusive desde o século 
passado quando entre elas esteve o antropólogo alemao Karl von den 
Steinen, cm 1884, tendo escrito urna importantíssima obra científica, 
ainda nao superada, trad uzida do alemao e publicada sobo título "Brasil 
Central" em tradu~o de Catarina Baratz Cannabrava, pela Companhia 
Editora Nacional em Sao Paulo, cm 1942. Assim, essas onze tribos da 
Bacía Formadora do Río Xingu, também chamada Alto Xingu, sen1pre 
estiveram em contato com os brancos, e quando aí chegou a Expedi9ao 
Roncador-Xingu, em Nlar~o de 1947, nao teve problema algum cm en
trar em contato comos seus indígenas. Só após, coma cria~ao do Parque 
Indígena do Xingu, em 1961, é que os irmaos Villas Boas resolveram 
pacificar oito tribos distantes e transferí-las para o Parque com o que, a 
sua popula~ao indígena chegou a 4.000 (quatro mil). 

.ivlas, é de se perguntar: - essa transferencia de oito tribos para o 
Parque Indígena do Xingu resolveu o seu problema? Nao. Nao resol
veu, como veremos. 

Em sua edi~o de 13 de Outubro de 1996, O ESTADO DE S. PAU
LO (Caderno 2, Especial-domingo) publicou reportagem dos jornalistas 
Ulisses Capozoli e Itamar Miranda, sobo título "Por que os brancos fa
zem isso coma gente?", e subtítulo. "No Xingu, e nao só entre os Caia
bís, come~a a prevalecer a idéia de que eles foram 'enganados' pelos 
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irn1aos Villas Boas: Orlando, Álvaro , Leonardo e Cláudio, responsá
veis pela cria9ao da reserva". 

Relataram esses dois jornalistas, que os índios Cajabís, levados para 
o Parque Indígena do Xingu pelos irn1aos Villas Boas, abandonaram o 
Parque e retornaram ao local das suas antigas aldeias. 

No come90 do ano 1997, foi a vez dos índios Panarás, também 
denominados Krenhacarores ou "índios gigantes" também pacificados 
e levados para o Parque Indígena do Xingu, abandonaram-no e regres
saram ao local das suas primitivas aldeias. O relato da transferencia foi 
feíto pelo jornalista Leao Serva, no JORNAL DA TARDE de S. Pau
lo, edi9ao de 23 de N1ar90 de 1997, páginas 4D e SD, em reportagem 
intitulada "A história da vol ta dos índios gigantes", isto é, os índios 
Panará, também denominados Krenhacarores, pacificados e levados pe
los irmaos Villas Boas, para o Parque Indígena do Xingu há 22 anos. O 
repórter Leao Serva foi ao Parque Indígena do Xingu, viu e relatou a 
vol ta dos índíos Panará, Krenhacarores ou "índios gigantes". Eis o re
lato do jornalista Leao Serva, que viu a volta desses índios, levados há 
22 anos pelos irmaos Villas Boas, para o Parque Indígena ao Xingu: 

"Meninos da cribo viajam dentro do bimotor lslander da mesma ,, 
Funda9ao Nacional do Indio, que os leva do Parque Indígena do Xin-
gu para sua terra de odgem, de onde seus país e avós foran1 retirados 
cm 1975. Termina assim a história de um exílio de 22 anos. É a primeí
ra vez na história do País que urna tribo recupera suas terras depois de 
tanto tempo. Foram nove voos para levar 57 crian9as e 40 adultos - a 
maior parte mulheres-que o Jornal da Tarde acompanhou con1 exclu
sividade na nova aldeia de Nacypotire. 

Eles sao os últimos a n1udar para a nova aldeia, erguida por um 
grupo que ao longo dos últimos dois anos construiu casas, plantou ro-
9as e abriu urna pista de pouso para receber a tribo toda. Os Panará sao 
agora 178 índios e se sentem fora para comandar o próprio destino. ,, 
Entre as duas cenas, os Panará - ou Krenhakarore, Krenakore ou Indi-
os Gigantes - viveram urna das maiores tragédias da história das tribos 
brasileiras neste século: em apenas do is anos, os estimados 600 índ íos 
que formavam a tribo no momento do contato foram rcduzidos a 79 
pessoas, enfraquecidas por um coquetel de doen9as formado por gri-

1, . " pe, sarampo, ma arta e outras .... 
Mais adiante diz o jornalista: 
"A nova área dos índios Panará se divide entre os estados do Pará 

e do Mato Grosso, cerca de 200 quilomctros a noroeste do Parque In
dígena do Xingu, de onde eles sairam depois de 22 anos". 
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E continua o jornalista: 
" "É impressionante a fartura de alimentos na nova aldeia, que eles 

também apontam como diferencial em rela~ao a vida no Parque do 
Xingu. Em 22 anos de exílio no Parque, eles mudaram sete vezes de 
aldeia, sempre procurando urna terra mais fértil e matas com mais ca~a. 
IVlas nunca encontraram. Teceya Panará, que com apenas 41 anos já é 
um dos homens mais velhos da aldeia, diz: 'Xingu, nao tinha nada. 
Cade banana? Nao tem. Cade abóbora? Nao tem. Agora tem muito, 
tem banana, tem tudo". Mais adiante escreve o jornalista: 

"Hoje os índios tem um padrao de consumo confortável: homens 
chegam a aldeia com ca~a, rapazes saem dorio com peixes e as mulhe
res trazem da ro~a urna fartura de coisas. Todas as casas tem do lado de 
fora um jirau coberto de abóboras como urna espécie de bandeira da 
fartura que voltaram a ter pela primeira vez. E todos repetem a convic
<;ao do pajé Kreton: 'Aqui tem fartura, no Xingu ro<;a é feia e pobre, 
nao da va nada"'. 

E continua o jornalista: 
"Em 1975, a FUNAI e os irmaos Villas Boas decidiram retirar os 

Panarás que restavam de suas terras e remove-los para o Parque Indí
gena do Xingu, como urna infraestrutura melhor para cuidar deles. 
IVIesmo assim, outros 20 índios morreram após a transferencia". 

Eis pois que voltamos a pergunta: valeu a pena o erário nacional, 
ou seja o contribuinte, ou mais precisamente o dinheiro dos cidadaos 
brasileiros, durante mais de trinta anos ter sido gasto de urna maneira 
volumosa, da qual nao se tem nem urna simples idéia, com somente 
2% (dois porcento) dos índios brasileiros? E os outros 98% (noventa e 
oito por cento) que receberam? Afina!, qual o resultado prático para os 
índios brasileiros em sua totalidade e para a própria nacionalidade? 

A resposta é: ninguém ganhou nada com Parque Indígena do Xin
gu, a nao ser os próprios irmao Villas Boas, que a mídia elevou a condi
<;ao de mitos. 

Mas vejamos, um testemunho insuspeito, o do escritor Antonio 
Callado, autor do romance "Kuan1p", que se passa no Parque Indíge
na do Xingu, e amigo particular dos irmaos Villas Boas. Dias antes de 
falecer, Antonio Callado foi entrevistado pelo jornal FOLHA DE S. 
PAULO, entrevista publicada no dia 26 de Janeiro de 1997. Perguntou 
o repórter a Antonio Callado: 

- "Como foi a sua primeira viagem ao Xingu?", ao que ele respondeu: 
"Nao tenho mais esperan<;as. Fazer o que com os índios? É la

mentável, mas nao há o que fazer comos índios. Passou o tempo. Voce 
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podia ter feito escolas para índios. e agora ce r urn grupo de índios for
mados. tvlas cade? Onde estao as universidades? O que os índios apren
dcram? Para cada indio alfabetizado que vocc cnconcra, há 500 que 
nao sabem urna palavra". 

~las, nao sao os parques indígenas e mesmo as reservas indígenas 
un1a forma de confinan1ento, de discrin1ina~ao, de segregai;ao racial? A 
propósito cscreveu un1 antropólogo: 

" ... o mito racial está ben1 itnplantado no espírito dos ho1nens. Pro
vavelmente porque confundin1os as características físicas e culcurais. 
(. .. ) ... o racismo nao se limita a afirmar que os hon1ens sao diferentes 
uns dos outros, n1as insiste no fato de que alguns sao superiores a ou
tros. E isto nao surge por causa da cor da pele ou da forn1a do nariz, 
mas sitn, em conseqüencia de cricérios socia is e cultura is". (Robe re 
Clarke, ''Do Universo ao Homen1", tradtu;ao do frances, Edi~oes 70, 
Lisboa, 1988, pág. 68). 

Afirma pois, esse cientista, que os critérios sociais e culturais sao 
urna forma de mascarar o racisrno. Ora, Orlando Villas Boas lan1enta a 
progressiva perda da cultura indígena, em conseqüencia do contato com 
nós civilizados. 

Vejarnos trechos de un1 artigo do escritor peruano \ largas Llosa, 
intitulado "O canto das sereias". publicado n 'O ESTADO DE S. PAU-
1.0 de 14 de J ulho de 1996, ao comentar o livro "Es tarde para el hom
bre", do poeta colombiano \Villiam Ospina. Escreveu ·vargas Llosa: 

"Nao sei se o tau1naturgo prosador que tais doutrinas prega, teve 
ocasiao de ver de perto as culturas primitivas em que a razao ainda nao 
derrotou o sagrado e que vivero em religiosa con1unhao com o n1undo 
natural. Receio que nao, pois se o tivesse feíto, duvido que sustcntas
se urna visao tao ocimista e invejável de tais culturas, e tao abornin<ivel 
da modernidade. 

Eu, sin1, vi tais culturas em tres continentes e minha impressao é 
que nclas a vida está longe de ser tao idílica quanto aparece nos sedu
tores ensaios do autor. Estou convencido de que nao existe povo pri
mitivo que nao o queira deixar de ser - isto é, nao aspire a ter escalas, 
hospitais, prote<;ao legal, salários dignos, oportunidade de melhorar, a 
nao vivcr na inseguran~a e no n1edo do que ~larx (sin1, ~1Jarx!) chama
va de 'cretinismo da vida rural' E a prova é que todos os que puderam 
se modernizaram. Os que nao se modernizaram, os que continuam vi
vendo nessa suposta felicidade bucólica do mundo n1ágico-religioso, 
con10 tantas tribos amazónicas, sao aqueles, a que1n nao se permite 
faze-lo, seja pela incúria ou torpeza dos governos, seja porque, como 
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em tanto países africanos, seu primitivismo é a melhor maneira que 
(' tem os caciques de se servir deles para seus fins políticos( ... ). Por isso, 

esses povos, cuja identidade cultural os ecologistas culturais do Oci
dente (e nao apenas eles) gostariam de manter intacta, estao sendo 
exterminados em todo o mundo - nao só em Ruanda e no Brasil -, de 
forma sistemática". 

As minhas observa<;oes por esse Brasil em que tenho andado, co
incidem comas de Vargas Llosa. Quem está preocupado em mantera 
cultura indígena intacta somos nós, os brancos, e nao eles índios. Os 
índios desejam integrar-se na sociedade brasileira, nós os brancos é 
que os impedimos, a pretexto de mantera sua cultura. Nao é urna for
ma de racismo chamá-los sempre de "índios"? Por que nao chamá-los 
de "brasileiros"? A propósito, leio no jornal DIÁRIO POPULAR da 
capital paulista, de 19 de Abril de 1997. página 2, notícia sobre os 98 
índios da reserva de lcatu, com 292 hectares, próxima a cidade paulista 
de Braúna, cujo cacique Candido disse: 

"Os índios entram no meio dos brancos e quando voltam a reserva 
nao querem mais ser índios, ficam com vergonha de usar tanga, de 
falar a nossa língua". 

.tvlais urna vez constatamos que os índios desejam integrar-se na 
sociedade brasileira. 

Chegamos ao final deste livro, constatando que é urna falácia con
siderar que o Parque Indígena do Xingu resolveu o problema do índio 
brasileiro, como grande parte da popula~ao do Brasil supoe. lVlesmo 
porque o número de índios do Parque corresponde a quase 2% (dois 
por cento) do total de indígenas que habitam o território brasileiro. Po( 
que entao tanto alarde sobre os indigenistas irmaos Villas Boas? 

A resposta é que a mídia criou nao só o mito do Parque, mas tam
bém o mito dos irmaos Villas Boas. A propósito, vejamos duas notícias 
que revelam com a máxima clareza, o mito em que a mídia transfor
mou os irmao Villas Boas. 

Em sua edi~ao de 8 de Dezembro de 1996, no caderno "Extra", 
página X2, O ESTADO DE S. PAULO apresenta matéria assinada 
pelos jornalistas Carlos de Oliveira e Ulisses Capozoli, onde dizem: 

"O Brasil tinha 43 milhoes de habitantes e, num misto e necessida
de política, precisava se expandir. Era o que faltava para os Villas Boas. 
Foram buscar informa<;oes na Funda<;ao Brasil Central (FBC), mas fo
ram recusados. A Expedi~ao Roncador-Xingu só aceitaría gente caleja
da e resistente. Só aceitaría sertanejos. Se a FBC só aceitaría sertanejos, 
a soluvao adorada pelos tres irmaos foi a mais simples: disfar~aram-se de 
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sertanejos, foram para Barra do Gar9as, onde a Expedi9ao ganhava for
ma, e, aí entao, foram aceitos. Na Base, Cláudio e Leonardo ganharam 
urna enxada cada um. Orlando seria auxiliar de pedreiro". 

Já vimos, na 2:1 Parte <leste livro, no seu primeiro capítulo "A his
tória do ingresso dos irmao Villas Boas na Expedi9ao Roncador-Xin
gu" que, quando tentaram ingressar na Expedi9ao em Sao Paulo, ain
da nao existia a Funda9ao Brasil Central, que só seria criada quando a 
Expedi<;ao chegasse a Barra do Gar~as, em 21 de Agosto de 1943, pelo 
decreto-leí de 4 de Outubro de 1943, quando os irmaos Villas Boas 
ainda nao haviam sido admitidos na Expedi9ao, pois só o foram na pri
meira quinzena de Fevereiro de 1994, pelo Eng. Frederico Lane, ami
go de sua família, e nao por serem "sertanejos" disfar~ados. 

Mas, em sua edi9ao de 16 de Mar90 de 1997, na página 20, publi
cou o JORNAL DA TARDE da capital paulista, matéria do jornalista 
Rodrigo Arco e Flecha, que escreve: 

"Os Villas Boas foram os líderes da Expedi9ao Roncador-Xingu, 
criada pelo governo Getúlio Vargas no início da década de 40, com o 
objetivo de desbravar o interior do país. Saíram de Uberlandia, cidade 
conhecida como 'boca do sertao', em dire~ao ao Oeste". 

Nesse trecho, o mito irmaos Villas Boas chega ao auge. Vejamos . 
Os irmaos Villas Boas nunca foram líderes da Expedivao Roncador
Xingu, primeiramente porque, como já vimos, nao foram admitidos a 
mesma, em Uberlandia, mas sim, cerca de seis meses após, na primeira 
quinzena de Fevereiro de 1944, em Barra do Gar~as (hoje Aragar9as). 
Nao sairam pois de Uberlandia, pois nesse momento achavam-se ain
da em Sao Paulo. Quanto a pretensa "lideran9a" tal faz parte do mito, 
pois a Funda~ao Brasil Central tinha a sua Base em Aragar9as, onde os 
irmaos Villas Boas foram admitidos, como vimos. E a Base de Aragar- ' 
~as sempre teve um chefe, e a Expedi~ao teve sempre como chefe, o 
Coronel Flaviano de .tvlatos Vanique. Os irmaos Cláudio e Leonardo 
em Junho de 1945, foram encarregados de dirigir a Vanguarda da Ex
pedii;ao Roncador-Xingu, em dire~ao a Bacia Formadora do Xingu, 
enquanto Orlando Villas Boas permaneceu na Base de Xavantina, no 
Rio das Mortes, sobas ordens do Cel. Vanique. 

Em conclusao: a mídia, como estamos vendo, criou o mito irmaos 
Villas Boas, e por extensao o mito do Parque Indígena do Xingu, fa
zendo crer ao povo brasileiro, que o nosso problema indígena está re
solvido. O que nao é verdade. 
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