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A PLAUDIDA como uma obra de alto sentido moral! Acusa-
sada pelo modo atrevido com que descreve o confronto 

dos sexos! Adorada pelas suas páginas de infinita emoção, 
odiada pelos seus capítulos de brutalidade e de morte! Que 
é "Mãe"? Um poema? Um libelo? Um auto-de-fé? Uma pro
clamaçãú de ateismo? 

''MÃE tt I de Ghiaroni 
É o romance provocante, surpreendente, envolvente! É 

o livro das grandes emoções reunidas, para ser lido e relido, 
sempre com novos risos ·e novas lágrimas! 
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O inesquecível $UCesso rádio-teatral da Rádio Nacional! 

O retumbante êxito do Cinema Brasil eito! 
O novo triunfo popular dos Irmãos Pongetti Editores! 

P reco: C1•$ 22,00 

Pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal 

IRM .~O S PO N G ET TI , Ed i tores 

Rua Sacadur a Cab••al, 240 -A 
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E1n vcrn1elho, no mapa do Brasil, estão assinaladas as rotas das cl uas PE7 
netrações, bem como a região de domínio exclusivo, até boje, elos Xavantes . 
En1 uma e outra, foram utilizadas todas as espécies de transporte, desde o 

civilizadfssimo avião, até a instável ubá. 
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Pi111e11tel l3arhof'n, col'siclel'arlo o n1artyr llc i)acific:lção, 1'oi cnterraclo 
ein 8. Do1ningos 

.Toão Pereira foi 0t1rru c1<1~ \'i t i1na~ 

,.itinu1s rlos xnvanlcs e~sa n1ulher 
e ~uas duas filhas foran1 socorrida~ 
lH'iO en f er1nei 1·0 elo Pôs to l>itnentel 

Barbosa 

CAPlTULO I 

A história começou nos Estados Unidos. Existe 
lá um clube denominado "Clube dos Exploradores", 
que nada tem a ver com os exploradores nossos 
conhecidos: açougueiros, padeiros, etc. Trata-se de 
nm grupo de individuas dados à aventura, constan
temente em viagens e com um compromisso reci
proco de comunicar tudo quanto de original tenham 
observado. 

O material fotográfico, , cinematográfico, do
cumentario, enfim, de qualquer especle, é por eles 
recolhido nos lugares por onde passam e enviado à 
séde do clube que realiza, assim, um magnifico mu
seu de curiosidades. 

A par do espirito diletante da organização, além 
do esporte propriamente dito, cumpre esse clube 
uma outra finalidade qual seja a de divulgar fatos, 
históricos e aspectos de lugares remotos e de dificil 
acesso. Para isso costuma editar e distribuir pelo 
mundo, diretamente da capital do cinema, as pell· 
culas Julgadas interessantes e recolhidas por seus 
socios. .. 

Estava eu, certa tarde, assistindo, na sala de 
projeção do Instituto de Cinema Educativo, à exibi
ção de um copião feito pelo cinematografista Genll 
Vasconcelos nas regiões do Brasil Central, em com
panhia daquele e do Ministro João Alberto, quando 
êste, falando a respeito do clube em apreço e do 
qual faz parte, nos sugeriu filmassemos aspectos 
curiosos do interior do Brasil, de preferência em 
zonas pouco conhecidas ou inteiramente desconhe
cidas afim de que êle as enviasse à séde da agre
miação. 
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Contou da grande curiosidade existente entre 
os socios e o público em geral dos Estados Unidos. 
de onde acabava de regressar, pelos aspectos, em sua 
maioria inéditos, dos sertões do Brasil. Haviam-lhe 
entregue, até, 5 mil metros de negativo colorido para 
que êle fizesse recolher assuntos curiosos e os man
dasse para a sua divulgação pelo mundo. 

Ao c1nematografista seriam garantidos os direi
tos autorais de exibição. A mim, a quem caberia 
realizar a parte falada da pelicula, estaria garan ... 
tida, evidentemente, uma grande aventura. 

Puzemo-nos de acôrdo, Genil Vasconcelos e eu, 
passando desde então a preparar os detalhes da 
pequena expedição a qual se realizaria apoiada nos 
recursos de transporte de que dispõe a Fundação 
Brasil Central. 

A par da filmagem em tecnicolor, reallzariameh<:; 
uma outra em preto e branco que, dividida em 
"shorts" ou como filme de longa metragem, seria 
exibida no Brasil. Um outro operador foi convidado 
e reuniu-se ao grupo, o jovem Lincoln Macedo Costa. 

Do programa de filmagem constituiriam caça
das e pescarias, dansas e rituais indigenas, desbra
vamento do sertão bruto, fauna e flora curiosas do 
Brasil remoto. 

E esta.vamos nessa fase preparatoria da viagem, 
quando alguma cousa de novo e inesperada ocorreu 
no sertão, cujas latitudes deviamos visitar vindo , 
influir direta e decisivamente nos rumos da nossa 
caravana. 

Um inspetor do Serviço de Proteção aos índios. 
(S. P. I.) Francisco Meirelles, que se encontrava há 
muito "namorando" os índios da tribu xavante , 
conseguiu contáto amistoso com esses selvicolas aos 
quais teve oportunidade de entregar os presentes 
com que aquele serviço inicia a obra de aproxima
ção com os selvagens e tenta captar-lhe as simpa- · 
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1ias. o acontecimento assun1iu características sen
sacionais porque, desde 1765, esses índios se negaram 
sistematicamente a manter qualquer contáto com 
os brancos a quem hostilizavam sempre que a sua 
ousadia os levava até o seu "habitat". 

~sse primeiro encontro se deu a 7 de agosto de 
1946 e, por circunstâncias que narraremos mais 
tarde, teve que ser interrompido, regressando Mei
relles ao Rio afim de se entender com as autorida
des dirigentes do S. P. !. e levar maior quantidade 
de facões, machados e outro objetos tão do agrado 
dos indios, para distribuir com eles. 

As possibilidades oferecidas pelas vias de comu-
11icação abertas pela Fundação Brasil Central, as 
quais criaram novas facilidades de transporte e 
abastecimento. fizeram com que Francisco Meirelles 
procurasse na Fundação apôio para a segunda expe
dição que iria realizar em complemento ao pri
n1eiro contáto obtido com os xavantes. Evidente
mente, se a nossa tarefa era realizar um filme sôbre 
cousas curiosas do sertão, essa da pacificação dos 
índios xavantes, uma das raras tribus do mundo 
que permanece hostil à civilização, seria, sem dú
vida, uma culminância sensacional para a nossa 
película. Assim foi que o segundo contáto de Mel
relles com os selvícola.s foi incluido no nosso roterio, 
constituindo o que os curiosos componentes do 
'·Explorers Club" chamariam, esfregando as mãos e 
clando pulinhos de contentes, de um "big hit". Pes
carias, caçadas e tudo mais que contavamos filmar, 
embora não tendo sido abandonadas das nossas 
preocupações, passaram para um sensato segundo 
plano. E eis porque, i10 dia 27 de setembro, tomava
mos lugar num "Douglas" do Correio Aereo Nacio
nal com destino ao aca1npamento de Xavantina, à 
beira do rio das Mortes, cujo curso dever1amos des
cer e, cinco 1'1oras depois, pousavamos na cidade de 
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Aragarças, base da F. B. C. e onde aguardamos a 
chegada de Chico Meirelles, preso ainda no Rio pelo 
emaranhado de complicações burocráticas, infor
mações protocolares e verbas, no intuito de conse
guir autorização e meios para comprar (' transpor
tar os presentes destinados aos xavantes. 

Foi assin1 que começou a história. 

' -

1) 

• 

CAPITULO II 

Mui to se tem falado, se fala e se falará .a res
peito dos xavantes. Eu pessoalmente que de índios 
só conhecia a tuberculose que um tio meu, de com
pleição franzina e espírito brilhante, apanhara no 
sertão de Goiás como inspetor do Serviço de Prote
ção aos mesmos, mart)t de um heroismo silencioso 
dessa campanha tão discutida e tão arriscada, já 
recolhi no nomadismo de assuntos a que é obrigado 
qualquer jornalista, uma porção de histórias mais 
ou menos verídicas e menos ou mais fantasticas . Não 
constituia, entretanto, o conhecimento de que dis
punha material firme para ser utilizado como base . 

O geito foi recorrer à Biblioteca Nacional, e 
com espanto encontrei apenas sõbre a matéria um 
livrinho diminuto, editado há um ou dois séculos, 
parcimonioso tanto em páginas como em informa
ções. 

"Ge11tios Xavantes" é o seu titulo. E a funcio
naria que me atendeu na Biblioteca, espantou-se 
com as preferências da minha escolha. Pela leitura 
desse discreto trabalho, chega-se à conclusão de qt1e 
a nação xavante consentiu, remotamente, em man
ter contáto com a civilização. 

Foi, como disse acima, na segunda n1etade do 
século XVIII. 

Os chefes xavantes, senhores de uma das maiores 
populações das nações indígenas, se submeteram à 
governanç.a da corôa de Portugal, de quem era, 
então o Brasil colónia. O tratado foi celebrado entre 
eles e o governador da província de Goiás, Tristão 
da Cunha. 

Afim de comemorar o acontecimento que vinha 

' 
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trazer um pouco de sossego às regiões do planalto 
central, sacudidas constantemente pelos choques 
entre os selvicolas e os colonizadores mais afoltos, 
o governador convidou os índios recem-pacificados 
para uma vjsita à capital da província. Contava êle 
com a chegada, no n1áximo de uma centena de sel
vagens e ficou tomado de pânico quando viu que 
aqueles chegavam à cidade aos milhares, entulhan
do-a, muito embora fosse pacifica e ordeira a sua 
atitude . 

Criou-'Se, então, para Tristão da Cunha um 
problema inteiramente novo na época, se bem que 
nos dias que correm seja a maior dôr de cabeça de 
todos os governos: o da alimentação. 

G-Oiá.s não dispunha de reservas suficientes para 
atender àquela inflação imprevista de estômagos e 
a fome co1neçou a incomodar os visitantes. O instinto 
guiou-lhes os passos e êles que, sem noção de pro
priedade, não podiam, em absoluto, ter noção de 
roubo, passaram tranquilamente a apanhar para 
comer tudo quanto lhes cai a sob os olhos. Esse seu 
gesto simples e plenamente justificado ante êles 
proprios constituia para os brancos um dos maiores 
saques de que há notícia em tôda a história do 
Brasil de então. A situação se tornou insuportável, 
pois, sabendo-se convidados, os índios nã.o pensavan1 
em se retirar, achando muito natural que para êles 
f ossen1 reservados os melhores qt1inhões. Essa, })elo 
n1enos, era a sua prática sempre que recebia1n ein 
suas malocas índios de outras tribus. O governador 
era in1potente para co11vencê-los da gravidade da 
situação. Esta se tornou de tal forma insuportavel 
que uma única solução surgiu aos olhos do alar
ma.do e infeliz Tristão da Cunha: pedir refôrço 
armado para expulsar os xavantes de Goiás. 

Isso foi feito. Tropas regulares, enviadas às 
pressas, carregaram contra os espantados indigenas, 

... 
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atordoados com a surpresa do ataque. Morreran1 
muitos e até hoje. para êles é inexplicavel e oclio.sa a 
atitude dos brancos. De então para cá, a traição do;:, 
brancos foi o traço caracterfstico que os marcou na 
n1emoria do indio. 

Essa atitude do governador Tristão da Cunha 
foi o rastilho de uma série de choques ar1nados. 
Naturalmente, a primeira reação do índio foi à 
altura do tratamento recebido. Pelo n1enos é o que 
se depreende da noticia que, a propósito da fundação 
àa aldeia de Carreta.o ou Pedro III é encontrada na 
REVISTA TRIMESTRAL na INSTITUTO HISTÓ
RICO E GEOGRAFICO DO BRASIL, tomo XXXVIII, 
l .ª parte, pag. 245 e 246: 

"O Governador e Capitão 'l.,ristão rla Cunha 
Menezes, fazendo sair a campo algumas bandeiras, 
110 ano de 1786, comandadas pelo capitã.o Miguel 
Arruda, para repelir os ataques coritinuos dos bar
baras Chavantes e Javaés, ordenou que se levantasse 
uma aldeia, para habitação daqueles que fDsse1n 
subjugados; e, con1 efeito, meteram mãos à obra, 
em lugar deserto e aprazivel denominado Carre-
t - t " ao. . . e e. 

Sentindo-se ludibriados e traídos, os índios 
teriam tentado vinditas, co11tra as quais Tristão da 
Cunha Menezes foi obrigado a reagir. Note-se ql~C a 
aldeia a que se refere a noticia em apreço era "para 
h,abitaçdo daqueles que fossem subjugados" o qu(;! 
não deixa dúvidas quanto aos processos de .. pacifjca
ção'' empregados pelo capitão 1'1iguel Arruda. 

A beligerância era declarada e, não basta11tc 
ela, houve, ainda outras circunstâncias que mais 
acirraram o chavante contra o branco como se pode 
lêr mais ~.deante, ainda no mesmo relato feito sõbre 
~ aldeia do Carretão, escrito por volta do ano de 
1810: 

" ... índios Chavantes e Javaés foram subjuga-

• 
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dos em numero de 3. 500. Um ataque de sarampo, 
que acometeu os colonos, matou quast todos; os pou
cos que escaparam a esta epidemia fugiram para os 
bosques . .. " 

Bela recordação levavam êles da civilização! 
Primeiro, o convite para u1na festa na qual são 

rechassados a tiros e pranchadas; depois, a perse
guição no meio da selva que sempre fôra sua; por 
fim, aqueles que tiveram a desventura de cair nas 
armadilhas que, em nome dessa mesma civilização, 
lhes fôram preparados sucumbem, aos montes, viti
mados por uma epidemia contra a qual, por se tratar 
de moléstia dos civilizados, não tinham os pobres 
bugres imunização natural, como a que têm para as 
doenças comuns das selvas. 

Assim, se êles fugiram dos brancos e os comba
teram em tôdas as suas tentativas de aproximação, 
tinham razões e de sobra para fazê-lo. 

Não dispunham êles, como é facil de calcular, 
de uma biblioteca nacional, onde o xavante-reporter 
que quizesse escrever sôbre os brancos fosse encon
trar livros que registrassem a história do massacr6. 

Essa história existe em seus cérebros, passando 
de geração em geração, através da palavra dos 
depositários das tradições nacionais. São, talvez, 
depois dos feiticeiros, os homens mais respeitados 
das tribus, esses a cuja guarda é confiado o pas
sado histórico e lendário da nação. 

Chamam-se contadores de histórias. Não dis
põem de outros elementos de fixação de fatos, feitos 
e datas senão da própria memória. Muito crianças 
ainda, quando ininúsculos curumins, na época em 
que nós os ditos civilizados começamos a frenquen
tar o curso primário, reunem-se os indios ao lado do 
velho contador de histórias da tribu, função não 
i cmunerada e ainda não p~dronizada pelo DASP. 
Dele ouvem atentamente o relato do que foram, do 

.. 
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que fizeram, do que venceram e do que sofreram 
seus antepassados. Repetem-na, em seguida, con1 a 
fidelidade que hoje co11seguimos atingir ém discos 
de vitrola. De todos os ouvintes aquele ou aqueles 
por cujos dotes de memória mais se sobressáem são 
os escolhidos para sucessores dos contadores de his
tórias depois da morte desses. Ao atingirem a idade 
em que os demais jovens empunham arco e acompa
nham seus pais nas excursões de caça e pesca ou no 
adestramento da arte da guerra, aqueles que se des
tinguiram na aula de história, permanecem no al
deiamento, ouvindo sempre e repetindo sempre, os 
acontecimentos que constituem o patrimônio nacio
nal da sua tribu. 

Ao que parece, nessas escolas não influem ainda, 
pistolões, cartas ou pedidos de qualquer espécie, isso 
porque é comprovada a fidelidade com que esses 
relatórios transpõem gerações e gerações. 

Através deles se sabe que várias iribus parentes 
dos xav.antes se submeteram aos brancos. ~les, 
porém, se mantiveram irredutíveis. Alguns indios 
xerentes contam ter ouvido dos pais dos seus ávos, 
que os ávos destes muitas vezes, durante a calada 
da noite, receberam em seus aldeiamentos já pacifi
cados a visita de amigos e parentes xavantes indo
máveis e selvagens ainda, com quem conversavam 
até que os primeiros alvores da madrugada viessem 
acordar as malocas adormecidas. Com a chegada do 
sol, retiravam-se os visitantes que, embora contando 
com amigos entre os da tribu pacificada, nã.o pode
riam permanecer entre aqueles que se haviam aliado 
aos homens que lhes retribuiram uma visita a tiros 
de clavinotes e golpes de terçado. Essas velhas ami
zades foram-se extinguindo pela morte de uns e 
outros. Assim foi que dentro de uma ou duas gera
c:ões os xerentes passaram a ser para os xavantes 
tão despres1ve1s e perigosos quanto os próprios bran-

• 
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t;U..> a quem se sub1neteram e, como a êles, todos os 
aas cten1ai.3 tribus qu<: .se sujcitaran1 à pacificação. 

Sua atitude 11ostil para com os raros brancos 
que palmllhavam aquele sertão não deixava duvida 
quanto ao apreço que lhes tinham. E, quando em 
1941, o inspetor do Serviço de Proteção aos índios 
Genesio Pimentel Barbosa, tentou realizar urr1 tra
balho de aproximação com êles, o seu sangue e de 
seus companheiros marcou, n.a.s terras do vale do 
Xingú, uma fronteira indelevel que deveria perma
necer, durante muito tempo, intransponível. 

A história desse massacre, uma das páginas 
mais alucinantes da história do S. P. !., ell a recolhi 
de uma das raras testemunhas ainda vivas, no pró
prio local da tragédia, quando em viagem para o 
meu encontro com os xavantes. 

E ' o relato feito pelo campeiro Ladislau, a quem 
coube a fúnebre tarefa de recolher os restos mortais 
do abnegado funcionário e seus companheiros. 

Essa narrativa constituirá matéria de capitulo 
posterior. 

Cito aqui o fá to, pois necessário se torna mar
car bem quais eram as disposições de espírito dos 
xavantes para com os branC'os e para com a civtll
zação ainda em 1941. 

A propósito, aliá.s, da ferocidade que sempre 
demonstraram, transcrevo, aqui, trecho de um rela
tório, apresentado, em 1931, pelo encarregado do 
Posto de ReJ,ação Indigena, de Goiás, ao tenente 
coronel Alencarlie11se Fernandes da Costa, ch.ete do 
Serviço de Proteção aos í11dios naquele Estado. 

"OS INDIOS CHAVANTES - Em vista do 
estado selvagem em que se acham, entregues a si 
mesmos (como se vê, não havia qualquer tentativa 
de aproximação com eles), velhos inimigos dos cara
jás, não perden1 oportunidade de ataca-los. No dia 
31 de maio do a110 p. p. (1930) estando alguns indlos 

' 
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carajás. n1oradores neste posto, na praia de Sa11ta 
Isabel, que fica i1a margem esquerda do rio, e en1 
frente daqui, às 9,30 da manhã, foram atacados por 
um grupo de xavantes, sendo morto a cacetadas o 
bo1n rapaz carajá Thay, e graven1ente ferido o dito 
Courixiry. Logo que esta administração percebeu o 
alarme, dado pelos carajás que se achavam 21a refi 
rida praia tomou tõdas as providê11cias para socor
re-los, seguindo para o local os .auxiliares Darcy e 
Castelo com alguns índios, trazendo para esta séde 
o corpo do desventurado Thay e Courixiry grave-
1nente ferido. Foi grande a dor c~usada por tão 
lamentavel desastre. Os parentes das vitimas fica
ra1n inconsola veis e indignados por tão triste acon
tecimento. No mesmo dia, às 12 horas, foi o corpo 
do desventurado Thay sepultado, tendo o enterro 
saído da casa desta administração para o cemité
rio dos índios Carajás. Felizmente Courixiry esca
pou da morte. Os coitados dos Xavantes, logo que 
foram percebidos fugiram. Os Carajás, a!im de dar 
expansão à justa dõr que os dominava, formaram 
bom grupo de homens, a despeito do grande esforço 
empregado por esta administração para impedir que 
êles fossem em perseguição dos Xavantes, não aten
deram e seguiram. Dias depois regressaram estro
piados,. sem que pudessemos chegar à conclusão se 
haviam ou não encontrado os Xavantes, pois foi 
grande a contradição eln que caíram". 

E, mais adeante: 
" Para que não tenhamos o desprazer de ver 

repetidas cenas como essa, reputo de grande impor
tancia e de necessidade, para .a tranquilidade de 
ambas as tribus, a pacificação dos referidos Xavan
tes". 

FaciI é calcular que, naquela época, 1930, nada 
.c;e tentára. 

Depois, ainda pela leitura de relatórios, cheia-se 
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à conclusão que, com a vitória da revolução de 30, 
o Serviço de Proteção aos índios caiu em quasi 
oue total paralisia, da qual só emergiu em 1940 ano • 

em que vamos encontrar uma ligeira referência aos 
xavan tes, no rela tório do inspetor Ciro Reverbel de 
Araujo Gois, o qual declara, depois de en carecer a 
necessidade imperiosa de tent ar a aproximação com 
êles : 

" Temos fundadas esperanças de regis trar bre
vemente n1a is uma vitória do s. P. ! ., t razendo para 
junto de 11ós esses arredios e semi- indomaveis xa.
vantes". 

• 

, 

CAPITULO m 

Para que se compreendam bem os f enômenos 
relativos à pacificação dos índios xavantes, precipi
tada últimamente, e já encaminhada para uma solu
ção definitiva, é preciso deixar agora um pouco em 
paz o cabôclo guerreiro, abrindo um parentesis. no 
relato das tentativas de aproximação, para focalizar 
um outro ângulo da história desse mesmo sertão. 

Caminhando paralelamente ao S. P. I . sent 
choques e, a principio, até, sem nenhum contáto com 
êle uma outra iniciativa se tornou responsável por 
bo~ parte dos exitos alcançados. Quero me referir à 
penetração da Expedição Roncador-Xingú, testa de 
coluna da Fundação "Brasil Central". 

Em 1943, quasi quatro séculos e meio depois da. 
descoberta do Brasil, ainda não havíamos chegado, 
sequer, à posse das terras garantidas aos descobri
dores pelo tratado de Tordesilhas. Excetuando a 
faixa de litoral e esparsas vias leste-oeste, somos 
proprietários de um ser tão enorme, um deserto não 
coloniz~do e inculto, o inspirador de poemas, por
que-me-ufanistas mas uma dolorosa e negativa 
expressão econômica. O sertão nada mais produz 
que poetas citadinos exaltados, absolutamente fóra 
da realidade, que cantam lôas à enorme extensão de 
terra sem que lhes venha à cabeça o onus que repre
senta mantê-la brasileira, inculta e incolonizada 
como se encontra. 

Não sou da citação. Entretanto, uma das defini
ções mais perfeitas que já encontrei para o cha
mado "gigante pela própria natureza" foi a de um 
economista norte-americano - eu li na tradução -
F. J . Normano o qual assim explicou o Brasil : 
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"E' um pequeno pais com a responsabilidade de 
um grande território". 

E isso sem qualquer ideia de menosprezo ou 
diminuição às nossas possibilidades presentes ou 
futuras. Atestam as suas simpatias pelo Brasil, o 
qual visitou demoradamente, os conceitos em todo 
o livro que escreveu a respeito da nossa história 
econômica. 

Totalmente descolonizado como é o sertão, não 
pode sequer ser chamado brasileiro. Eis porque quais
quer que sejam as restrições de ordem técnica ou 
administrativa que lhes façam, eu sou "fan" da 
Fundação Brasil Central. 

Não se póde discutir da oportunidade ou não 
do início dessa marcha para nós mesmos. A qual
quer tempo em que a mesma fosse começada, do 
ano de 1501 para cá, ela seria oportuna, necessária 
e imprescindlvel. Começámos tarde, aceito, mas 
começámos. E só isso redime possíveis erros que 
somente uma critica construtiva pode corrigir. 

Infelizmente esse trabalho é realizado por um 
organismo meio oficial, meio particular, subordi
nado a tramites e entraves burocráticos e à descon
fiança do capital nacional afeito ao comodismo do 
lucro facil na inversão em imóveis ou no juro ban
cário ou ainda na exploração dos "porcento" em 
promissórias a valisadas. 

Essa tarefa deveria ser uma preocupação nacio- , 
nal fruto do trabalho em co11junto de todos os 

' orgãos administrativos. 
Não raro, porém, a propria ciumada entre os 

administradores responsáveis pela coisa pública 
atraza providêncjas, cria delongas e embaraça não 
só essa como a maioria das iniciativas oficiais. 

Em todo o caso, "viva o Brasil"! 
Foi em 1943, que se iniciou esta marcha de 

recuperação. 
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os trilhos da Mogiana, inclinando-se numa tor
ção violenta de Uberlândia para Anápolis, enco
lhiam os on1bros e olhavam desdenhosamente para 
tôda a região que, dali, no rumo oeste, continua 
sendo brasileira, até às nossas fronteiras com Pa
raguai, Bolivia etc. 

D . Civilização e o Sr. Progresso por sua vez, 
que haviam tomado o trem em São Paulo, resolve
ram saltar em Uberlândia, ou seguir, penosamente, 
no mesmo trem, indo dar um dedinho de assistên
cia ao centro de Goiás. Esse exigente casal não se 
a ba.lançaria a prosseguir viagem pela . estrada ape
nas carroçavel que liga Uberlândia a Rio Verde, esta 
a Caiapônia e Caiapônia a Bom Jardim. Muito me
nos empunharia um facão e abriria uma picada que 
fosse atravessar o rio Araguaia, transpusesse o Mor
tes e encontrasse os formadores do Xingú por êle 
descendo até as florestas do Vale da Amazonia. 

Então o Ministro João Alberto pegou um facão 
' . ,. '' cteu ao coronel Matos Van1que e este saiu aman-

sando 0 ser tão" e fincando uma bandeira brasileira 
naquela verdadeira terra de ninguém. 

Economicamente as vantagens dessa penetraçã~ 
não podem ser discutidas por enquanto. Aquela é 
obra quasi que secular e seus frutos virão depois da 
colonização que, por sua vez, só se poderá realizar 
quando se garantir ao colono, ao menos, uma estrada 
de comunicação. 

Das riquezas da região, a que mais avulta é o 
diamante atraindo, com a faci11ação de jôgo, pequena 
multidão de aventureiros embalados pelas possibili
dades de uma fortuna f acil : 

Os garimpeiros. 
o garimpeiro trabalha de sol a sol, e as noite3 

de lua aprovejta-as para batear. 
o 'alvorecer já o encontra, agua até os joelhos, 

debruçado sôbre as peneiras de malhas diferentes. 
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O almôço, come-o ali mesmo, atento a que ningue1n 
venha trabalhar no seu poço. O crepúsculo se des
pede dele ainda na faina. 

Dias, muitas vezes meses a fio, êle lava o cas
calho desbarrancado das margens do rio. 

Não planta nada, não produz nada. 
Tõdas as utilidades êle as compra a crédito, para 

pagar no dia em que encontrar o que procura. 
Esse é o grande dia, talvez o último dia do 

garimpenro. 
:mie "bambuTrou" ! Uma pedra mais valiosa lhe 

salta aos olhos. 
A gritaria se generaliza no garimpo e o capan

gueiro, chamado à pressa, avalia-a com sua miopia 
especulativa. 

Aparecem, então, as contas atrazadas, as quais 
são deduzidas imediatamente do valor que dá a pe
dra. 

Enfiando uma nota de quinhentos mil réis no 
cano do revolver, o felizardo dispara tôda uma carga, 
conforme o ritual do garimpo. 

Uma salva de 38 ou 44, faz côro aos primeiros 
disparos, indo levar, aos ni...ais longínquos rincões, a 
notícia do achado. 

Nos outros garimpos, outros garimpeiros SUSI..len
dem por momentos o trabalho, orientando-se pelo 
ruído das detonações sôbre o ponto do rio em que a 
fortuna desceu. Abanam a cabeça e, entre invejosos 
e reanimados, reiniciam com redobrada furia a lava
gem do cascalho. Cada um deles se julga o próximo 
eleito da sorte. 

Naquele dia, em todo o garimpo, suspende-se a 
bateia. 

Em torno do felizardo que "bamburrou" reu
nem-se os colegas, cada qual tentando vender-lhe 
alguma coisa: aquele, cinturão de balas - a guaiaca 
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_ de que êle gostára tanto, o lenço vermelho ou o 
chapelão que êle gabára. 

Todos bebem à sua custa nos botequins da "cor-
rutela ". 

o "comércio" vive instantes de gargalhadas e 
bebedeiras, ante o olhar assustado das mulheres e 
crianças. 

A aguardente jorra, e, às vezes, só às vezes, tudo 
acaba bem, sem brigas ... 

No dia seguinte, o sol alto, com o ressaiba do 
alcool ingerido a amargár-lhe a bôca, o garimpeiro 
que "bamburrou" acorda e apalpa no fôrro da 
"guaiaca", o que lhe sobrou da riqueza da vespera . 
Uns dois ou três contos de réis. 

Espia para as margens calmas do rio e para os 
companheiros que, com agua pelos joelhos e o côrpo 
curvado sôbre as peneiras de malhas diferentes, 
bateiam sempre, e resmunga: 

- Miséria de vida! Não continúo nisso de jeito 
nenhum! 

Nesse mesn10 dia, abala com sua pequena for-
tuna, à procura de novas terras e de outro emprêgo. 

Mas o garimpeiro não sabe fazer outra coisa. 
E' como um jogador viciado nos azares da sorte. 
Marcam-no a imprevidência e a inconstância. 
Acabado o dinheiro, nada fez de util. Empobre-

ceu, novamente, em libações nos "comércios" que 
topou em seu caminho sem rumo. Não construiu 
nada, não escolheu nem assentou um objetivo de 
vida. 

E endireita para outro garimpo, o que no mo-
mento esteja mais celebrado rtas histórias que cor
rem pelos botequins e pontos de pouso do sertão e 
onde chega sem nada, "desapetrechado" e com 
:!orne. 

o capangueiro fornece-lhe tl\do .a crédito: 
roupa, casa, comida e peneiras. 



• 

1 

22 SYLVIO DA FONSECA 

Êle começa um outro capitulo da mesma vida. 
igualzinho ao anterior e ao que se vai seguir. 

M11dou, apenas, de garimpo. 
O fenômeno das monções se repete, muito em

bora sem o cunho heroico que celebrizaram os des
bravadores. 

Homens, tangidos pela cobiça, varam florestas, 
transpõem caudais e corredeiras. Sucumbem aos 
rigores da febre e da alimentação deficiente. Rasgan1 
a terra, sem que nos sulcos deixem cair uma unica 
semente, sem que nas clareiras abertas a facão para 
um pouso, construam mais que paihoças, miseraveis 
moradas interinas de quem tem pressa de ir adeante, 
ou de enriquecer depressa para voltar. 

No seu percurso, não abrem sequer estradas car
roça veis. Seu itinerário é quasi sempre circular e o 
terreno batido na ida não será palmilhado na volta. 

Sempre novas terras e nunca a preocupação de 
ficar. 

E o sertão, do qual, talvez, muito pouco ainda 
11aja virgem, permanece bruto, improdutivo, pêso 
morto na economia do país. 

A tarefa justamente de fixar essa popi1iação 
nomade e atrair novas populações sedentárlas é o 
escopo final da Fundação. Como fruto menos remoto 
da realização, existe a instalação de uma base aérea, 
a base do Xingú, que permitirá àS linha,s aéreas 
inter-continentais abandonarem as rotas IitorâneM 
até aqui usadas, com uma notavel economia, de 
tempo. Num vôo por exemplo, do Rio a Miami, nada 
menos de 5 horas serão econom1sadas. No momento, 
os aviões que vão para a Venezuela, já têm um 
ótimo campo de pouso e apôio-radio, em Aragarças, 
na confluência dos rios Araguaia e Garças, primeira 
das cidades fundadas pela penetração Brasil Cen
tral. 

Nessa segunda descoberta do Brasil, foi traçado 

FRENT E A F RENTE CO~i OS XAVANTES 23 

um rumo que respeita o território da nação x~v~~te. 
Dada sua declarada hostilidade contra os civiliza
dos - o terror espalhado pelas atrocidades que come
tem contra penetradores desavisados e isolados for
mam com um contingente apreciavel na crónica da
quele sertão - tôdas as providenci~ _foram toma
das para que os homens da Expediçao Roncador
Xingú não tivessem qualquer contáto com êles, pois 
as consequências disso poderiam resultar num con--
flito desastroso. 

Assim como bons vizinhos que se ignoram, mas 
se respeit~m, viviam os desbravadores da Fundaç~o 
e os xavantes. O sertão, entretanto, passou a movi
mentar-se de uma maneira estranha. Os aviões que 
exploravam as regiões desbravadas e que levavam a 
pontos mais avançados da picada aberta pel~s expe
dicionários de vanique os elementos e suprimentos 
de tôda a espécie, começaram a cruzar os céus em 
varios sentidos. 

o ronco daqueles passaras desconhecidos, invul-
neráveis àS flexadas e rumorosos como até então ali 
só con..c:;eguira ser o trovão, começou a inquietar os 
índios. Os rios, por sua vez, passaram a ser rasga
dos por embarcações mais rápidas que as suas ubás, 
mais resistentes que as suas balsas e que, à põpa, 
traziam agarrados pequenos aparelhos que giravam 
e as faziam correr. O cheiro da gazolina e do oleo. 
penetrou-lhes, forte, nas narinas, sobre~ujando as 
emanações da mata tão suas conhecidas. Tudo 
aquilo eram petrechos dos brancos civilizados con
tra os quais se tornavam impotentes os recursos de 
que dispunham. 

os velhos contadores de histórias das nações 
selvagens, que repetiam aos seus contemporâneos as 
histórias que haviam recolhido dos contadores que 
os precederam, não encontravam, por mais que vas
culhassem a memória, nenhuma referência remota 
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sôbre os estranhos fenômenos a que assistiam. As 
perguntas dirigidas a êles ficavam sem resposta. 

Os feiticeiros, também, não sabiam de esconju
ros, dansas ou ritos capazes de afastar de uma vez 
por tõdas, a presença daqueles fenômenos inexpli
cáveis. Seu prestigio definhava, à proporção que se 
patenteava a fraqueza de sua oniciência. 

E a mentalidade primária do 1ndio se deve ter 
impressionado com a queda dos seus 1dolos. 

O contador de histórias, depositário das tradi-
ções da tribu, escolhido quando ainda criança, entre 
os mais vivos e atilados "curumins", adestrado du
rante tôda a juventude para repetir, sem aumentar 
palavra, o relato dos feitos de seus antepassados 
pelo velho contador a quem devia substituir, o 
l1omem que sabia tudo, era impotente para explicar 
o que então ocorria. 

O feiticeiro, expressão máxima do poder, que 
lutava com os deuses maus da caça e da pesca, que 
sabia como agradar a deusa da chuva, aplacar a ira 
dos senhores do fogo e do raio, nada podia contra 
aque1es pássaros cujo vôo rumoroso levava o pânico 
às mulheres e às crianças nas aldeias. 

Dentro da mentalidade infantil do indio deve ' se ter delineado uma impressão de respeito ao pode-
rio do homem branco. 

E êle que atacava sempre e vencia sempre, temeu 
pela primeira vez. 

' 

CAP!TULO IV 

Meirelles encontrou, ao assumir a chefia do 
pôsto "Pimentel Barbosa" para iniciar a tarefa de 
ent rar em contáto e pacificar os indios xavantes, 
essa mentalidade amedrontada já por aquela in
cursão que, embOra pacifica, criava para o índio 
problemas novos e insolúveis. 

Limitados dentro do território que lhes foi 
legado, um polígono que tem como base, ao sul, o 
rio das Mortes, ao norte e paralelo à base, o fecho 
da serra do Roncador, o Coluene e o Curusevo a. 
oeste e a leste, finalmente, o Araguaia, os xavantes 
divagavam, não raro, em excursões extrafronteiras, 
atravessando o Mortes e descendo até o vale do 
Pindaiba, isso porque, a oeste e noroeste, os Calapa
los, Guicúrus e os terriveis Suiás, barravam-lhes 
agressivamente a passagem. 

Uma penetração naquele rumo significaria 
inexoràvelmente a guerra. 

A leste, a civilização, e a nordeste, já na ilha do 
Bananal, a tribu pacificada dos Tapirapés torna
vam-lhes proibidos esses rumos. 

De fórma que, durante muito tempo, foi somente 
a rota para o sul que lhes permaneceu aberta. 

Esta agora também se lhes fechava, caminho 
que é da penetração Roncador-Xingú, que ali vai 
plantando, lenta e trabalhosamente, umas semen
tes de civilização. 

O xavante é preguiçoso ou, se atentarmos me-
lhor ao seu carater nômade, chamá-lo-emos coe-
rente. 

Habituado a palmilhar a terra, não vê no rio 
uma via de comunicação, mas, sim, o obstáculo que 

• 
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separa duas porções de terra firme por onde êle 
pode e costuma caminhar. 

Essa, a meu ver, a razão por que êles jamais 
constróem embarcações como os demais indios. Li
mitam-se a amarrar troncos uns aos outros, impro
visando balsas com um certo grau de flutuabilidade 
e nelas atravessam a corrente. Chegando à margem 
oposta, abandonam o primitivo aparelho e sáem nas 
suas longas caminhadas sem a preocupação de re
gresso ao ponto em que desembarcaram. Quando tive
rem que voltar, em qualquer ponto da margem cons
truirão outras balsas toscas e atravessarão de re
torno o rio. Essa sua aversão pelas cousas de nave
gação terá contribuido para que êles nunca se tenham 
perdido em explorações na margem sul do rio das 
Mortes, pois, se o fizessem, t eriam descoberto que a 
faixa de terra que lhes ficava proibida pelo avanço 
da Expedição Roncador-Xingú era bem pequena e 
que lhes sobrava ainda uma vasta zona de sertão 
bruto para continuarem a viver sua vida selvagem. 

A verdade, por estas ou outras razões, é que os 
xavantes se sentiram constrangidos num anel for
mado pelos desbravadores e pelos próprios indios de 
(lUtras tribus, que disputarTam a sangue a intromis
são em seu território. 

Seus processos de elaboração mental são primi
tivos. Ante um problema novo, eles vacilam indeci
s os e a que$ão que ora se apresentava era por 
demais complexa. 

Uma questão que, civilizadamente, podemos pla
nificar nesse dilema: ou realizar uma política de 
aproximação com os seus vizinhos, transigindo com 
a civilização, ou se submeter à guerra em todos os 
'"fronts". 

Só assim se póde compreender a atitude com
:Placen te as.sumida pelos xa van tes para com Fran-

• 
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cisco Meirelles e seus homens, bem diversa daquela 
que tiveram para com Pimentel Barbosa. 

Aquele funcionário, ao assumir as funções em 
que seu colega perdera tão trágicamente a vida, 
estudou detalhadamente tõdas as tent.ativas ante
riores de aproximação, tôdas as reações produzidas 
no 1ndio pelos gestos e iniciativas dos brancos e, final-

• 
mente, tôdas as causas prováveis dos fracassos de 
seus antecessores. 

Grupos de xavantes já tinham sido topados, va
gando pela margem do Mortes e, n essas ocasiões, 
não h aviam tomado a iniciativa de um ataque. 
Pareceu-lhe, portanto, propicia a organização de 
uma expedição que fosse ao próprio centro da nação 
xavante e com êles, numa figura poética apenas, 
fumar o cachimbo da paz. Digo poética porque os 
xavantes não fumam, embora gostem de fumo de 
rôlo para mascar. 

Inicialmente, mandou construir, .a seis quilôme
tros da margem do rio, sôbre a picada aberta por 
Pin1e11tel Barbosa, um pequeno rancho, onde dei
xava de tempos a tempos alguns presentes. 

Estes eram apanhados pelos índios, mal os 
homens do S. P. I . se afastavam. Depois de alguns 
dias desse trabalho, que em pescaria se chamaria 
"engõdo", partiu acompanhado por nove homens, 
repetindo o trajeto de .seu malogrado antecessor. 
Dois dias depois, chegava ao acampamento onde 
Pimentel Barbosa e seus companheiros haviam sido 
massacrados. Das ruínas daquele, ergueu um pe
pequeno girau, coberto de palhas, em tudo idêntico 
ao primeiro levantado a uma légua da margem. Era 
preciso que os selvagens associassem à expedição a 
ideia dos presentes que lhes eram deixados. 

Sôbre o girau depositou pequena quantidade de 
facões, enxadas, etc., retirando-se com os seus 
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homens para o bosque, onde haviam amarrado as 
rêdes a cerca de duzentos metros dali. 

Tudo na mata atestava a proximidade do:s in
dios. Eram pios estranhos de pássaros; eram silvos 
e assovios cuja procedência não deixavam dúvidas· , 
eram arbustos e galhos que se moviam sem que 
nenhum vento os soprasse. Tudo isso, porém, sem 
que fosse possível vislumbrar um único ser humano. 

Passada, mais ou menos uma hora, voltaram ao. 
ranchinho constatando que tudo quanto haviam dei
xado fôra levado pelos selvícolas. 

Agitando, então, facões, enxadas e machados, 
passaram a chamá-los por gestos e atitudes de sim
patia. 

Jâ se dispunham a deixar nova remessa de obJe
tos, quando ocorreu o sensacional: abandonando os 
e.sconderljos ern pequenos grupos, tendo à frente o 
que parecia o chefe, os xavantes, se vinham aproxi
mando, desarmados, trazendo, apenas nas mãos fle
xas inofensivas, pois os arcos haviam sido deixados 
21os esconderijos. 

Facil de calcular a emoção deste momento. Po:r 
melhor que soubessem das manhas e ardis emprega
dos pelos indios, por mais que estivessem preveni
dos contra os mesmos, uma surpreza era sempre pos
sível. 

Mas eram as melhores as intenções dos fndios. 
Próximo, ardiam os restos de uma fogueira feita 

na véspera, à hora do crepúsculo. 
E se iniciou um entendimento por gestos. urr1a 

conversação mímica que deveria durar algum tempo. 
A entrega dos facões e outros presentes, cujo numero 
escasseava perigosamente à proporção que novos 
índios se aproximavam, começou a ser feita pessoal
mente. 

O número de selvagens entretanto, aumentava 
numa progressão assustadora. 
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Para se precaver Meirelles deu ordem aos seus 
homens que se reunissem em torno dele, evitando 
habilidosamente dar-lhes as costas e serem por êles 
envolvidos. 

Foi dado o último facão dos 80 que traziam. 
Era de cerca de quatrocentos o numero de ín

dios que agora se defrontavam com os homens de 
Francisco Meirelles, os quais falavam .acalorada
mente entre si. 

Do idioma nada percebiam os homens do S. P. I. 
O estado de perene selvageria dos xavantes fez com 
que ninguem penetrasse no segredo de sua lingua
gem. O intérprete - "língua" - xerente que havia 
sido contratado para acompanhar a expedição, por 
falarem os índios dessa tribu uma espécie de dialeto 
xavante, possivelmente por medo, pretestou uma 
doença, afim de não chegar a tempo ao posto Pi
mentel Barbosa. 

A maneira, porém, por que falavam, as atitudes 
assumidas, deixavam perceber a existência de um 
grande número de descontentes com o chefe, o qual 
se mostrava conciliador e condescendente para com 
os brancos. Havia, evidentemente, na sua tribu uma 
facção irredutivelmente contraria à aproximação. 
Ali, entre aqueles quatrocentos homens, pelo menos 
trezentos e vinte não estavam satisfeitos, pois os 
brancos haviam contemplado com os presentes ape
nas oitenta deles. Era uma desproporção perigosa e 
a finalidade da expedição estava fadada a um irre
media vel insucesso. Ao envez de ter conseguido 
captar as simpatias dos xavantes, por desigualdade 
de tratamento, conseguira granjear a antipatia e a 
magua de centenas deles. 

Uma unica solução se abrta e essa foi aprovei
tada por Francisco Meirelles. 

Apontando para a rogue1ra e com esrorços so
brehumanos de gestos, fez compreender ao chefe, 

, 
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que tão acessível se mostrava, que dentro de pouco , 
voltaria. Acenderia, então uma fogueira igual àquela 
e no mesmo local. E, que, nessa oportunidade vol-, 
tassem êles também, porquanto traria mais facões 
e outros presentes em número suficiente para con
tentar a todos. 

As palavras de Chico Meirelles t oram acataaas 
pelo principal do grupo que as repetiu aos seus com
panheiros. Mas não foi difícil perceber o número dos 
céticos e incrédulos. A quasi totalidade dos indios 
dava gritos de excitação, gesticulando e se revol
vendo como em exorcismos, tal como fazem sempre 
que estão prestes a atacar. Era o momento decisivo 
da entrevista. 

Aproveitando, entretanto, um instante de inde~· 
cisão, entre eles, Meirelles fez com que os seus ho
mens montassem rápidamente e abalou serrado a 
dentro, abrindo a pata e a peito de cavalo uma 
picada em linha reta, diretamente para as margens 
do Mortes. 

A seus flancos, inviisveis quase, numa persegui
ção desenfreada por entre os arbustos do serrado os 
índios corriam flexando-os. ' 

Um dos cavalos foi atingido na anca esquerda 
e mancou na carreira. Mais dois galões, e ei-lo que 
cai, arriscando perigosamente a vida de seu cava
leiro, um dos peões de São Domingos. 

. Não havia tempo a perder, pois os selvagens já 
visavam o cavaleiro cafdo por instantes, indo uma 
flexa atingi-lo no pescôço. 

Tratava-se do empregado Neli Batista. 
Não era de gravidade, entretanto, o ferimento e 

Batista consegue cavalgar um dos animais de carga 
e, assim com o sangue a escorrer do ferimento e 
escanchado sõbre as cangalhas incómodas prossegue 
na carreira. 

Naturalmente que a pé os selvagens não pode-

.. 
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riam acompanhar a velocidade dos homens do s. 
P. I. , montados. E depois de talvez uma hora de car
reira, já as suas flexas se tornavam inoperantes 
pela distância. . 

Não era possivel, porém, parar. 
Distanciar-se cada vez mais, ao mesmo tempo 

que disparavam suas armas para o alto e foguetões 
ruidosos, para assustá-los com os estampidos, era a. 
preocupação de Meirelles e seus companheiros. 

Não seria de forma alguma interessante para <> 
êxito da tarefa começada que êles oferecessem resis
tência ~os xavantes. Tornava-se imprescindivel, já 
que haviam descoberto um pouco de bôa vontade da 
parte de u~ grupo deles para com os brancos, que 
nenhuma atitude hostil, mesmo em legitima defesa 
fosse assumida dali em diante. ,. 

O cadaver de um índio que fosse morto naquele 
momento seria uma barreira que se levantaria, nin
guem sabe por quanto tempo, entre as relações dos 
selvagens com os civilizados. 

Os que atacavam e perseguiam eram coerentes 
consigo mesmos. Movia-os não só o odio secular con
tra os brancos, - cuja traição em Goiás, lhes era 
perpetuada na memória pelas histórias que ouviam 
constantemente - como também o tratament~ 
desigual que lhes tinha sido dispensado, excluídos 
que foram, por circunstâncias que escapavam à sua 
mentalidade, na distribuição dos presentes, 

Só a flexadas sabiam demonstrar que não esta
vam satisfeitos. Morte é o castigo que dão a quem 
os engana. 

Por isso, flexavam e tentavam matar. 
~les tinham razão. 
Pesando tõdas essas cricunstâncias, foi que Mei

relles fugiu a um combate que, de resto, não era 
finalidade da expedição. Sua missão era duzentos 
por cento de paz. E essa sua atitude permitiu que o 
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serviço de pacificação prosseguisse, tendo chegado, 
meses depois, a um resultado quase satisfatcrto. 

A sua fuga se deve o êxito das posteriores mis-
sões de aproximação. • 

Galoparam os seus homelns ininterruptamente 
até as margens do rio das Mortes, onde os espera
yam as embarcações para o regresso a São Domin
gos e em lugar onde não mais os iriam atacar os 
selvagens. Ali pararam conferindo as baixas. Eram 
1ninimas: um homem ferido sem gravidade; un1 
a11imal flexado e abandonado no campo; um burro 
<ie carga extraviado. 

Tudo levava a crer que &e voltassemos ao terri
tório xavante, com facões e outros presentes em 
número suficiente para contentar a todos os que se 
aproximassem de nós, teriamas aumentado o grupo 
dos partidários da pacificação e auxiliado grande
mente a tarefa de convicção que já alguns índios 
declaradamente partidartos da aproximação com os 
brancos, realizavam junto aos seus irmãos. 

Percebia-se que êsse trabalho estava iniciado e 
o seu êxito dependeria da atitude por nós assumida. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

sete horas da manhã, de um dia de setembro 
de 1946. 

o alto-falante chama os passageiros do avião do 
Correio Aereo Nacional (C. A. N.). 

- Aeroporto Santos Dumont. Passageiros do 
C. A. N. para o rio das Mortes, queiram ocupar os 
seus lugares. 

CAP1TULO V 

Somos cerca de dois mil quilos no envólucro de 
aluminio do "Douglas,,. D. C. 3 do Correio Aereo 
Nacional, que vôa rumo ao Brasil Central. 

Dois mil quilos entre homens e carga. 
Da carga humana, a maioria é de funcionários 

da Fundação Central, em regresso ou de licença, ot1 
de viagens ao Rio para tratar de interesses de ser
viço. Quatro são curiosos profissionais, a saber: Eu, 
Genil Vasconcelos, Lincoln Macedo Costa, estes dois 
cinematograflstas e Firmino Peribaíiez, "news-ma
nager" da United Press, que vai observar "ln loco" 
a penetração Brasil a dentro, no intúito de escrever 
reportagens para o Exterior. 

No fundo, traz o seu interesse voltado para. o 
destino de Fawcett, cuja morte acabava de ser con
testada pelo aventureiro Willy Aureli o que causou 
um certo " frisson" entre os fleugmáticos britânicos, 
patrícios do explorador desaparecido. O escritório 
da United Press, em Londres, bombardeou o do Rio 
com perguntas em torno do .assunto. Peribafiez pre
tende responder a essa chuva de interrogações. 

E' estreante em vôo, mas se porta muito bem 
dentro dos solavancos do transporte militar , enquanto 
que a maioria da carga móvel recorre aos sacos de 
papel, enjoando abundantemente. 

Viajar de avião, muito embora no seguríssimo 
e estável D. C. 3, esse mesmo aparelho que, trans
formado de caça em transporte, despejou centenas 
de milhares de paraquedistas sôbre os campos e re
t aguardas de guerra, cobriu centenas de milhões de 
quilômetros em vôos de suprimento em homens e 
material, esse mesmo D. e. 3 em que eu transpuz os 
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Grandes Atlas e pousei em pleno Saara, esse avião 
por todos os t1tulos impassivel é, nessa rota e nessa 
época do ano, cometimento incõmodo. Desafiando o 
estudo de seus construtores, zombando da segurança 
e da estabilidade de sua envergadura, em vôo no 
rumo Rio-Uberlândia-Aragarças, êle sacode como 
uma coqueteleira. A explicação é facil. 

E' que estamos nos últimos meses - graças a 
Deus ! - da grande estiagem anual. 

Batidas por um sol sem nuvens, desde maio até 
agora - estamos em setembro - a~ terras se pre
param para receber as chuvas que começarão a cair 
em fins de otttubro ou princípios de novembro, pro
longando-se então, sem estiadas, novamente, até 
maio vindouro. 

E é corrente na região, en1bora eu não tenha 
elementos para qualificar de bôa ou má a prá tica 
por não ser agrónomo, queimarem-se as pastagens, 
serrado, tôda a vegetação enfim, amarelecida e caus
ticada pelo sol ininterrupto. Com as primeiras chu
vas, surgirão, nos sulcos em que a terra estalou ao 
calor das queimadas, os brotos verdes de pastos 
novos. 

Deixemos por aí a questão agronôn1ica e passe
mos a apreciar apenas a influência dessas queima
das que cobrem quilómetros e quilômetros quadra
dos, sôbre as condições de vôo. Elevando-se ao ar, 
as colunas de ar quente formam correntes acencio
nai.S, movimentando a atmosfera numa agitação 
desenfreiada. Sucedem-se os remúos e o avião vai 
aos tombos e aos solavanvos naquele ar todo esbura
cado. 

Em virtude, ainda• da intensa e prolongada 
insolação, tudo quanto é úmido evapora, fazendo 
elevar-se do solo um véo de nevoa impenetrável à 
vista, que limita o horizonte, estrangula o raio visual, 

• 

FRENTE: A FRENT~ COM OS XA V ANTES 35 

cansa os olhos, deixando apenas ao piloto uma visi
bilidade vertical limitadíssima. 

E' a chamada "bruma seca". 
E ' o "abacaxi" dos aviadores nessas travessias, 

os quais nã"O suportam mais de duas horas consecuti
vas de pilotagem em vôo de co11táto. 

Tentar devassá-la redunda numa violenta dor 
entre os olhos na altura da testa. E, assim, a maioria 
do percurso é coberto em vôo de instrumentos. 

Mesmo porque, dado o desconhecimento quasi 
que completo da realidade topográfica da região, as 
cart.as são. falhas e erradas, o que corresponde a 
aizer que é inseguro o vôo de contáto. 

Somente quando as condições atmosféricas são 
expecionais, é que o fazem os aviadores, mas não se 
utilizando das cartas para orientar-se e, sim, do 
solo, para corrigi-las. 

Há ainda uma outra circunstância que torna 
1ncômoda a travessia: o piloto-automático. Se o vôo 
é feito num rumo predeterminado e se o contáto 
com o solo, pela visão é impossível, nada mais justo 
que empregar a teoria que os americanos reunem 
nesta !rase: 

- Let's George do. 
George no caso é o piloto automático, assim cha

mado pelos aviadores norte-americanos. 
De :fato a maioria do percurso póde ser pilotada 

automáticamente. Nã.o pelo "George", mas pelo 
" Manuel" nome com que foi batisado aquele mesmo 
aparelho, pela giria aviatoria brasileira. 

E porque Manuel? 
Explicou-me o tenente Coronel Serpa, coman

dante da zona aérea que cobre o Brasil Central e 
que, pessoalmente está comandando esse nosso Dou
glas numa viagem de inspeção às condições de vôo 
naquela reglào: 

- O piloto automático - dwe - é um cava-

• 
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lheiro meio abrutalhado. Se o avião em circunsta.n
cias como as que estamos vendo, devido a esta 
atmosfera agitada, a correntes de ar ou a quaisquer 
outras causas foge ao rumo que lhe fixámos, aquele 
aparelho não tem meias me.didas para corrigi-lo. 
Fá-lo voltar à rota violentamente, abrutalhadamente 
de um golpe ou seja à portuguesa. Por isso, chama
mo-lo Manuel, nome comum entre os lusitanos. 

De fórma que, além das tais camadas acencio
nais, da versatilidade da atmo.sféra, ventos, etc., 
tinha.mos contra nós o genio violento e impulsivo do 
"piloto Manu.el". 

O leitor que viaje nessas mesmas condiçõe8, 
e11contrará logo explicação para o enjôo quasi que 
coletivo. 

Agora, já que estamos penetrando tão a fundo 
na vida desse c. A. N., vamos nos estender um pou
quinho mais e penetrar na história de todos os 
"cans" que cruzam os céus do Brasil. 

Antes de fazê-lo, entretanto, quero deixar bem 
claro, muito claro mesmo, que elogios ou aplausos 
decorrentes da atitude assumida nesse empreendi
mento por quem quer que seja, não redunda em qual
quer aplauso ou elogio de cara.ter político. Ressalvo 
isso porque vou ter que falar sôbre o brigadeiro Edu
ardo Gomes. E esse senhor, cuja ação à frente da 
Base de Natal, durante os anos mais agudos da 
guerra, tive ocasião de observar, foi envolvido pela 
política, ângulo sob o qual, em absoluto, não é meu 
desejo examinar a sua personalidade. 

Esclarecido bem esse ponto, podemos contar a. 
traços larg-0s a história do atual Correio Aéreo Na
cional. 

Começou, em 1932, quando, durante a revolu
ção constitucionalista de São Paulo, alguns apare
lhos foram mandados para reforçar as tropas que 
combatiam os revolucionários. 
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Era tal, entretanto, o pouco treino que tinham 
de nevagação os pilotos militares, verdadeiros azes 
de acrobacia e vôos de pista sõbre os Afonso que, 
errando a rota, foram pousar precisamente no 
meio da tropa sublevada. A revolução terminou, mas 
0 incidente ficou, lembrando uma grande falha na 
instrução dos pilotos. 

Nessa ocasião, o agora brigadeiro Eduardo 
Gomes resolveu criar o Correio Aéreo Militar, cujas 
linhas, feitas por oficiais aviadores do Exército, 
davam-lhes um ótimo aprendizado dos segredos da 
na vegaçâo aérea. 

Esse Correio começou com passos curtos do Rio 
a São Paulo, estendendo-se, aos poucos, a Por~o 
Alegre, até cobrir a quasi totalidade ~as capitais, 
cidades principais e recôncavos do Brasil. . 

os primeiros võos foram páginas de audaeia e 
11eroismo. Aparelhos "Belanca" amarrados a arame 
oecolavam levando em suas nacelles a flôr da pilo
tagem militar da época, em travessias nas quais o 
limite de segurança era índice zero. 

Houve mesmo no Amazonas quando se tratava 
de abrir um campo de pouso em pleno deserto verde, 
que ia servir de apôio a uma das linhas de pene~ra
ção pelo vale amazônico um incide~te dramático. 
um avião partiu rumo ao ponto designado para a 
abertura do campo em apreço, onde devia aterrar 
dentro da selva bruta na certeza antecipada de que 
na descida sofreria um acidente cujas consequên
cias eram imprevisíveis. Juntamente com a tripula
ção - uma quasi tripulaçã<> suicida - levavam o 
possível, em peças e sobressalent.es para . reparar o 
aparelho que fatalmente ia quebrar-se~ afim de em
preender 0 vôo de retôrno. Nenhuma via de comuni
cação existia para o local escolhido e o transporte 
pelo ar era o único a ser tentado. 

Assim fizeram aqueles bravos. 
• 
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Pousaram sem campo. Quebrou-se o avião. Con
sertaram-no, ao mesmo tempo que com os facões e 
enxadas que levavam, iam abrindo um comêço de 
pista para a decolagem. Essa se realizou em condi
ções mais favoraveis e o mesmo avião regressou de
pois trazendo maior cópia de recursos em homens e 
material. 

Já os danos da segunda aterrissagem foram 
menores. 

E, depois, de um período de intenso trabalho 
onde o arrôjo e a energia porfiavam em supremac1~ 
no ânimo daquele grupo de herois, foi aberta ao trá
fego a base de que necessitava o Correio Aéreo Mili
tar para desenvolver as suas linhas de penetração. 

Cessou a época dos Belancas. "Waccos-cabine" 
substituíram-nos, menos obsoletos e um pouco mais 
.seguros, muito embora os instrumentos de que 
dispunham os pilotos fossem pouco mais que uma 
bússola e um altímetro. Com tal defletente equipa
mento, decolavam, pousavam e regressavam, na.o só 
levando quilos de correspondência, mas no cumpri
mento de uma mlssã.o bem mais grandiosa qual a de 
unir centros até então distantes e inteiramente 
divorciados entre si. Um outro grande valor tiveram 
as linhas abertas pelas azas e motores do então c. 
A. M. Faziam o papel de verdadeiros pioneiros na 
abertura de rotas e possibilidades novas para em
presa.i aéreas comerciais. Estas., uma vez desbravado 
o caminho do céu rumo a interiores até ali inacessi
veis, punham os seus aviões a serviço das necessida
des e das facilidades que o Correio Aéreo Militar 
viera criar para longínquas e esquecidas populações. 

Cessava então a razão de ser da linha oficial. 
O CAN jamais foi uma organização de concurrência 
mas, sim, tentando fazer voltarem-se olhos e rumos 
para r egiões relegadas ou esquecidas. Uma vez atin
gido esse objetivo, retirava-se para novos "caps" 
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prosseguindo com outra prôa, na mesma tarefa de 
aproximação. 

contam que certa vez um di.retor dos Correios e 
Telegrafos levou ao Ministro da Viação um projeto, 
segundo o qual ficava criada uma sobre-taxa espe
cial para o porte de correspondência nos aviões mi
litares do Correio. Sabedor da medida que se preten
dia, insurgiu-se contra ela o, creio que coronel na 
época, Eduardo Gomes, indo pessoalmente. defender 
0 seu ponto de vista junto ao titular da Viação,. nos 
seguintes termos: 

- Não concordo absolutamente nesse onus com 
que se pretende sobrecarregar as cartas transpo~ta
das pelo nosso Correio. Os pilotos estão, ao realiza
rem tais vôos, fazendo um verdadeiro curso de aper
f eiçoame11to em navegação. Ora através dos impos
tos que já se lhes cobra, o povo paga para a apren
dizagem e o adestramento dos pilotos de seu Exér
cito e não pode pagar duas vezes para a mesma fina-
lidade. 

Com tal veemencia se opôs e era tal a projeção 
da sua figura e de sua atividade à frente da organi
zação - unica no mundo aliás - que o projeto não 
chegou a sair da gaveta ministerial. 

Essa é, em rabiscas e notas de reportagens, 
colhidas aqui e ali uma história que mereceria as 
atenções de um estudo especial. 

Não é meu intuito, entretanto, falar sôbre o 
Correio Aéreo Nacional e sim sôbre os xavantes. 
Mas não poderia deixar de registrar tambem aqui os 
inestimáveis serviços que êle vem prestando à mar
cha de penetração pelo Brasil Central. 

Ainda agora, nesse Douglas que tem, se não me 
engano, a matricula 2. 011, vai sendo transportada 
uma turbina que se o fosse por terra, levaria meses 
para cl1egar ao seu destino e que dentro de alguns 
minutos estará sendo desembarcada em Aragarças, 
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onde será instalada para atender às necessidades 
de iluminação e energia indispensáveis ao desenvol
vimento daquela cidade, nascida há cerca de dois 
anos na confluência do Garças com o Araguaia. 

Com cinco horas e meia de vôo pousamos em 
seu campo de aviação, sôbre uma pista encascalhada 
de 1 . 200 metros de extensão. 

Chegámos ao Brasil Central. 

CAPfrULO VI 

Aragarças é uma verdadeira teimosia. 
Tudo indicava que a expedição Roncador-Xingú 

devesse atravessar o rio Araguaia na cidade de Ba
liza ou em Leopoldina, centros evidentemente mais 
importantes que as duas miseras povoações chama
das Barras Goiâna e Cuiabana existentes, uma de 
um lado e a outra do outro lado do Araguaia, na con
fluência dêSte e do Garças, limite entre Goiás e 
Mato-Grosso. 

A Fundação, entretanto, resolveu criar ali uma 
cidade, primeiro marco da marcha da expedição e 
primeira realização a três dimensões dos seus pro
pósitos colonizadores. 

A nova cidadezinha é uma cunha espetada na 
preguiça local; um aceno de conf ôrto e comodidade 
possíveis, ao abandono e desleixo dos barrenses; é 
um conjunto de casas de tijolos fabricados no local 
por uma olaria que a Expedição instalou, cobertas 
de telhas também locais, com portas, janelas e 
esquadrias, a poucos metros de um conjunto de pa
ll1oças de adobe; é um hospital com médicos e remé
dios, uma escola, e até um projetor cinematográ
fico. 

Recrutadas dos garimpas, aos poucos, penosa-
1nente, alguns pares de mão de obra já calejadas 
das bordas das peneiras e habituadas à miseria de 
esperar a fortuna, trabalham ali, talvez pela pri-
1neira vez num regime de produção diária e cons
tante a ordenados fixos. 

Mostra, enfim, àquela gentet cerca de duas mil 
almas, evadidas de tôdas as desgraças que há alguma 
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cousa além do cascalho do rio e das privações do 
garimpo. 

O trabalho, entretanto, está apenas começado. 
Mal surge no local a noticia, com ou sem con

firmação, de que em algum ponto de qualquer rio o 
diamante "joga buso" à vista do garimpeiro, e eis 
que se verifica o exodo na massa de trabal!1adores 
locais. 

O termómetro dessas retiradas coletivas é entris
tecedor. Elas são constatadas quasi sempre pela 
baixa da frequência à escola local, de onde somem 
as crianças, agarradas que vão às caudas dos cava
los montados por seus pais, para poder sustentar as 
extensas caminhadas que estes empreendem sertão 
af óra na busca do garimpo promissor. 

Abandonam tudo. Largam tudo para dar expan
são à sua índole nomade de aventureiros. 

Na região não há calcio nem iodo. As aguas do 
rio são pobres em sais minerais e a "papeira" -
"boccio" - deforma aquela pobre gente desde a 
i11fância. 

Por falta de educação, têm a mania quasi que 
superticiosa de que alimento verde foi feito para 
g.ado. Por isso, não comem verduras. Fazê-los recor
rer aos produtos da horta que a Fundação plantou 
em Aragarças, foi e ainda é trabalho quasi que de 
catequistas. 

Aos poucos, porém, vão se habituando. 
Falta-lhes o sal que nas barras Goiâna e Cuia

bana é vendido a dez mil réis o quilo e dessa falta 
se sente o se11 organismo. 

O boi e o índio sabem disso. Ao primeiro, pelo 
preço absurdo, o sal é fornecido em doses hemeopá
ticas. Ao segundo não é absolutamente fornecido. 

Que fazem então uns e outros? 
Descobrem pelo instinto e, atendendo ao apêlo 

do organismo, barreiras de salgema, entregando-se, 

I 

FRENTE A FRENTE COM OS XAVANTES 43 

sempre que podem, a uma desenfreada geofagia. 
o índio e o boi comem terra para se suprirem do 
sal. Mas o pseudo civilizado, os componentes das 
populações nômades da região, os h abitantes do 
comércio e "corruptelas" nem isso fazem. 

Esse um dos aspectos do complexo problema que 
representa não só aquela região como, de um modo 
geral, todo o ser tão. 

Do ponto de vista moral, se levarmos em conta 
que ali, em cada dez individuos, é quasi certo encon
trarmos três que foram fugidos das policias distan
tes, poderemos aquilatar qual seja o índice existente. 
São homens para os quais o ideal consiste n um 
revolver "Schmidt" 38 ou 44, de marca do lado 
~querdo e um ponche impermeável. Trabalham 
meses a fio para conseguir tais objetos pelos quais 
pagam o preço que lhes fôr pedido. Por uma bala de 
revolver, cuja caixa, com 50 custa setenta cruzeiros, 
pagam sem regatear, dez mil réis. E' objeto de pri-
1neira necessidade. 

Retratando a mentalidade que infelizmente é 
comum no garimpo, vou contar um fáto ocorrido 
com o meu amigo Dr. Vahia de Abreu, cirurgião de 
Aragarças. 

A mulher de um garimpeiro adoeceu e, embora 
não se tratasse de pessoa da família de empregado 
da Fundação, teve os primeiros socorros nos hospi
tal da mesma. Atendeu-a o Dr. Vahia que, tão de
pressa o estado da doente permitiu, fê-la transfe
rjr-se para. a casa, visto como o leito que ocupava 
estava sendo necessárjo para atender a casos mais 
urgentes. Não quis, entretanto, abandonar o trata
mento e, diariamente, o marido dessa criatura vinl1a 
buscá-lo à margem do rio, atravessando-o na sua 
canôa para o outro lado, onde morava, afim de que 
a mulher fosse examinada e medicada. Isso durante 
trinta dias, .sendo que, muitas vezes, os remédios 
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foram cedidos gratuitamente pelo proprio cirurgião. 
Quando achou conveniente, Vahia ch amou o garim
peiro declarando-lhe que a doente já não necessi
tava n1ais de seus cuidados médicos. Não precisaria 
voltar mais lá, ao que o garimpeiro atalhou: 

- Não doutor, falta ainda qualquer cousa. 
O médico se surpreendeu, pois não se recordava 

dt qualquer exame ou medicação que não tivesse 
sido feito. 

- Falta o que? - Indagou. 
- O senhor tem que me pagar noventa mil réis 

da travessia da canô.a. Trinta dias a três mil réis 
cada uma ... 

O caso é sem comentarias se levarmos em con
sideração que o serviço de médico .f ôra totalmente 
gratuito. 

Infelizmente esse homem não é exceção. 
Essa mentalidade será talvez fruto da vida 

amarga que levam, batidos por todos os sofrimen
tos, revoltados contra tudo que os cerca, esquecidos, 
como vivem, num fim do mundo, onde o dinheiro 
compra tudo e uma bala de 38 dá sempre razão a 
quen1 atira bem. 

Como diSse acima, o f enõmeno não é loca: 
A mentalidade do garimpenro é comum em todos os 
garimpes. Ainda agora, quando estou escrevendo 
e~te capítulo, encontro-me com um amigo que, por 
perseguição politica, foi transferido para o territó
rio do Rio Branco, onde também a garimpagem é o 
forte da produção. 

Um repõlho custa lá trinta mil réis e vem de 
a.vião da Venezuela. Um servente de pedreiro cobra 
cento e vinte mil réis por dia de trabalho. Um quilo 
de pão de farinha de trigo, tambem importada, via 
aérea, da Venezuela, custa vinte e cinco mil réis. 

Será possível que isso a que se chama govêrno 
no Brasil ignore essas cousas? Será posstvel que 

• 
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tôdas as energias se esgotam em lutas de palavrori?s 
e correrias de ambições nos centros chamados Já 
civilizados e não se tente a recuperação não ~? das 
terras, mas tambem dessas po~u.lações alelJ aà~ 
mentalmente psicológicamente viciadas, entorpeci

' . ? das na atmosfera falsa e corrompida que respiram. 
Francamente que dá pena e revolta. 
Mas deixemos Aragarças, garimpos e garin1pei-

ros e todos os seus vicios. 
Amanhã, partiremos para Xavantina, acampa-

n1ento da Expedição Ro11cador-Xingú à margem do 
rjo das Mortes. 

Talvez lá se respire melhor. 
Por isso, leitor , eu vou levá-lo comigo. A viagrm 

será feita num minúsculo "teco-teco", um dos da 
frota de aviõesinhos com os quais a F. B. e. atende 
às suas necessidades. 

' 

• 
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CAPÍTULO VII 

Abrindo uma picada rumo noroeste, a e~pedi

ção, chefiada pelo coronel Matos vanique, tendo 
deixado Aragarças nos últimos meses de 1943, a 27 
de fevereiro de 1944 a vista va o rio das Mortes, nas 
margens do qual acampou depois de uma travessia 
pelo sertão absoluto, marcha essa cujas vicissitudes 
bem merecem os cuidados de um cron.ista estudioso. 

Nós, entretanto, passaremos por cima de un1a 
e de outra, isto é, da picada e da história. Da pri
meira porque voamos diret.s.mente de Aragarças ao 
acampamento citado, que tomou o nome de Xavan
tina. Da segunda por não ser hosso intuito his
toriar a penetração da expedição e sim a viagem ao 
pais dos Xavantes. 

Xavantina era um conjunto de palhoças de 
adobe que já vão sendo substituidas por casas cons
truidas de tijolos e cobertas de telhas. Repete-se o 
fenómeno de Aragarças com a diferença de que 
nessa última os vizinhos são um pouco menos peri
gosos que os garimpeiros fixados na confluência 
Araguaia-Garças. Os moradores de Xavantina têm 
como vizinhos, na margem fronteira do rio a mar
gem esquerda os 1ndios xavantes. São mais selvagens, 
é verdade, entretanto, menos viciados e acredito que 
mais permeaveis à civilização que os garimpeiros. 

E' uma cidadesinha que se vai plantando i10 ser
tão desolado, inhospito e agressivo. 

Tudo ali é contra o homem. Os espinhos que 
não respeitam solas: O sol que caustica como ferró 
em brasa; a chuva que alaga; e até o próprio rio, 
uma belíssima composição de paisagem, se revolta e 

I 
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.se atira contra o homem, num sem número de arma
dilhas escondidas sob suas aguas calmas. 

Ora a correnteza misteriosa e perigosamente 
rápida, ora a voracidade das piranhas, tudo nele 
constitue um risco constante. 

Dois de seus habitantes, porém, são particular, 
mente perigosos. 

U1n deles, a pira.rara, peixe de porte, que, às 
vezes atinge a proporções gigantescas e que, enlean
do-se ao côrpo dos nadadores mais afoitos, os puxa 
para o fundo do rio, asfixiando-os inexoravelmente, 
depois do que organizam macabros banquetes. 

Outro, o candirú, êste minúsculo e impercepti
vel, se insinua pela corrente quente da urina, por ela 
sobe penetrando na uretra do desavisado que resol
veu desapertar-se nas aguas do rio, produzindo 
dores atrozes e criando o problema de uma operação 
delicada e dolorosa para ser extraído. 

Não falemos, é claro, na sucuri, cobra que mede, 
não raro, quinze a dezesseis metros de comprimento. 
sôbre grossura de três e mais palmos, nem no trai
çoeiro jacaré. 

Numa viagem feita por homens do Serviço de 
Proteção aos índios, foi arpoada por êles uma Sucuri 
de pequenas dimensões, de uns seis metros e tanto. 
Pretendiam apanhá-la viva. Suas cabriolas, porém, 
pu11ham em perigo a estabilidade da embarcação em 
que se encontravam. E, assim dispararam-lhe um 
tiro na cabeça, laçando-a e puxando-a depois para 
terra. Uma de suas extremidades foi amarrada a um 
tronco e oito homens agarrados à outra não conse
guiram esticá-la, sendo atirados a respeitavel dis
tância, sempre que o animal se contorcia nas con
vulsões da morte. 

Uma vez aberta, foram encontradas em seu bôjo 
duas espécies tartarugas - tracajás como chamam 
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na região - de regular tamanho, engolidas com 
casco e tudo. 

Esse o rio. 
A terra não é menos agressiva com as suaa 

tocaias de onças e outros animais. 
Num back-ground terrivel, circundando tudo, 

envolvendo todos, mosquitos vorases fazem uma 
ronda ininterrupta. São os murtssocas, os pluns e 
tantas outras qualidades destes. 

Do ponto de vista pictórico, o Mortes é um dos 
mais belos rios que cortam os sertões brasileiros. 
Grande extensão de seu percurso é de aguas tran
quilas sôbre as quais se debruça uma vegetação 
luxuriante e farta. Dai lhe adveio o nome que rece
beu dos seus descobridores: rio Manso, chamava-se. 

Convenhamos que um antagonismo total afasta 
essas duas denominações. 

O rio é o mesmo e foram apenas as circunstân
cias que ditaram esse crisma. 

Viremos para traz as paginas do tempo e vamo3 
nos socorrer, para encontrar a explicação do fenô
meno, mais de lenda do que mesmo da história, por
que esta é falha e, a miude, gritantemente falsa. · 

Chegámos nessa viagem para o passâdo à época 
das penetrações dos bandeirantes. De São Paulo, à 
cata do ouro e de escravos, partiam as monções, 
cortando os cursos d'agua. Do interior, vinham as 
histórias fantâsticas de riquezas fabulosas. E ·os 
homens partiam impulsionados pela ambição e mui
tos deles deixavam as próprias ossadas como marcos 
brancos da extensão por êles percorrida. 

Anhanguera corta os sertões ma togrossense e 
goiano e de suas expedições chegaram as noticias 
impressionantes da surpreendente riqueza da serra 
dos Araés, cujo espigão vem morrer a uma legua mais 
ou menos, abaixo da maior cachoeira que corta o 
curso do rio das Mortes, a Cachoeira da Fumaça, ou 

' 
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seja, a umas oito ou dez leguas acima do ponto do 
rio onde se ergue atualmente o acampamento de 
Xavantina. 

Tornaram-se famosas, à época, as palhetas de 
ouro usadas como adornos pelos 1ndios que habita
vam aquela serra. As noticias, entretanto, chegaram 
tambem até o governo de Cuiabá que enviou ao lugar 
uma expedição no intuito de cobrar aos explorado· 
res o quinto de impôsto pertencente à Coroa. os 
habitantes do local, porém, resistiram de armas na 
mão aoo homens do fisco que se retiraram sem haver 
con.seguido o seu intento. 

Irritou-se o governo de Cuiabá e fez aprestar 
uma segunda expedição, esta aparelhada de forma 
a fazer-se respeitar pela força. 

No ano de 1770 defrontaram-se, i1ovamente, os 
funcionários da Corôa e os faiscadores da aldeia dos 
Araés, chefiados então, pelo filho de Anhanguera. 

Renhido combate travou-se entre êles, resul
tando inúmeras mortes de lado a lado. 

Da parte dos faiscadores apenas um homem 
conseguiu por-se a salvo. Foi Amaro Leite, que viajou 
para Goiás, instalando-se no lugar que até hoje tem 
o seu nome. 

Durante o combate, as aguas do rio avermelha
ram-se no sangue dos combatentes, cujos cadaveres 
deslisavam em atitudes grotescas, corrente abaixo. 

DeSde então, tão depressa foi conhecida a fúne
bre história, o rio Manso passou a denominar-se rio 
das Mortes, nome que conserva até hoje. 

Não se limitou, porém, aos homens o ódio dos 
agentes do governo. Sua vingança extendeu-se à 
propria aldeia cujas casas foram queimadas e das 
ca.sas que ali se erguiam, restam hoje paredes e 
ruina.s a marcar um dos tantos mal assombrados 
pontos do sertão misterioso e lendário. 

Por uma estranha coincidência, naquele mesmo 
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lugar em 1944, os homens da coluna Vanique cons
truiram um acampamento de tôscas palhoças de 
pau a pique. E essas tambem, ainda mal abandona
das pela coluna que prosseguiu na marcha de pene
tração, foram queimadas, não por agentes do fisco. 
mas numa incursão que fizeram por ali o.s indios 
xavantes. 

Assim, lado a lado, estão as ruínas de duas civi
lizações diferentes, sendo que, paradoxal como pa
reça, as do tempo de Amaro Leite são de construção 
de alvenaria de pedra, enquanto que as dos penetra
dores do século vinte são tôscas palheiras. 

Quero salientar que são inúmeras as histórias 
que correm a respeito do massacre dos Araés. De 
tôdas as versões que recolhi no proprio local, a que 
relatei acima me parece a mais plausível de ser 
aceita como verdadeira. Mas o meu interesse aqui 
não é, em absoluto, pesquizar e estabelecer a verdade 
histórica do fato e sim, apenas, justificar a troca da 
denominação sofrida pelo rio das Mortes, sem dú
vida nenhuma decorrência do massacre. 

' 
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CAP1TULO IX 

Uma pergunta que me tem sido formula.da varias 
vezes é sôbre os habitantes da região. Querem saber 
se existe alguem que more ali ou, ainda, se é possi
vel viver-se em tais latitudes. 

De fáto existem moradores, mas o~ vizinhos 
mais próximos estão, uns dos outros, a uma distân
cia vencivel, a cavalo, no mínimo em oito ou dez dias 
de ca1ninhada. 

Vagarosamente, já se val desenvolvendo um sis
tema, se bem que primário, de colonização naqueles 
sertões. 

E eis como êle se processa. Um homem consegue 
por compra, troca ou qualquer outra transação, uma 
ponta de gado. No lugar onde reside, entretanto, 
não dispõe de pastagens ou de dinheiro suficiente 
para adquirir o terreno em que solte o seu rebanho. 

Abala, mato a dentro, com mulher, filhos e 
bagagem, montado, às vezes, outras vezes a pé, 
tocando à frente as suas rezes. Caminha, assim, sem 
destino, ou guiado por informações, até encontrar 
um lugar cuja :situação, pela proximidade da agua, 
n.atureza de vegetação, etc., lhe pareça suficiente
mente bom para se instalar. 

Levanta o rancho. Solta o gado, tirando da~ 
vacas o leite para a alimentação sua e dos seus, 
enquanto que êle e toda a sua família iniciam uma 
lavoura para o próprio alimento. Uma ou duas vezes 
por ano viaja ao comércio mais próximo levando o 
excedente de sua produção, em travessias que con
somem, às vezes, mais de um mês, afim de t rocá-lo 
pelas utilidades que não póde produzir e entre as 

--- -~- ---
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quais avulta o sal, cuja falta é o fantasma presente 
a todos os habitantes do sertão. 

E' curioso contar como realizam tatC) viagens 
p~rte d~s quais é feita por terra e outra parte po; 
via fluvia:. Quando o sertanejo já chegou ao grau 
de evoluçao tal que lhe permite a posse e 0 uso de 
um carretão de bo~ ou burros, desloca-se nêle 
levando. sõbre a carga uma embarcação de tamanho 
proporcional ao do carro. E quando toca a atraves
sar ou descer um rio, amarra este último sob a em
barcação que é solta na corrente transportando a 
carga. 

O carretão assim mergulhado é conduzido até o 
ponto de desembarque, quando deve ser encetada 
i1ovame11te a travessia por terra. 

~e ~ c<>ndições de profundidade, porém, não 
permitem êste sistema, o carro, cuja construção obe
d~ce a normas necessárias é desmontado e colocado 
sobre a embarcação para ser montado novamente 
em terra. Os animais de tração são tangidos pela 
margem ou atravessam as correntes ou são manie
tados em pastagens, prontos a serem atrelados nova
mente no regresso. 

. Com o correr do tempo, a ponta de gado que 
vimos ser transportada no inicio desta narra tiva 
aum.enta : exige o trabalho de um empregado cujo~ 
serv~ços sao contratados pelo proprietário da boiada 
no sistema c11:amado de "quarta" e que é o seguinte: 
- em cada cinco bezerros que nascem, um pertence 
~o empre,~ado que tambem tem o direito a quatro 

matulas por ano, ou sejam quatro vacas velhas 
para abater e xarquear para o seu consumo. o pasto 
e o sal são fornecidos pelos fazendeiros e é essa 
tõda a remuneração que tem o empregado sem contar 
com uns tantos alqueires de farinha e umas tantas 
arrobas de toucinho. 

Ao fim de certo tempo, o empregado será. p03-
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!'Uidor de um número de cabeças de bois a cujo con
sumo de sal não é interessante ao fazendeiro fazer 
frente. Por isso êle é despedido, saindo com a sua 
ponta de gado e a sua familia, tal como fez o seu 
ex-patrão e indo se tornar, num ponto onde encon
trar bôa agua e bom pasto, um fazendeiro que tam
bem admitirá um empregado e o despedirá quando 
chegar o tempo. 

E' o mesmo processo que, na reprodução das 
células se chama de sissiparidade. Esses homens sãt1 
conhecidos como "amansadores do sertão" e têm a 
sua vida repleta de lances de heroismo e de re-
núncia. 

A renúncia, essa, então, não raro, lhe é impost,a 
pela politicagem e f1lhotismo torpe do interior. 
o pobre homem abre picadas com as solas tenras 
dos passinhos dos seus filhos. Vara matas expon
do-se e a tôda a f a mi lia. aos riscos e to caias das 
féras e de certos indios. Contrai a maleita atraves"' 
sando pântanos insalubres. Derruba a mata, vivifica 
a terra com as sementes que ninguem lhe dá, pois o 
fomento agrícola apenas chega aos lugares de meios 
mais ou menos faceis de transporte. Apascenta o seu 
gado, cura-o das bicheiras, vigiando, à noite, a onça 
que lhe vem roubar os bezerros. Reclamando o es
f ôrço de tôda a família, recrutando para o pedaço 
de chão que escolheu para morar as fôrças de todos 
os braços de que dispõe, termina por transformá-lo 
de sertão bruto em um centro de produção muito 
embora de possibilidades limitadas. Quando, porém, 
há noticia de que aquele sitio não é mais selva brava 
e inhospita, surgem nas capitais os afilhados e polí
ticos que insinuam requerimentos ao governo solici
tando sua posse como terra devoluta. O pobre colono 
cujas preocupações e tempo são absorvdois no cul
tivo e preparação de seu cantinho de terreno, não 
tem fatalmente oportunidade de ir à capital reque-
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rer para si a homologação da posse que já tem de 
fato. Assim, é que um dia, quando o campo já ver
deja em pastos e quando os brotos das lavouras já 
transbordaram em safras, é êle surpreendido com a 
visita ou a mensagem do "dono" da sua terra que 
lhe coloca um dilema diante dos olhos: ou abando-
11á-la ou pagar por ela um arrendamento. 

Exaspera-se, luta e acaba sendo vencido pelo 
usurpador que se escuda atraz do favor oficial cini
can1ente consegu!do. 

Os "amansadores de sertão" .são uns desiludi
dos. Os governos e os governadores só fazem sentir 
a sua ação junto a êles para esbulhá-los e usurpar
lhes o fruto de um trabalho hercúleo. Detestam a 
cidade, os seus homens e seus processos egoisticos. 

Conversei com vários deles e um me chamou 
particularmente a atenção por ser membro de uma 
verdadeira dinastia de "amansadores de sertão". 
Chamava-se Teófilo Silveira e a familia dos seus 
avós, há mais de oitenta anos fora obrigada a emi
grar do lugar onde morava, à margem do rio Ara
guiaia, próximo a Santa Rita, por haver um dos seu~ 
membros morto um índio, sôbre êle recaindo uma 
perseguição tenaz, por parte dos selvagens, ávidos 
de vingança. 

Depois de perambular sertão a dentro, durante 
vàrios anos, estava êle há pouco tempo fixado pro
ximo à cidade de Baliza. Mas por se ter "intrigado" 
com um vizinho, por questões de posse de terra, 
abalou com mulher e filhos, quinze cabeças de gado 
e uma vara de porcos, que a esposa no setimo mês 
de gravidez vinha tangendo a pé pelo serrado bruto. 

Quando o encontrei em Xavantina, êle se tinha 
instalado próximo à Serra Azul a cerca de vinte 
léguas daquele acampamento, e lá fóra, varando o 
mato em três dias de caminhada, a ver se conse
guia alguns recurso.s em mantinlento.$ e outras utl-
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ltdade.s, pois, como afirmou, estava "desapetrechado" 
- termo que usam na giria local para designar o 
individuo falto de recursos. 

Um outro fator, porém, o impelira até ali: que
ria ver de perto aquela "máquina que voava como 
um passarinho sem bater as azas" e que passava 
diariamente sôbre o recanto que escolhera para fixar 
residência. Cansara-se de chamá-la, pois tinha cer
teza de que aquilo deveria ter "homem montado 
dentro". Acontece que a "n1áquina" nunca desceu 
na sua casa, apesar dos seus acenos, para que éle a 
visse de perto. Resolvera , por isso, ir até à casa 
dela. Orientou-se no rumo, e acabou indo ter a 
Xavantina. 2le, aliás, já sabia da existência do 
acampamento da expedição. Assim, aproveitou a 
viagem para pedir os mantimentos que lhe faziam 
falta. Se fosse possivel, desejava tambem alguma 
roupa. Genil deu-lhe um paletó. Outros, deram-lhe 
peças esparsas, e~quanto que Vil~ Bôas, chefe do 
pessoal da Expedição Roncador-Xingú, mandava 
supri-lo de mantimentos. 

Perguntei-lhe sôbre a saúde do filho cujos ulti-
1nos meses de gestação haviam se desenvolvido em 
condições tão precárias, com a mulher se deslocando 
de mudança pelo sertão afora. 

Ia bem, respondeu-me. E acrescentou: 
- Quanto aos filhos, não posso me queixar da. 

sorte. O menino nasceu bem apesar de tudo. O outro, 
o mais velho, conseguiu escapar dos "pelados'' sem 
um arranhão. 

Interessei-me pela história. 
- Pois é - começou Teófilo - Foi nos "prl

meirinhos" de abril. O meu filho Paulino tinha con
tratado com um fazendeiro, o David Pongo, fazer 
uma cerca nas suas terras. O serviço ia adiantado 
com muitos "lances" já prontos, quando um dia, 
voltando para casa, o irmão do David, o velho Elias 
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Pongo, resolveu acompanhar meu filho . E lá foram 
os dois conversando. Elias devia ter uns sessenta 
a i1os e trazi3. na garupa do seu cavalo um saco de 
farinha e uma cachorrinha amarrada numa cord1-
nha fina. Vinhan1 falando sôbre os índios. Meu filho 
rstava desarmado e Elias perguntou-lhe se êle não 
tinha n1edo dos xavantes, acrescentando que nunca 
abandonava o revolver. E tirou da cinta um 38 mos
trando-o ao rapaz. Era um "trem" bom, ainda novo. 
Tinham êles andado umas quatro léguas, quando os 
xav.antes começaram a aparecer em volta dêles no 
serrado. Meu filho viu os "pelados" e gritou para o 
velho para que este corresse e desse um tiro, ao 
mesmo tempo que tocava a espora no animal fazen
do-o correr. 1 

Teófilo interrompeu a narrativa para exp!icar 
todo vaidoso: 

- O cavalo do rapaz foi criado por mim em 
baia de milho. Animal bo1n e forte estava ali. Foi 
sé' "catucá nos quartos" e êle rompeu no galope. 
O velho, coitado, se atrapalhava com a cachorrinha. 
Ela tinha medo e não queria avançar. A corda enro
lou nas pernas do cavalo. l!lle puxou o revolver e quiz 
dar um tiro. Mas, na afobação, parece que, envez 
de puxar o gatilho, passou o dedo pelo guarda mato 
e o revolver ficou mudo aponta11do para a cara dos 
"pelados,.. Meu filho, adiante, gritava para êle que 
corresse e êle parado querendo desembaraçar a 
cachorrinha. E os índios se chegando. Meu filho viu 
quando lhe jogaram uma bOrduna certinha na 
cabeça. O velho Pongo ficou como morto, duro em 
cima do cavalo. O revolver caiu-lhe da mão. Então, 
um grupo de índios tirou êle da sela. Diz meu filho 
que com muito cuidado. E botaram êle no chão. 
Depois correram para cin1a do rapaz. O animal dêle, 
porém, é como eu disse, um animal de confiança e 
de forma que êle conseguiu fugir. Chegando na 
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fazenda de David Pongo, voltou com êste e uns dois 
camaradas para o 1 ugar onde os xa van tes tinha a ta
cado. O velho Elias Pongo estava morto com a 
cabeça aberta por borduna. O cavalo e a cachorri
nha tambem foram mortos. A farinha estava entor
nada no chão. O saco, o baixeiro e os arreios os 
índios levaram, deixando, entretanto, o revolver e 
tudo quanto era metal. Couro e tecidos, levaram tudo. 

Teófilo conclue a sua história: 
- Pois o senhor há de crêr que mesmo depois 

disso, o rapaz não há meto de botar um revolver na 
cinta? Eu é que não ando desacompanhado no meio 
desses diabos. 

E tirou da cintura, exibindo-o, um velho e fer
rujento 44. 

A história dêsse homem não é excepcional. As 
vicissitudes por que passou são comuns ali a todos 
os que levam a sua vida. Ainda, há pouco, na última 
cheia do Mortes, próximo a sua foz, um batelão que 
transportava funcionários do S. P. I. e alguns mora
dores da região, que haviam pedido passagem no 
barco, virou devido a um "banzeiro" forte. Passa
geiros e tripulantes conseguiram agarrar-se a galhos 
de arvores subindo nas mesmas e ali permaneceram 
durante um mês, alimentando-se de folhas e frutas 
que lhes ficavam ao alcance da mão, até ser possi
vel pescar na correnteza troncos que passavam e 
amarrá-los com cipó, fazendo uma jangada na qual 
desceram a corrente. 

Pois bem. Neste intervalo, uma mulher deu à 
luz, escanchada nos galhos que lhe serviam de cama. 
Sem nada poder fazer em seu auxilio, seus compa
nheiros viram desprender-se a criança e cair, af o
gando-se nas aguas do Mortes. 
~a a mLseravel vida dos moradores naqele 

sertão longínquo. 

1 



CAP1TULO X 

E' dificü imaginar-se condições nlais agressivas 
de vida que as dessa gente do sertão. 

Talvez sejam elas as responsaveis por uma espé
cie de doença comum naquelas paragens a que deno
minam de "loucura do sertão". 

E ' comum, e eu observei alguma vezes, ver-se os 
companheiros de vespera, afaveis e bons, transfor
marem-se repentinamente em tipos irraciveis, debla
terando sem motivo, irritando-se por qualquer coisa. 

Tomam atitudes inexplicavelmente violentas, 
mas depois que se vive um pouco no meio daquele 
inferno verde, compreende-se perfeitamente o fenô
meno. 

Eu, que a principio estranhava essas mutações 
bruscas, acabei por me habituar a elas e, quem sabe, 
eu mesmo quantas vezes fui vítima de periódicos 
.acessos de tal loucura. 

Um verdadeiro "amok ". 
A manifestação mais dolorosa e violenta a que 

t ive oportunidade de assistir foi o suicídio da esposa 
do próprio chefe da expedição Roncador-Xingú, 
D. Alda de Matos vanique. 

Moça ainda, contando apenas 28 anos de idade, 
filha de uma familia abastada do Rio Grande do 
Sul, desposára aquele oficial havia apenas oito me
ses, depois de um longo noivado. 

Fizeram os dois uma combinação segundo a 
qual ela acompanharia o marido na marcha de 
penetração, durante um ano, pois tal era o tempo 
calculado para terminar a gigantesca jornada de 
redenção. Depois, completada a obra a que o coronel 
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dedicava o melhor de seus esforços, viriam insta
lar-se definitivamente na cidade. 

A casa para os recem-casados foi construida em 
xavantina - a primeira de tijolos que se ergueu -
com todos os possiveis recursos de conforto. 

E ainda em lua de mel lá chegaram os dois 
nubentes. 

As condições de vida, entretanto, excediam às 
piores perspectivas que pudessem ser feitas. A se
nhora Vanique e a cozinheira do pessoal da expedi
ção eram as duas únicas mulheres que ali viviam. 

Os dias desfiavam trazendo sempre as mesmas 
pragas incômodas do calor causticante, dos mosqui
tos ferozes e a monotonia do mesmo desconf ôrto, do 
mesmo vazio de acontecimentos, do isolamento total 
de tudo quanto normalmente chamamos de vida. 

Conheci a senhora Alda V.anique dias antes do 
seu trágico gesto. Pareceu-me uma criatura já ven
cida pelo ambiente. Não falava. Raramente saia de 
casa e não me lembro de lhe ter visto senão o sor .. 
riso que fez para tir.ar uma fotografia. 

Nessa ocasião tinha ela por companheira a esposa 
do Dr. Loureiro Maior, médico designado para aten
der a expedição em Xavantina e que levára consigo 
a mulher. 

Certa vez, entretanto, esta última adoeceu gra
vemente e vendo seu marido que não dispunha dos 
recursos necessários para tratâ-la, resolveu, aban
donando tudo, regressar ao Rio afim de assisti-la 
convenientemente. 

Assim, por um dos aviões do Correio Aéreo Na
cional, abalou o casal Loureiro Maior deixando ainda 
n1a1s profunda, mais deprimentie, mais monótona. a 
solidão em que vivia a senhora Vanique. 
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A tarde tôda do dia em que partiu o casal Lou
reiro Maior, passou-a a senhora Vanique 11um e~tado 
~e grande depressão. 

No dia imediato, pela manhã, para ver se a. dis
t raia um pouco, o marido levou-a a u1n passeio a 
cavalo pelas imediações do acampamento. Nessa 
ocasião conversaram sôbre a possibilidade de seu 
regresso ao Rio, tendo ela condicionado, entretanto, 
a sua volta à qo coronel. 

Obstinava-se em não vir sozinha. Por fim ficou 
assentado que, dada a impossibilidade do coronel 
Vanique abandonar no momento a chefia dos servi
ços, ela iria passar uns dias em companhia do casal 
Major Jaime Ricão, chefe da Base Aragarças e onde 
as condições de vida eram sensivelmente mais 
amenas. 

Tudo parecia assentado ~uando o casal regres
sou do passeio. 

Desmontaram junto à varanda, e enquanto o 
coronel providenciava para desencilhar os animais. 
dona Alda entrou, dirigindo-se ao seu quarto. 

Pouco depois, a empregada ia avisá-la de que 
estava pronto o aimôço, ao que ela respondeu que 
não queria almoçar. Sabia o que ia fazer. 

Foi um diálogo curto através da porta do quarto -
fechada. 

E teve como trágico ponto final o estampido de 
um tiro. A senhora Vanique disparara uma arma 110 

próprio ventre. 

As pressas, foi ela colocada no Fatrchtld da F11n
dação que voou para Aragarças onde foi constatado 
pelo médico ser gravíssimo o seu estado, visto que 
a bala dilacerara-lhe o figado com consequente he
morragia interna. Antes mesmo de operá-la, o cirur-
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gião Vahya de Abreu declarou tratar-se de um caso 
perdido. 

De fato, apesar de todos os esforços empregados, 
veio ela a falecer na mesa de operações. 

Morreu, não em consequência apenas de um 
tiro, mas vitimada pela psicose com que o sertão 
bruto e selvagem, agressivo e mau, deforma e ani
quila os temperamentos. 

• 
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... ou quando incide nas iras elos cleu~es do Aruanã 

CAPtTULO XI 

Os dias continuavam a rolar em Xavantina con1 
a monotonia de sempre, enquanto aguardavamos a 
chegada de Chico Melrelles, afim de descermos o 
rio das Mortes para o segundo encontro com os 
xavantes. 

Aproveitando-me da necessidade de adquirir 
alguns equipamentos que nos faziam falta, empre
endi uma viagem dramática ao Rio de Janeiro, com 
apenas horas de permanência, escra visado a hora
rios de avião e regressando via Goiânia. 

Sentamo-nos avitam.inados e as armas de que 
dispunhamos para defesa pessoal não correspo11-
diam às necessidades decorrentes do prosseguimento 
da viagem. A munição por sua vez era escassa e 
nessa função de abastecimento foi que dei um pull
nho ao Rio, cujo aspecto da cidade e dos homens me 
chocot1 pela indiferença e despreocupação. Aquela 

1 

gente que se acotovelava nas ruas, se enfileirava 
diante das bllheterias de cinema ou os apedrejava 
por um abatimento nas entradas, não sonhava siquer 
com os dramas que formavam o dia a dia do inte
rior de sua própria terra. Senti-me triste e desani
mado. 

Tive vontade de dar gritos nas ruas ou de 
emigrar definitivamente para o sertão. 

Como era possivel conceber homens discutindo 
futebol e mulheres enchendo casas de modas, en
quanto que sob os céus de outras latitudes, irmãos 
seus morriam aos ataques das feras, das febres e dos 
indios; irmãs suas enrolavam em trapos o ventre e 
os .seios e deixavam cair os filhos nas aguas de um 
rio que o "banzeiro" encrespava? 
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Irritei-me com o noticiario dos jorna~s repletos 
de politica e de falsas afirmativas de assist~nc~a .àS 
populações do interior; de promessas, CUJO un1~0 

intuito era agradar o eleitorado próximo das cap1~ 
tais. Li discursos feitos na Câmara por de1)utados e 
pensei de mim para n1im mesmo, quan tos dêle~ 
teriam enriquecido ou irian1 e11riqueccr esbulhando 
i11iseraveis colonos. 

Essa viagem serviu un1 pouco para justificar a 
revolta do serta11ejo e dos emigrantes das capitais. 
fixados no interior. 

Para a maioria da população citadina, o sertã.o ' 
com toàos os seus dramas humanos não determina 
outro interesse que o de páginas vividas de uma 
tenebrosa literatura. Lêm os que raro escrevem a 
respeito com os mesmos frissonzinhos com que ouvem 
i1ovelas de rádio. São incapazes - falo é claro da 
maioria e respeito as exeções - de, lendo a história 
de massacres, inteira11do-se das trágicas peripecias 
que formam o cotidia110 dos mi.seraveis sertanejos, 
dar-lhes uma alma, aceitá-los como humanos, pen
sar que partos doem, que as crianças choram e que 
gostariam tambem de ter brinquedos e chocolate 

Vêem naquela gente simples, herois de consti
tuição física e fisiológica diferente. 

Tudo isso me determinou um grande abati
mento e voltei querendo bem a'O desconfôrto da
quela pobre gente. O próprio céu se mostrava d\tro 
para com êles. Enquanto que do Rio, até pouco além 
de São Paulo, uma chuva abundante e vivificadora 
amenisava a temperatura e empapava os campos, 
mal começamos a sobrevoar o serrado prenunciador 
do sertão bruto, o céu se azulou em impenetravel 
abôboda de aço quente, queimando tudo, crestando 
tudo, rachando a terra nos sulcos da seca invencivel. 

Com o termómetro marcando 39 graus, pousa
mos o "Fairchild" em que vínhamos de Goiânia 

-
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para Aragarças, afim de abastecê-lo e seguir viagem 
rumo a Xa van tina. 

Cheguei na véspera da partida rio abaixo. Vindo 
por outra rota, já lá encontrei Chico Melrelles. 
Assentámos os últimos detalhes e tudo ficou pre
parado para a partida ao amanhecer do dia seguinte. 

De São Domingos, posto do S. P. I. a que nos 
destinavamos, viera uma embarcação a motor. Nesta 
e em outra t ambem a mot or que nos fôra cedida pela 
Expedição Roncador-Xingú, deverian1os descer o riCJ. 

Estavamos no ponto de limite das comunicações 
com o mundo civilizado e perdi parte da noite escre
vendo um.a reportagem e algumas cartas. Não sei 
bem a que horas adormeci. Sei apenas que às quatro 
horas da manhã o facho luminoso de um "flashlight" 
projetado no meu rosto, fez-me pular da rêde. No 
escuro ainda, servindo-nos de archotes improvisados 
e de candieiros começamos a transportar a baga
gem para bordo. 

\ 
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CAPtTULO XII 

(Do meu cllarlo) 

Deixamos Xavantina precisa.mente às 7,05. 
Viajamos em duas embarcações tipicas fluviais: 

têm o fundo de um único tronco, como as ubás ou 
quasi iguais às canoas de pescadores, fabricadas em 
Santa Catarina, elevando-se as bordas e uma tolda 
de madeira e lona. 

Nossa embarcação fol a primeira a largar. Na 
barranca, ficaram os amigos do acampamento da 
F'BC ente os quais se destaca a figura do agrônomo 
Roxo, substituto eventual do coronel Vanlque, au
sente no momento, todos incansáveis em nos auxiliar. 
Despedida o mais simples possivel, como se faz no 
sertão onde sempre quem parte não tem certeza de 
voltar. Um até logo simples e nada mais. 

Gilberto e o outro piloto, a cujo esfôrço muito 
devemos - cada um dêles, ontem, voou quasi dez 
horas, transportando carga e homens - levantam 
os polegares, como fazem os aviadores antes de par
tir para um raiã. 

Vamos, no barco que primeiro larga, Chico Mel-
relles, Genil Vasconcelos, José Paiva dos Santos, o 
"Tarzan", como é chamado, Duca do S. P. I., o bar
queiro José Ribeiro, velho conhecedor do rio e que 
vai no timão do "Penta", e os dois marinheiros, 
Tomaz Pereira da Costa e Alcides Gomes. Com dez 
minutos, o outro barco passa por nós. seu motor é 
bem mais potente. Surge, então uma questão:· os 
barcos não têm nome. Há um rápido plebiscito e 
ficam ambas batizadas, a nossa "Xavante I" e a 
outra, onde viajam os representantes da France 
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Press Raimond Meaufra!s, e da "A Noite", Anto
nio Buono Junior, cinematografista Lincoln Ma
pulação, é daqui por diante, a "Xavante II". 

A lancha se enrosca nas curvas do Rio das Mor
tes, cujos recantos se vão revelando. 

Um sol escandalosamente claro Uumlna a pai
sagem que deslumbra. Como seria possivel per1sar-se 
em risco, perigo, tocaia de índios, num panorama 
desses? 

A conversa vai escorrendo e, por necessidade de 
fazer qualquer coisa~ ~a tizamos tambem como 
"Frota da Pacificação" o conjunto desses d~is bar
cos. Estamos escrevendo a história de um marco da 
penet ração Brasil a dentro. 

Estavamos com pouco mais de duas horas de 
viagem, quando o marinheiro de prôa alertou. 

- Travessão! 
De fato, à frente do barco notava-se o rebojo 

formado por uma corredeira. A ordem foi descalçar 
e ª .cautelar os objetos de facil deterioração. Tudo 
muito rápido, enquanto Zé Ribeiro fazia zigueza
guear a "Xavante I" à procura do canal. o motor 
reduzido pouco adiantava por que a correnteza nos 
levava. Dois minutos de expectativa. o fundo da (.)m
barcação dá um tr.anco nas pedras e ela estrem~ce . 
A em.balagem não permite que pare. Ela raspa e a 
madeira geme. Dois, três, cinco segundos e e.is-nos 
a salvo, deixando para t rás o escachão. 

Daqui por diante, não nos calçaremos mais. 
Dentro de pouco, pararemos para almoçar. Ração 
fria. Parada rápida . Deveremos, então, nos reunir \ 
com a "Xavante II", cuja esteira já não vemos há 
algumas horas. Nas margens a vegetação se debruça 
sôbre a água Atiramos parcimoniosamente nuns 
patos, sem resultado. Gilberto vem sobrevoar o 
barco, num "rasé,, de despedida. Uma hora depois, 
vamos encontrar encalhada a "Xavante II". uma 
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peque11a " pane" que quinze minutos depois estava 
resolvida. 

Marcamos encont ro para às 11 horas e nova-
1nente rio aba ixo Meirellos vai con tando histórias do 
sertão. 

Foi quando soubemos da morte de Teófilo Ri
beiro, pai do rapaz atacado, em abril pelos Xavan
tes. Morreu de un1 colapso, ao transportar, nas cos
tas, um saco de milho. Pobre velho. Desaparece com 
êle llm autêntico amansador do sertão. 

As 11 horas paramos para almoçar. Ajudo a re
fogar o arroz. Não temos alho e, além do arroz, uma 
lata de rabada em conse1·va. Uma piranha preta, 
pescada na h ora e a ssada, completou a refeição. 
Não temos pratos nem talheres. Mas há folhas gran
des e 1nuita fome para remediar a falta. Café e uma 
hora depois, prossegue o rumo leste. Paisagem a 
mesma. Calor, mosquitos e modorra. As araras voan1 
aos pares con10 casais bem amados. Há devaneio3 
em nos.sos ol l1os que seguem seus vôos rumorosos. 
Fala-se em amor e o sol castiga. Genil quebrou um 
espêlho. Quer jogar sal para t rás, para cortar o azar. 
O sal, porém, é racionado. Já agora, depois, de quasi 
sete horas de viagem, o t empo ensombra. O sol se 
esconde e u1n nordeste fresco vem trazendo nuvens 
grossas. Esperamos que a chuva caia sómente à 
noite, co11tudo, é melhor acautelar o que não deva 
se molhar. Vou cuidar disso. São quasi 17 horas. Nada 
de chuva. O vento espalha as nuvens. Fazemos uma 
parada e colhemos 20 ovos de tartaruga. Menos mal. 

Mais poucas horas e chegamos ao posto do 
S. P. I. de Pindaiba. 

Viajaremos ainda esta noite. 
Assim que a lua aparecer, partiremos novamente. 
Apczar do " banzeiro " que encrespa as aguas, o 

calor sufoca, mas temos que usar roupas que nos pro-
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tejam até o pescoço, e grossas, para fugir às ferroa
das das "murissoca.s", assanhadas, no crepúsculo. 

(Ainda no dia 3 de outubro). 
Foi à boca da noite que chegámos ao acampa· 

mento do S. P. I ., situado na foz do rio Pindaiba. 
Ali, há dias, foi forçado pelo máu tempo a aterrisar 
um avião da Fundação Brasil Central, um "paulistt· 
nha", nada sofrendo seus dois tripulantes. Até hoje 
la estava êle, à espera da gasolina que lhe leváva
mos de Xavantina para decolar. Foi a primeira pro
vidência: abastece~ o aparelho, uma vez que resol
veramos aproveitar a lua em crescente para conti
nuar viagem. Estamos numa verdadeira corrida con
tra o tempo. Maiores demoras podem ter consequên
cias desastrosas para o serviço de pacificação. I.sso 
porque, já t endo t ido ~ontáto com os brancos e rece
bido dêles utensUios cuj.~s vantagens já experimen
taram, os xavantes anseiam por mais material. ~ste 
lhes foi prometido, num segundo encontro que é 
êste para o qual seguimos. Acontece que várias cir
cunstâncias atrasaram a partida de Meirelles e den
tro de três dias se completarão três meses que os 
xavantes esperam por nós e pelos utensilios. Impa
cientes e também inconscientes, fartos de esperar, 
vagueiam pelas regiões do Mortes, procurando obter, 
de qualquer maneira, o que lhes foi prometido. Dai 
os saques de que vamos tendo noticia, à proporção 
4ue vamos avançando águas do Mortes a dentro. 

No acampamento do Pindaiba nos servem uma 
refeição pouco variada, mas abundante: arroz com 
carne sêca (a famigerada " maria isabel ", nome que 
dão a essa mistura e que; juro, hei de detestar 
e11quanto tiver vida) e farinha. Depois café e, com 
uma lua de soneto, largámos novamente rio abaixo. 

Das margens, que esverdeiam escuro, se ponti
lham, de vez em quando, pares de olhos fosporescf-n
tes. Advinham-se, atrás dêles, as onças que vêm be-
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ber, à noite. O curiango acompanha a viagem, com a 
.sua canção monótona. 

No fundo do rio há um outro céu pontuado de 
estrêlas . 

Eram 20,15 quando deixámos o Pindaiba. Te
n1os 20 horas de travessia à nossa frente. Pouco 
antes, porém das 23, algo de anormal sucede. De 
repente, o motor dispara, largando chispas pelo cano 
de descarga. Quebrara-se uma peça que era necessá
rio substituir, fazendo-a, ali mesmo, com os parcos 
(para não dizer nulos) recursos de que dispunhamos. 
Zé e Duca metem mãos à obra e a lima geme na 
chapa de ferro com um canto insípido de araponga. 

A " Xavante I" se entrega, molemente, a corren
teza, rio abaixo. Tanto melhor pois, assim, não atra
samos de todo. Navegamos "à bobuia", como dizem 
na região, quando se larga um barco na corrente . 

Eram quasi duas horas da manhã quando o 
Penta roncou novamente. A navegação descontro
lada, ao sabor do rio, tirou tôda a possibilidade de 
cálculo sôbre onde estivéssemos e, próximo à embo
cadura do rio Curuá, o travessão conhecido por São 
Rafael nos espera, como perigoso obstáculo. Não 
temos idéia da distância percorrida nem, portanto, 
da distância a que nos encontramos dêle. A lua, por 
sua vez já se deitou há algumas horas, legando-nos 
uma escuridão impenetrável. Será melhor esperar
mos pelo sol. 

São quatro horas da manhã e passamos um cabo 
a uma arvore da barranca. E' a minha hora de dor
mir. Embrulho-me no "ponche" e me enrolo nct 
proa da "xavante I". Somos quatro para nos aco
rnodar num espaço onde dois seriam demais. Acordo 
por volta das seis horas, j á amarrados em outro 
ponto mais abaixo da barranca e onde localizámos 
a outra embarcação. Há café e rapadura. 

Enquanto fazemos a refeição, est~camos os mús-
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culos e churrasqueamos uma porção de carne de 
vaca que trouxemos do Plnda1ba, a qual, depois, e 
en1barcada. Será o nosso almôço. Comeremos sem 
parar mais. 

São 7 horas quando largamos as amarras. Antes 
de embarcar recebemos instruções especiais. se
gundo as últimas noticias, antes do meio-dia encon
traremos os Xavantes. Duca, que veio tripulando a 
'.'Xavantel" para nos apanhar em Xavantina foi 
a~ompanhado, naquele ponto, por um gruPo de tn ... 
d1os, durante largo tempo. E só o deixaram em paz 
quando êle parou a embarcação e deixou na praia 
alguns facões que trazia. 

A qualquer momento, esbarraremos com o tra .. 
vessão de São Rafael, na embocadura do rio Curuâ. 
Acocoro-me na proa do barco e fico com os olhos 
fechados, pensando, pensando, enquanto ronca 0 
m~tor. Todos nõs, porém, somos uma mola compri ... 
m1da que se distenderá ao primeiro grito de alarme. 

\ 

• 

CAPtTULO XIII 

Tem havido uma mutação de cenas muito rá
pida, desde que deixei o Rio, nl1m civilizadíssimo 
"Douglas" de passageiros rumo a Golânia. 

A mentalidade civilizada pensa de maneira 
totalmente diversa a respeito dos Xavantes. O que 
lá eu encarava com um risco enorme, aceito aqui 
como um acontecimento inevitav~l de rotina, fenO
meno natural, como parar para abastecer o motor 
de gasolina ou limpar as velas. Só muito raramente 
a idéia do perigo que vamos correr entra em linha 
de cogitações. 

Mas não demora muito. Passa logo, absorvida 
pela necessidade de pensar nos preparativos. Não 
teria esquecido de nada? Pela décima vez vasculho 
e embornal e a valise de lona; medicamentos, vita
minas, munições, pequenos utensílios, que fazem uma 
falta enorme no sertão; agulha, linha, pedra para 
isqueiro, repelente, etc. Lembrei-me da arma e apro
veito a oportunidade para limpá-la, pois atirei du
rante a vaigem num jacaré, bom tiro, por sinal, mo
déstia à parte. 

Gasolina do motor e pedaços de uma meia que 
dilacero, con1pletam o material de limpeza. Só páro 
para comer um naco de carne fria, com um pedaço 
de rapadura e café frio. 

Do fundo da valise, nasce uma nlaçã. Cabe um 
pedacinho para cada um de nós. O sol queima de 
verdade. De repente, Chico aponta para um trecho 
da barranca: 

- 1lles estiveram ali durante muito tempo, 
explica. 

E manda que paremos. Saltamos em terra e 
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penetramos cerca de duzentos m.etros pela mata 
para e11contrar um aldeiamento de Xavantes. Hi 
poucas probabilidades que os encontremos all. 

Os indios permanecem muito pouco tempo nes
ses acampamentos de caça. Ainda mais quando êles 
são descobertos pelos brancos - procedimento que, 
aliás, é comum a todas as tribus: abandonar as 
aldeias, desde que essas sejam visitadas por bran
cos. 

Dessa circunstância, por sinal, se aproveitam os 
proprios funcionarias do S. P. I. na tarefa de pacifi
cação. Primeiro, dão-lhes presentes perdoam suas 
impertinências, etc. Se, porém, depois desses contá
tos, os sélvicolas continuam rebeldes. encetam uma 
campanha de fustigação. Visitam-lhe o acampamento 
de surpresa, em investidas rápidas e constantes 
causando susto às mulheres e crianças. O indio, 
!mediatamente, emigra para outro ponto, onde reini
cia sua vida, suas lavouras e tudo o mais. 

Passado pouco tempo lá irrompem, novamente, 
os homens do S. P. I ., determinando nova mudança. 
Isso uma, duas, ou mais vezes. Aos poucos, o con
ceito do índio sôbre o branco vai se modificando. 

A principio, supunha-o mais fraco que êle, infe
rior, humilde, sujeitando-se a todos os seus caprichos 
e ainda lhe levando presentes numa espécie de tri
buto de vassalagem. Vê, entretanto, que o branco é 
poderoso, que pode, querendo, perturbar-lhe a tran
quilidade e a normalidade de vida. Tem armas supe
riores para lutar. 

Prefere portanto, assentar um "modus vivendi" 
com o homem branco. 

Apesar, porém, de tôdas essas considerações, 
abundantemente esplanadas por Meirelles, havia 
um silêncio de expectativa e uma certa apreensão 
em todos nós quando penetramos na mata. 
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o acampamento constára de nove palhOÇM. 
Oito delas já haviam sido destruidas pelo fogo. 

Restára apenas uma de pé. A sua frente uma 
sepultura. 

E' hábito comum a tôdas as tribus enterrar o~ 
seus mortos e aquela sepult ura era inegavelmente, 
a do morador da palhoça que restara de pé. Pela pri
meira vez foram tomadas fotografias de um aldeia
mento Xavante, feitas de terra firme. 

A cabana, tôda feita de ramos ocupava uma 
circunferência de um três metros de diâmetro. Nada 
a guarnecê-la como mobiliário e sem qualquer divi
são interna. Tudo muito primitivo. Uma única aber· 
tura servindo de porta. Demos, ainda, uma batida 
em redor da clareira. 

Nada, além dos macacos que pulavam ass~
tados de galho para galho. Uma hora e quarenta 
n1lnutos depois regressa vamos à lancha. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Chegâmos cerca das 15 horas a São Domingos, 
não sem antes termos perdido a hélice do motor e 
ladeados, de quando em quando, pela fumaça das 
queimadas que os Xavantes vão ateando em seu 
caminho, nas duas barrancas do rio. 

Em São Domingos nos aguardavam novidades. 

\ 
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CAP1TULO XIV 

Só agora, depois de um descanso que julgo abso-
1:.itamente merecido, começo a tomar contáto com 
êsse pôSto do S. P. I ., situado na foz do Rio São Do
mingos e próxin10 à serra do mesmo nome, cujo 
perfil, de altura modesta, é o único aciden te na pai
sagem monótona e chata desse ~errado imenso. Em 
qualquer outra região ela não passaria de misero e 
humilde morro. Aqui, porém, é tal a falta de eleva
ções, que uma ruguinha de terreno qualquer, toma 
logo a pomposa denominação de serra. E não sou 
eu que vou reformar o sertão. 

O posto em si, se compõe de um galpão grande 
coberto de palmas de buriti trançadas, sob as quait 
estão armadas umas vinte redes. E' o alojamento 
dos empregados. solteiros - a "piolhada" como êles 
próprios pitorescamente se denominam. 

A casa habitada por Chico Meirelles e sua esposa 
D. Abigall; uma outra construção que serve de arma
zem e almoxarifado; algumas outras de taipa, uma.s 
cinco ou seis que são a moradia de empregados, que 
ali vivem com suas famlllas, tudo arruado, lembrando 
uma pequena vila do interior. Retirada cerca de uma 
legua, está a lavoura, de mandióca, arroz, milho, 
feijão, batata, etc. que é separada da zona das coiu
truções por um vasto cercado, onde encontramos 
uma ponta de gado e cavalos de sela. 

Povoe-se esta paisagem com uma população de 
umas trinta almas e teremos, completo e animado o 
retrato do posto de São Domingos, marco inicial da 
campanha pela pacificação dos Xavantes. 

Completo aliás, não. Deixei de mencionar e pro
poiitadamen te, um casarão acachapado, sombrio e 

\ 
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Jnisterioso, inexplicavel1nente afastado das demais 
construções e desmesuradamente grande para o seu 
único morador. 

Merece a observação de um estudo meticulos~ a 
figura estranha deste salesiano, f otogênico nas suas 
longas barbas brancas, de batina há algum tempo 
ta1nbém branca, hoje enodoada e imunda. com olhos 
azuis e pequenos que jamais encaram o interlocutor. 

E' o padre Chovelon. 
Foi êle o primeiro morador de São Domingos ali 

aportando numa de suas excursões pelo Rio das 
Morte". 

Fixou-se, construiu a casa e segundo contam, 
nunca mais de lá saiu, a não ser para viagens 
bienais ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, de onde 
volta sempre carregado de donativos que angaria, 
para a sua missão de "pacificação dos índios". 

Ora, vejamos: os salesianos mantém alguns mis
sionários en1penhados na catequese dos selv1colas. 
São os continuadores da obra iniciada pá alguns 
séculos pelos jesuitas no interior do Brasil desconhe
cido. Têm mesmo uma obra realizada junto aos Bo
róros, em complemento à ação do S. P. I., o aldeia
mento denominado do Meruri, onde ex-selvagens 
sob a orientação administrativa e espiritual daque
les religiosos, vivem em sociedade, têm suas lavou
ras e seu incipiente artezanato em c'omum con1 
outros brancos que lá residiam. 

O padre Chovelon f 01 um dos primeiros adminis
tradores do Meruri. Inexplicavelmente, porém, saiu 
de lá, abandonando a emprêsa na qual seriam de 
lndiscutlvel valor os seus dotes de inteligência e o 
.seu conhecimento profundo da mentalidade do indio, 
para se imobilizar no retiro de São Domingos, acumu
lando donativog das pe&Soas de boa vontade dispos
tas a colaborar na campanha de integração do fndt" 
na comunidade civilizada. 

• • 
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Diz-se, à bôca pequena, que o padre Chovelon 
.saiu das boas graças de seus superiores. A verdade é 
que, atualmente, em matéria de pacificação, não 
faz absolutamente nada. Gaba-se de ter tido con .. 
táto em tempos remotos, com remotas tribus, e 
vende, a preço de "mercado negro", até as amostras 
gratis de medicamentos que consegue dos laborató
rios para cumprir a missão de que se inculca realiza
dor nos sertões matogrossense e goiano. 

Fui procurar o padre Chovelon. 
O interior de sua casa-armazem, é atulhado de 

caixotes, mal dando lugar para um altar onde exis
tem uma Nossa Senhora da Conceição, um Crucifixo, 
o Evangelho, um bule, um baralho e uma série de 
outras bugigangas anti-litúrgicas. Encostados no 
altar: um genuflexório, um tamborete, um torno de 
mão, e um motor de pôpa. Pelo chão, por trás e ao 
lado da peça, garrafas de cachaça vazias. O hálito 
do padre Chovelon nos dá a certeza de que o paratl 
não foi distriliuido pelos índios ou consumido p'lra 
ferver seringas de injeção / à falta de alcool ... 

Evidentemente o padre Chovelon tem processos 
2i1uito pessoais de pacificação de índios e hábitos 
muitos seus como religioso ... 

Conversamos um pouco, êle fez trocadilhos des
presiveis, e quando lhe perguntamos se nos poderia 
emprestar umas latas de gasolina por quarenta e 
oito horas - tempo que levaria para chegar a São 
Domingos o nosso suprimento - apôs algumas res
trições. Mais tarde recebemos uma. proposta indi
reta de venda de gasolina ao convidativo preço de 
15 cruzeiros o 11tro! Nós precisávamos de quatro cai
xas de combustivel, ou sejam 160 litros. Era um 
bom negócio, mas para êle .. . 

Felizmente no dia seguinte, a nossa gasolina 
chegou. _ 

Azar do padre ... 

• 
• 
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Era o padre Chovelon o único morador de São 
Domingos quando aí chegou, procedente de São 
Paulo, o inspetor do serviço de Proteção aos índios, 
Genésio Pimentel Barbosa. Fazia-se acompanhar de 
um grupo de auxiliares recrutados, todos na Pauli
céa e tendo como misSão entrar em contáto com os 
Xavantes, até então arredios e agressivos. 

A escolha daquele local para acampamento
base da expedição

1 
foi determinada pe1a proximi

dade dos aldetamentos dos indios a pacificar. 
Com uma viagem de duas Ieguas de canôa, rio 

abaixo, teriam os expedicionários na margem oposta, 
0 comêço da picada trilhada pelos indios e que le
vava às fraldas da serra do Roncador onde se eleva
vam suas palhoças. 

E' o preto Ladislau, em 1940 empregado do padre 
Chovelon, quem me conta a história do massacre . 

Levara a tarde tõda rachando troncos para a 
construção de um girau, sõbre o qual se ia erguer 
mais tarde um f ôrno doméstico. E' um preto robusto, 
zombando dos seus 70 e muitos anos atestados irre
torquivelmente nas barbas e nos cabelos brancos. 
O machado em suas mãos é ainda hoje um brin
quedo leve que maneja alegremente. senta-se à 
minha frente sôbre os calcanhares. Chupa uma ba
forada do fumo que lhe dei, como entendido. Cuspi
nha de lado e começa sua narrativa: 

.. 
/ 

- Pois é doutor. O Pimentel morreu assim ... 
' 

• 

CAPITULO XV 

- Foi no "comecinho" de setembro - começa 
Ladislau a narrar - do ano de 1941. Nesse tempo, eu 
e o Idalino, aquele caboclo magro, que o senhor 
conhece, eramos empregados do padre Chovelon, 
chegado havia pouco do Meruri. Volta e meia, nos 
encontravamos, ou por outra, viamos os "pelados" 
andando pela margem do rio. Certa ocasião, mesmo, 
dois salesianos, padres João e Paulo, de viagem por 
aqui, ao passarem por uma barranca, que hoje se 
chama Barranca dos Padres a umas oito leguas do 
rio abaixo desembarcaram atrás de um grupo deles. 
Os "pelados" fizeram-lhes sinal para que voltassem. 
'P.;les, porém, insistiram embrenhando-se nas matas, 
atrás dos índios. Não voltaram nunca mais. Eu e o 
Idalino, algum tempo depois, fomos buscar os seus 
corpos horrivelmente mutilados. Mais de uma vez, os 
Xavantes se chegaram à nossa canôa à distância 
de fala . Sua hostilidade, entretanto, fazia com que 
sempre nos afastassemos. Era essa a situação, quando 
nos finais da sêca de 1941, " seu " Genés~ Pimen
tel Barboza, chegou aqui. Trazia uma rapaziada 
robusta e disposta com êle. Vinham todos de São 
Paulo. E, para uma expedição, estavam êles muito 
bem apetrechados. Traziam até um pequeno motor 
para fornecer corrente elétrica, e fazer funcionar 
um aparelho de rádio. 

Pimentel Barboza e seus homens demoraram-se 
em São Domingos o tempo necessário para organi
zar a última etapa de sua viagem, que seria precisa
mente daqui até o aldelmento dos Xavantes. Pels.s 
informações que então colheram, puderam localizar 
o habitat dos índios, nas fraldas da serra do Ronca-
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dor. Ouviram as histórias que se contavam sôbre a 
agressividade dos selvagens. Sabiam, por experiên
cia própria, que os índios adultos normalmente 
pouco permaneciam em suas aldeias. Nestas ficavam 
somente velhos, mulheres e crianças, enquanto que 
os homens válidos se dispersavam em grupos, ins
talando-se em acampamentos provisórios, onde se 
áedicavam à caça e à pesca. I.sso enquanto o tempo 
lhes permitia. Sómente com a chegada das chuvas, 
regressan1 às tribus propriamente ditas. 

E foi ao encontro desses grupos volantes que, 
em outubro de 1941, Pimentel Barboza partiu, dei
xando a embocadura do rio São Domingos e o padre 
Chovelon entregue aos seus afazeres normais de 
negociante de donativos. Suas canôas desceram duas 
leguas o Mortes até um ponto em que as condições 
de desembarque na margem oposta lhes pareceram 
favoráveis. Seu primeiro acampamento, - como o 
r1osso, na tentativa feita em outubro de 1946, - foi 
na própria barranca do rio. Acompanhavam-no dois 
intérpretes índios da Tribu Xerente, primos dos Xa
vantes e que deles têm um medo doido. 

Antes de partir, levando ao auge o lema ditado 
pelo General Rondon no Serviço de Proteção aos 
índios - "Morrer se preciso fôr, mas matar nunca" 
- o inspetor desarmou todos os seus homens,, guar
dando em seu poder os revólveres e garruchas. 

Vencida a primeira légua de mata fechada que 
constitui a margem do rio, entrou êle no serrado 
imenso, árido e sem agua. Oito leguas assim foram 
vencidas, palmilhando um terreno totalmente des
conhecido e numa vigilância constante para preve
nir uma cilada. O seu segundo acampamento foi 
localizado pela sêde: Um pequeno buritisal, onde o 
terreno pantanoso lhe permitiu a abertura de uma 
cacimba. Ali se dessedentaram homens e animais. 
Após um repouso abSolutamente necessário, as rêdes 
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foram desarmadas e a viagem prosseguiu de rumo 
feito sôbre a serra do Roncador, cujo perfil lendário 
azulava no horizonte. Mais quatro léguas, essas ainda 
em condições piores de vencer do que as da primeira 
etapa. A vegetação agressiva se opunha formal
mente ao avanço, reduzido a uma velocidade minima, 
pois a picada era penosamente aberta a facão. 

Finalmente as matas do Roncador foram atin
gidas. Durante todo o percurso e a todo o momento 
a proximidade dos fndios era assinalada; seus ras
tros e picadas se patenteavam aos olhos experimen
tados dos mateiros. 

Evidentemente a expedição havia chegado ao 
coração da nação Xavante. Ali deveria viver grande 
número dêles, barrados ao sul pela caudal do Mor
tes e fechados ao norte pela barreira natural da 
serra. 

Depois de pesqulzas mais ou menos longas, foi 
escolhido um pequeno bosque, sob o qual deslisava 
molemente, obstruido por galhos e detritos, misero 
regato, para o acampamento provisorio da expe-
dição. 

A curta distância, em terreno limpo, ergueram-se 
aos poucos as palhoças, onde passaram a morar 
Pimentel Barboza e seus companheiros. A vizinhança 
dos fndios era de uma proximidade perigosa. O ins
petor do S. P. I. viera re.sidir em pleno seio da nação 
xavante. 

Mal se lnstalára, iniciou o idflio com os 1ndios, 
descobrindo os pontos mais frequentados por esses, 
para ali deixar os presentes com que contava gran
gear suas simpatias. 

Pimentel Barbosa não tinha a menor dúvida 
quanto ao êxito de sua missão. Os Xavantes não 
deveriam ser - pensava - diferentes dos demais 
1ndios. Sua aproximação seria cousa inevltá.vel, ques
tão apenas de tempo. Tanto que, uma vez instalado, 

• 
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tratou de localizar efetivamente o aldeiamento para, 
logo que fosse vencida a primeira etapa da tarefa de 
pacificação -o contáto com os selvicolas - lnlctar 
a segunda que se desenvolveria nos próprios aldeia
rr1entos. Para tanto, designou um dos seus homens 
e os dois "línguas" xerentes para uma busca na 
região afim de colher dados exátos sôbre a localiza
ção daqueles. 

Com esse intuito, embrenharam-se os três 
homens, mata a dentro, no cumprimento da missão 
imposta. 

Ladislau me foi contando tudo wo com a sua 
voz rouca de trapeiro e na sua linguagem pitoresca 
e irrerprodusivel. Xavante, para êle é "pelade"; a 
palavra -último não existe no seu dicionário; 1 der
radeiro; recem-chegado é chegante; e assim por 
diante, numa sucessão de sinónimos e gtria própria, 
que, só depois de uma permanência mais ou menos 
prolongada na região, é possível compreender. 

- E' isso doutor. O que aconteceu ninguem 
viu, pois não sobrou ninguem para contar. Bicho de 
quatro pés, não sobrou nem tamborete. . . E de pena, 
só ficou flexa ... 

Os 111dios devem ter surpreendido o acampa
mento de Pimentel Barboza, depois de um longo 
período de observação. Seu traquejo de homens do 
mato permite que vejam sem ser vistos. Assim, de
vem ter percebido a inteira despreocupação daque
les homens no sentido da própria defesa. Nem uma 
a.rma, nem o ruido de um tiro, os quais os selvicola.s 
já estariam habituados a temer. 

E quando a ocasião lhes pareceu propicia, pois 
só atacam co·m cem por cento de probabilidades de 
êxito, assaltaram o acampamento. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Os três homens designados Por Pimentel Bar-
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boZa para explorar a região tinham viajado um dia 
inteiro até que !obrigaram, bem no sopé da 1erra, 
as palhoças do aldelamento dos Xavantes. A noite 
se avizinhava velozmente. De uma elevação puderam 
êles ver as fogueiras que começavam a se incendiar 
no meio das palhoças. Acocorados em esconderijos 
irnprescrutaveis assistiram então a uma das mais 
impressionantes festas a que seus olhos já haviam 
presenciado. Eram homens e mulheres, confundidos 
todos num único e frenético bailado, que mais pare
ci.a uma manifestação de loucura coletiva que mesmo 
uma comemoração qualquer. Os tambores rugiam 
tétrica e ensurdecedoramente. A festa encheu a noite 
tôda e, segundo as próprias testemunhas, "o chão 
tremia em volta dêle.s,, sacudido pela percussão tre
menda dos instrumentos bárbaros. 

Manhãsinha, enquanto que, exaustos, jaziam os 
corpos dos dansartnos da vespera, junto às fogueiras 
que também definhavam, o branco e seus dois guias 
xerentes abandonaram o esconderijo afim de com
pletar a missão que lhes fora imposta; descobrir 
outro possível aldeiamento. 

Não era vencida, porém, uma légua, quando o 
índio que caminhava à :frente estacou transldo ~e 
terror, negando-se terminantemente a prosseguir 
viagem e explicando em desespêro: 

- "Pássare preto voou sobre a minha cabeça. 
A essa hora e "capitão" Pimentel e seus companhei
ros não estão mais vivos. Devemos voltar". 

E não houve !orça humana que o fizesse prosse-
."' ... ' guir. ' 

Retrocedendo sõbre os próprios passos, os tres 
homens ao chegarem ao acampamento proximo ao 
bosque 'ao regato, tiveram a triste confirmação do 
prognóstico do indio. Estavam todos morto.s, os cor ... 
pos 11orrivelmente boràunados, enqtianto que, obje
tos e utenstlio:s de uso da expedição eram \lm monte 
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de cacos. O próprio motor fôra reduzido a pedaços. 
Abandonadas, lá estavam tambem, segundo um cos
tume dos índios, as bordunas que haviam servido 
para o massacre. Talhos de facão visiveis nas mes ... 
mas, testem unhavam uma resistência heroica por 
parte dos homens de Pimentel ante o ataque inespe ... 
rado e desigual. 

Tudo denotava a presença ainda dos xavante~, 
preparados para repelir uma possivel revanche dos 
companheiros dos homens brancos. E os três sobre, 
viventes tiveram uma Onica preocupação que foi a 
de alcançar e atravessar o rio o mais depressa pos
sivel, salvando as próprias vidas, uma vez que nada 
n1ais era possível fazer em defesa dos desgraçados 
companheiros. 

A festa a que haviam assistido fôra a celebra
ção macabra da vitória dos barbaros contra aquelP. 
punhado de homens. Ladislau cospe, fuma mais uma 
vez e, com os olhos p~rdidos longe, comenta: 

- Olhe doutor, eu não sei não. Essa história de 
pressentimento e aviso de desgraça do pássaro preto 
a que o xerente se referiu não me convence muito. 

E como eu não parecesse entender bem, ac:·es
centou: 

- Eu sei lá se aquele diabo daquele "língua" 
estava de trato co1n os pelados? Eu é que não me 
fio nessa gente. índio é bicho traiçoeiro, doutor ... 

Foi no dia 6 de novembro de 1941 que se desen
rolaram os tristes acontecimentos que ficaram des
critos. Durante mais de 30 dias, segundo contam 
Ladislau e Idalino, os Xavantes permaneceram em 
pé de guerra preparados para repelir qualquer re
vanche tentada pelos homens brancos. Chegttdos 
que foram a São Domingos, os sobreviventes da· tra
gédia relataram-na em detalhes, tendo sido dada 
comunicação imediata do acontecimento à Inspe
toria Regional do Serviço de Proteção aos índios, em 
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Goiás. E' preciso, porém, que se dê à palavra Ime
diato o sentido exato que ela pode ter nessa região, 
onde os vizinhos moram a dias de viagem uns dos 
outros. Assim foi que só 6 meses depois se organizou 
u1na segunda expedição destinada a recolher os res
t os mortais de Pimentel Barboza e seus companhei
ros reconheciveis, apenas, por trapos de roupa, ao 
mesmo tempo que se fundava em São Domingos um 
posto fixo do Serviço de Proteção aos tndios, ba..'>e 
de onde deveriam partir as caravanas incumbidas 
de obter cont.átos com os xavantes. 

Ladislau e Idalino, que fizeram parte da expe
dição fúnebre, passaram, desde então, a trabalhar 
para o S. P. I., abandonando o serviço do padre Cho
velon que, com.o patrã<>, também tem procf'..SSOS 
lnulto próprios. 

Numa homenagem póstuma ao inspetor sacrifi
cado no cumprimento do dever, êste pôsto da foz do 
São Domingos teve o seu nome. Foi assim que nasceu 
o posto "Pimentel Barboza", onde mais tarde se de
veria instalar, como chefe, o i nspetor Francisco 
Melrelles, reiniciando a tarefa de aproximação com 
os xa van tes. 

• 
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CAPtTULO XVI 

Chico Meirelles tez propositadamente um 
perfodo de estágio no põsto de São Domingos. Levava 
com êle, além das atribuições normais da tarefa de 
pacificação, a responsabilidade de zelar pell!- segu
rança de nada menos que seis 11omens, 11eôfitos em 
assuntos de 1nd1os e de mato, pois tantos eramos 
jornalistas e cinematografJstas agregados à expedi
ção. 

Aquele perlodo de estagnação, se bem que nos 
puzesse os nervos em trapos, nos foi habituando com 
e meio e com as vicissit t1des dentro de que teriamas 
que viver. 

Xavante já era para nós uma palavra comum a 
tõdas as palestras. Seus processos de atacar e os 
ineios de defesa que teriamos de empregar nos eram 
familiares. Até certos conhecimentos de equitação 
de que careciam alguns de nós foram ministrados 
naquele alto propositat 

Sabiamos, por exemplo, que em caso de um ata
que deveriamos atirar o cavalo a galope, serrado a 
dentro, pois os índios, obrigados a correr em nossa. 
perseguição por entre a vegetação, fatalmente que ... 
brariam muitas das flexas que levavam, diminuindo 
o seu potencial agressivo. 

Os arbustos dificultariam a sua pontaria se bem 
que, montaaos. oferecessemos alvo facil de atingir, 
peritos como são na art e de disparar as flexM. São 
t ão certeiros os seus arremessos que se dão ao ver
dadeiro luxo de, pescando, varar apenas o Olho do 
peixe, por menor que seja o seu porte. 

O chefe de um grupo carajá fixado n as margens 
do Araguaia, o At.aú, mediante remuneração, é claro, 
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alcança com uma flexada uma galinha ou out 
pequeno animal qualquer que esteja às suas costas. 

Nos foi tamoém enSlnado como utilizar os revol.i 
veres: só em caso extremo atirar sobre os indl 
porque o que os selvagens temem são os estampld 
e os clarões do tiro, habituados como estão a te 
medo do rio e do trovão como forças destruidoras e; 
incontrolaveis. A bala propriamente dita póde mata.
los mas não os amedronta tanto. 

Enquanto um projetll tiraria de combate no 
ináximo um elos atacantes, o ruido da detonaçã 
tem .a virtude de afuge11tar um numero considerá.• 
vel dêles. Por isso, levariamos, além das armas, ind
meros e rumorosos foguetões cuja ação era tanto ou 
mais eficiente que a das armas de fôgo. 

Só em ultimo recurso, porém, deveriamos fazer 
uso de uns ou de outros, isso porque tudo indicava 
estarem os indios ansiosos à nossa espera, vagando 
pelas margens do rio à procura daqueles homens que 
lhes tinham levado tantos presentes uteis. 

Um acontecimento de lamentaveis consequên
cias, índice aparente da agressividade dos xavantes 
e que ocorreu dois ou três dias antes de atravessar
mos o Mortes rumo ao local em que foram massa
crados Pimentel Barboza e seus companheiros, era 
o atestado de um promissor estado de ânimo dos 
índios com relação aos brancos. 

Foi assim: 
No local denominado Santa Terezinha, poucas 

leguas acima do acampamento de São Domingos, 
um grupo de xavantes entrou no rancho do lavrador 
Antonio Ferreira, em hora que este se encontrava 
na roça. Ali chegando, os selvagens começaram a 
apanhar tudo que conheciam como objetos utels, 
tal como facões, panelas, tecidos e outras cousas 
que Chico Meirllese e seus homens lhes haviam 
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ievado no encontro de agosto e promet ido trazer 
znals, dentro em breve. 

A mulher do colono, naturalmente, assustou-se 
gritando pelo marido para que êste fosse socorrê-la 
e aos filhinhos do casal. Ora, os índios que não tendo 
noção de propriedade não podem ter a de roubo, 
estranharam aquela atitude, reagindo por sua vez à 
sua maneira. E' de salientar que estavam desarma
dos o que denota os seus intuitos pacificas. Mas, 
an te os gritos da mulher, com um pedação de pau 
apar1hado ao acaso, improvisaram uma borduna, 
abrindo-lhe cinco brechas na cabeça. Uma das me
ninas, de seis anos apenas, cujo desespêro e susto 
são faceis de imaginar, não teve tratamento mais 
9,mavel. E não fôra a chegada de Antonio Ferreira, 
- único mo;rador, aliás, da região - afugentando 
os xavantes, estes teriam seguramente matado uma 
e ou.tra. 

O incidente, com todas as caracteristicas de sel
vageria de que se revestiu, analizado dentro da men
talidade do tndio, serve para provar a impaciência 
com que aguardavam o cumprimento da promessa 
feita pelos brancos de voltar. 

Evidentemente Meirelles grangeára a simpatia 
do chefe de um grupo Xavante o qual consentira em 
manter contáto com êle. Aceitara-lhe os presentes 
e, naturalmente, utilizando-se destes últimos, pro
curára incutir no ânimo dos outros índios ainda 
hostis aos brancos o mesmo espiri to de conciliação 
que o moveu. O próprio Chico Meirelles, narrando as 
peripécias de seu encontro, contava como os xavan
tes discutiam entre si, deixando claro, pelas atitu
des e gesto, que formavam dois grupos antagónicos, 
um dos quais era favoravel ao contáto e outro obsti
nado e agressivo. 

Estão lembrados os leitores de que quando ter
minaram os presentes a distribuir, Meirelles tol obri-
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gado a bater em i·etirada para evitar uma luta ge 
rada pela revolta dos que não haviam sido conte .. 
plados i1a distribuição. 

Os homens do S. P .1. regressaram, deixando 
como receptáculo da cólera dos descontentes, aqu 
les índios que se mostravam partidarios da aproxt. 
mação. 

Contra esses, naturalmente, se voltaram os q 
se sentiam esbulhados e vitimas de uma desigual· 
dade de tratamento, invectivando-os e acusando
de terem assumido atitude que nós os civillzad 
chamariamos de colaboracionismo com o inimigo. 

Para esse grupo uma única salvação se apresen
tava: era a volta de Meirelles levando maior quan
tidade de dádivas e cumprindo a palavra empenhada. 
Sô assim poderiam êles justificar perante os coléri
cos compatriotas a confiança que haviam deposi
tado no branco. 

Em desespêro, aqueles que acreditaram nas boas 
i11tenções dos civilizados, partiram à sua procura, 
pois só com a sua pre:5ença e com a distribuição da.s 
utilidades prometidas poderiam êles livrar-se da 
pecha de traidores e aplacar a ira de seus compa
triotas. 

Numa dessas excursões ansiosas tol que topa
ram com o rancho de Antonio Ferreira. Lá dentro 
estavam facões e tantas outras utilidades que os 
brancos lhes tinham levado ensinando a necessitar e 
cuja falta tantos dissabores vinha causando. 

Se os civilizados constumavam a lhes dar tudo 
aquilo que viam dentro da cabana, nada mais justo 
que os índios se sentirem com o direito a apanhar 
os objetos. 

A reação provocada pela sua atitude apresen
tou-se inesperada para êles e para fazer calar a mu
lher e a creança, empregaram o recurso ao seu 
alcance, ou .sej~ & borduna. 

CAPtTULO XVII 

A cavalhada já fora campeada na mata para 
onde foge sempre que a sêca faz minguar os pastos. 
As provisões já estavam tôdas arrumadas e prontas 
para serem embarcadas, quando, logo após o almôço, 
um fôgo mais intenso que se elevava na margem 
esquerda do rio das Mortes denunciou a presença 
próxima dos tndios. 

E' curioso notar a verdadeira telegrafia de cha
mas empregada pelos selvagens, que delas se utili
zam para se comunicarem uns com os outros à dis
tancia. 

Têm êles um processo interessante para fazer 
com que o tôgo se torne visivel acima da copa dos 
bo.sques: amarram nos troncos mais altos aneis de 
erva e mato sêco a distâncias regulares, até as· fron
des, deitando fogo em seguida aos de baixo. Esse 
se vai comunicando de circulo a circulo até chegar 
ao tope das árvores, levantando, então, uma coluna 
de fumo vtsivel a quilômetros de distância. 

Naquela tarde, o fôgo era, como disse, intenso 
e próximo. 

Pularmos para a lancha com equipamentos de 
emergência, foi obra de momentos. E rumamos para 
o ponto onde a presença dos índios era assinalada. 
Mas, a sorte não q uiz ainda desta vez que topasse
mos com êles. 

Ao chegarmos ao local pudemos constatar ape
nas o rastro de fôgo que, a julgar pela direção, 
tomava o rumo do ponto da mata onde Pimentel 
Barbosa fora ma&sacrado e onde se dera o encontro 
anterior. 

As chamas e a fumaça foram interpretada.. 
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por nós como um convite. Regressamos, pois, ao 
pôsto preparando tudo para desembarcarmos no dia 
seguinte, na ponta de picada aberta pelos homena 
do S. P. I. que levava ao acampamento !&.t1d1co . 

De fato, na tarde do outro dia, descarregávamos: 
lá os presentes e as nossas bagagens, enquanto que 
tangidos pelos campeiros os cavalos venciam a nado: 
a correnteza do Mortes, atravessando-o. 

A noite caía velozmente. Amarrando as rêd 
aos troncos de um pequeno bosque, bem à marge 
do rio, dormimos a primeira noite no pais dos xa 
vantes. 

A beleza inenarravel da paisagem, com um luar 
próprio para canções prateando tudo, reuniam-se 
as mais diversas sensações. Era um misto de recelCI 
e ansiedade. Junto à fogueira, três empregados do 
S. P. I. se revesavam tocando instrumentos locais, 
dois tambores e uma sanfona ao mesmo tempo que 
improvisavam versos de uma deliciosa simplicidade. 

A ronda tremenda dos mosquitos nos fazia con
torcer e, apesar do calor reinante, nos obrigava a 
i11antermo-nos cobertos até a cabeça. 

São as horas piores de suportar ali, essas do fim 
do dia e comêço da noite. As murissocas e os piuna 
abriam-nos verdadeiras feridas no corpo, atraves
sando com os seus ferrões o próprio tecido grosso 
das rêdes. 

Com o avançar da noite, entretanto, sua vora .. 
cidade amainou permitindo um pouco de repouso. 

Creio me:smo que o único D. D. T. eficiente para 
a proteção contra tais ataques é o usado pelos 1ndios, 
que fazem uma mistura de oleo de peixe com uru
cum, esfregando-a abundantemente pelo corpo. Tal 
solução faz com que êles tenl1am, para nós é claro, 
um cheiro insuportável e parece que os mosqultoa 
pensam da mesma maneira, mantendo-se a dlstân·· 
eia respeltavel. 
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Confesso, entretanto, não sab~r e que seja mal.; 
Incómodo; se aturar os piuns e murissocas, se usar 
aquela mal cheirosa loção. 

o canto e o fôgo iam diminuindo, quando de 
uma das rêdes partiu um grito: 

- Fui flexado ! 
Era a voz de Genil que acrescentava: 
- E na cabeça! 
Sobressaltou-se o acampamento e os "flash

lights" cruzaram rápidos, a penumbra. 
Tempestade num copo d'agua. Um galho sêco. 

desprendendo-se sem ruido de uma árvore, ou jogado 
por pilhéria, fôra cair na testa do cinematografista, 
provocando o reboliço. 

Foi o único incidente dessa primeira noite. 
A madrugada do dia seguinte já nos encontrou 

ensilhando os animais ao mesmo tempo que os em
pregados arrumavam as cangalhas dos burros de 
carga. 

A segunda etapa da jornada, umas seis léguas 
a vencer, seria numa região onde não encontraria
mos o menor vestigio de agua. Os cantis não eram 
muitos e foram todos mobilizados, com um critério 
de absoluto racionamento na distribuição da agua. 

Em fil.a indiana, precedidos por quatro peões, 
que iam melhorando o caminho a facão, iniciamos 
a mesma marcha que cinco anos antes Pimentel 
Barboza empreendeu para nunca mais voltar. 

A nossa volta, em serrado sujo, pressentiamos 
uma vigilância e um acompanhamento constantes e 
invisíveis com que nos cercavam os índios. Jamais 
naquela mata piaram tantos jaús e até curiangos, 
cujo canto só se faz ouvir à noite. 

Eram os xavantes que se comunicavam entre si. 
Todos nós nos dedicavamos a uma observação 

continua e da minha parte garanto que a cabeça 
fazia rotação de quasi 360 graus. 
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Como sempre acontece, a agua acabou antes do 
término da jornada. 

Eramos já um grupo sedento e cansado, quando 
por volta das duas horas da tarde, divisamos no 
horizonte o recorte elegante dos buritis prenuncia
dores de agua no serrado sêco. Um galope nos sepa
rava dêles. Quarenta minutos depois, apeavamos à 
orla de um buritisal alagadiço. 

Uma pequena cacimba forneceu-nos uma espé
cie de agua que era preciso colher e tomar de olhos 
fechados. Houve quem tentasse até filtrá-la em len
ços. De tal forma, porém, era ela grossa e suja que 

· não traspassava o tecido. 
A sêde era senhora absoluta dos nossos gestos 

e de nossa vontade. E passando por cima de tudo, 
indiferentes a tudo, foi aquela a agua que bebemos, 
com ela enchendo os cantis à espera que cozinhasse 
um pouco de arroz e carne sêca (Maria Izabel, que 
Deus haja!) que deveria ser dali por diante o nosso 
único e famigerado menu. 

Depois de discutirmos algum tempo, ficou assen
tado que pernoitariamos no buritisal, somente pros
seguindo marcha na manhã seguinte, quando deve
ríamos cobrir a etapa definit iva da jornada que ter
minaria nas fraldas da Serra do Roncador. 

Essa já azulava no horizonte, modesta, muito 
mais lendária que imponente. 

A Serra do Roncador é uma decepção. Sua fama 
ultrapassa de muito seu aspecto pictórico. E' uma 
serrasinha cretina que desapareceria completa
mente junto aos picos de Terezopolis ou mesmo em 
confronto com a Serra da Tijuca. 

Nessa noite, foram redobradas a nossa vigilân
cia e a voracidade dos mosquitos. 

A monotonia foi quebrada quasi ao alvorecer, 
quando os animais que haviam sido deixados pas
tando peados, como que tangidos por campeiros invi-
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siveis e dando mostras de certa inquietação, come
çaram a recuar para cilna das rêdes onde repousa
v amos. 

Não havia dúvida de que haviam pressentido a 
presença dos indios e chegavam-se para nós como 
que a procura de apõio. 

Os pios e cantos de aves que partiam da flo .. 
resta virgem elevavam-se num côro ainda mais 
intenso que das vezes anteriores. Por mais que pres
crutassemos, porém, a penumbra já avermelhada 
pela madrugada, nenhuma sombra humana foi por 
i1ós divisada. 

Essa uma das maiores vantagens que leva o 
índio em seus ataques. :S:le vê sem ser visto. E como 
leva a efeito tais ataques nos crepúsculos, quer da 
manhã quer no da tarde, ficámos todos em severa 
vigilância até que o dia clareou de todo. 

E' interessante repetir que o xavante apenas 
ataca quando tem cem por cento de probabilidades 
de êxito. Isso talvez porque a sua mentalidade atra
zada não lhe permite improvisar. Se alguma circuns
tancia faz mudar um detalhe, mínimo, que seja do 
plano estabelecido para o assalto, não possue elas
ticidade mental suficiente para mudar rápidamente 
de tática. 

Uma das maneiras mais faceis de frustar-lhes 
os planos é uma vez atacados por êles deixar um 
pequeno grupo fazendo-lhe frente, e destacar um 
outro que os hostilise por um flanco. Tanto basta 
para que se ponham em debandada na mais desor
denada fuga. 

A surpresa é sua arma favorita. Se pressentem 
que todo o acampamento dorme descuidado, sem 
sentinelas, é quase certo cairem sôbre êle. 

Aproveitando-se tambem das ocasiões em que 
um homem por qualquer circunstância se afasta 
dos companheiros, surpreendem-no, assassinando-o . 

• 
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Eis porque, até para nos lavarmos, não abando
navamos o revolver ou na cinta ou ao alcance da 
mão. 

Um único tiro tambem seria o suficiente para 
espantar os possiveis assaltantes. 

Eram oito horas quando montamos novamente. 
Não tinhamos, ainda, uns vinte minutos de 

marcha quando, da retaguarda da coluna, partiram 
gritos, ao mesmo tempo que Ladislau esporeava sua 
montaria, vindo emparelhar com Chico Meirelles 
oue fazia testa da fila: 
- - Os pelados nos flexaram, "seu" Meirelles! 

A um comando seu, os cavalos estacaram, ao 
mesmo tempo que empunhávamos as armas. 

Imediatamente nos dirigimos para o ponto onde 
se tinha dado o ataque, com Ladislau servindo de 
guia. Duas flexas tinham sido disparadas contra o 
coise da coluna. Lá estavam elas, perfeitamente pa
ralelas, espetadas uma em cada margem da picada, 
numa arrumação caprichosa. Não eram flexas de 
llSo comum dos xavantes, simples, de uma só taquara. 
Essas tinham um certo requinte de manufatura, 
enfeitadas com a casca de cipó imbé. 

Os homens e Meirelles, tendo apeado para dimi
nuir o alvo que ofereciam, gritavam para dentro do 
serrado onde não se via ninguem e de onde haviam 
partido os disparos, agitando os facões, em sinal 
amistoso. 

Nenhuma resposta, a não ser a barulheira sus
peitíssima de aves selvagens. 

Nenhum outro disparo. 
Aquelas duas flexas mais pareciam um sinal 

que mesmo uma agressão. 
Foi essa a nossa impressão que o tempo, Jogo 

em seguida, se encarregaria de confirmar. 
Houve uma pequena reunião ali dentro da mata, 

cada qual dando uma interpretação à atitude assu-
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mida pelos índios, afim de deliberarmos sôbre o que 
l lOs competia fazer. Estava muito claro que não era 
de hostilidade o procedimento dos xavantes pois, se 
assim ~sse, continuariam desfechando \fle:X:adas 
contra nós, visto como nenhuma reação esboçámos. 

Seria uma saudação? 
Quem o poderia explicar? 
Resolvemos, porisso,. prosseguir na marcha, 

rumo às faldas do Roncador. 
Reorganizou-se o grupo e o avanço, cauteloso 

por dentro do serrado, continuou. 
A penetração era dificil e os machados cantavam 

nos arbustos mais grossos, cujas pontas de tôco nos 
feriam os joelhos. Quando não, eram galhos mais 
elevados que nos fustigavam o rôsto. 

Deviamos ter feito uma légua a mais, se tanto. 
quando alguma coisa, de porte maior que os veados 
assustados que costumavamos topar nos chapaàões 
limpos, agitou a ramaria, num frêmito. 

Novo "alto" e alguns homens sáem no encalço 
do vulto apenas entrevisto. 

Era o cavalo do s. P. I. que, na expedição ante-
rior, fôra atingido por uma flexa e abandonado no 
t erritório xavante. 

Dos arreios, não havia mais o minimo vestígio 
o ferimento parecia não incomodá-lo muito pois 
corria com desenvoltura, denotando que os "pela
dos", tambem, não o tinham molestado mais. Estava 
gôrdo e, apenas a liberdade absoluta que desfrutára 
ourante aqueles três meses, em pleno sertão, tor
nára-o selvagem. O cavalo antes um dos mais doceis, 
reagiu a coices quando tentaram colocar-lhe um 
cabresto. 

Sua captura foi adiada para a volta e a mar0 

cha prosseguiu. 
Com as peripécias, porém, da caca ao animal, t> 

rumo foi perdido e durante algumas horas vagueá-
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mos à procura da passagem pelo leito sêco do riacho 
que forma o limite natural das matas do Roncador. 
Em sua orla fo1 que se instalou Pimentel Barbosa e, 
mais tarde, era erguido o ranchinho onde Chico 
Meirelles teve o primeiro encontro amistoso com os 
xavantes e para o qual nos dirigiamo.s. 

Por três vezes mergulhamos em grotões qut 
})areciam gargantas escuras e sequiosas de vidas. 

Ao emergirmos do terceiro, os cavalos da frenté, 
embora exaustos da caminhada, enrijaram-se eill. 
relinches, refugando o avanço. . 

No chão, já se decompondo pela ação do tempo, 
o cadaver da besta de carga que se extraviára 
quando da expedição de agosto. A cabeça, ligada 
por debeis cartilagens, estava horrivelmente arre
bentada a bordunadas. As cangalhas restavam va
zias, junto aos despojos do pobre animal. Ao redor, 
espalhados, os objetos que elas carregavam: peias, 
cabrestos, foguetes e um sem número de coisas cuja 
utilidade desconhecem os indios. 

Foi facil reconstituir o ocorrido. 
Na retirada de Meirelles, a besta espantou-s~, 

desgarrando. Em seu dorso, levava ela cangalhas 
idênticas às outras· de onde os selvagens viram os 
homens do S. P. I . retirarem os presentes que lhes 
deram. Trataram, então de capturar o cargueiro, 
afim de se apossarem dos objetos que êle levava. 
Arisca, entretanto, a besta teria oferecido resistên
cia a deixar-se pegar e êles a prostraram a borduna. 

Era grande, porém, a decepção que os esperava. 
Nas buscas não encontraram os cobiçados facões 
ou as brilhantes bugigangas de que tanto gostavam. 

E, depois de vasculhar tudo, tiveram desconcer
tante certeza de que haviam matado o animal inu
tilmente. Nada daquilo lhes servia. Um "flash-light" 
que encontraram, não escapou às minúcias de uma 
pesquisa cuidadosa: arrebentaram-no para ver o 
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que tinha dentro, abandonando-o d~pois, tão inutil 
para eles como quando estava intato. Uma pequena 
iata de marmelada foi, tambem, furada a ponta de 
borduna e largada no chão como imprestavel. sem 
que lhes provassem o conteúdo. 

Ali tínhamos diante de nossos olhos a explica
ção das flexas arremessadas contra nós na entrada 
do serrado. 

o.s índios, seguramente, não desejavam que 
constatassemos aqu·ela sua sangrenta travessura 
e queriam evitar que avançassemos. 

A caminhada prosseguiu até atingirmos o ran-
cho Pimentel Barbosa. 

Apeámos e começou uma gritaria ensurdecedora 
para dentro da mata, chamando a atenção dos sel
vagens para os facões que agitavamos no ar. 

Depois, como nenhum aparecesse, largámos sô
bre o girau do rancho alguns facões e colares, reti
rando-nos para um bosque, a uns duzentos metros 
dali, onde estagnava um regato de aguas esverdea
das, ao pé do qual armámos nossas rêdes. 

A sêde venceu a repulsa e foi daquela agua 
mesmo que bebemos. 

Enquanto o fôgo acesG ameaçava a gente com 
mais uma Maria Isabel, voltamos ao ranchinho. 
Nenhum objeto fôra deixado. Em nossa ausência, os 
tndios os apanharam todos. Repetiu-se o mesmo 
ritual de chamada e, aos gritos. 

- "Coré ! Cor é"! 
que parecem significar facão na língua xavante, lar-
gámos mais uma dezena daqueles objetos sôbre o 
pequeno girau. Meirelles tinha a certe.za de. q~e, 
vencida a primeira surpreza pela nossa intromissao 
em sua terra tão depressa os indios se capacitassem 
das nossas intenções pacificas, apareceriam. Como 
não desejasse precipitar os acontecimentos, fez-nos 
voltar ao bivaque . 
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A comida parecia mais insuportavel que nunca. 
Abrimos a ultima lata de "corned beef,, para 

amenisar um pouco, o paladar tremendo do arroz 
com carne seca. A fome fez o resto. 

Duas vezes mais, voltámos ao rancho. 
Sempre a mesma coisa: na nossa ausência, os 

indios apanhavam os presentes, escondendo-se na 
mata quando nos aproximávamos. Dir-se-ia que esta
vam com mêdo de nós. Numa dessas vezes, quando 
voltávamos, disfarçadamente, fui ficando para traz 
do grupo e, contrariando pela primeira vez as ordens 
de Chico Meirelles, acocorei-me atraz de um arbusto, 
a pouco menos de oitenta metros do ranchlnho. 

Lá fiquei imovel durante seguramente una 
vinte minutos. 

Eis que, do serrado, emergiu o primeiro xavante 
que era um dos primeiros vistos pela minha geraça.o. 
Era joven, de estatura pouco acima do normal do 
tndio. A coloração que a tinta de urucú oom oleo de 
peixe lhe dava na pele era bem diferente do que a 
dos indios de outras tribus. Sua pele deve ser bem 
nia.is clara, se não fôr branca. Os cabelos eram muito 
pretos e escorridos, cortados à maneira que em qual
quer "coiffeur pour dames" se chamaria "pagem". 
Uma franjinha curta ensombreava-lhe a testa. 

Entrou no raucho cheio de cautela, olhando 
para um e outro lado. Não trazia armas. 

Creio que naqueles instantes eu nem sequer res
pirava confesso que menos por mêdo de um ataque 
por parte do selvagem (sob a blusa, apertava o 
"Colt" carregado e na mão esquerda tinha pronta, 
por precaução, uma segunda carga, além de umas 
quarenta e tantas balas que ornavam a guaiaca que 
usava) que pelo receio de, por uma imprudência 
minha, ser posto por terra o longo e penoso trabalho 
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que vinha sendo desenvolvido pelos homens de Ser .. 
viço de Proteão aos índios. 

o xavante examinou um por um os objetos. 
Depois virando-se para o ponto do mato de onde 
surgira e no qual, por mais que prescrutasse, não 
divisava ninguem~ fez uns acenos e, logo, mais dot.9 
apareceram, vencendo, rápidos, a distância que os 
separava do rancho. Pareciam grandemente assusta
dos. Apanhavam os objetos furtivamente, sempre a 
olhar para todos os lados. 

Minha máquina fotografica funcionou duas ve
zes. O quasl imperceptivel "click" da cortina, reboou 
aos meus ouvidos como um trovão. Era, porém, 
somente impressão minha. Procurei, então, com as 
mãos, chamar a atenção do pessoal no bivaque à 
minha retaguarda. Sem me virar, abria os braços e 
fazia sinais para que viessem ao lugar onde eu 
estava. 

Creio que alguem viu os meus gestos. Um dos 
peões. Mas deve tê-los interpretado mal pois gritou 
a tôda força de seus pulmões: 

- Xavantes! 
Ao grito e ao reboliço que se seguiu no bivaque, 

os indios fugiram amedrontados carregando tudo 
quanto lhe permitiam os braços. 

Durante todo o resto da tarde e a manhã se
guinte, repetiram-se as mesmas cenas. Os presente.s
_eram deixados e desapareciam sem que os índios se / 
mostrassem. 

A comida escasseava. Lembro-me que, em grau 
de recurso, apelamos eu Buono, Lincoln e creio que 
Genil, para a lata de marmelada encontrada entre 
os despojos da besta de carga. Abrimo-la e, depots 
de ter lavado o doce nas aguas do riacho, engana
mos um pouco a fome com êle. 

A rapadura foi racionada para que durasse até 
a viagem de volta. 

' 

t 
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Felizmente, os indios nos deixaram 
paz. 

Logo pela manhã, nos reunimos num novo con
selho. A situação era clara: 

Os xavantes, na proctlra dos presentes que lhe 
haviam sido levados, tinham assaltado uma casa e 
espancado uma mulher e uma criança. A revolta de 
Antonio Ferreira quando ocorreu aos gritos de sua 
mulher e da filha, não lhes deixava dúvidas quanto 
à estrepolia que cometeram: Ainda nessa mesma 
busca, mataram um animal pertencente aos bran
cos. Em vão tentaram que a nossa expedição parasse 
no buritisal afim de não constatar o segundo estrago. 
Nós, porém, avançámos e vimos a besta morta. 

Paramos junto a ela e examinamos-lhe os des
pojos. Uma unica idéia teria ficado no cérebro dos 
índios: Nossa caravana deveria ser uma expedição 
para castigá-los. 

Os presentes e a aparente benevolência de nos
.c;as atitudes deveriam ser uma armadilha, idêntica 
àquela que julgam ter feito o governador de Goiás 
Tristão da Cunha. 

Não se atreviam a tomar a responsabilidade de 
uma iniciativa mas se mantinham em situação de 
responder a um ataque que esperavam a qualquer 
inomento. 

Era portanto, inutil continuar ali. Preferivei 
regressarmos e dar tempo ao tempo. A força de pro
vas de bôa vontade e benevolência, convenceríamos 
ao índio que a intenção dos brancos não é hostili
zá-los. 

t 1 • 

Foi o que fizemos. 
Frustára-se um contáto direto com os temíveis 

índios xavantes mas, em compensação, graças à 
prudência com que agiu aquela expedição, já agora, 
quando estou batendo na máquina essas últimas 
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linhas, podemos pensar na realização de uma se
gunda expedição para ir ao encontro dos índios. 

As chuvas já começaram a alagar a região e 
será inutil qualquer tentativa no momento. Temos 
seis meses na nossa frente e aproveitaremos êsse 
tempo nos preparativos indispensaveis. 

Até breve xavantes! 

' 

, 
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A chegada das chuvas nos fez abandonar o pro
pósito de insistir num contáto a que os indios, pelas 
razões que deixei assinaladas, fugiam deliberada
mente. 

Não sómente todos os caminhos, tõda a região, 
fica intransitavel, alagada pelo estravasamento dos 
rios como as febres malignas pululam, redobrando. 
os riscos e as dificuldades a enfrentar quando vem o 
periodo das chuvas, que se estende por seis longos 
meses. O próprio indio desaparece encerrando, com 
as aguas, a sua temporada de caça e pesca. Reco
lhe-se aos aldeiamentos, onde reuniu tudo o que 
pode em matéria de abastecimento. Os filhotes dos 
animais que apanhou vivos, êle os matará, durante 
essa época em que permanece imobilizado nas ma
locas do aldeiamento. 

Eis por que, com a chegada das primeiras chu
vas de novembro, arrumamos nossas magras baga
gens e zarpamos da região do Mortes, um pouco can
sados, é claro, mas, não desanimados do intuito de 
entl-ar em contáto com os xavantes, aventura que. 
dai por diante, passou a ser a nossa preocupação 
constante. 

Chegamos ao Rio, tratamos de iniciar os prepa
rativos da segunda viagem que, com a experiência 
Rdquirida na primeira, deveria ser bem menos pe
nosa. 

Viajarlamos agregados à comitiva do então dire
tor do Serviço de Proteção aos Indios, tendo adqui
rido um "jeep", único carro capaz de vencer as difi
culdades impostas pelo sertão sem estradas. 

Assim foi que, escalonados em vários grupos, o 
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último dos quais deixou o Rio, de avião, rumo a 
Goiânia, na primeira quinzena de junho de 1947, 
voltamos a tentar o contáto com os xavantes. 

o relato dessa segunda viagem constitui a se .. 
gunda parte dêste livro, na qual condensei notas dé 
reportagem, trans~tindo-as, agora, .sem qualquer 
.alteração, apresentando os fatos tal como me impres"" 
sionaram. 

Mesmo na parte relativa às atribuições do S. P.L; 
quando, nessa segunda viagem, penetrei mais inti
mamente em sua vida interna, fiz certas observaçõea 

Contradições aparentes poderão ser assinaladas 
em determinados conceitos emitidos em ambas aa 
partes desse trabalho. Propositadamente, não alte-
1 ei uma linha do que fui escrevendo, à proporção 
que os fátos me iam impressionando, pois pretendi, 
exatamente transmitir ao leitor todas as reações 
sofridas por um individuo acostumado à civilização, 
ao penetrar nesse mundo totalmente diferente. 

E êle é de tal maneira absorvente que, não rarõ, 
o homem que, partindo das cidades, nele se fixa, ao 
envez de civilizar o sertão, sertaniza-se se me per
mitem o neologismo. o homem sucumbe ao meio; 
abandona os mais rudimentares princípios de civi-

lidade e civilização; relaxa-se até chegar ao nivel 
daquelas pobres populações a.bandonadas nos ~on
fins de um mundo inhospito. 

Um mimetismo tristemente imutavel. 

• 
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CAPÍTULO XVIII 

MARGENS DO ARAGUIA - Agosto - Chega~· 
mos a Leopoldina à noite, indo frear no pôrto tosco 
do Araguaia. O luar deixava perceber os contôrno.s 
das casas modestas. O cansaço proibia maiores inda
gações . 

E' que, tendo confiado ai11da no Rio de Janeiro 
o nosso "j eep" ao Serviço de Proteção aos índios, 
não foram seus funcionários tão cuidadosos quanto 
.seria de esperar. 

Assim, levianamente, meteram o carro em oas
tos, à procura de cavalos e, maus motoristas, atira
ram-no sôbre um enorme tronco, causando avarias 
no mecanismo da direção e escondendo-nos - o 
que foi pior - o ocorrido. Tinha os braços em cacos. 
tal a trepidação e os nervos em tiras, pela tensão de 
esperar um acidente a qualquer momento. 

A estrada é un1 leito de rio sêco, onde os buracos 
são de tal sorte que, de uma feita, ao entrar num 
deles, o "jeep" tombou tanto que embora agarrado 
ao volante, dei com o ombro no chão. ~te exemplo 
elucida bem o que sejam as estradas de Goiás, Es
tado que absorveu centenas de milhares de contos 
para construir uma capital artificial. 

Depois de passar um atoleiro, onde um cami
nhão que me seguia ficou preso cerca de quatro 
noras, toi que soube que, ali, naquele mesmo lama
çal, os nossos solicltos amigos do S. P. I. haviam 
cteixado o "jeep" passar um dia e uma noite atolado 
até a altura dos bane~. 

BoM amigos, não resta dúvida. E cuidadosos ... 
Apesar de tudo, chegamos sem maiores contra

riedades, a não ser a preocupação que me deram três 
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molas que aqueles 6ravos rapazes tiveram a genti
leza de quebrar também. 

Vamos, porém, agora que o dia clareou e que eu 
já avaliei a extensão dos prejuizos sofridos e reme
diei, da melhor maneira, suas consequências, conhe
cer Leopoldina. 

A cidade, que os mapas assinalam como porto 
"fluvial", foi o "leitmotiv" do sonl10 do velho Couto 
Magalhães. 

Cidadão repleto de disposição, de boa vontade ~ 
do empirismo nacional de que tanto o Brasil se i·es .. 
sente, escravo do unilateralismo, tambem gritante
mente verde-e-amarelo, dos faiscadores de soluções 
milagrosas para os nossos problemas, firmou-se na 
criação de uma empresa de ria vegação no Araguaia, 
com o que desejava resolver tôdas as angústias de 
transporte do Brasil Central. 

Gastou dinheiro, mandou construir embarca
ções, cujos intestinos de ferro até hoje enferrujam, 
desmantelados, na barranca do rio em LeopoldJna . 

Sua gigantesca idéia esboroou-se em sonho, de
vido ao ângt1lo estreito em que foi enquadrado o pro
blema. O Araguaia, dada a instabilidade de seu curso, 
de agua raríssima na sêca, e repleto de acidentes, 
ao norte, não estãva a reclamar a custosa empresa 
de navegação que Couto Magalhães tentou, mas sim, 
um sistema misto, onde a rodovia viesse completar 
o frete das mercadorias largadas ou apanhadas en1 
suas barrancas. 

E o problema, j uritamente com os despojos me
cânicos do sonho de Couto Magalhães, enferruja, 
ignorado, na gaveta dos governantes atolados na 
politiquice local. 

Os interesses económicos da região, por sua vez, 
sustentados pelo oleo canforado das soluções artifi
ciais de emergência - o capitulo da valorização cri
minosa do zebú, com os criminosos financiamentos, 
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redundando na moratorla que, atualmente, asfixia 
os criadores afoitos na busca de um lucro facil, cons
titui uma página de vivo colorido para ilustrar mais 
esse doloroso capitulo do nosso esboroamento eco
nõmico - os interesses, repito, vagueiam num ca
bra-cega constante, sem se unirem num rumo se
guro de recuperação. A preocupação não é produzir, 
mas, apenas, especular para enriquecer. Os filhos 
dos fazendeiros, como muitos dêstes últimos, formam 
uma corrente constante de emigrantes para as capi
tais, fugindo do desconforto que somente êles mes
mos poderiam minorar, alinhando-se numa frente 
única, honesta, de trabalho, contra as manobras 
oportunistas de aventureiros. 

O mais grave é que o mais renitente dessea 
aventureiros é o próprio Governo. 

-
J 
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CAPtTULO XIX 
• 

Em Leopoldina temos o primeiro contato com a 
·obra dita de pacificação e proteção aos 1ndios. 

E' um pequeno aldeamento de carajá.s, ex-nu ... 
merosa tribo que vem definhando e se extinguindo 
desde que a obra sentimental do general Rondon 
começou a envolvê-los em andrajos civilizados. 

Quando nos arremedam, vestindo as roupas que 
o s. P. I. lhes dá, ficam qualquer coisa de grotêco. 
Nós, os civilizados, levamos-lhes, de quando em 
quando, uns pares de calças, camisas, vestidos, res
friados e doenças venéreas. 

E o índio, aquele índio do Y-Juca-Pirama, aquele 
mesmo do Guarani e de Alencar, altivo, livre, sobe
rano da selva, natural e puro em seus impulsos, se 
transforma numa sombra desajeitada, dentro de 
roupas e de costumes que levariam gerações para se 
adaptar. 

Conosco viajava um médico, a cuja dedicação 
faço questão de abrir elogioso parentes, Dr. Haroldo 
Candido de Oliveira, que inespecionou, rigorosa ... 
mente, o estado sanitário dos indígenas. Em sua 
maioria, portadores de doenças próprias da civiliza
ção. 

Não é êsse, entretanto, fato que deve impressio-
11ar porque, a par com o exame feito nos índios, o 
consultório improvisado na casa do inspetor do S. P. 
I. local, o valente e franco João Artiaga, regorgitava, 
de manhã à noite, de moradores civilizados da 
ciélade, num total de umas oitocentas a mil almas. 
Pois bem, 99 % dessa população estava enfêrma. 
A verminose, avitaminoses agudas, o bócio e os efei
tos devastadores da maleita, em todos os organismos, 

• 
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eram os d1agnôst1cos, selft contar com a soberania 
da sifilis. 

De um modo geral, aquele povo ou não tem o 
que comer ou, então, não sabe fazê-lo. Falta-lhe o 
â11imo para plantar e uma educação defeituosa 
mantem o "slogan" que "alimento verde é para 
gado,. pois, para aquela infeliz gente, tudo quanto 

• seja verdura, é capim. 
Note-se que a presença de um médico naquelas 

paragens é capitulo sensacional na sua vida de ro
tina mis~ra vel. 

Ora, se aos c1v1lizado~ se d~ essa ass1stênc1a, 
por que atrair para dentro desse panorama desola
dor o indio que em sua vida natural, se imuniza con
tra os males da selva e desconhece as demais doen
ças, que o branco lhe transmite, para depois não 
lhe dar, sequer, remédios para curá-las? 

Para que assassinar lentamente essa. gente? Por 
que não deixá-los viver sua vida, sossegadamente? 

Note-se que, durante essa inspeção médica, os 
remédios dlstribuidos foram os de consumo e provi
são da própria expedição que, embora levando mé
dico, não levava remédios para atender a tão nume
roso grupo de doentes. 

Para que, pergunto ainda, distribuir, de vez em 
vez algumas roupas àquela pobre gente, em substi
tuição às suas tangas e enfeites, se não se lhes dá, 
depois, sequer sabão para lavá-las? Ensinam ao 
indio que deve usar aqueles trajes. !le os usa até 
que caiam em farrapos imundos. 

Quando ocorre, como estava ocorrendo conosco, 
a visita de um diretor, a pirotécnica administrativa. 
entra em cena, e então são dlstrlbuidos pedaços de 
sabão aos indios mas - pasmem! - pedaços do 
mais caro sabão da praça, dêsse que nas casas reme
diadas do Rio é usado pelas senhoras, sómente 
para lavar peça.5 de seda! Uma semana depois, a 
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imundicie voltará a reinar entre os pobres indios 
porque tais visitas não se repetem muito a miude, 
11em haveria verbas suficientes para manter aquela 
custosa distribuição. 

E' de salientar, contudo, que o indio resiste, 
galhardan1ente, à obra destruidora da civilização. 
A noite, deitados fora de suas tendas, com suas ves
tes originais, renascem outros homens, e outras mu
lheres, mais vivos, naturais, libertos daqueles tra .. 
pos que lhes impingem. E os vários séculos de vida 
sadia que têm por trás de si ainda conseguem fazer 
com que seu estado sanitário seja melhor que o dos 
civilizados que se julgam seus superiores e querem 
~.trai-los para seu convívio. 

• 

Tori é um tapirapé de seus 14 anos, slmpàt1co, 
forte, sempre limpo, penteado e esmerando-se por 
ser civilizadissimo. 

Tem uma história curiosa, que me contou o pro
fessor Herbert Baldus, ao mostrar-mo em Leopol
dina, onde auxiliava o inspetor João Artiaga em pe
quenos serviços. 

Era êle órfão, desde muito criança e, não se sabe 
por que razão seus compatriotas tapirapés - tribo 
que está localizada no coração da ilha de Bananal, 
de que n1e ocuparei oportunamente - votavam-lhe 
profundo desprezo. Seu próprio nome - Torf quer 
dizer cristão - é um.a prova dêsse desprezo. Trata
ram-no, desde o nome, como a um intruso. Sua rêde, 
no aldeamento, era a mais feia, mais rala e maia 
suja que a de um cachorrinho que dormia a seu 
lado. 

Tori era um amargurado, mandado por tod03, 
esquecido por todos. 

certa vez, passando por sua aldeia uma comitiva 
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do S. P. I. o indiozinho meteu-se entre seus compo
nentes, conseguindo, dessa forma, fugir, sendo 
fixado em Leopoldina, onde o fomos encontrar. 

Todos os complexos de sua infância atribulada 
e amarga reagiram nêle de forma salutar. E 'o maia 
aplicado na escola e aprimora o modo de trajar à 
maneira civilizada. Quer sobressair e esquecer que é 
indio, retribuindo aos seus o desprezo que lhe vo
taram. 

Tal é sua vontade de abandonar, definitiva
mente, sua origem, que pediu, e conseguiu, do diretor 
do s. P. I. Sr. Modesto Donatini Dias da Cruz, vir 
para o Rio para poder estudar mais e progredir 
mais. 

Bom e bravo Torí. 
Que os brancos, os cristãos,· os civilizados -

con10 nos chamamos presunçosamente - não te 
decepcionem mais que os teus patrícios tapirapé.s ! 
Cuidado conosco, Torí e felicidades. 

• 

As observações vão se sucedendo. 
Já um pouco à distância dos fatos, êsses se ali

nham numa visão panorâmica nítida e mais com
pleta. 

E a gente v.ai se alongando imperceptivelmente 
e se revoltando. 

A trágica e deploravel instituição do presente 
para o índio e a figura do Papai Grande, criada pelos 
seus prottores, é alguma coisa de aviltante. 

O indio tem, em seu estado primitivo, uma no
rão acentuada de dignidade. Os xavantes, por exem
plo, e disso me ocuparei detalhadamente linhas 
adiante, não concebem receber qualquer coisa sem 
que dêem outra em troca. A cada um dos facões ou 
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nlachados que lhes oferecemos, corresponde igual 
número de flechas ou outros de seus petrechos. 

Aceitam trocar, mas receber de favor, nunca. 
o indio pacificado recebe tudo de favor. Não t em 
estímulo. Torna-se e1n um ser inutil e, na escala 
social dessa sociedade que lhe vamos impingir, colo
ca-se numa triste posição inferior. 

E a vaidade dos homens que se arvoraram em 
protetores, de cuja tarefa tem resultado, unica e 
sistemáticamente, a deformação e destruição dêsses 
desamparados seres, faz com que os índios os tratem 
de "papais grandes", denominação ridícula e cara
cterística do vaidoso estrabismo administrativo que 
tem marcado o Serviço de Proteção aos índios. 

Se se quer, de fato, civilizá-los - coitados! -
faça-se dêles ho1nens uteis, produtivos e dignos, ma..': 
llão se os transforme no bando de pedinchões indo
len tes que são atualmente. 

Contra isso, honra lhe seja feita , insurgiu-st.. rJ 
Sr. Modesto Donatini, já abolindo o tratamento de
gradante, já determinando providências no se11tido 
de dar uma oportunidade ao indio de trabalhar e ter 
a recompensa. de seu esfôrço, nos moldes da civiliza
ção que êles não pediram mas que cismamos levar
lh~. 
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CAPtTULO XX 

Talvez o leitor seja acompanhante de novelas 
radiofônicas e aprecie, como eu, literatura policial . 
Talvez êsse mesmo leitor esteja sentindo falta do 
sensacionalismo comum às penetrações sertão a den
tro e - quem sabe? - estranhando que eu me alon
gue em tratar de tndios mansos, perfeitamente paci
ficos, como são os caraj~, quando o objetivo da via
gem é a feroz tribo dos xavantes. 

A você, meu amigo, eu peço desculpas e um 
pouco de paciência, explicando o motivo de tais apre
ciações. A expedição em que tomei parte pela segunda 
vez, visa assistir aos primeiros passos na tarefa de 
atrair para o convívio dos civilizados aqueles até 
aqui indomáveis selvagens. E, confesso, quero f!car 
em paz com a minha consciência, respondendo à per
gunta que me assalta constantemente: estaremos 
fazendo bem ou mal a êsses selvicol~~' retirando-os 
do modo de vida que têm? :mies não nos pediram 
nada e só incomodam os civilizados quando este~ 
invadem seus territórios. Precisaremos, de fato de 
suas terras, nós de um pais que sofre, já, da doença 
de ser, "um pequeno pais, com a responsabilidade 
de um grande território"? Teremos o direito de 
atrair para a civilização uma nação indig0.na de 
cerca de 20 . 000 almas quando, até hoje, não damos 
assistência necessária às populações civilizadas que 
vivem nas regiões remotas do Araguaia e do Mor
tes? Terá o S. P. I . meios para atender, eficazmente, 

• às necessidades que vai criar nessa lendária gente? 
Parece-me que não. Creio, entretanto, que seja 

melhor examinar como vivem e como são tratados 
oo carajàs, Jâ há muito submetidos ao jugo civiliza-

, 
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dor e, então fazer um balanço mais exato de possi
bilidades. 

O Serviço de Proteção aos lndios, f óra a missão 
catequista de atração dos índios aos nossos moldes 
sociais - questão mais filosófica em cuja aprecia
ção não entrarei - tem uma outra, mais positiva, 
mais real~ de resultados mais palpaveis. Refiro-me à 
função colonizadora que pode realizar, · chegando 
seus membros, como pioneiros, a regiões desconhe
cidas e totalmente abandonadas. 

Vejamos se aqt1ele orgão, na região que visita
n1os, atende a tal finalidade. 

Absolutamente, não. 
Isso por que seus funcionários responsaveis são 

tão sómente, indlogenistas especializados nos pro
blemas relativos aos selvagens. Cada pôsto t em um 
chefe que enfeixa sob sua responsabilidade um com
plexo imenso de tarefas. 

Na lotação de funcionarios de cada pôsto, por 
exemplo, não existe, sequer, um agrônomo, um vete
rinário ou outro qualquer técnico nos problemas 
locais. 

Já .nem falemos num médico, embora itinerante, 
que visitasse os postos de tempos em tempos. 

A situação se apresenta, pois, da seguinte forma: 
o chefe de pôsto, "indiogenlsta padrão não-sei
quanto,,, assume a estatura do fazendeiro empiri
camente enciclopédico. Além de ter que entender de 
índios - por sinal, não sei de nenhum curso que 
prepare técnicos em tal assunto - tem que saber 
de gado, de pastagens, de caça, de pesca, de lavoura 
e, ainda curar, receitar para os empregados, che
gando mesmo, a realizar pequena cirurgia! 

Exigir-se tudo isso de um só homem, convenha· 
mos que é demais. 

Pode-se bem calcular o que seria por exemplo, 
um concurso, realizado pelo DASP, para preencher 
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a função de chefe de pôs to do S. P. I. requerendo 
todos êsses conhecimentos! 

Creio que a parcimónia orçamentaria impede a 
l~tação de especialistas em tôdas essas questões. 
E uma economia dolosa aos cofres públicos como 
passarei a exemplificar: no sub-pôsto do Pindaiba 

' à margem do rio d.as Mortes, do serviço de atração 
ao Xavante, foi iniciada uma lavoura .. Cuidou dela 
um funcionário que de terra, sabia, apenas, que ela 
é redonda. O resultado foi que se gastou uma infini
dade de tempo, de gente e dinheiro, na plantação de 
um arrozal que, ao ter que ser colhido, perdeu-se 
todo. Foram jogadas sementes demais em cada cova 
e o arroz ou murchou ou não póde ser colhido. De 
qualquer forma a colheita foi um fracasso. 

Dinheiro posto fora e fome. 
Na vespera de deixar São Domingos, que deve ... 

ria ser abastecido pela roça do Pindaiba onde as 
terras são melhores, foi posto a cozer o último litro 
de arroz dlsponivel, ficando todos os seus morado
res reduzidos à farinha e ao xarque. 

Outro exemplo. O inspetor Francisco Meirelles, 
chefe de São Domingos e Pindaiba, lutava com o pro
blema de abastecimento de seus postos, distantes de 
Leopoldina, último centro de comércio, 1 . 224 quiló
metros por via fluvial e cento e poucos por t erra. 

Ou faria a estrada ou compraria uma lancha de 
regular tonelagem. 

Optou, ou foi obrigado a optar, por imposições 
burocráticas, pelo segunda solução. 

Mandou fazer, em São Paulo, a embarcação que 
lhe pareceu mais adequada. ~le, porém, é indioge
nlsta e ignorante em assuntos de transportes. 

Por isso, gastou 115. 000 cruzeiros na aquisição 
de um barco, movido a oleo. 

Primeira absurdo: em lugar de ser equipada 
com um dinamo para alimentar a bateria que for-
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11ece luz a três lâmpadas, a lancha está equipada 
com um co11junto gerador, a gazolina que lhe rouba 
espaço de carga, custa 30 vezes mais que um simples 
dínamo e consome u1n combustivel car1s.simo n• 
região! 

Segundo absurdo: em dois meses, a lancha elll 
apreço fez três viag(: ns, carregada, sempre, de mer
cadorias para o pôsto. Na volta da terceira, reinava 
absoluta falta de tudo, desde o alimento ao sabão. 

Ficou, então, den1onstrado que a lancha não 
atendia às necessidades. A embarcação sairia, em 
dezembro do serviço para que foi construida, mas 
os cento e quinze mil cruzeiros foram gastos, numa 
experiência bem custosa, em dinheiro saido dos 
cofres públicos. 

Ainda no assunto lancha, como esclarecimento 
para os técnicos, direi que o motor foi montado tora 
de alinhamento e, devido a isso, logo na segunda via
gem, foi neceS.Sárlo mudar o eixo da hélice. Mais: o 
motor é de um cilindro, e, devido à trepidaão, as 
t.áboas do casco se estão desprendendo. 

Outro exemplo : a mulher do empregado do posto 
de São Domingos, Antonlo Ferreira, que, em setem
bro do ano passado, quando lá estive, foi atacada a 
borduna pelos Xavante.$, recebeu pancadas na ca
beça e nas costas, à altura dos pulmões. Agora. 
quando a encontrei, está irreconhecível de magra e 
escarra sangue. sintomas evidentes de uma afecção 
pulmonar. Pois bem, 11 meses depois, não foi um 
médico vê-la nem, tampouco, foi mandada a exame 
t~m Goiás Velho ou Goiânia. 

Um alemão, mecânico, que cuida do motor que 
gera luz para o posto, é quem receita para aquela 
pobre gente. 

Assim, na função colonizadora a que me referi, 
o Serviço de Proteção aos tndtos não realiza, pelo 
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n1enos no setor que visitei, obra construtiva nen1. ao 
menos, para aqueles que nêle trabalham. 

E, note-se, numa verba de 7 . 000 . 000 de cruzei-
ros, 4 . 000 . 000 são despendidos com pessoal e .... . . 
3. 000. 000 com os índios, o que deixa claro que o pes
soal tem maior quinhão que os selvagens. 

Quanto a êsse - voltamos aos carajás de Leo
poldina - deixaram-me a tristíssima in1pressão que 
externei no capitulo anterior. 

E' que, durante a guerra, vi os campos de con
centração da Europa, e, não sei por que, a êles multo 
se assemelhava aquele aldeiamento de cercado alto, 
guardando sombras de homens e mulheres sem vida, 
sem expressão, autômatos a espera do favor dos civi
lizados que lhes foram roubar a expontaneidade fe
liz de viver como queriam. 

Cobertos de trapos sujos, vagueiam pelas três 
únicas ruas de Leopodlina, pedindo coisas que lhe 
lhes ensinamos a precisar. 

Trapos, não porq11e o s . P. I. lhos dê. Não. As 
roupas distribuidas são bôas. Vestidos feitos, alguns 
até enfeitados de seda, de preços que variam de 120 
a 180 cruzeiros cada um! 

Para os homens, calças e paletós, muito embora 
fosse mais econômico fornecer-lhes macacões ou 
"shorts" que os índios adoram e pedem, insistente
mente, por serem mais cômodos e mais coerentes 
com os seus hábitos e o clima. 

Falta de organização. Dinheiro mal gasto. A fa
zenda comprada em peças, serviria para fazer mais 
economicamente as roupas e cumpriria uma função 
altamente civilizadora se em cada um dês.ses postos 
fosse ensinado às proprias 1ndias a conf eccioná-los. 

De forma que, depois de examinar bem tôdas 
essas circunstâncias, se a orientação dada ao S. P. I. 
não mudar, atrair e pacificar os xavantes será tra
zer mais fantasmas para o já numeroso desfile. 
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CAPtTULO XXI 

Olhemos, um pouco, para os civilizados de Leo
poldina. População revoltada pela falta de assistên
cia em que vive. Sem vontade de fazer nada de esta
vel pois a única preocupação é realizar um pecúlio 
para se ir embora. 

Desnivelamento economico e social. 
Problemas de tôda a sorte em que avulta a su

perioridade numérica de homens sôbre mulheres. 
Como resultante, em tôda aquela zona é comum 

homens casarem com meninas de 9 e 10 anos! 

Para acabar de criá-las - dizem - mas, no 
fundo, o que desejam é garantir com um matrimo
nio criminosamente prematuro a posse daquela que 
dentro de alguns anos, vai ser uma das raras mulhe
res do lugar! 

As tascas onde o álcool jorra criando contendas 
e outras cenas desagradaveis, oferecem-se, tambem 
como espetáculo constante aos olhos dos pobres sel
vagens, que viviam tão bem sem n6s. 

&sses os exemplos que damos ao 1ndio e, depois 
queremos que êle respeite a nossa como uma civili
zação avançada e superior. 

Leopoldina nada mais tem que se ver. 
Tudo quanto se possa observar compõe o qua

dro doloroso de abandono e de inércia que já pince
lamos em reportagens anteriores. 

Essa monotonia negativa vai-nos enchendo de 
tédio à proporção que começa o martirlo da nossa 
espera. 

• 
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E' que ao organizar - ou desorganizfl.r - a via
&em de inspeção do diretor-geral do S. P. I ., o Sr. 
Francisco Meirelles acenou com a possibilidade de 
fazerem, aquele titular e sua comitiva, a viagem de 
Leopoldina até o pôsto de São Domingos, por terra, 
iiuma estrada que economiza 90 % da distância e 
que segundo o seu doentio otimismo, estaria pronta 
dentro de oito dias. 

Com isso, desejava aquele inspetor tirar a ma. 
impressão do êrro que cometera adquirindo a custosa 
e Já inutil lancha. Em verdade, porém, nem a estrada 
ia ficar pronta no periodo indicado, nem tão pouco 
a lancha que fora mandada, imprevidentemente e, 
poucos dias antes da chegada do diretor do S. P. I. 
fazer uma viagem a São Domingos, regressava para 
conduzir a comitiva àquele pôsto. 

De pés e mãos amarrados, fomos desfiando os 
dias, pesquisando incessantemente na última volta 
v!sivel do Araguata o aparecimento da lancha tan
ta.sma. 

Fot assim que perdemos vinte e cinco preciosos 
dias, pois tendo chegado a Goiâna no dia 10 de 
junho, sómente a 5 de julho pudemos aprestar-nos 
para largar rio abaixo, sem que até então fosse dada 
uma única enxadada para abrir a famosa estrada 
de rodagem. 

A inctlria é tanto mais grave quando se pensa 
que tal rodovia não viria apenas atender ao trans
porte da comitiva em inspeção. o principal objetivo 
de sua abertura era, e é, o de atender às necessida
des angustiosas de abastecimento dos funcionârlos 
dos postos de São Domingos e Pindaiba, onde, além 
do perigo constante a que estão sujeitos da proximi
dade dos xavantes, ainda arredios aos propósitos de 
pacificação, têm constantemente, ante os olhos o 
fantasma da fome. 

t 
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Um outro inconveniente foi alongar imprevista
mente o periodo em que ficamos privados de trans
mitir qualquer noticia nossa para a civilização, fato 
a que aludi, que uma providência leviana a que me 
referirei oportunamente, redundou numa inquieta
ção tremenda e na noticia veiculada no Rio de Ja
neiro, de que toramos todos ma.ssacrados pelos 
lndios. 

.. -
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CAP1TULO XXII 

As barrancas do Araguaia, quer do lado de Mato 
Grosso, quer do lado de Goiás, são pontilhadas de 
pequenas povoações nômades, vitimas da instabili
dade determinada pelas dificeis condições de vida. 

Na nomenclatura oficial das estatísticas figu
ram como cidades e enfeixam-se em municipios. 

Na realidade, porém, não passam de aglomera
dos de palhoças misera vei.9. 

São José, talvez, a maior delas, entre Leopol
dina e a ponta da ilha do Bananal, fornece um exem
plo frisante da desoladora situação em que vivem 
êsses infelizes. 

Sómente por um imprevisto - por não ter o 
calado da lancha permitido atracação numa praia 
próxima - foi que pousamos em São José. Isso por
que fugiamos sempre de acampar nos povoados. 
Pref e riamos sempre as praias onde se marcavam 
nltidos os rastros de jacarés enormes e onde os ma
tavamos, à noite, por precaução, numa média de 
três a quatro. 

Essa fuga aos povoados decorreu da circunstân
cia de que os jacarés, com tôda a sua covarde vora
cidade, oferecia~ menos perigo que as moléstlaa 
contagiosas reinantes em tôdas as povoações rlbel
rinhas. 

Como disse acima, naquela noite, pela tmperl
cia do responsavel pela escala de acampamentos, 
dormimos num barranco do "porto" de São José. 

Armei a rêde em dois galhos isolados, que me 
suspenderam perigosamente sôbre as aguas turvas 
do Araguaia e, ao amanhecer, constatei que .sallvas 
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enormes haviam dado cabo de váários objet03 do 
meu uso pessoal deixados em terra. 

O que mais deplorei, confesso, foi minha bôlsa 
de fumo, e, é claro, mais que a bolsa, o conteúdo. 
Acredito que naquela noite, alguns milheiros das 
saúvas de São José se entregaram ao mais desen
freado tabagismo de que há noticia naquela região. 
Escusado dizer que meu cachimbo se tornou, dali 
por diante, um pêso inutll no embornal de viagem. 

Esse desastre tem tl1"l sabor de pitoresco adora
vel se levarmos em conta o fato que no.s impediu de 
largar de São José. 

A população no-lo impediu. 
Haviam sabido que conosco viajava um médico 

e que possuiamos remédios, e assim sendo, insistiram 
por uma inspeção cllnica. Pediram de fato, mas 
tenho a certeza de que se tentá.ssemos contrariá-los, 
recorreriam à fôrça, tal o desespero em que se en
contravam. 

Nada mais justo pois. 
Eu, com o enfermeiro Bené e o médico Dr. Ha

roldo Candido de Oliveira, constatámos que aquela 
gente, que paga impostos e que figura na.s estatisti
cts como população do Estado de Goiás - prestem 
bem atenção os leitores - há vinte anos não recebia 
a visita de um farmaceutico sequer! 1 ! 

A s1filis é soberana no lugar, o bócio deforma as 
criaturas e os male.s atávicos se acentuam de gera
ção em geração. 

Na véspera de nossa chegada, um peão havia 
casado com uma menina de nove anos, ocorrência 
que apenas admirou a nós, pois em tôda a zona, 
como disse anteriormente o fato é comum. 

Essa é São José, e essas são todas as povoaeõea 
das tão decantadas margens do decantad1ssimo Ara
guaia. 

Para exemplificar o que tem de estranho êsse 

• 
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~rtão desconhecido e inculto, vai reproduzida aqul 
uma "Constituição" baixada tranquilamente pelo 
inspetor do quarteirão do municlpio de Lutlana, Es
tado de Goiás, Sr. Alfredo Alves Vieira, a qual foi, 
inclusive, publicada no jornal "O Anápolls", editado 
na cidade do mesmo nome, de quinta-feira, dia 12 
de junho do ano de 1947. 

-
A "CONSTITUIÇAO" 

Eis a integra dda Constituição em voga: 
"Eu, Alfredo Alves Vieira, inspetor de Quartei

rão deste municipio de Luziana, fazenda de Sapossá, 
de acôrdo com a nova Constituição da República do 
Brasil, decreto o seguinte: 

Art. 1.0 - De hoje em diante fica expressamente 
proibido botar fôgo nos campos dessa redondeza a 
torto e a direito, como era feito pelos sem o que 
fazer, gente vagabunda, que aqui tem muita nos 
i1ossos meios. Quem fizer isto mandarei prender. 

Art. 2.º - Fica tambem proibido gente viver 
vagabundando de casa em casa, falando da vida 
alheia, durante os dias da semana. Mandarei pren
der e levar para a cidade. 

Art. 3.º - Proibido o povo dessas bandas viver 
bebendo nos dias da semana, porque, quem vive nes
sas bebedeiras, além de não trabalhar, ainda atra
palha os outros. Quem eu encontrar bebendo nos 
dias da semana, prenderei e ainda será amarrado 
para emendar a vida. 

Art. 4.º - Aquele que tiver engenho de moeI 
cana e fabricar pinga sem ordem das au~rldades, 
será levado para a rua e terá que pagar multa, por
que tem lei que proíbe fabricar pinga sem ordem. 

Adt. 5.0 - Quem tiver de fazer muchlrão, ou 
terço, ou pagode, terá de tirar a minha licença, que 



' 
136 SYLVIO DA FONSECA 

é para eu manter a ordem lá, para não haver ba
gunças, nem briguinhas e nem fuxicos, que o povo 
daqui gosta muito. Para que ninguem diga que não 
sabe dessas ordens, é q11e lavrei esta Constituição, 
que vai assinada. por mim, Alfredo Alves Vieira, e 
prego aqui nesta. parede para todo mundo ler". 

• 

• 
• 

~~ -- . ----~~------~~---------

CAP1TULO XXIII 

A experiência de São José não se repetiu. 
Não possuíamos remédios em quantidade sufi

ciente para atender à extensão da miséria orgânica 
em que se debatem aquelas populações. 

Os nossos pousos, por isso, se sucederam, na~ 
lindas praias em que, paradoxalmente, é fertil o 
lamacento rio Araguaia. 

Os esturros das onças, a ronda imobilizante do~ 
jacarés, as avançadas vorazes das piranhas, a tocata 
perigosa das arraias e os próprios espirros dos botos 
brincalhões, eram preocupações menores que a pro
xim!dade de populações contaminadas pelas mais 
perigosas das moléstias. 

Esqueci-me de dizer que o mal de Hansen tam
bem vem morar com elas. 

E a viagem continuou, até o centro geográfico 
da ilha do Bananal, que, por sinal, a titulo de eluci
dação a alguns observadores apressados, não consti
tue o centro geográfico da América do Sul. 

S:ste já está demarcado e é na cidade de Cuiabá, 
onde existe até um marco de pedra que o assinala. 

Qualquer pessoa que fôr lá poderá vê-lo e ficar 
sabendo, exatamente, onde é o meio da América 
Meridional. 

Depois cte uma viagem sem maiores acidentes 
além de encalhes mais ou menos constantes pois, 
sendo o inicio da sêca, o leito do Araguaia rarea e 
as aguas ainda n ão 11aviam sulcado seus próprios 
canais, aportamos ao Posto Indigena Nacional de 
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Santa Isabel, na ilha do Bananal, debruçado sôbre 
o braço maior do rio que constituiu tôda a preocupa .. 
ção de Couto de Magalhães. 

Ali aguardava-nos uma noticia bem expressiva, 
dos índios xavantes: numa rêde jazia imobilizado 
um peão: João Pereira, em cuja cabeça, cinco bre
cha.s atestavam a cordialidade com que o haviam 
tratado aqueles selvagem. Além dêsses ferimentos 
t inha o ante-braço esquerdo minuciosamente fra
turado. 

Fora recolhido exangue, na véspera da nossa 
chegada, tendo recebido os precários socorros médi .. 
cos que as deficiências locais permitiam. 

Examinado e pensado pelo Dr. Haroldo Candido 
cte Oliveira, teve o braço imobilizado num aparelho 
e, depois de reanimado, contou sua história. 

Em busca de trabalho nas terras de Lucio da 
Luz - fazendeiro conhecidissimo naquela região pe
las incursões constantes que faz em território dos 
índios - endireitara, sertão a dentro, para o local 
denominado Mato Verde. 

Ia só e. como arma, levava apenas seu facão e 
uma bengala tosca para defender-se das cobras. 

~le diz que não notou a aproximação dos índios. 
De repente, dois saltaram-lhe à frente, descarre
gando golpes de borduna - a sua mais terrível arma 
e em cujo manêj o são tão peritos. 

Com o braço, tentou evitar os primeiros golpes, 
todos dirigidos à sua cabeça. Percebeu, tambem, que 
o número de atacantes aumentara. Os golpes se 
ameudaram. Sentiu uma dôr aguda no braço e a 
vista se lhe escureceu. Não viu mais nada. 

Perdera os sentidos e foi essa a sua salvação. 
Segundo constantámos, apresentava João Pe

reira um horrivel ferimento feito com bico da bor
duna, em seu braço, o que deixa bem claro que, ao 
vê-lo cair, os xavantes quiseram certificar-se de 

.. 
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que estava morto. O<>lpearam-no no braço e, não 
observando nenhuma reação do homem desmaiado, 
tlraram-lhe o facão e qua.sl tôda a roupa, deixando 
sómente as peças manchadas de sangue. 

Segundo seu hábito, deixaram, igualmente, 
junto ao suposto cadaver de sua vitima, as bordunas 
de que se serviram. 

Os lndlos estavam, portanto, nos apresentando 
expressivos votos de boas vindas. 

PROCURANDO CONTATO COM A CIVILIZAÇAO 

O tlnico meio de conté.to possivel com a civili
zação era a estação de ré.dio adquirida para o pôsto 
de São Domingos, a qual deveria ser montada pelo 
técnico da Fundação Brasil Central, posto à dlspo
s1oão do S. P. I . para aquêle fim por um de seus 
dirigentes. . 

A ida daquele functoné.rio, entretanto, ficara 
condicionada à abertura, em São Domingos, de um 
campo de pouso, embora de emergência, onde pu
desse aterrar o "téco-téco,. da Fundação, que o 
transportaria. 

Com isso desejava aquele diretor, a cuja genti
leza e apôio não podemos fazer a menor restrição, 
atender a dois objetivos: 1.0 - evitar que seu funcio
nario - único especialista de que dispunha a Funda
ção para atender às "panes" e às necessidades de 
tôda a sua rêde de estações - perdesse mais ten1po 
que o absolutamente necessário ao trabalho de ins-

' talação: 2.0 - conseguir mais um campo de pouso 
naquela desolada região, onde um grupo de jovens 
pilotos arrisca a vida várias vezes por dia, isso sem 
contar com os benef1cios que o campo traria ao pró
prio posto. Sua abertura, tal como o faz a testa da 
coluna Vanique, é trabalho que~ com uma turma de 

1 
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quinze hon1ens, não dema11da mais de duas sema
r1as. 

O campo, contudo, não foi aberto. Por isso, o 
técnico tambem não chegou a ir para s. Domingos. 

Assim, ao chegarmos a Santa Isabel, encontra
mos a estação encaixotada. 

De Goiâ.nia, levamos um rádio-operador e um 
técnico, os quais, imediatamente, puseram mãos à 
obra, no intuito de pôr a estação a funcionar para 
que pudéssemos dar noticias nossas, visto como o 
nosso silencio, pela n1orosidade da viagem, ultrapas
sava de muito o prazo previsto. 

Iniciot1-se, então, um trabalho insano, pois, 
além do mais, algumas peças vitais do rádio haviam 
.sido deixadas em Xavantina, para onde um avião 
do Correio Aéreo Nacional o trasportara e onde o 
fora buscar funcionários do s. P. I. 

Ao fim de dois dias de ingentes esforços, nossos 
sinais f orall'\ ouvido~ por um rádio-amador de 
Goiania. 

Nêsse crepúso:ulo, exausto pela t ensão ner
vosa e pelo esfôrço que desenvolvera, tentando auxi
liar os dois operadores na montagem da estação, 
embrenhei-me no mato com o inspetor João Artiga, 

· numa caçada de espera, mais para fugir à confusão 
de fios e baterias, que, mesmo pelo prazer de matar 
uma paca ou um veado. 

Ao voltar, soube do contáto, rápido demais para 
a transmissão de qualquer mensagem. Servira, ape .. 
nas, como um " test" sôbre o funcionamento da esta
ção. A carga insuficiente das baterias não permitira 
senão marcar' uma nova comunicação para o dia 
seguinte às 19 horas e 30 minutos, a qual foi feita. 
Nenhuma resposta, porém. 

O prazo do contáto com o rádio-an1ador de 
Goiânia esgotou-se inutilmen te. 

Passamos então à chamada geral, de rotina. 

1 
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_ Foi quando, na mais séria de quantas levianda
des foram cometidas nesta viagem, cuja preparação 
consumira alguns meses, deram ordem ao rádio-ope
rador de chamar, em fonia, localizando-nos no terri
tório dos xavantes o que não era absolutamente ver
dade . 

Encontravamo-nos, o cinegrafiSta Genil Vas
concelos e eu, num aposento próximo àquele que 
improvisáramos em sala de rádio, quando ouvimos 
o rádio-telegrafista repetir o seguinte alarmante 
apelo: 

"Alô 1 Alô 1 Chamada geral urgente! A expedição 
do Serviço de Proteção aos índios chamando, do 
território dos xavantes, qualquer rádio-operador ou 
rádio-amador. Qualquer pessoa que esteja na nossa 
escuta, responda, com urgência! " 

Entreolhámo-nos atônitos. Aquela chamada, 
além de mentirosa, dava uma falsa noção de perigo 
imediato. 

Procurámos, imediatamente fazer com que fosse 
restabelecida a verdade. Nós não nos encontráva
n1os, ainda, em território xavante mas, sim na ilha 
do Bananal. 

Foi-nos, então, dito que " dizendo que estávamos 
na terra dos temidos indios, chamariamos mais aten
ção e obteríamos mais pronta resposta ''. 

A custo, conseguimos refazer a verdade. 
Os frutos, porém, dessa leviandade j á haviam 

amadurecido. 
Um rádio-amador nos ouviu, tentando debalde 

estabelecer comunicação conosco. 
No dia seguinte, julgados inuteis os nossos esfor

ços, encaixotamos novamente a estação, para mon
tá-la definitivamente no pôsto de São Domingos, 
para onde ela se destinava e em condições mais fa\ro .. 
ravels. 

O rádio-amador, porém, que não mais nos ouviu, 
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não teve dúvida em calcular que toramos mortoa 
pelos lndios. Seu racioc1nio foi lógico: pedtramo.s 
socôrro; êste entretanto não chegara a tempo e, por 
isso, calara-se a nossa estação como se calou em 
1941 a que servia a Pimentel Barbosa e seus compa
nheiros, massacrados pelos 1nd1os. 

De forma que, enquanto segulamos yiagem para 
o nosso objetivo, avolumava-se a noticia de termos 
sido assassinados. 

Primeiro, o nosso prolongado silêncio. Depois, 
aquele grito de angõstia e novamente o silêncio, 
criaram a apreensão e deram margem ao boato 
inquietante. 

O.s xavantes, porém, chegaram antes doa socor
roa. 

• 

• 

• 

• 
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CAPtTULO XXIV 

Há dois dias deixáramos Santa Isabel, o põsto 
ind1gena onde os carajás posaram para o ex-presi
áente Vargas, quando houve necessidade de o então 
ditador fazer alguma coisa "pour épater". Nessa 
ocasião, por sinal, ocorreu uma coisa curiosa: o Sr. 
Getulio Vargas, muito estado-novlsticamente, 110-

meou um interventor carajá! Nada mais, nada me
nos. 

O fato ocorreu da seguinte forma: 
Os preparadores de propaganda do ex-chefe do 

Governo organizaram sua viagem ao long1nquo re
canto, numa demonstração meramente decorativa 
de interesse pelas populações do interior. 

Acontece que o chefe do aldeamento de indios 
carajás de Santa Isabel o velho Maluá tinha em 
multo pouca conta a importância do chefe dos des
tinos de todos os brasileiros ou, então era seu adver
sário polltlco e, como coincidisse com a chegada pre
sidencial uma lua bôa para a pescaria, optou pela 
segunda. Meteu-se na sua ubá e partiu, rio abaixo, 
para "mariscar" pirarucú . 

O desapontamento da comitiva foi grande 
quando, ao chegar ao pôsto de Santa Isabel não 
encontrou o chefe índio, o Maluá. 

Aquilo era o cúmulo do desrespeito ao ilustre 
visitante e tambem, uma prova de que êles, os pre
paradores da excursão, não tinham sido suficiente
mente babeis em convencer Maluá da importância 
do hóspede esperado. 

Não se deram, porém, por achados e, escolhendo 
entre os caraJás de Santa Isabel um tipo fotogênlco 

-
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e forte, brincalhão e bom flechador, aprese11ta-
ran1-no ao Sr. Getulio Vargas. como sendo o chefe. ; 

, '· Foi assim que Ataú, índio atlético e esperto, ficou 
sendo o segundo chefe do aldeamento. 

Escusado será dizer que, regressando o presi
dente e com a volta, tambem de Maluá ao término 
de sua pescaria, as coisas voltaram ao seu lugar . 

"Sic transit Gloria mundi!,, 
Ataú perdeu as honrarias, pois os carajás são 

muito mais sinceros e coerentes que muita comuni-
dade civilizada brasileira e não tr.airam sua fideli-
dade ao verdadeiro chefe. 

Mas, daquela po1nposa visita, ficaram, para 
Ataú, uma faca com o nome gravado a ouro, do 
Sr. Benjamin Vargas, que o 1ndio na primeira opor
tunidade vendeu por Cr$ 30,00 e uma situação de 
espécie de ministro sem pasta. 

Não manda nada, mas exibe com orgulho, foto
grafias dentro do avião presidencial. 

Por tais méritos, consegue ter duas mulheres . 
Essas recordações me vêm à mente agora, quando 

navegando no rio das Mortes, vejo, inapelavelmente, 
a silhueta acocorada do chefe Maluá que resolveu 
acompanhar-nos na lancha, com sua ubá a reboque 
até um ponto do rio onde sabe existir peixe em 
abundância. 

E' um inveterado pescador. muito embora êsse • 
seu esporte - que os americanos chamariam de 
"struggle for life" - quasi lhe tenha valido a des
tituição do cargo de responsavel pelos destinos de 
sua gente carajá. 

Foi na hora em que os mosquiteiros, abertos na 
tolda feita de carne seca do nosso batelão, come
çavam a secar do sereno da noite ao relento. O meio
dia e a fome vinham se aproximando com grande 
velocidade. 

O inspetor Meirelles na prõa da lancha mos-

Xa ~argem do rio Araguaia, enferrujam os intestinos ele ferro dos 
navios com que. Couto ele :.\Iagalhães sonhou redimir o ~ertão hruto 

que, ainda hoje, é o Brasil Central 

Isso é a e~trada que leva de Goiaz Velho a Leopoldina. um rio 
cujo leito às vezes seca ... 



Ataú, guindado, por acas"', à siluação de chefe 
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trava ao engenheiro Nabuco, um dos nossos compa
nheiros de expedição, heráldico na sua barba em 
bico a lembrar velhos quadros de famillas aristocrá
ticas holandesas, um barranco muito do agrado dos 
xavantes quando pretendem atravessar o rio das 
Mortes em suas balsas toscas. 

A proximidade dos indios e o barulho monotono 
do motor a oleo tiravam já, qualquer sabor de im
previsto ou de perigo do encontro que mais tarde 
ou mais cedo, deveríamos ter com aqueles selvagens 
que, de tão temidos, tornaram-se até lendários. 

O barranco ia desaparecendo de nossa vista, 
quando Maluá agitou-se todo, levantando-se, pela 
primeira vez, de sua postura nipónica e apontando 
para o barranco que avermelhava à nossa direita. 

Fixando bem o ponto indicado que já se afas
tava, pudemos distinguir as silhuetas dos índios 
gesticulando para nós. 

Apesar de ser aquele encontro o nosso objetivo, 
houve o "frisson" de uma surpresa. A lancha mano
brou e parou no meio do rio, enquanto que dois ba
telões a motor de pôpa vol tea vam em torno dela, 
como "destroyers" em manobra ao redor do cruzador. 

Era o primeiro contáto com os índios xavantes 
dessa nossa segunda expedição ao seu território. 

No princípio de balbúrdia que se esboçou, Mei
I'elles manteve a ordem. O próprio diretor geral do 
S. P. I. Sr. Donatini, deixou-lhe inteiramente a ta
refa de controlar a curiosidade atabalhoada de todos 

Fez guarnecer um dos batelões com cinegrafis
tas, fotógrafos e jornalista. ~le tambem nele tomou 
lugar. Já então, na praia do barranco, viam-se espe
tadas as três flechas com que os xavantes tomavam 
a iniciativa de uma troca de utilidades. Espetaram 
os objetos e montaram o barranco, observando-nos 
escondidos por trás da mata espessa. 

A cada uma de suas flechas, correspondeu um 
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objeto para seu uso: facão, machado ou roupa. 
Debalde, porém, esperamos que descessem a apanhar 
0 que lhes deixávamos. Tornou-se necessário que noa 
afastâssemos para que êles, sómente quando no~ 
viram a uma distância de cerca de quarenta braç~ 
da praia, escorregassem pelo barranco, numa alga
zarra ensurdecedora, vindo buscar o que lhes cabi21. 
na troca. 

Iniciou-se, ai, um verdadeiro brinquedo de escon-
der. Os indios, furtivamente , desciam a apanhar 03 
seus facões e machados, espetando sempre cada vez 
maior número de flechas. 

Na esperança de que fosse o ruido do motor que 
os fazia fugir os cinegrafistas Lincoln Macedo Costa 
e Pedro Neves atiraram-se à agua com suas máqui-
11as, armando os tripés em plena correnteza e apro
ximando-se, aos poucos, da margem onde se distin
guiam apenas os vultos dos xavantes. 

Aos poucos, outras pessoas os imitaram. Eu 
mesmo me atirei de revolver e tudo, tentando uma 
aproximação maior. A minha frente, ao sopro do 
banzeiro fresco, flutuavam as 'barbas brancas e 
heráldicas do engenheiro Nabuco, êsse mesmo que, 
em seu apartamento, deve reclamar quando a agua 
do chuveiro não tem a temperatura tépida de seu 
agrado. 

Mais avançado, o cozinheiro Benedito já .se 
encontrava ao alcance da fala com um dos ind1os 
mais afoitas. 

o xavante não é, positivamente, o que se poderia 
chamar de índio anfibio. Não mantem relações muito 
amistosas com a agua, onde sómente entra até a 
cintura, no máximo. 

Benedito, contudo, conseguiu trocar, de mão 
para mão, esticando-se cada qual o mais que podia, 
um facão por uma flecha. 

Belo feito e azar nosso pois o facão era o único 

1 
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disponivel da cozinha e flecha não serve para picar 
charque ... 

Não levavamos, nas embarcações, presentes em 
número suficiente para fazer face a um encontro 
com os índios. Nosso intúito era procurá-los no 
mesmo sitio onde já nos tinham aparecido no ano 
passado, aquele mesmo sitio em que, há mais algum 
tempo, trucidaram Genesio Pimentel Barbosa, ante
cessor de Francisco Meirelles no serviço de atração 
dos xavantes. 

Os lndios, do barranco, gritavam ensurdecedo
ramente. 

A custo rebocamos o intérprete, 1ndio xerente, 
até um ponto onde pudesse ouvir e traduzir o que 
diziam. Trabalho inutil, pois, era tal o medo do 
intérprete, que êste não articulava palavra. 

Por fim, depois de entregarmos alguns facões e 
machados, recebendo, em troca, igual número de 
flechas e depois de termos rodado alguns metros de 
filme, os gestos dos 1ndios, já irritados, não deixa
vam dúvidas. 

Não era necessário intérprete para traduzir q.ue 
êles nos estavam mandando embora com a mala 
franca das sencerimonias. 

Reorganizou-se a comitiva, trocamos - os que 
as tinham para trocar - as roupas molhadas e se
guimos, Mortes acima, em busca do Posto Pilllentel 
Barbosa para o ansiado e definitivo encontro. 

Aquele contáto, inesperado, no segundo dia da 
viagem no rio, foi o assunto de tôdas as conversas 
até o pouso na praia escolhida para aquela noite. 

Todos estávamos satisfeitos e até eu abri uma 
garrafa de whisky em homenagem. 

Sómente os carajás, Maluâ mais que todos, man· 
tinham-se taciturnos. Figadais inimigos dos xavan
tes, a quem temem, não compreendiam, por certo, 

i i 
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aquela nossa afabilidade com índios que, sempre que 
podiam, ma ta vam um dos nossos. 

E a viagem continuou. 
Os dias de viagem, subindo o rio das Mortes, que 

se seguiram ao rápido contáto que mantivemos com 
os xavantes, foram pouco mais que monótonos. 

De vez em quando a caçada a um jacaré de 
maior porte ou a pescaria abundante de piranhas 
nos pousos, eram as únicas distrações. 

Fora disso, as tardes maravilhosas, com incrl
v·eis pores-de-sol que os cinegrafistas disputavam, 
experime11tando filtros de varias cores. 

Fi11almente, foi anunciado o último pouso. No 
dia imediato, por volta do meio dia, deveriamos che
rcar ao põsto de atração dos xavantes, do Serviço de 
Proteção aos índios o qual em homenagem ao inspe
tor trucidado por aqueles selvagens, tomou o nome 
de Pimentel Barbosa. 

Para que nada da viagem nos deixasse saudades, 
esse pouso foi o pior possível,, num terreno árido 
onde só a muito custo conseguimos espetar as esta
cas para os mosquiteiros. O proprio banho foi incô
Jnodo, numa pequena praia lodosa, campo preferido 
pelas arraias para tocaiar animais incautos. (Scb 
essa mesma denominação de "animais" está vamos 
enquadrados nós, tambem.) 

• 

• 

, 

CAP!TULO XXV 

O desagrada vel ocorreu logo à nossa chegada. 
Sem avaliar, exatamente, tôda a extensão do acon
tecido, foi Meirelles, que se havia adiantado, um 
pouco, num batelão, do resto da comitiva, quem nos 
deu a noticia. 

Trazia na mão um papel, amarrotado, que um 
avião da Fundação Brasil Central, sobrevoando o 
pôsto, acabava de deixar cair. Era, nada mais, nada 
menos, que uma mensagem do Sr. Manoel Ferreira, 
presidente da FBC, mandando que todos os aviões 
daquela orgànizaçã.o sobrevoassem o território xa
vante, a fim de "apurar o que havia de positivo sôbre 
o ataque que a nossa expedição sofrera por parte dos 
índios xa van tes ". 

Acompanhava a mensagem um.a carta particular 
do chefe da base de Xavantina, o engenheiro Roxo, 
indagando se era exato que haviamos sido todos 
massacrados, pois os jornais do Rio estavam cheios 
de tal noticia. 

Se uma bomba tivesse estourado no meio de 
todos nós, o efeito não teria sido mais desastroso. 
Tinhamas suportado, até então tôdas as agruras de 
uma viagem aesconfortavel; haviamos renunciado a 
qualquer parcela de bem-estar mas, todos tinhamas 
a certeza de que à nossa retaguarda, nossas famUias 
principalmente, estavam tranquilas quanto à nossa 
sorte. 

A primeira reação de atordoamento seguiu-se 
outra de indignação contra o responsavel por tal 
boato. Eu, pessoalmente, tinha minha mãe bastante 
enferma com uma afecção cardíaca: Geo Martin, o 
engenheiro que rem no cinema sua maior paixão, 

' 
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deixara set1 pai acamado; cada um de nos, enfim, 
deixara para trás entes queridos a quem uma notl· 
eia daquelas poderia ser f atai. 

E tudo aquilo fruto, tão sómente da leviandade 
do apêlo mandado irradiar da ilha do Bananal que 
era um verdadeiro grito de socorro, além de, falsa
mente, nos situar em território xavante, o que era 
perigosa mentira. 

Ao saltar, cada um dos componente da expedi
ção era uma sombra taciturna, cada qual calculando 
a inquietação dos se1". 

Urgia, entretanto, tomar uma providência, tosse 
ela qual fosse. 

A primeira foi prepararmos, com panos bran
cos, um enorme " TODOS BEM", para desenharmos 
no chão, caso o avião voltasse a sobrevoar o pOsto. 
Acrescentava a carta jogada que havia sido assina
lado um grupo de xavantes nas matas do rio das 
Mortes, trajando roupas civilizadas. Isso mais refor
çava a hipótese de que tínhamos sido mortos. os 
nossos assassinos vestiam nossas roupas, pensaram 
os aviadores que assinalaram o grupo indígena em 
aprêço. 

Enquanto se tomavam outras medidas atiramo
TJ.OS Lucena, rádio-telegrafista, Jucene, râd1o-té- 16 

cnico, Geo e eu, à tarefa de retirar o râdlo do 
mutismo em que se encontrava. 

Naquela tarde foi servido o almôço às quatro 
horas. Não creio, porém, que alguem tenha tido 
apetite. 

Com auxilio do grupo gerador, instalado em 
São Domingos, entregamo-nos à faina de pôr em 
carga as cinco baterias que alimentavam a estação 
de rádio que levavamos , uma vez que a existente 
em São Domingos estava definitivamente em pane. 

Com a roupa em tiras pelo extravasamento de 
ácido dos acumuladores, vimos anoitecer, quando nos 
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\ocorreu pôr a f unclonar, ao menos, o receptor, afim 
de sabermos exatamente as proporções do alarma no 
qual era.mos dados como vitimas. 

Cerca das 20 horas o receptor começou a dar os 
primeiros sinais de sintonia. 

Terlamos que pegar um programa noticioso. As 
20 horas e 25 minutos irradiava-se o terceiro "Repor-
ter Esso". 

Grudamo-nos aos fônes. Ninguem falava. O pre-
fixo do programa caiu no meio do nosso silêncio, 
fazendo suster as respirações. Noticias internacio
nais. Telegramas sôbre telegramas. Eis que, dentro 
daquela ansiedade enorme, gritou a mensagem sal
vadora. Chamavam por Donatini e por mim. Avisa
vam que o nosso prolongado silêncio estava, já, cau
sando inquietação. Que procurássemos contáto com 
a civilização e, precavidamente, nos deram as fre
quências e horarios em que todos os operador~s das 
estações da Fundação Brasil Central estariam à 
i1ossa escuta. 

Cada qual fez da memória uma chapa fotográ-
fica para guardar aquela série de algarismos que 
seriam a nossa salvação: 5945, frequência de cinco 
mil novecentos e quarenta e cinco quilociclos. DaS 
sete às oito e trinta e das dez às onze e trinta. no 
dia imediato. 

OUVIDOS, ENFIM! 

Passei tôda a noite trabalhando na carga das 
baterias, ao mesn10 tempo que Jucene e Lucena cali
bravam a nossa estação na frequência determinada. 
Mesmo qt1e nada tivesse que fazer, acredito que não 
poderia conciliar o sono. A dúvida sôbre se a carga 
seria suficiente para que tossem ouvidos os nossos 
~inats, angustiava a gente . 

' 
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Sete horas em ponto. 
1 

Não sei com que voz iniciei pelo micro! ône a. 
chamada das várias estações da Fundação xavan.o 
tina, Aragarças. Rio Verde, as mais próximas. 

Como não tínhamos prefixo, identificavamo-nos 
pelo nome. Felizmente, graças às constantes viagens 
que tenho feito pela rota da Fundação Brasil Cen
tral, conheço pessoalmente os rádio-telegrafistas e 
êles a mim. 

Sete horas e três minutos, nada. 
Lucena, no receptor, percorria a faixa de sin

tonia, atento a qualquer sinal, enquanto que Jucene 
policiava os manômetros que registravam a quanti-
dade de carga de que ainda dispúnhamos. \ 

Uma nova chamada. 
Sete horas e dez. .. e eis que Xavantina nos 

atende. Voz clara e alegre de quem encontra amigos 
velhos. 

Eu não sei se gritei. Que dei um pulo, sei bern, 
porque Donatini me agarrou pelos ombros, pois es
tive a ponto de partir o fio do microfone. 

Fôramos salvos para o mundo, ressuscitados para 
aqueles que já nos julgavam irremediavelmente 
ffiortos. 

\ 

-

O CONTATO, AFINAL! 

Passado que foi o enorme desgosto causado pelo 
boato de nosso massacre, suas consequências ficaram 
bem marcadas no espirito de todos. 

Apesar de termos conseguido manter um ritmo 
mais ou menos regular de comunicações, faltou-nos, 
dai por diante, o entusiasmo do inicio da emprei
tada. 

Circunstâncias várias haviam feito com que a 
comitiva se viesse desmembrando desde Santa Isabel. 
Dali partiram, com rumos diferentes dos nossos o 
cientista professor Herbert B~ldtts do Museu Pau
lista, o médico Dr. Haroldo Candido de Oliveira e o 
auxiliar do professor Baldus, Harold Schulz. Todos 
eram nossos companheiros desde Ooiânia. 

Os dois primeiros seguiram com destino a tribo 
Tapirapé, curiosa gente, indios sonhadores e artis· 
tas, que se vai extinguindo celeremente. 

Foram êles por intermédio de suas mulheres, 
toubadas, a exemplo do rapto das Sabinas, pelos 
carajás, mais 11umerosos e mais fortes, quem deu 
tôda a tradição de cânticos; histórias, dansas e len
das que até hoje, fazem o património artistico dos 
carajás. Há dois anos, eram trezentos. Atualmente, 
segundo soube pelos próprios Drs. Baldus e Haroldo, 
em seu regresso, estão reduzidos a sessenta. 

Schultz, por sua vez, tambem para colher mate
rial destinado ao Museu Paulista, seguiu para o 
Javaé. Eram, portanto, três elementos a menos. 

Chegados a São Domingos, Oenil Vasconcelos 
adoeceu e tornou-se necessário fazê-lo regressar nun1 
batelão, até Xavantina, onde tomou o avião do Cor
reio Aéreo Nacional. Acon1panbaram-no João Mar· 
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tin e Rako Boscowick, ambos componentes da equipe 
de cinegrafistas. Quatro dias depois, como houvesse 
terminado sua inspeção, regressou tambem, o Dr. 
Modesto Donatino Dias da Cruz, fazendo-se acom
panhar do engenheiro Nabuco, de sua comitiva e do 
cinegrafista do S. P. I., FoertmR.n. 

Francisco Meirelles foi levá-lo até Goiânla e 
aproveitou para esticar a viagem até o Rio. 

Ficamos. assim, apenas três em São Domingos: 
Lincoln Macedo Costa, Pedro Neves e eu, além do 
pessoal normal do pôsto. 

Deviam ser umas 13 horas, quando um dos peões 
do pôsto chegou a todo galope. Os xavantes se encon
travam num barranco do rio das Mortes, a cerca de 
duas leguas abaixo do pôrto do pôsto, no local pre
cisamente onde tem inicio a picada que costumáva
mos trilhar para ir ao local do massacre de Pimentel 
Barbosa e onde já se registraram dois "rendez-vous" 
entre nós e os selvagens. 

Um batelão foi guarnecido e, como não dispu
sessemos mais de gazolina para os motores de popa, 
descemos o rio a remo e zinga. 

Conosco levávamos facões, machados, roupa, 
fumo e, completando o equipamento, dois filhotes 
de cachorro recem-nascidos no pôsto. 

Logo ao nos aproximarmos do barranco, divisa
mos as silhuetas dos 1ndios, sempre rumorosos, a 
agitar as mãos em gestos que poderiam tanto ser de 
cordialidade como de repulsa. 

O batelão volteou junto à margem e tanto bas
tou para que os selvícolas subissem rápidamente 
internando-se na mata. Na praia, haviam deixado 
espetadas as flechas que ofereciam para troc2l.. 

Saltamos e, depois de trocar os seus pelos nos
sos presentes, afastamo-nos para que os xavante8 
viessem apanhar o que lhes deixaramos e, tambem, 
para (iesembarcar na outra margem, parte do pea-
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soe.l Que la conosco, num total de umas l'inte pes
.soas. Voltamos, no barco apenas nove. 

O INT~RPRETE VOLTA A FALHAR 

O xerente que servia de intérprete, Nasc~mento, 
como se chama em "lingua cristã" murmurava-n0.9 
as palavras que deveriamos gritar para os lndlos a , 
fim de tranquilizá-los quanto às nossas intenções: 

- Uati uach1! Uà chimiparl! 
- Somos amigos! Não tenham medo! 
Devagar fomos 11os aproximando terminando 

por botar pés em terra, sem que os xavantes tugis
sem. Os maços de flechas nas mãos esticadas, gri
tando sempre palavras inint.eligiveis para nós- pois 
o intérprete, como do encontro anterior, puxado 
pela mão, tremia e não articulava palavra - che
gavam-se, afastavam-se, apareciam e se embrenha
vam na mata, em busca de mais t'fechas, às quais 
correspondiam, sempre, facões ou outros objetos Que 
lhes entregavamos. 

• TERROR PANICO! 

Aos poucos, pareciam ganhar confiança em nó.!, 
não se furtando a abraços que lhes davamos. Um 
.detalhe, porém, os fazia espumar de terror: era 
quando Pedro Neves focalizava sõbre êles sua má
quina cinematográfica. 

Evidentemente êles nos acompanhavam durante 
tôda a viagem. Nossas armas de caça e defesa pes
soal eram suas conhecidas .Deveriam ter visto os 
efeitos dos nossos tiros sôbre os jacarés e outros 
an1ma~s que caçavamos. 

Ora, vendo aquele objeto escuro, com um cano 
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voltado para êles, manejado por um homem em ati
tude de quem faz pontaria, tremiam, gritando e ba
tendo com as mãos. 

Por mais de uma vez, meti-me, ostensivamente. 
à frente da máquina de Pedro Neves, chamando-lhes 
a atenção para o que fazia, como a demonstrar-lhes 
que nenhum mal advinha daquele aparelho. Em vão 
porém. Mal Pedro Neves iniciava seu trabalho, os 
xavantes fugiam escondendo-se no espesso da mata. 

UM POUCO DE CIVILIZAÇA.O E CONFIANÇA 

Sempre que os indios se embrenhavam na mata, 
era impossível fotografá-los ou cinegrafá-los. Por 
isso con1 o intuito de atrai-los para a clareira da 
margem, tentei uma solução: acenei a um com quem 
havia acabado de trocar objetos e que se ia afas
tando, rumo ao bosque com o facão que trazia: mos
trei-lhe bem o objeto e, depois, finquei-o no chão, 
sentando-me junto, querendo fazê-lo entender que, 
se não viesse até onde eu me encontrava, eu não iria 
ao seu encontro, tampouco lhe daria o cobiçado 
facão. 

Deu-se, então, o inesperado: o xavante em 
apreço que, durante toda a ininha mimica n~o se 
cansava de gritar um aluvião de palavras entrecor
tadas, acenando com ambas as mãos, pôs-se a rir o 
inais sadio dos risos, exibindo sua dentadura esplên, 
dida. 

A explicação do fato, deu-ma o intérprete 
quando, só na noite imediata, pode coordenar e -ex
pressar as idéias: o xavanté com quem estava man
tendo o desencontrado diálogo, dizia em sua 11ngua: 

- Vou apanhar mais flechas. Se quizer, pode 
vir comigo, senão, "sente-se e espere". 

Aconteceu que nesse momento, eu me sentava 
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e, foi calculando ter sido compreendido por mim, 
que o selvlcola se pôs a rir, satisfeito. 

De fato. pouco depois voltava, dirigindo-se a 
mim com um maço de flechas. Convem salientar 
aqui o que já afirmei em reportagem anterior: os 
xavante.s não toleram aceitar qualquer coisa sem 
dar outra em retribuição. Negociam conosco. De 
graça, não aceitam nada. 

Parece que dêsse suposto entendimento, nasceu 
uma certa confiança entre nós dois. Assim, repa
rando eu que o xav.ante tinha, pendurada ao pes
coço, como adôrno, um pedaço de gilete, apanhada, 
com certeza, num dos nossos pousos, pois êles os vas
culham minuciosamente sempre que os deixamos, 
apontei para o ca,co de lâmina e para um ferimento 
que êle tinha na perna e que sangrava - produzido, 
possivelmente, por algum galho ou espinho - ace
nei negativamente com a mão para fazê-lo c<>m
preender que aquele objeto não prestava, pois pro
duzia ferimentos. 

o indio deu mostras não só de ter compreendido 
a minha mimica, como de ter aceito, totalmente, a 
minha advertência, tirando e jogando fora o objeto. 

Ainda uma vez, era a civilização fazendo sofrer 
aquela infeliz e despreocupada gente. 

o encontro prolongou-se por quase duas horas 
entre risos, exceto quando a máquina cinematográ
fica fazia ouvir o r uido de suas roldanas. 

Um dos índios deu-me a "sua roupa": um cor
dão fino, tecido por êles mesmos, que amarram à 
cintura e sem o qual todos os índios se julgam nús, 
tirando-me - salientemos que com gentileza digna 
de um embaixador francês - o facão que eu trazia 
à cintura. Outro amarrou-me ao pescoço o colar que 
usava. 

Com os filhotes de cachorro, tiveram luxos de 
ternura . 
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UM BANQUETE DE COR DIALIDADE 

Foi já no fim do encontro. (Esse fim é marcado 
pelo rarear dos objetos a trocar, e parece que já 
rareavam de parte a parte) . 

Um dos índios, embrenhando-se na mata, de lá 
voltou com o um objeto escuro, semelhante, na 
forma a um presunto. 

Chegou-se até nós e levando-o à boca, tirou-lhe 
um naco. Tratava-se de um pernil de caetetú (porco 
do mato) muqueado à sua moda, o qual nos ofereceu. 

Comera um pedaço, evidentemente para mos
trar que não estava envenenado ou, então, supon
do-nos muito cretinos, queria explicar que aquilo 
servia para se comer . .. 

Fingimos tambem que comiamos e, pouco de
pois, vinham os inevitaveis acenos de despedida. 

Algumas estrêlas já estavam tomando banho 
nas aguas claras do Mortes. 

-
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