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Dedico este livro ao espírito cintilante de Fl.O'i-aci Artiaga Mendes,
be-letrista goia.na e expoente destacado do setor educacional ·do Estado de Goiaz.
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Leitor amigo:

1

•

I

Tomo a liberdade de apresentar-me, a mji.m, mesmo, para
mostrar-vos estas notícias e informações a r esp:eito dos indios de
Goiaz.
Resolvi abster-m,e de uma velha praxe, dispensando-me do
constrangimento de pedir aos meus ilustres conterraneos a sua
critica para os meus trabalhos, afim de lhes dar liberdade par9julgá-los livremente.
Neste livro tratarei da vida dos índios, isto porque iexiste
-qma lacuna a preencher, de vez que todos os que escTeveram sobre os índios o fi21eiram baseando-se em informações apressa.das;
excéto aqujlo que foi escrito ao tempo do primeiro Império'.
Nos outros livros tratarei de assunto.s geográficos e econô.
.
micos, mostrando-vos a riqueza de Goiaz como ela agora se nos apresenta.
Fa-lo-ei com documentação abundante e principalm,ente com
pr ovas fotográficas elucidativas.
São obr~s que objetívam mostrar-vos a realidade das r iquezas do Oéste e auxiliar na propaganda do Estado, para que possam ser pr eenchidos os nossos vácuos-demográficos, que parece ser
o maior pr oblema do E stado.
1

Devo uma satisfação do motivo pelo qual tornei-me pan•

fletario e depois disto dediquei-m~ aos assuntos geográficos e econômicos: Quando tive a grande honra de representar o meu Estado no Con..sêlho N acio11al de Geografia, isto durante quatro anos,
em dia muito feliz de minha existência rec~bí uma carinhosa hom;enag.e m da Assembleia do Consêlho, onde se encontravam em
exposição os mapas municipais do J?rasil, e tamb'eln os de Goiaz.
Eu já havia depositado na Secretaria do Consêlho a carta
geral de Goiaz, confeccionada co1n a base dos mapas municipais,
antes mesmo do dia marcado por lei.
Esses m.apas regionais tinham obedeeido rigorosamente ás
r egras, convenções e leis em vigor.
Aproveitamos para confecciona-los todos os Levantamentos,
estudos, caminhamentos, trabalhos ge0idésicos e topográficos anteriores, para o efeito de exatidão das novas cartas.
Foi oradôr naquela sessão o ilustre geógrafo, engenheiro de
renome mundial, dr. Leite de Castro, o qual encareceu o valor da
colaboração de G·oiaz, cujo govêrno quasi sem. recursos, muito fi~era

nesse

sentido~

Tais ,dificuldades mais realçavam e engrandeciam o merecim,ento daquele trabalho ali eXJ}?ôsto: cartas municipais, folhas topográficas, caminhamentos de tôdas as expedições e trabalhos e:x.ped.itos, albuns e copiosa documentação, tudo isto coletado durante a notável movimentação cartográfica.
Prestou-se homenagem a Goiaz, e et1 a recebi para meu Estado, porque era seu representante ali.
•

Estava, ou~rosim, ex:pôsto em mêsa o mapa geológico de
Goiaz: e, ainda se viam. os mapas econômicos dos principais munilcipios
goianos.
•
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Foi um grande dia para minha vaidade e para o meu amor
a Goiaz.
Tambem falaram diversos oradôres. Todos usaram de palavras carinhósas incentivando n-0vas iniciativas para que [enriquecessem; o "tão }:>élo acêrvo de realizações''.

A

•

Um dêstes fez-me um apêlo, pera.D:te aquele cenáculo da ciencia ___. brasileira, pedindo a atenção dos estudiósos de 'G oiaz para a ausencia de livros sobre sua Geologia de m'Onografias - co~o
gráficas; de trabalhos elueidativos das possibilida:des econômicas
do Brasil-Central; estudos etnológicos, antropológicos e outros, d~
que se ressentem, as livrarias do litoral.
Era um mundo desconhecido.
Informou á .A,ssembléia qt1e c.erto cidadão norte-americano
achava-se profundamente e1npenb.ado em encontrar um livro qual..
quer sobre cristais de rócha, e ain~ não havia achado senão in·
•
formes esparsos e sem -grande intel'esse para que pu\desse obter
a atenção de uJ.$ Emprêsa que estava desejosa de trabalhar em
Goiaz.
Com efeitó, os goianos sabem que há no Instituto Histórico, do Rio, uma copiósa fonte de informações.
Acontece, porém, que o americano é pratico e para certos
assuntos não gosta de velharias, pois a Revista do Instituto fala
por dois séculos ou mais.
Preferiu procurar estatísticas e fontes mais novas.
Varias gerações de talentósos goianos escreveram livros; no
entanto, os pendôres do homem do centro-oéste são para a História, para a Filosofía, para a Poesía, paira a Literatura e Belas-Artes e não para assuntos econômicos.
Os livros que levaram. os me~ conterraneos á imortalidade são, quasi todos eles, estudando períodos da História de Goiaz:
9

romances e poesías amorósas ou cantando "nossa terra 1' , com real
sentimento e verdadeira arte, demonstrando cultura, intelige:neía e talento; porém, desprezando assuntos "aridos e maçudos".
•

Trabalhos que, com franquesa, não trou.xeram n em braços
neni capitais para Goiaz, embora tivessem luz, arte, valor, e a população contiúa a mesma.
Á densí(lade demogTafica é, dep·ois de dois séculos da des-

-

coberta, de meio habita:gt~ p2 r qnilometro-.quadrado.

?'-

l

Os claros perm,anecem.
Riesta-nos trabalhar para p1·eenchê-Ios, e isto só pelos moti- .
vos econom1cos.
A

'

Do lado pratico p°"uco progredimos,. enquant o a cultur a e
a civilização crescíam, estabelecendo uma .d isparidade singular:
Goiaz era uma joia engastada por uma cordilheira dourada.
Mas era só isso : belêzâ. natural, civilidade, festas, cultura
e amores ...
A

Criou-se o desnível econônúco e a c~tura foi causa ·do exôdo das mais formosas inteligencias que alçavam vôo em pr ocur a
de ambiente propic.iadôr de exito.
Quando os homens se instruem as suas aspirações aumentam : sua.s ambições de confôrto e de bem estar vão sendo maior es
e de par com este aumênto, as exigencias da vida social agr avam, na ansia de m elhdrar, porqu,e elas chegam na proporção 01u
relatividade do progresso · econômjcoi.
Desde os tempos de Colõnia que já havia deficiencia, devido á esterilidade do meio para au:mfento das rendas, que equilibrassem a receita individual com a despêsa.
Era, talvez, o unico lugar do mundo onde o viajante regressava pelo mesmo caminho qu.e percorrentpara lá chegar.
10
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U m,a especie de princêsa escondida e guardada por dra-

e.

gões lenda.rios.
A Civilização crescia, os meios de vida se faziam escássos e
•
•
• •
•
as ex1genc1as
sociais
eram maiores.
O meio_,,.. (a sociedade) a exigir tudo e não ajudando a nin..

!

guem.
Os horizontes foram se dilatando.
A necessidadie de ~ôvo. pa.drão de vida condígno, na altura da posição de cada um, qu\e a cultura lhes trouxéra, to.rnou-se
imprescindível.
Daí resultou muita neurastenía, a grande tristêza peculiar
ao goiano, ·e _resultaram taro.bem sentimentos ,d e egoísmo, de inveja, de revolta contra os organizadôres de desiquilibrio.
Alguns na opulencia e não instruídos, leram hostilizados com
apelidos pejorativos, porque veneram a rotina ...
A verdade é qu.e, aquiela situação era a mesma de todos os
lugares que se desajusta~ quando todos recebem muita civilisação e pouco dinheiro ...
Aquele ambiente de antigo-garimpo, simples, f1eliz, patriarcay (porque Goiaz era uma g,r ande família que vivía em plêna
solidariedade, de mãos dadas, tanto no prazer como na aid.v ersi.
dade, todos cantando a sua terra e os seus amôres).. transformot1se em, teTra de penúrias, com a r epresentação de fí11a sociedade
e um baixo índice de produção, sem acésso, sem transportes e quasi
. ,.,
sem comurucaçoes.
Goiaz assistiu, por isso mesmo, ao exôdo de seus filhos, dos
mais formosos talentos, das mais robustas inteligencias.
Eles procuravam outros po.ntos do país que lhes permitíssem a satisfação de seus ideais, hauridos com a sua invulgar
cultura., que atingiu a sua culminancia em 1890.
11
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•
•

Os governos se suciediam assinando bmocraticos expedientes e o legislativo fazendo leis pessoais, e não cuidavam senão de
política.

Os que :ficaram lutando com a terra do vintem, ou se m.a.
.
inetavam em função publica, pa:rcamente remunerada, ou entravam para o Exército, razão po·r que tivemos tantos generais~ que
honraram: á Nação, tantos oficiais e sub-oficia.is.

•

Passaram incógnitas cerebrações que honraríam a Goiaz, e
delas temos notícias pela t radição, si achassem ~eio econom1co
aqui.•
A

•

A' mingua de .editôras perdemos ta1nbem valiósa e copiósa
contribuição e ainda estamos perdendo.
(Estou cotejando estes fatos e coisas para dizer o motivo
destes livros.)
Bat endo os arquivos não encontramos livros .d;esta natureza e sim escassas obras de edição ex.gotada.
Na Bibliotéca do Brasil-Central encontram-se muitas obras,
porém publicadas por estrangeiros e filhos de outros Estados.
Que cada um, na sua especialidade, f aça o seu dever, desbravando 1e abrindo clareiras para que venha a ação da economía
até nós, para que chegt1em os obreiros do progresso, os operarios
que levantem o ped·e stal dessa obra gigantesca, rem que colabóre com a sua parcéla de sacrifícios, p elo bem com.um e para que
passe a procissão destes máos tempos.
No oéste a obra civilisadôra e progressista inici~da pelos
bandeirantes os colonisadôres encontra:rão estas possibilidades.
Procuremos solucionar os graves problêmas dos vácuos - de..
mográficos e dos transportes para a circulação da riquêza.
P ela minha parte, cumprindo o que prometi na Assem.bléia do
i2

..

.e.

N. G., dotl o primeiro passo em homenagem áquela falange de
'

abnegádos trabalhadôres da grandeza do País.
e

Bem ou m:al, aqui está o primeiro livro, se111 o colorído aprimorad~, porém com o sabôr da verdade-histórica e geográfica procurando elucidar os misterios da vida sertenêja com usos, costumes 1e a história dos índios do centro-oéste, revelando aspéctos da
sélva como objetivando finalidades sociais e econômicas.
Uma grande parte dos índios já pertence ao nosso convívio
devido á pacificação d·e 1773 - 1778.
Todos estão mais ou menos civilisados.

•

E' preciso dizer que eles já estão trabalhando em todas as
atividades do campo, e têm se comportado bem, não só nos trabalhos como na sociedade, r evelando respeito ao direito alheio e
ás leis 1em geral.
Os pióres estão fóra do Estado, já em territorio cuiabano.
São bons operarios de róça, colaboradores fortes das labútas rurais, dos transportes fluviais e das atividades da nossa
lida de gado.
Os índios, coo.no os seus de0endentes, mestíços ou com ligações longínquas, são os que r esístem melhor os rigôres do nosso
clima quente e humido; são os que..lutam contra a natuirêza não
reclamando nem explorando os patrões.
Deles provêm as legiões-morênas dos garimpos, os opera.rios
do desmônte de sol-a-sol.
São uns fortes e destemídos remadôres que enfrentam á furia -dos ríos-chreios e os redem.oínhos das cachoeiras, no perigôso
trafégo permanente, noite e dia, dos rios Araguaia e Tocantíns.
Esse trafego é vital para a circulação das utilidades e da
produção.
Por tudo isto consideramos que os naturais vão r esolvendo
13

a grave questão dos vasios-demograficos, vencendo as febres, a
vermjnóse, as endemías le apropria natureza.

...

E ste livro terá inuméras falhas, porque não vem para engrandecer a ciencia, a antropologia e a geografia; ' rem para fazer
um pouco de luz em um pôrrto obscurecido com cem anos de silencio.
Peço que as reléve o l eitor.
Os que escreveram sobre n.ossos índios e a respeito da nossa gléba eram estranhos ou viveram fóra d1e Goiaz.
Será interessante o depoimento de um natívo que viveu sempr~ em contácto com eles e vive aquí a vida de provinciano encanecido nos labôres do sertão. .
Foram escritôres do ambito nacional e mesmo internacional:
Saint Hilaire, Martius e outros ; o certo é que o m;eu assunto não
encontrou ambiente entre escritores aqui.
Para documentação desta assertíva faço cotêjo, dentro da
bibliografia especialisada.
CUNHA lVIATOS escreve11:
" Itin.era.rio do Rio de J aneiro ao Pará e Maranhão", " Repertorio da Legislação Militar" e " C·or ogr afica da :Provincia de
Goiaz".
'
SILVA E SOUZA deixou:
" Elenco da Província de Goiaz", " Memorias Histo·r icas da
Provinci~ de Goia.z" e " C(}r-ografia de Goiaz".
S.ARmHO escreveu :
" Navegação do Araguaia e Tocantins" em 1887.
SILVA E OLIVEIRA, em 1808, publicou:
" Geografia e Geologia do Ouro".
FRITZ KRUASE deixou " Sobre o Araguaia".
e TAUNAY leg·o u-nos " Goia.z em 1876".
14
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·

João Correia de Morais escreYeu um bom trabalho com 'O
titulo " Assurntos de Navegaçã.o" em 1886.
E. J.

~{(Y,RAlS

J.AJ.i,DIM

d~ix-ou

"Naveg~ão do Interior do

escrit'O ~

Brasil", 1894; e ainda, "Llliha

Ferrea e Fluvial do Tocantins e Araguai:a", 1880.
INACIO 'B. DE lVIOURA deixo.u-nos " De Bele:m

a S.

Joã.t>

tlo Ara.guaia,-,, isto em 1868.
Ocorre m encionar t~bem ANTONIO PEREIRA Dó LA~
GO com o seu

"Re~aoorio

dos Estu.d o-s da Comissão Explorado1..:<}t

dos Rios Tocantins e Araguaia", 1876.
RIBEIRO .A.M.A.RAL escreveu:
"Sistema. Hidrogra.fico do Rio Mara.nhão, Lagos e

La.gôas''i

em 1897.
AUGUSTO DE ABREU LACERDA foi autor de "&l\OIA

DO RIO DAS MORTES".
LUIZ FLORES DE l\íORAIS REGO escreveu " Notas Geo~
graficas sobre o Tocantins."
E sta obra consta d-o Boletím do Mu.Z4eU Go-éldi de

Belem

do Pará.
Citarei ainda BAENÀ, com a sua maravilhosa monogr afia
" Comunicação entre Goia.z e o Pará", q11e se acha no Instituto His-.

tórico do Rio.
JAMES HAYLES escreveUJ:
" Estudo das linhas férreas e da navegação das bacias do
S. Francisco e do Tocantins" (isto em 1823) .
P ALMÉRIO DE CALV A.RIO CASTANHEDE -dieixou tambem a sua contribuição nesse setôr, com o livro " Rio Maranhão Navegação de 1887".
15
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Ocorre mencionar ainda H. COUDRE.A..U, com " Voyage ao

Itabócas el Itacayunes, 1897".
COUTO DE ~UGALHÃES, o general .b andeirante, muito
contribuiu com " O Selvagem" e " Viage~ ao Aragua.ia".
FRANCIS C.A.STELNAU em sua " Monografia Oorografica'', em 6 volum,es1 por volta de 1858, abriu clareiras, projetando
luz e sabedoria, que ainda hoje é fonte muito citada.
CARLOS HERNDE t_ambem realisou uma grande parte no ·

diesbravam1ento, enriquecendo o conhecimento intelectual e científico com a suia, expedição ao ten1po do governo Eugenio Jardim,
de que ofereceu substancioso relatorio.
AXEL LOFGRAN, no seu reconhecimento geológico de
Goiaz e do Pará, mais ou menos em 1935, ofereceu maravilhosa
.
contribuição, de vez que a b.ase ~ológica antiga estava completamente errada.
ADOLFO ODEBRETCH publicou o seu relatorio " Explora-

ção do Alto Tocantins e do :rdara.nhã.o" em 1920.
J\1uitos outros escreveram ótimos trabalhos.
Poucos goiano.s trataram do assunto, mas o fizeram muitos
brasiLeiros de outros Estados e alguns estra11geiros.
A hora atual porém já pettence ás realizações econômicas.

A histó'l·ia pouco preocu~a os espiritos.
Os trabalhos hostóricos já não teem grand~ interêsse, porque viveID;oS a hora da economia e das realizações de carater pratico, imediato.
Passou o tempo da poesía, da literatura e das belas-artes.
86 os espíritos da elíte é que apreciam os genios e as obras

•

que alimentam o mundo intelectual evoluído.
O tempo é de produção e de dinheiro .
A cultura desceu paTa o pé.
'
16
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O que escrevemos é para trazer aqui o homem do litoral
que se acha em:bevecido com as seduções das grandes cidacles e
estagnádo para a economía nacional; é um chamamento e não !uJm
livro (}uljtural.
O homem somente virá para os altos-sertões atraído pelas
possibilidades de ficar rico.
Pl'ecisamos acenar-lhe com a verdade do que temos entesourado, para que ele venha e seJa de fato um homem independente financeiramente, porque o litoral só tem o mar.
As riquezas estão nos altos chapadões do Brasil-C'e ntral.
A ele e aos demais que aqui queiram viver, porque todos
,..,...
serão bem recebidos.
Eles serão uteis, células-positivas e não mai~negativas do
país; eles tambem nos ajudarão a preencher esses vácuos-demográficos e a elevar o nível das rendas publicas porque serão contribuintes, construtôres da nossa evolução material, so.c ial e espiri~l.

Nossa propaganda tem que ser :Deita com muit.a s próvas e
dentro da mais rigorosa verdade.
Nada de otimísmos, nada de estimativas.
E statística-oficial, gráficos, am:o stras, fotografías, balanços,
plantas, estudos e documentario do que temos.

--

Assim pensando lanço ~ste primeiro livro a respeito dos in.
l
dios de Goiaz.
Para começar vos dígo que em Goiaz não há mais índios
·bravíos.
São todos civilisados.
Os Xavantes não são daqui.
Os Xavantes vivem no Pará e em Mato GTôsso e os Cano·
eiros se embrenharam rumo do Pará.
17
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..

-- -

Só vteem a Roncador de passeio . ..
•
Nossos índios fazem róças, produzem, fazem o comercio,
pratícam átos politicos.
Veremos, nos varios capítulos desta obra, como vivem os
selvagens do Centro do Brasil.

•

201ROA:STRO ,ARTIAGA -

Organizador do Museu de Goiaz.

..

{
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INDIOS DO BRASIL CENTRAL E DE MATO GRQSSO
EscTever sobre indios sem mencionar os de 11ato

Grosso

constitue séria omissão.
Em Mato Grosso, que é a continuação ida vida, dos costu•

mles de Goiaz, nos céos que parecem não ter fim, vivéfu inumeras
tribos.
São mais ou menos as seguintes:
•
CAYNÁS - tribo pacifica que vive nas margens do rio
I guatemí.
CHAMAOôCOS - residentes no rio Paraguai (Ini. direita) .
CADINÉOS - dÓmiciliados no mesmo rio, perto d!e Coim-

bra.
•

BEAQUÉOS - residentes no sul de l\iirand.a:
COLOGUÉOS - residentes em Miranda.
GUATIEDÉOS - residentes em Albuquierque.
GUANÁS - que resídem perto de Cuiabá:
QUIJ\TIQUIÃOS ~ perto de Miranda.
TER:B'JNAS - moraini nas cercanías de l\1:iranda:
LAIANAS - vivem nos arriedóres de Miranda.
GU AXfS - vivem na zôna rurai de Miranda.
GUATôS - todas aldêia:s no rio Paraguai.
BORôROS - colôn.ia dos táxos ao poênte do rio Paraguai.
BO,RôROS CABRÇAIS - R egistro do J aurú - Caiçara.
CAIAPôS - no Taqua.ri, S. Lourenço e adjacencias.
COROADOS - no S. Lourenço (cabeceiras).
BACAIRíS - Alto Pàranãtinga.
19

CAJABíS - Alto Paranitinga e no rio Koluêne.
1
BARBADOS - Serra dos Parecís e cercanías.
P ARECíS - Campos e serras dos Pareeis.
MAHINBÁRES - Vivem tambem nos Parecís.
CABIXíS - Residem nos Perecís.
1
NAMBIQUARAS - Rió do Peixe ___. Arínos.
TAPANHUNAS - Rios Tapanhunas e Arínos.
APIACAZ - No Jurêma e no Arínos.
ME.Q UENíS -

-

Guaporé a léste de Mato Grosso.

GU.AfRAIOS - Guaporé a oéste do E$tado.
CAN'l'ARIAS - Na Madeira-l\1amoré.
P ACAZ - Indios da região alta do l\íadeira a léste da Estrada de F erro Madeira-Mamoré.
CENABóS JAC.A.RÉS -

No oéste da Madeira-Mamoré.
No léste da Madeira-Mamoré .

.ARARAS - Região do Madeira •e no J am.ari.
CALAPALOS - Koluêne (o gov.e rno desta tribo está com
Izarari o maioral).
XAV ANTES -

Roncador -

Koluêne -

Rio das Mortes.

Entre estas tribos há -antropofagos.
Muitas são civilizadas e outras inteiramente
Os índios de Goiaz são os seguintes:
'
CARAJAS - Rio Aragu.aia e rio das Mortes.
'rAPIRAPÉS - Rio Araguaia 1e Tapirapés.
J.A.V AÊS - Rio Araguaia.
CANOEIROS - Afluentes do Tocantíns.
CRAôS - Manoel .Alves (Pequêno).
APINAGÉS - P edro .Alonso e Araguacêm,a.
XE,RÊNTES - Pedro Afonso e Araguacêma.
XAVANTES -

Rio

d~s

Mortes (excursões).
20

~elvagens\

•

r

ORIGEM DO INDIO

DO
BRASIL CENIRAL

•

21

•

•

•

Antes de qualquer apreciação .sobre as tribos do BrasilCentral, quero deixar, ~qui, uma duvida, para ser esclarecida pelos leitores que, por certo, muitas vezes já pensaram neste ass-q.n-

to.

1

Como vieram para aqui os nossos selvagens V
Retrocedamos algunR milênios e r aciocinemos de acôrdo com
a ciencia, com o bom-senso e com. a lógica; abandonemos os sofísmas-dogmjaticos com, que- desejamj explicar-nos a presença de sêr es hum,anos nestas latitudes, antes muitos séculos do período das
t
grandes navegações e das descobertas do velho continente.
A presença d-0 homem no planêta pa~eee estar mais relaci"Oprovas dela nos cascalhos da época em que a terra se tornou ha\ bitavel; e, por isso mesmo, antes .d e Adão e Eva.
A presença do homem .n o planêta parece estar mais relacionada com a Geología, porque, com maior razão e baseando-se nos
achados que a ciencia coletou, utensilios e objetos de siléx ,entre
as camadas que pertenceram ao período do r efrigeram:ento, devemos aceitar não evasívas e dógIDias, porém a versão documentada.'
Os livros sagrados tratam, por meio de símbolos, mistérios
1~ parabolas, de explicar como veio ter aqui o primeiro casal, responsavel por uma porção de átos e cousas que não foram aprovadas pelo Pai Celestial ;. e, ·por isso, informarn.: Nós nos achamos,
até hoje, em sofrimentos para expurgo daquela dese>bediencia. no
pa.ra.izo terrestre.
Seguindo

~

tradução latína ao pé da letra, tendo por base a
23
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Historia-Sagrada, logo encontramos um erro de data, tomando
por ponto de referencia o calendario, atualmente ~ado, dos periodos dos patriarcas.
Segundo Moisés, contando o tempo pela vida desses patriarcas, escala genealógica acimia, os dois sêres primitivos existiram
mais ou menos por volta dos 5.000 anos antes do proféta; o que
não coincíde com a Geolo•gía porque a crósta terrestr;e é um livro aberto paxa ser lido pela humanidade e tambem pelos neófitos em Geología-:elementar.
'

Qualquer uma perspeção num, córte-vertical feito em, barrancos, mostra as diversas cam.a das que atestam as formações milenarias da terra, sobr.eipóstas e separadas.
A Geologia prova, que o planêta conta os anos por milhões,
e há tam,bem sinais de vida-humana que têm. milhões de anos :
acham-se nos cascalhos do período .A.rqueano.
•

O processo mod.erníssimo do gráfico de David White, perm,ite a estimativa de 460.000.000 de anos para os territor~os da idade arqueana como o nosso.
i

1

Assim eomb se pode hoje separar um átomo e medir o comprimento de uma ônda de radio; pode-se tambem saber a ida,de
exáta de 11\IDª pedra, usando-s.e do processo de David White que
originou-se da descoberta da lei de desintegração do·, átomo.
O p:rincipio foi ·este: a desintegração de um, átomo de uranio põe em liberdade oito átomos de hélio.
Como resíduo final das transformações, fica um átomo estavel de chumbo, para testel'.lliunbar o fenômeno.
Com'parando os teôres
teôr do chumbo, numa rócha,
lhões de anos para a terra,
mais antiga do mundo, com
'

de uranio e o tório como tambem o
ponde-se conhecer a idade de dois bie como Goiaz está assente na parte
as Tóchas mais v.elhas, que provam
24:

t.er sido, aqlli, que a terra se solidificou primeiro, os terrenos arw
<lueanos de Goiaz devem ter essa idade.
Esse calculo ficou distribu~d9 p.ela maneira seguinte: •

'

Era cenozoica .. • • • •
60 milhõe~
,.
mezozo1ca .. • • • •
140
paleozóica •• • •
340
criptozóica •• • • 1.500
Esta fáse inclui o arqueano; COIDi r ócb.as arqueozóicas e proterzóicas que podem! ser medidas.
As róchas pegmatíticas de Blak-Hills, revelaram ....... .
1.460.000.000 e são contemporaneas do pegmatítos da antiga capital de Goiaz, juntos ~ fonte da Carióca.
A América do Sul teve os seus vales habitados no periodo
q ua:rtenario 1
A Geologia, pelas cam~das da terra, diz que sim.
A t erra, s~oUlldo a explicação oficial, fez parte da nebulóse; sofreu varias revoluções, e formou-se, dentro do nosso sistêmasolar durante todas essas éras, desde os vapôres iniciais, segundo
a lei geral, que os livros sagrados explicam á ,páo e corda, o que o
·
espírito analítico do homem deste século não aceita mais.
Toda manifestação de vida está pois sujeita e inteiramente
ligada a iessas revoluções, conforme explicam os mestres da cien·
eia oficial.
'
O homem só podia aparecer na époc~ quartena~ ou ~.J
pouco depois porque antes seria ~mpossivel, devido ao calor e porque a terra evolúe do ca~or para o gêlo.
Tudo isto é muito mais .logico e racional do que aquela história absurda destinada a criar na imaginação humana uma cortina de aço com o fim de· impedjr a investigação e a analise das
coisas secretas.
1

..
•

1

•

O homem apar eceu a(í m esm.o tempo como todos os sêr es
da criação, em todos os pontos do glôbo.
Ou fosse de "paraquéda" ou tirado da ar gila, ou ainda por
passes de magía, porém n<>s dia.s da idade qua.fte~.
Antes, sería impossivel a vida fóra da agua, que era onde
est avam os primeiros viventes : peixes e monstr os.
~

Não havia hipótese de vida na ida.de arqueana.
A. r evolução se dá do quente pa:ra o frio; portanto as t r ibos
africanas devem ter vivido antes das den1iais, já no tempo do cal or suportavel.
Tanto assim foi qu.e, ainda hoje é a raça que suporta, melhor, viver sob a linha do Equador e sem prejuizos físieos, apesar
dos seus cabêlos torrados e da pele preta.
Após o negro veio o índio, nos dias corr espondentes a uma
temperatura mais branda, compro,rando isto a organização física
do aziatico.
Parece que os índios da América do Sul vieram tambem
nesse tempo; ·e nada justifica que as nossas tribos tenha im,igr ado de lá o que poderia ter ocor rido :em ordem inversa, porque a
ciencia não documentou ainda esta assertiva.
f"'1

Todos têm as mesmas. ear acterísticas, os mesn1os costumes,
a mesma compleição fisica e análogas i11clinaçõ.es o que tem dado
motivo a pensar -se ern antigas ligações territoriais.
Como explicar o encontro, aqui em Goiaz. de objetos de uso
domestico dos selvicolas nos cascalhos de garimpo do .A.raguaia,
a muitos metros de profundidade?
Temos que concordar que, pertencendo essa camada ao período quartenario~a esse tempo já os nossos territorios estavam
ocupados pelos selvagens e daí a teor ía do exôdo do litoral por
· naufragos, vindos ele upna civilisação milenaria extinta; e ainda,
26.
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a que -a:dm5te o ~xõ1o dos 'o rientais através dos gelos tlo Al'aBb.
por caminhos desaparecidos no mar por cataclísmas cósmicos.
No museu de G.oiania acham-se expóstas vaxias amostras

•

•

desse tempo.
Esses en.contros nos depositos de cascalb.os tão profundos,
por meio de escavaições para garimpo, nos mergulhos que os filões
costumam dar para o ventre da terra, não deixa111 duvidas_, quante

á dat'a.
Resta o reeuTsD da medição para a determina~ão ,e xata ilu
tem;po em. que viv.eu essa t ribo.
São obj.etos que, doados ao Museu Nacional, estão lá ~ podem ser medídos pela radioatividade com átomos .de urani~.
Eles provam a prese~ de sêres humanos a mais d-e
5.000 000 de anos, isto é, da éra em que a terra se tornou habita•
vel.

Para se ter ideia da antiguidade desse acontecimento basta recorrer ao calculo de John
Philips, que afirmou ter sido preciso
,
o espaço de 500.000 a.n os para que os rios mais n6vos acumula:ss~m

•

sedimentos.
Esse fato está na "A Guide to Geology" de 1854.
Esses obj1etos são pitos de barro, machado die siléx ou dio·
ríto - granitoid~, im'perf.eitos e mal polí·dos, vasos, panielas, pi~
Iões, dardos, pontas de flecha, etcº
O General Gout<> de l\!Iagalhães lievou em; 1817 para o Rio
um.a porção de fragmentos de louça rustica, já cobêrtos com uma
crósta de qua.rtzo duro, rôxo e outros abjetos.
Esses encontros são familiares a nós que viviemos aqui, estudando o sub-s6lo.
O Museu Goiano na seção de antropología possue material
elucidativ().
21
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· Por tudo isto diremos que a presença dos indios nestas latitudes não está suficientemente explicada qt1anto á sua origem
que acredito ficará em eterna ignorancia porque os átomos dos
.
fósseis de índios não podem ser medidos com uranio tal como os
pegmatítos da Dakota-do-Sul.
•
Podem;, todavia, ser medidos os de siléx, como os do dioríto
gTanitóide ·q'uje se acham no Museu.
As róchas mais antigas que foram utilisadas pelos primitivos
selvage:o.s, tambem deverão ser estudadas.
Pela determinação científica ficará explicado definitiva."
mente ·q ue Adão e Eva não colaboraram para a presença de seres hum.a.nos nos territórios ·d o Brasil-Central.
Respeito integralmente os dógmas e as afirmações sacratissimas de t odas as religiões cristãs ; não posso, entretanto, pela
minha furia analítica, pela sêde que sofro procurando o verdadeiro mana.nc).al da verdade cientifica que nele devo sacia-la sem quer er,r-afirmar coisa alguma apenas sucitando uma duvida para ser
estudada e explica.da aos moços deste século ciosos de suas deduções, de seu ·e.spirito analítico, de suas liberdades e prerrogativas.
E' apenas um ponto de interrogação que aqui deixo.

•

VEJAM.OS A 0 PlNUO DE COU·TO DE MAGALHÃES
1

APARE.CIMENTO DO HOMEM NA TERRA

Os que estudam as diversas revoluções por que tem passado
a terra, desde o periodo Bllli que fazia parte da grande nebulosa
que se decompôz no sistém;a solar, até nossos .dias, ficarão convencidos de qu·e os fenômenos que denominamoo vi tais estão intimamente ligados a essas revoluções.

O homem só poâia aparecer no fim .ela época ternária.
As llipóteses sôbre a criação do homem, que mie parecem

mais conformes co1n a geologia, são :
Como o tronco n.egro é o que melhor suporta o calor, como a
marcha do planeta que habitamos tem sido do calor para o frio, e
como todos os fenômenos vitais se ligam á marcha da temperatura,
o tronco negro parece q-u.e foi o primeiro criaido, e devia, sê-lo naquela parte do globo onde, primeiro do que em outras, atempe·
ratura desceu ao g·ráu qu.e era compatível c.om o orgar1ismo do· homení.
..
Pela mesma série d.e con\parações, creio que o tronco amarelo veio depois do preto, o vermelho depois do amarelo, e, final·
mente, o branco, que deve ser contemporaneo dos primeiros gê;tos,
foi o último.

••

J ttlgo tambem que, na ordem do desaparecimento, a naturêsa há d.e proceder pela ID{eSma f Órma - O tronco preto há de .âe·
saparecer antes do amarelo, e a.sesim sueessivamente até ao branco.
Este há de tal.vês por seu turno desaparecer tamhem no fim
29
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do período geológico de que snmos contemporaneos para, ql:JieID
:labe? dar lugar ao aparecimento de outra humanidade, tanto maís

peTfeíta e tão distante- da atual quanto esta o é dos grandes quad·r anranos antropomorfos que chegaram ttos nossos .días.

A cíêneía, por enquanto, não póde aceitar estas hipóteses sinâo eon10 eonje~turas ;. dia virá em que elas. serão 1e-sclarecídas e
provadas.
St1ponho, pois, a atual fannlía Il.um;ana dividida em qua;tI'o
troncos.

O terceíro em idade é o vermelho ou americano, a que pe.rtencell'lt os selvagens de nossa América.
APARECIMENTO DO TRONCO VERME·LHO
Por uma séríe de considerações geológicas que não posso
agora desenvolver, porque excedem aos limites do quadro ·que t ra-

eiei, parece que o homem americano apareceu primeiro nos altos
cl1apadões ou araxás formados pelas grandes cordilheiras dos Andes, donde emigrou para as planicies.

Em que época se deu o apa:recimento do hom1em ameriea-

nof
O 1estudo comparatívo das alturas acíma do nível do mar,

entre os araxás da Arn~ríca e da Asía, dá os primeiros indícios,
que pôr enquanto ainda não estão confirmados por vestígios fosseis que se hajam descoberto em regíõ.e-s similares.
Sr. Liais, em sua recente obra - Clima, Geologia, Fauna,
étc., do Brasil, cita, á pag. 240, n.º 107, três fátos de vestígios da
industria humana em depósitos antiquíssimos; a êles posso acrescentar uma m.ó de argila roxa meta.m orfica duríssima, e uma mão
de pilão de petrosilex, ambos p<>lidos, que oferecí ao Museu Na-

ao

..

..

•

cional, tendo sid-0 encuntr.a-0.os .em cascalho, que suponho s~
quaternários, de um dos afluentes do Araguaia.
Sendo o period'O <la pedra polida posterior, a outros, e encontrando-se instrumentos de pedra polida nos mais antigos sedimentos da época quaternária, segue-se que, o tronco vermelho é
anterior a essa época, visto encontrru.·em-se, no começo dela, provas de q'ue esses homlens j á tinham vivido anteriormente o tempo
necessário para atingir áquel~ período.
Entretanto, esta alta antiguidade do tronco americano~ que
o iguala aos m:ais velhos do mru1do, não está ai11.da aceita geraJmente pela ciência e é sujeita a obj.eções, como direi adiante.
Segundo o test.e munho de Lyell, os vestigios humanos mais
antigos que se hão encontrado na América indicam a presenç.a da
homem no principio da époea quaternária.
•
Esses vestígios não são por certo os mais antigos; estes devem ser encontrados nas regiões m;ais altas .e que hoje estão inex-

•

-

...

ploradas.
Assim ainda, a antiguidade do homem americano é gl.'ande, porque p·r ecede ás primeiras emigrações .d'.o Aryas, na Europã,
a remonta até á data do period·o paleolítico da parte oriental daquela região·.
.
A consequência qu€ resulta destes, atos é qU;e o homem tinha aparecido na América muitos mil anós antes do desco brimento do continente pelos europeus.

ANTIGO,S CRUZAMENTOS

•

Tudo nos induz a crer que, ao tellljPO do desc-0brimentt>, havia aquí na América duas raças, uma - que é o tronco: a verme-

lha - cuja existência remonta, como disse, a muitos mil anos; outra, cruza:d'.a co~ raças brancas.
31
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Um dos cruzamentos com o tronco branco deixou de si doCuplento mais autêntico do que os em que se assenta a história, e
esse documento são milhares de raizes sanskritas que se encontra1n
no Q11ichua, segundo a compaTação feita pelo Sr. Fidel Lopez, de
Buenos Aires, em sua recente obra - Raças A.ryanas no Perú;
idênticos vestígios se encontram em out ras línguas, como o d emonstra o padre Brasseus de Bourbourg em sua Gramatica da
lingua Quiché e seus dialétos.
E xistindo nas raças indígenas ,a:o Brasil, vestígios de antigos cruzamentos com o branco, sobr etudo entre os que falam a
ling·uia tupí, e não existindo nesta língua os vestígios do sanskrito
que se encontram no Quichua, rsegue-se qt1a a raça branca aryana,
que no tempo dos Incas cruzou o tronco ver melho do P erú e Am.éTica Central, não foi a que cruzou com, os nossos selvagens.
0

E ncontrando-se vestígios ,de tipos cruzados aquí no Brasil,
e devendo os selvagens do Brasil ter emigrado para aquí dos araxás dos Andes, em periodo m.uito anterior á vinda d'os I ncas, se·gue-se que o cruzamento que se nota aq'uá é d e data muito mais
0

antiga.
O cruzament o ao tem,p o dos Incas é um :fáto coID{Parativamente recente.
Com efeito, os historiadores S'ão acordes em dizer que a
história dos r eis do Perú abrangia um período de 400 anos antes
do descobrimento da América.
Laet, um dos mais gr aves e antigos, ·diz-nos que J\fanco Cap ac, o fundador da dinastia dos Incas, veio 400 anos antes do d escobrimento da Am.érica.
H avendo cêrca de 400 anos que a América foi .descoberta, segue-se que a história esc·r ita dessa fàmilia americana não abrange m'a is de 800 anos.
32
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Mostrarei adiante como a, lingua, o estudo relativo de civilisação, as idéias morais e religiosas concorrem para demonstrar
estes fátos .

•

Esse cruzamJento nos veio das costas ocidentais da América.
O ouJtro veio provavelmente pela costa oriental.

,

O que fica eS-Orito habilita-nos a tirar as duas conclusões
seguintes:
1.0 ) - O tronco v.ermelho ou americano é contemiPoraneo, pe·
1-0 menos, do período paleolítico.
'

2.0 ) - As antigas raças .m estiças datam de tempos imemoráv,eis, havendo talvês muitos mil anos que o sangue .d o branco
se cruzou com o da primeira india.
A que período de civilização haviam. atingido esses

•

homens~

Para mim é fóra de dúvida que o selvagem do Brasil estava
na idade de p.e,d ra, e, diferindo essencialmente neste ponto dos .do
Perú, não conhecia a arte de fundir os metais e nem mesmo os
distinguia das pedras, como adiante mostrarei.
Que vistas foram as da Proyincia conservando .e ssa pobre /\'V. _}
raça em tão grande atraso e no prim,eiro degráu, por assim 1dizer,
da civilização, enquanto as outras executavam e~sas arrojadas con·
q'aii.stas da ciência, que fazem o patrimônio do nosso século f

•

•

Não o sabemos; mas resse fáto em nada autoriza uma conclusão em desvantagem desta porção da humanidade, porque toilos
os antropologos e1 entre êles,, o maior dos mestres mode·r nos, o sr.
Quatref ag.es, são acordes em que existem raças brancas em estado
mais rudim,entar e barbaro do que os nossos selvagens, e outras
que, por vicios de tôda espécie, se degradaram p·a ra m.u ito baixo
dêles.
Essa idade de pedra, pela qual passaram as Taças mais a-

díantadas da humanidade,

compreende vários períodos, que di-

vidiremos assim :
1. 0

-

Desde a criação do homem com seus instr1lm.entos e

armas d e páu quebrado$, dos troncos, ·e de pedra laseada, até os
instrumentos de pedra polida.

2. º -

Des de essa idade até á

fundi~ão

dos primeiros silica-

tos, que deram em. Tesultado a industria ceram'ica, a qual tão pro- .
:fundas m.o dificaçõ.es estava destinada a trazer á vida econômica
da humanidade, permitindo o uso do fôgo para cosinhar seus alimentos1 industria que foi m.ais importante para a humanidade naquele tempo do que a descoberta do vapor ou da eletricidade o foi
para nós.

3. 0 - O que vai da. data da fabricação dos primeiros vasos
de argila até a d escoberta da arte de fundir o ferro, que deveu
ser em.pregado mUiÍto depois elo ouro e do cobre, atenta a sua maior
dificuldade em ser fundido.
A qual d-esses periodos atingiu a civilização de nossos sel-

vagens?

O que era ela em relação ás diversas :fórmas de manifestação da atividade humana 1

E' o que passamos a investigar, detendo-nos d.e principio
nas di\ersas aplicações que os selvagens faziam do fôgo, o que,
além .d e auxiliar-nos no estudo, porque o uso do fôgo é o ponto
de partida de· todos os periodos de civiliza<}âo·, será curioso para
o leitor, pois Temontará comigo a essa vida rude dos n0ssos índios,
que aprendi a conhecer em longas e demoradas viagens no interior.

E' f óra de duvida que todas as tribos do Brasil conheciam
e conhecem o u-so do f ôgo.
E' .fóra ele du,rida tambem que tôdas elas desconhecem os
34
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meios de fundir

'0-S

metais; exeetuado isto, aplicavam o iôgo

a

variadissim.os $teres.
.Algumas conhecem a industria ceramiea, -e outra-s nãi>~

Há grand·e clif~enç:a nos hábitos e -costumes das que conhecem esta indu1::tr'ia, €ID oom,paraçã-O com OS d~ qu.ais a n.ã<> e'Onhee-em.

O FOGO COMO AUXILIAR DO SELVAGEM
Tôd:as as tribos que rc-onh~<;'O de vista própria, 'e as

de que

tenho noticia por meio d'e :sua rela.çã'O e tradição cnm aquela"s, empregam o fôgo em diversQ-s mfstere·s e como auxiliar á vida:
l.11

-

Para assar alimentos; este u'So é comum a to:à:a'S.

2. 0

-

PaTa cosinhar alimentos; e'Ste costume é peculiar ás

tribos que usam alimentus cosid01::, que são unicam-ente
que, conhecendo a arte

ceramica~

a~uela'S

possuem vasos onde é p-ossivel

realizar-se essa operação.

3.0

-

Para preparar eonserva:s alimentares pelo processo

de moqueac;ão

(p~rmitam-me

a expressão tupí, porque nã-0 temo.s

na lingua portuguêsa llllt verbo que substituia o moquear). JI- ,

Este método de preparar conservas de carne, peixe e frutas,
que êles conseguem moql1eando essas substancias, isto é, subme·
tendo-as a um calor mn.ito lento, porque não se mo·quea bem uma
earne sem o espaço de três dias, é para êles um recurso pr.eciosiEsimo, visto como, não C"O nhecendo o uso do sal, não teriam meio al-

gum de preservar e f azer conservas de substancias azotadas.
Destas conservas há uma, o piracuí, ou farinha de peixe,
que gosa de grande e mer.ecida reputação.
Remetida para uma das exposições de Londres, mereceu as
honras de ser classificada como a mais perfeita .d:as conservas de
•
peixe.
Outra conserva) não menos notável, é a que fazem da ear-

~
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ne do peixe-boi por meio do fôgo e graxa do mesmo animal que

é conh.ecida no Pará sob o nome de mixira.
Entre conservas de frutos, por meio do fôgo, há a que constitue a deliciosa bebida conhecida em tôda a América do Sul1 e
hoje muito vulgarizada na E ttrop·a ·debaixo do nome mau.ez de 1

,

guarana.
4. 0

-

Empregam o fôgó para coagular gomas, como a da

bo:r racha, qt1e constitue hoje um Tamo de co1nércio que vale de
seis a sete mil contos anuais.
'
Para fundir .e condensar resina, citarei, entre outras: a do
breu indígena, que é hoje o que emprego exclµsivamente nos barcos do .Araguaia, sendo prodUJzido por uma fusão de cêra de abelha e resinas de .diversas arvores; é mais duravel <lo que o que nos
vem da Europa.
Com o fôgo condensam tambem as resinas de n1assarand11ba, que já .e xporta com o título de gutta-percha.
Condensam tambem algumas substancias

estimulant es

e

destinadas a substituir o sal, como seja : o caldo da mandioca, de
que prepa:ram uma conserva que se vend.e no Pará, onde tem grande cons11mo, intitulada

tuJcupí~

Preparam taro.bem por sublimação um veneno acre com que
hervam as pontas .d as fléxas, pa:ra conseguir com prontidão a morte dos animais que atacam.
Extraem tambem com um processo combinado de fôgo e maceração, proclutos alim,entares de certas amendoas, sendo célebres,
.entre estes, as famosas bebidas uassaí e bacaba, celébres não só
por serem alimentos de primeira, qualidade para pessoas debilitadas por doenças ou pela idade, como tambem pelo peregrino do
sabôr e perfume, tão delicado que um viajante americano declárou que, dessas bebidas, cuja tradição, segundo êle, foi levada pe36
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los f enicios ao V eJ.ho Muttido, nasceu a idéia do nectar e da ambró-

•

sia dos gregos.
Outra goma que preparam com o auxilio elo f ôgo, e que
constitui um poderoso r ecur so para o regime alimentar dos enfermos n os extensos va1es do Amazonas e seus afluentes, é o amido da ~andioca, com o qual fazem a deliciosa tapio-cuí ou fa-

'

rinha de tapioca.
5. 0 - O quinto g'ra11de emprêgo do fôgo consiste em uti;tizá-lo para auxiliar a índlllitria de trabalhar a ~adeira; debaixo
deste ponto de vista, empr.egan1.-no para derribar as grandes árvores
de que necessitam para s1c-as embarcações, acendendo junto a seus
troncos um,a fogueira que em pouco tempo a.bate os mais altivos;
com o fôgo abrem-lhe bojo; é assim que fazem stla8 canôas ou u bás,
como as denominam.
Com o fôgo vergam ou espalmam os mesmos troncos de modo a fazer uma canôa muito mais larga do que .era o priJn,itivo
1

madeiro; são as que os tupís denominam Y gara.
6. 0 - Usam do fôgo como meio de fundir, OUi, n1elhor, de
cosi11har a ar gila par a prepar ar vasos de ag11a (Ygaçaba), ur nas
funerárias, panelas, estatuas, br inq11edos para crianças, assovios
para arr.emedar pás.saros., etc ..
7.0 - Usam; d o fôgo emp·r egando-o com.o auxiliar de caça,
m;eio .d:e sinal par a se darem Ul1S aos outros advertência ao l onge,
e para a agricult ura.
Como a11xiliar de caça, porqt1e fazem peq"L1enas queimadas
nos meios dos campos, os veados (suassú), atraídos pelo cheiro
da queimada, procuram-na par a lamber a cinza; o indio, qti-e está
em um palanque c-0nstruido em cjma de uma árvore, palanque a
que êles d enominam m:uta, flécha o veado a seu salvo e sem cansarse.
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út1trE> tt:tuílío que tíra:m do fógô pa-irá: a:

caç~<la

quando os caetetí1s (espécie de porcos) e pacas se
indios, que não

poss~m

é

Q

de~ :

--

entocam,,, os

enxadas para desembosca-los, empregam

o meio muito simple:s de acender f'ôgo na: :porta e, com um abano
de taqu,ara, impelem para

dent1~0

a fumaça, de modo que os ani-

m3ris, quasi asfixiados dentro 1 se vêem forçados a sair, sendo então apanhados.
Do fogo se alil.Xiliam ta:mibem para poder tirar o mel de certas abelhas bravas., acendendo. um facho eom que se aproximam.
da eolméia áos iehú n1andaguahy, axapua, s.anharão e outras, d.e
~ue

.

.

nem um europeu ousaria aprox1ma.r-se..

Com exemplo do auxilio qUiC lhes presta o :fôgo, seJ:vindoThes de te1egrafo ou meio de .fazer sina~s, direi: é impossível chegar ás aldeias dos Carajás, no Araguaia, mesmo a vapor e de-

agua~

abaixo, e elas se estendem em uma zôna de quasi trinta léguas, sem
que as últimas aldeias debaixo tenham aviso prévio da chegada

do eotêdáo, como ê1es denominam os vapór,es; o meio de que se
servem é acender fogueiras, esperando horas em que não haja ven-

to, porque a fumaça sobe em coluna para o ar.
Quando andam .em caçadas, servem-se tam,bem desse meio

para indicar o lugar em, que está o chefe, porque o costume é de
espalharem-se de dia e reu+n_,il-em-se á noite para dormir.
Não duvido asseverar que êles usam destes sinais com certa perf.e ição, de modo a designarem! não só a presença de um chefe, como tambem qual dos chefes está presente, e afirmo isto porque já se tem ·d ado comigo esse fáto mais de uma vez.
Outro etnprego do fôgo, com.o auxiliar da pesca, é o seguinte : á noite os peixes de escamas procuram. os baixios para não se;rem devorados pelos enormes peixes .d.e couro da fam:ilia dos syl-

lurus, que a .essa hora procuram de preferencia suas presas.
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'Os indios fazem com m-adeira rachada de ipê um rooho, le~
vam brasas na canôa, e, chegando ao baixio, ace11dem o iacho ; ~
é de ver-se como os peixes com·eçam a salt ar e a cair .dent ro da canôa, ás vêzes em tal abundancia q~ dentro em p-ou-co temp-o a en~
chem.
A
~~~
d...-n
S'JliWI'
....
_.,,,,.,... _...
•
~

-

Para concluir 0:6m~ divers.os partidos qt1e o.s in.dios tiram
do f ôgo, como auxiliar de caça e de pesca, Teferirei uma singulat·
caçada a que assisti junto a um lado das margens do Aragt1aia.
Tendo-me encontrado com uma partid.a de Chainlbioás, que
andavam caçando, seguí com êles para o lago que diziam f icava a
não muita distancia da margem.
Efetivam~nte lá chegamos com légua e meia de marcha, e
êJes, depois de verificarem donde vinha o vento, prenderam f ôgo
ao campo e:mJ sem;i-circulos, d.e modo a cerca1· com o incêndio a
parte d-0 lago em que nos acha vam.os, para o fim, diziam. êles, de
caçarmos uma espécie de tartarugas de terra firme, pequenas, mas
com sabôr delicadissimo, que existem em todo o vale do Amazonas.

•

Com efeito, esse meto do de caçar com o f ôgo é excelente,
porquanto apenas o incêndio coiflieçou a ganhar certa extensão as
tartarugas começaram a procurar o lago, onde nós as apanhavamos
em abundaneia e co1n grande facilid.de; dentro em pouco, por~rn,
de envolta com tartarugas começaram a vir cobras que, como elas,
vinhallli procurar no lago um asilo contrai o fôgo; e as cobras, filhos de jacaré e outros répt~s 'e ram tantos que nós os cristãos (tori
nos chamam) subimos sôbre árvores, deixando aos Cham;b ioás o
r esto da caçada; e nem êles, fam·i liarisados natu:raamente com aquilo, desistiram dela sinão quando o f ôgo chegou tão próximo que
o calor se tornou insuportavel; circunstancias em que nos metemos
pela água a dentro e atravessámos o lago, conduzindo enormes colar.es das tais tartarugas! prêsas pelos pés, com cipós.
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E 1 com estes e outros engennosos e fáceis meios de obtereaça que se explicam as enormes viagns <lo capitão-mór Bartolomeu Bueno, o Ai1hanguéra, com duzentas e mais pessoas por esses
ser tões, sem. conduzir provisões.

E' o que ex:plica tambem a facilidade com qne eu mesm(}
tenho f.e ito longas viagens pelo sertão, conduzindo muita gente e
raras vêzes sem levar outros víveres além ,d e sal, f arínha, café e
açucar, porque os índios, que. sempre m e acom,panham nessas expedições, suprem-nos com r ara abundancia de peixe, eaça, mel e
quantidade de batatas, a rude, mas sádia m.esa do viajante elo
sertão.
Uma coisa que não deixa de ser curiosa é que os índios, como todos sabem, tiram f ôgo da madeira.
E parecem que são inventôr.es originais desse processo, porque, p elo que suponho, os outros povos rttdes se servem da pedra
para o mesmo fim.
E ste processo de tirar f ôgo da madeira qualquer não o pó de
empregar sem saber como é feito.
Consiste no seguinte: tom'a-se um cer11e de madeira dura
que esteja perfeito no centro, mas que tenha um;a camada de alguns oitavos de polegada j á poída; faz-se com a unha uma eovazinha na n1adeira j á poída, e nela se coloca a extremidade de uma
vareta de madeira de cern.e bem àuro e, tomando esta últim,a entre as palmas das mãos, im.preme-se um movimento rotatório Tápido; ao cabo de alguns minutos o fôgo prende-se ao pó da madeira
p oída, com,iuníca-se a ela e assiin o acende.
8. 0 - Ser vem-se do fôgo ·como meio de el evar a temperatura nas noites frias, ou, quando estão molhados, para se enxugarem.
As nossas tribos sul-americanas,
4:0

pelo menos as que estão

..

compreendidas entre o vale do rio da Prata e do Amazonas, não
usan1 de espécie alguma de vestido sinão como enieite; é o fôgo

•
•

que restabelece o equilíbrio indispensavel á saúde nas mudanças
da temperatura, que tão sensiveis devem ser a corpos que não estão protegidos por nenhuma espécie de v.estin1enta.
Nas noites de neblina e frio, - e as há bem frias nesses
chapades de cam[pinas desabrigadas que dividem a bacia do rio
da Prata da .d o Amazonas,-eles acendem grandes fogueiras ju,nto
ás quais se assentam os velhos, contando aos guerreiros ás histórias ,das guerras e emigrações da t ribo, enquan.to os mancebos cantam .e dançam em volta delas.
Quando dormem em suas rêdes, nas noites frias, acendem
por baixo um fôgo, que fica mais ou menos correspondendo á altura id o peito.
Empregam tambem o fôgo como agente terapeutico nos casos de s.e rem mordidos por animais peçonhentas, como cobras e
arraias; não queimam as chagas como nós fazemos: chegam o membro ferido junto ao fôgo, enquanto podem, suportar o caaor; retiram,-no em seguida para d1epois aproximá-lo de novo, até que a
dôr suceda U;ma espécie de torpor ou dormência; eu já fui curado
assim por êles.
Do que tenho exposto se conclue, vê-se que os índios sulam.e ricanos, com estes variadissimos usos que fazem do fôgo, sa-

•

bem tirar-lhe pelo :m;enos tanto partido quanto tira o nosso hom,em
do povo, e mais ainda, porque o aplicam em mister.es ou desconhecidos .do nosso povo, ou que e&te tem aprendido dêles .

•

•

IGNORANCIA DO FôGO

Agora tocaT>ei no seguinte ponto : será exato, como r eferem
alguns escritores, entre outros o padre Jaboatão
41

e~

su.a

obra

Orbe Serafico, que algumas tribos americanas desconheciam o uso
do f ôgo e comiam carnes cruas!
Não é exato.

f

E tenho para asseverá-lo dois fundamentos: pelo que fica
exposto, vê-se que os indigenas sul-americanos não só conheciam
o uso do fôgo, como alguns dêles estavam já no segundo s.ub-p1e riodo de civiLisação primitiva., isto é, na.qt1ele em que se emprega o
fôgo para queimar vasos .de argila.
Ora, não é verosim.il que, si muitos anos antes do descobrimento da América algumas tribos já estavam no segt1ndo periodo da idade de pedra, houvesse outras ainda no primeiro periodo,
isto é, naquele .em quce o homem não conhece o uso do fôgo.
Desses objetos de argila, que pela
.

po~ição

onde os encon-

trei, no fundo de um atêrro, denotam uma grande antiguidade,
trouxe dois: um é a cabeça de uma estatuazinha

a.e homem;

o ou-

tro é um assovio para imitar artificialmente o canto do inhambú,
espécie de perdiz de excelente carne, que até hoje os indios matam, escondendo-se e imitando,_lhe o canto, ao qual êle acode no
presuposto de ser um companheiro.
'

Sabemos que a família indigena que mais se estendeu na

.A:m,érica do Su:l foi a guarani ou tupí, nomes que para mim indi.
.
cam quas1 a mesma coisa.
Ora, tôdas elas têm a palavra Tatá, fôgo - tatá-itá, pedra
de f ôgo ou com que se tira o fôgo - tatá quice, para exprimir a
palavra fuzil.
Ora, não é rasoavel supôr a ignO'rancia da existência de um .

.

elemento, cujo nome ser v.e de componente de outros que expr1mem objetos próprios para cada momento reproduzi-lo.
Tenho, pois, para mim que- a opinião do padre Jaboatão, Simão de Vasconcelos e oui-ros é a este respeito sem fundamento.
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FUNDIÇÃO DE METAIS

E'x amin.emos ·agora outra

q~estão

para terminar este capítu-

lo : os índios do Brasil conheciam algum metal 1
Não conh·e ciam.
Os antigos historiadôres referem-nos que, quando Solis penetrou no rio da Prata, encontrou os índios de suas margens com
objetos desse metal.

•

Ep.contrei em Mato Grosso um roteiro de um filho do capitão-mór João Leite Ortiz, compa.nheir-o do .Anhanguéra, o qual
refer.e que os indios Araés traziam ao pescoço pequenas chapas de
ouro.
O primeiro fáto explicar-se pelo contácto em que os indios
do Chaco deviam estar com os ·Quichuas e mais nações debaixo do
govêrno dos Incas que, como é f órai de dúvida, conh.eciam não só
a arte de fundir
prata.
•

COJilíO

a de moldar e trabalhar o ouro, o cobre e a

O segundo fáto explica-se assim: o que os indios traziam ao
p escoço eram folhetas de ouro, tais quais são encontradas na na'
t urêza, quando muito batidas.
Deste ornato usam até

hoj~

os sertanejos do norte de Goiaz.

Não creio que os nossos indios conhecessem a arte de trabalhar algum: metal, pelas sguintees razões:
Porque todos os outros .e lementos indicam que êles estavam
ainda e~ um período de civilização mais atrazado do que aquele
que supõe a arte d·e fundir os metais ;
Porque, tendo eu .e stado em contácto com tribos das mesmas
regiões, nunca encontrei entre êl.es o menor vestígio de metais;
Porque, tendo eu feito e mandado fazer excavações em antigos cemitérios indig.enas, encontrando quasi todos os objetos de
43
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pedra ou argila de que êles se 1serviam, nunca encontr ei nem soube que ninguem encontrasse. objeto algum de metal, como seria
tão natup:al, e como su cede nos túmulos dos Quichuas, dos Asteques e de outras tribos que atingirami a um gráu de civilização
mais elevado ;
Porque, finalmente, a língua tupí, de tôdas a mais adiantada entre as brasileiras, confunde a idéia de metal com a d.e pedra; é assim que os metais que viram em nosso poder, ou objetos
a.e metal, êles os traduziam para sua lingua por palavras, cuja
radical era pedra; ouro êles traduziam por ita-jubá (ou pedra amarela); ferro, itauna (ou pedra preta); prata, ita-tinga (ou pedra branca); cobre, ita-juba-rana (ou p edra de amarelo falso); os
objetos que são entre nós necessariamente de metal, têm a mesma
radical ita em sua tradução; por exem,plo: faca, ita quic.e; sino,
ita nhaen, ita t acape.
Ora, é muito nat ural que em línguas de tão faceis transmutações de vocábulos, como são estas e em geral tôdas as qu.e como
ela estão ainda no período de aglutinação, é inuito natuTal que, se
os índios tivessem idos metais uma idé.ia distinta da de pedra, adotassem para expr essá-la um vocábulo próprio.

A' vist'a .'de qua11to fica exposto, concluo :
A grand'e família sul-americana, exceto a família mestiça
que .esteve debaixo da influênci a dos In·cas, havia ating~do o periodo da civilisação d enom;inado : idade da pedra polida.
Encontr am-se no Brasil vestígios ·d e um. periodo de civilisação anterjor a este 1 H á instrumentos que denotem que os nossos
selvagens haj am passado pelo periodo da civilisação denominado
- idade da pedra lascada 1
Nossos selvagens, que já eram agricultores, não tinham sido
pastores. Como explicar estes fá tos 1
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INDIOS DE GOIAZ
•

•

•

•

'

•

f

•

•

•

O Estado d~ Goiaz não tem índios em seu território, ao sul
da capital, e sim apenas em sua parte setentrional, nas bacias do
Tocantins e do Araguaia.
Dividem-se êsses índios em. diversos grupos, como passamos
a descrevê-los:
1.0 - Nas vertentes das serras do Moquem, no município de
São José do Tocantins, vivem índios que se op.i na sejam Canoeiros,
os temíveis Canoeiros c.u jos pais, narram certas tri;i.dições, ,deixa.vam-s~ morrer á fome em verdadeiros acessos de ira, quando presos pelos inimigos.
Contou-nos alguem que, um dia, galgando uma das montanh~s que formam com.o uma giganteisca corôa á Capela de Nossa
Senhora d'Abadia, divisou, em certo lugar d a planicie, ao pé da •
serra, uma aldeia que supôz, com razão, ser a dos Canoeiros.
De fato, naquelas regiões, ao lado esquerdo da estrada que
conduz o viajante de Formosa ao Moquem, dizem os moradores
que, de quando em vez aparecem, at é nas proximidades das casas,
grupos de índios que julgam serem os Canoeiros.

..

Nos mêses da sêca fazem correrias até a ilha do Bananal,
'
e que~ escreve estas linhas estava UIDi dia no sítio chamado Rio
Ver.de, da freguezia de Crixás, quando passou, cam_inho do Araguaia, uma turma de índios Canoeiros.
P.elos rastos via-se que eram bastante numerosos.
A qu_é nação perte·n eem êsses indios?
Quais são os característicos do típo: dêles f
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Qual o dialéto, qual o número, quais os usos e costumes 1
Nada, ao menos nada certo, pocle-se responder, pois os Canoeiros nenhuma •r elação têm com: os cristãos e ás suas vistas ocultam-se com, o maiO'r cuidado.
2.0 - Descendo nos vales do T1ocantins, e transpondo a cidade do Porto Nacional o viajante encontra, não muito distantes
das margens do grande rio, as aldeias dos ín;dios Xerentes.
São poucas e pouco povoadas.
Unindo ás que estão situadas m'ais longe, no interior e j á
nas vertentes do Araguaia, podemos orçar a população dos Xerentes em algumas centenas.
Êstes indigenas foram amansados pelos m1ss1onarios capuchinhos, Frei R,.aphael de Taggia e Fr.ei Antonio .ele Gange, êste,
fundador da Piabanha, e aquêle, de rio do Sôno ou Pedro Afonso.
As relações dos Xerentes com os crj.stãos datam da época

em qu.e êsses dois abenegados sace1·dotes entranharam-se por aquêles sertões a dentro; e hoje, elas são frequêntes e pacificas.
De quando em vez os Xerentes empreendem, viagens a pé
até o ponto terminus .d a via ferrea Mogiana, e daí vão em pequenas turmas até o Rio de Janeiro.
Conquanto falem um dialéto diverso, os X erentes parecem
oriundos do mesmo tronco que os Caiapós; os traços carateristicos
assemJelham-se bastante; e11li geral,, porém, a estatura dos Xerentes excede a dos Caiapós e dá-lhes um aspecto de robustez maior.
'
Disse-nos alguem, que privou com os Xerentes, que entre
êles há verdadeiras sessões -espiritas; pois, em certas ocasiões, como
querem saber alguma cousa oculta, r eunem-se os homens sós e um
dêles, nem sempr e o mais recomendavel pelos seus costumes, servelhes de medium para consultar os pretensos es.p iritos.
Foi-nos tambem contado que, quando quer em matar alguem,
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reunem-se - todos os adultos da tribo ou sómente alguns principais, - não sabemos; e a resolução da morte dev~ ser unanime,
n emine discr epante.
Assim: é que no principio da cataquese por Frei Raphael,
varias vezes, desgostosos com as ·r epreensões do missionário, os Xerentes reuniram-se para, decretar a sua morte; nunca, porém}, o·b tivéram uma resolução tmanime, ora um, ora outro, negando o seu voto.
3. 0 - Prosseguindo a viagem de descida, o excursioni$ta
encontrará nas ma1·gens dos rios lVIanoel Alves Gra.nde e Manoel
Alves Pequeno, ambos afluentes do Tocantins pela direita, duas
aldeias de índios Caraôs, com -algumas centenas de morador·es.
S'ão índios m;ansos que vivem em paz com os cristãos, de
um típo não muito dessemelhante com o dos Xerentes, tendo, porém, entre 0 utras notas caraterísticas, a de trazerem os lobos das
orelhas mtúto mais pendentes, e com orificio maior.
1

Tivemos en~ejo de verificar que, aliás como quasi todos os
índios do centro do Brasil que conhece1nos, os Caraôs têm: o habito
de sujeitarem-se a certas penitencias ou diétas rigorosas, quando
lhes nasce um filho.
Êste costume do resgua.r do feito pelo' pai da criança, que
excita o nosso riso, tem contudo uma significação.
O pai, sendo o principio ativo na geração, é tan];bem considerado o principal responsavel pelos males que pode sofrer o recém-nascido, ora, o singular r esguardo a que êle se ,sujeita, feito
de purgativos amargosos e de abstinencia de certos elem"Cntos, é
uma verdadeira penitencia cujo fim, como m 'o contaram dos Car ajás, é livrar o filho dos m,ales presentes e preservá-lo dos futuros.
Não somos nós que acoimaremos de asserto sem fundamento o da existencia entre os Jr\esmos índios de certas tradições que
são indícios da revelação antiga da quéda original e de uma ex49
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piação necessáría para no'S livra:r das consequências dêsse. acontecimento no berço da humanidade.
O dogma cristão da unidade da espécie humana é confirmado
hoje pela. ciência.

O polígenismo foi comb-atido e diruido pelo ilustre ciêntísta De Quatrefages que assim se exprime:
"Depois de termos dito .-

e provado, podemos nós acres-

centar - que todos os homens são de uma só espécie, podemos dizer tambem que essa espécie é oriunda da m'.esma. região, e prova-

•

Vielmente esta Tegião é relativamente pouco extensa.
Tudo indica a Asia Central como sendo o berço da humanidade ~ o ponto central donde, -i rradiando por todos os lados, as
tribos humanas partiram para povoarem solidões mais longínquas".

Ora, nada se opõe a que digamos terem algumas dessas tribos entrado da Asia na América pelo estr eito de Behring, levando
consigo ensinos da r evelação primitiva feita ao homem. - E' o
modo mais plausível de ex.plicar a povoação do solo americano no
Norte e no Sul por uma parte da raça amaréla e a existência entre
os nossos índios de algumjas tradições que condizem, longínqua e '
confusa.tnente em.h ora, com certos dógmas da, Revelação Divina. .
Aliás, é a opinião comum dos etimólogos que estudaram qe
'
perto a língua, os costumes e os traços físicos d.os nossos aborige.
nes que êles pertencem ao tronco dos 1\1ongois meridionais.
\
4. 0 - Descendo sempre o Tocantins, antes, porém, de che- ·
.
gar á sua junção com o Araguaia, :encontra o viajante, á esquer- da do rio, a cidade de Bôa VistaA
'
E' não longe desta cidade que vivem os índios Apinagés.
São índios mansos, conquanto conservem bastante os hábitos da vida selvatica; andam nús, trabalham, fazem roças e usam
armas de fogo.
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A feição geral e a linguagem. dos AJ}inagés dão-lhes uma
semelhança bastante pronTinciada com os indiriduos da nação caiap"ó que habitam nas b.e iras ~os rios _Ar-raias e P áu-d' Ai··co, ailuentes d:a margem esquerda -do Axaguaia.
Como a dos Caiapós, a sua aritmética é das mais ele:me;nta:-

res; contam até quatro e daí pará eima não têm vocabltle especial, cinco é designado p or quatro e um, seis p()r quatro e dois, .e tc.
O número dos Apinagés é bastante reduzido.

1
'

5.0 - Nas margens, ora .d ireita ora esque·r da, do Araguaia,
desde a sua junção cp:rh. o Toc_a ntins até pertQ de S. Leopoldina,
vivem 0$ earajá.s.
Os· que habitam a parte baixa, entre Santa Maria .e São Vicente, são conhecidos tartlibem sob o no1ue de Chamhioás, e antig·amente eram reputados f.erozes; h oje são poucos.
O grosso da nação Carajá está no alto Ara;guaia, entre a
,
Barreira 0u Travessão de Santa .A·n a, quatro léguas, acima de 8.
Maria e o arraial de S. Leopoldina, repartido em 18 ou 20 aldeias,
.
contando a~gunias poucas palho_ças, de sorte que p·a rece-n-0s tambem díminuto o número dos Carajás e co~ tendencia a um decrescimento sensível.
'

1

~ choças desses índios, cobertas e fechadas nos lados com

palha de i~daiá, estende~-se, geralmer1te alinhadas, pelas praias
do rio; fóra notam-se muitas vezes esteiras· suspensas e po·s tas de

•

tal fórma" que proporcionam uma pequena

.

(

Em quase todas as aldeias crian:r,-se àraras dé vati~ côres;
•
sao as sentinelas que, pelos seus gritos estridentse, anunciam a

-

•

•

so~bra.

<

chegada de··q ualqt1er e,stranho, :mas, de vez em quando, apesar des
'
.
serviços -prestados, ·e las são impiedosam.e nte d.e penadas- para os
enfeites das armas e das pessôas dos donos.

Os homens andam nús, as nrulheres usam uma tanga feita
~-
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do tecido vegetal da gameleira (íie.us doliaria) ou outra a:rvore, e
nunca mesmo as meninas aparecem sem ela.
Os Carajás fazem pequenas roças, onde cultivam mandioca,
batatas doces, carás, bananas, milho, melancias, etc., mas tudo em
mui pequena escala.
A sua ali1nientação quase ex.clusivamente é a carne de peixe,
moqueada ou cosida sôbre braz·as, mas sem sal ; comem tambem a
car11e ela tartaruga.
·
São peritissi1nos remeiros, e as ca11ôas grosseiras á que chamam ubás, f eitas do tronco de uma arvore, são estreitíssimas.
A. estatura do Oarajá é, em geral, maior que a de muitos
ol1tros índios e mais esbelta, e ao seu porte não falta tuna certa elegancia.
Nos traços físicos, na feição geral do rosto, no nariz, nos
olhos, na braquicefália e nos cabêlos, assemielha-se aos outros indig-enas, mas tem, como sinál característico, um circulo aberto em
ambas as faces, com um;a ponta de oso ou pedra, em cuja cavidade
se aplica a tinta de genipapo que se renova de quando em vez, para o singular enfeite permanecer bem visível.
•

A líng11a dos Carajás é completamente diversa da dos indígenas, mesmo visinhos; é trm dialéto cheio de vocabulos p·olis-silábicos
e êstes são pront1nciados de um modo g11tural e bastari.te co.u fuso,
pr ecisando, q11em quizer perceber distintamente os sons ell\itidos,
prestar a máxima atenção e até aplicar o ouvido á bôca do interlocutor, como o observou o padre Vieira em outros índios brasis.
E screveu Elysée Réclus que são havidos os Carajás como
descendentes de um tronco étnico diferente dos Gés, dos Tupís e
dos Carijós; nenhuma prova, porém, certa dá de tal diferença na
.
origem.
Nós observamos divergencias n1eramente
52

1

1

acidentais,

-

nao

'
í .

essenc1a1s, nos traços físicos; e quanto á lí11gua., pode-se explicar
a diversidàde pela separação completa, remontando a eras bastant e remotas, entre os Carajás e os outros índios,! quem nos asseve-

•

ra aliás que o estudo comparativo, aturado e profundo dos indigenas do Brasil i1ão .a e·s cubra, um dia, entre os diversos dialétos,
1

raízes comuns denotando a m.;esma origem\, não diremos a origem

primordial - isso é um ponto ciêntificamente estabelecido uma origem ou um parentesco mais próximo ~

mP:Ls

Age prudentemente qu~m nesta matéria não afirma demais, pois os estudos etnologicos dos nossos Aborígenes Brasis são
ainda muito incompletos.
Por algumas partict1laridades, como seJam a monogamia, o
respeit o elo vinculo matrim;onial, fidelidade conjugal, ce1'tas

l~is

severas que salvaguardam a família, a consideraçãG e até a influencia que goza a mulher carajá, o seu recato mais sensivel, a denominação

Quenausivê~que

não se vê-o Invisível, dada ao Ser Su-

premo do qual tem uma i.déia pelo menos confusa, a invocação .d esse Ente que, dizem alguns, é feita pelos Carajás ·reunidos em certas circunstancias na casa do jaço, a crença na sobrevivencia da
alma embora envolta em certa metempsicose pueril, o modo respeitoso com que tratam_e enterram os corpos dos mortos; por estas e outras i)articularidades, dizemos nós, pensam alguns que houve, em tempos idos, alguma catequese feita pelos intrepidos missionarios jesuitas.
De fato, naTram tradições çi,ntiquissimas ql1e os ou-sados catequistas internaram-se nas bacias dp Tocantins e do Araguaia e

•

que por êste último rio havia comunicações entre as regiões banhadas pelo Amazonas e pelo Prata.

•
.,

•

Seja como fôr, certo é que a catequese dós Cara,jás ainda
está por se fazer.
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ô.0 - Na grande ilha do Bananal, tão extensa como Portugal inteiro, vivem os índios J:a.vaés, disper sos pelo interior ém
cinco aldeias, duas gr andes e t r ês menores.
Talvez a exploração completa da ilha revele a existên cia
de outras.
P oucas relações têm os J avaés com os civilizados, e o que
sabemos dêles r eduz-se ao que se segue.
P ertencem á mesma família indigena que os Carajás, falam
o mesmo idioma, têm muitos hábitos semelhantes aos dos C:arajás,
tanto assim que, de quando em vez, os Carajás vão buscar na tribo dos J avaés a companheira de sua existencia; e, em geral, as r elações entre êsses dois grupos importantes da mesma nação são
pacif,i.cas e amistosas.
Os Javaés não vivem, como os Carajás, nas pTaias do Araguaia: as suas aldeias estão situadas no interior da ilha, algumas
não muito distantes do braço direito ou menor dêsse rio.
. Mais ainda que os Carajás, os Javaés vivem alheios á nessa
civilização, conquanto não mais r efratários.
Praza a Deus se l evante, sem muito demorar, o dia em que
Catequistas destemidos e abnegados chamem os J avaés, os Carajás e os outros índios á nossa convivencia social e cristã, e façam
de tantas energias pe·r didas na.q uelas solidões, de tantos homens
por Óra inuteis, servidor es da Pátria Brasileira, cult~vadores do
sólo uberrimo onde vivem l
D e caso pensado, preterimos na r esenha que precede, a menção dos Caiapós, dos Xa:vantes do rio das Mortes, dos Tapir_apés,
dos Bororós 1e de outros índios, porque êles vivem habitualmente·
fóra do território do Estado de Goiaz.
.. •

Do "Alb'Ulllt de Goiaz " .
•
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DOS CARAJAS

...

•

•
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•

CARAJÃS

~

Que sabemos dos. Carajás t
Que viV'em a sua vida se1n roupa, em uma 1'eglâo de b'éltJs
rios cheios de peixe sobrevoados por aves que .estão sempre a es·
voaça1· de uma para OtTtra margem'.; índios que vivem inconscien~
tes e felizes, embora em eterna pobreza, resistindo ás intemperies
de uma natm·eza bruta, entre o Araguaia, o 'rapirapés e rio das
l\IIortes, nas aldeias sem conforto.
E é só
Tudo mais foi escr~to há mais de 100 anos.
Quantos são~
Em 1913 .e ram estimados em 30.000.
Em 1940 as estatísticas af~rmaram tere:m sido i·ecenseados
2.680 índios, unicam;~nte, isto pela impossibilidacle de penetração,
ou acesso aos aldeamentos dos Xerentes, Oanoeiros e J avaés, e
principalmente porque os índios mansos não ajudam.
Podemos dizer que o Carajá está desaparecendo.
Dos recenseados pela ultima mobilização censitaria, 187 são
_AJ)inagés, 415 Craôs, 402 Xerentes, 706 Carajás e 160 Javaés .

•

Calcula-se em 35 o numero de aldeias com a população de
10 a 175 indivíduos com a vida selvagem.
D.essas aldeias, destacam-se as mais importantes:

Botica,
Mariazinha, Cadete, Cabeceira, Grosso, Donzela, C'a nto do Porretet
57

Aruanã, Fontoura, Imutí,Sohocam, e outras com pequeno movimento.
Os municípios que têm índios são os seglúntes: Pedro Afonso, com 817 Craôs e Xerentes; Goíaz, com 739 Caraj ás e J a•
'
vaés; Bôa Vista, com
173 Apinagés; Araguacêma, com 127 Carajás; .e Araguatins, com Apinazés .
As demais nações não foram recenseadas. -

•
•

Falarei primeiramente dos Carajás que vivem ao longo do .
Ar aguaia, caça11do e pescando.
Eles têm desenvolvido e atílado o instinto característico da
raça: ouvidos finos e educados, com grande capacidade para perceber muito ao longe ruídos insignificantes ; vivacidade, agilidade e bôa visão.
São astuciosos para a luta contra a natureza.
O Carajá se vale da .Sna habilidade para a alimentação da
tríbo, para proteção e defeza coletiva.
Sua destr eza física treinada auxilia-o para os êxitos de caça e de pesca, em que aplica invulgar capacidade e destreza com
a pratica adquirida en1 :exercícios contínuos.
O índio desta nação sabe $e o rio tem ou não tem peixes e
onde eles podem ser apanhado·s.
Sabem. os selvagens quando as piranhas estão nas lagoas, ou
nos poços; e, pelo alarme dos passaros, compreendem q11e especie
de bicho se aproxima do lugar onde eles se encontram.
J

Sabem quando vai chover com grande antecedencia, mesmo estando o céu sem nuvens.
.Alcançam o veado correndo ao seu encalço, assim como pressentem a onça e os outros bichos.
Ataúl, o cacique reinante, tem fama de carredor e de pegador de veado no campo ; e, por isso mesmo, quando celebraram-se
5-S
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O Senador Nero Macedo, na sua excursão pelo Araguaia em
1937, falando a um índio velho carajá
ARAGUACEMA

as íestas d-0 circuito a,e G~iania, de 1984, o diretor do DEIP m,alldou convidá.:lo a vir participar das corridas a pé, supondo que
<>S moços inscritos tivessem nele um forte concorrente.
Ataúl fracassqu, porque, nos primeiros 50 metros, parou pa...
:r.a descansar e zangou-se porque os demais concorrentes i1ão quizeram esperá-lo.
E' que o veado corre e espera. Os instintos dos dois entram
e~

luta, cada qual com a sua manha e seu estratagema.
O veado amoita-s~ enqu.a.nto o índio ap·roveita par~ .rei.a-

,

.

zer-se das fadiga~
E·m uma corrida em pista de asfalto a ninguem é licito amoitar nem esperar, porem. Ataúl .zangou-se.
E foi assim que o cacique ficou só com. o titulo de príncipe
'

d.o.s Carajás 1 e a fama de pescador de pirai·ucu.
Este cabôclo vai anualmente ao Rio.
Tratou varias vezes com o Sr. Getulio Vargas e:, mais tarde,
recebeu dele a visita em plena selva da ilha do Bananal.
Perante uma seleta comitiva Tecebeu o ex-presidente pr~
sentes .e lelll/bran"Ça:s e com ele vôou em sinal de .aliança, sobre '8.
ilha,

•

dan~o:-lhe

curiosas informações.
Foram até o Ronca<lor, tendo a serra como ponto de r~fe
rencia, e a cachoeira d.a Fumaça do rio das Mortes como base para o rumo, porque não há mapas da zona, nem informações segu'

ras.
O ex-presidente perguntou a Ataúl:
-A quanto tempo você governa T
-Desde que meu pai morreu.
-E até quando vai o seu governo 1

\

-Enquanto viver.
O ex-presidente sorriu e passou dum lado para outro
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da

tenda admirado daqi1ele continuísmo sem inter.ferencia de militares e de políticos profissionais e sereno.
Era quase de se desejar uma troca.
Sobre o vôo é interessante repetir aqui a mlai1eira pela qual
o jornalista do DIP descreveu essa audaciosa incursão do ex-presidente com A.taúl aos Xavantes: "Sentado numa banqueta com
assento de couro de onça, de volta da excursão Araguaia acima,
o presidente, C01Di as mãos descansaclas do cabo do cajado e o queixo apoiado· sobre as mãos, ia fazendo pergu,n tas ao capitão Nero
•
1\1oura sobre o numero de horas que o " Lookeed" poderia vencer,
sem necessidade de reabastecimento.
T'odos os olhares voltaram-se para o ex-chefe .d o Governo.
Recebida a informação, sempre no mesmo tom de abandono, fez outras perguntas mais.
Por finli, disse calmamente que, no dia seguinte, iria sobre•
voar o territorio dos Xavantes.
Se é verda,de que os membros da comitiva já se iam habittlando ás surpresas que o ex-presidente lhes r eservava, diariamente, com os seus hábitos simples, essa deixou todos estarrecidos.
Um sopro de nervosismo perpassou ~pela ilha, desde o instante em que começaram os preparativos para a arriscada aventura.
'
E, no outro dia, mal o sol começou a tingir de ouro a verde
cabeleira do arvor.edo, já o ex-chefe da Nação se dirigia para o
calllJ_)o de aterrissagem.
Levava consiga o padre CheV:elon, un:( clérigo francês, que
'
há 36 anos internou-se nos sertões de Goiaz, e o cacique do.s Cara-

.JaS.
,

Iam tambem Ataúl, que a todo o instante mostrava sua den.tadu.ra perf.eita, sorrin.do de puro contentamento, o ministro João
'
Alberto e o cinematografista do DIP.
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Só ás 13 horas voltaram os excursionistas.
Na ilha a satisfação foi geral.
Começaram logo as palestras sobre o curioso vôo .
•
O avião demorava-se sobrevoando uma aldeia de Xavan\

•

tes.
Inforlllaram os itinerantes:
"Casas enorm;es, podendo ab1·igar mais de 50 pessoas, su..
cediam-se: era um.a pe.q uena cidade xa,rant e, com o f ormato de u1na
melancia."
l
Ao som dos dois poderosos motores do '' Lookeed", os selvagens abandonaram suas malocas e, de cabeça erguida, acompanhavam a evolução do apa:relho, não se sabe com expressão d e
curiosidde, de odio ou de pavor.
O primeiro a avistar a aldeia dos X avantes foi Ataúl
E mal divisou o acampament o com os seus olhos penetr an-

tes, poz-se logo a grita:r: "Xavantes ! X avantes ! enquanto apontava para baixo e punha-se de pé".
Voltemos a falar dos Carajás.
J\ioram em ranchos de palha trançada, sem n enhum con.
fort o : ape11as jirátlS comí esteiTas, um,, pilão, algt1ns potes grosse1ros de barro cozido enchem-lhes o mísero rancho.
'

Os Carajás amam o rl.o Ai·aguaia.
Durante as "aguas" (de D ezembro a Março), m'udam,-se pa.
ra o mato-se.c o; no verão, volt am. todos para as praias, onde. permanecem até Dezembro.
Quando suas aldeias de praia são l?rocuradas por itin erantes que " encostam" suas igarités paTa tra_tar com eles qualquer
negocio ou serviço, el.es fal am com suas mulheres que se r ecatem,
repetindorlhes palavras que ouviram dos seus maiores.
Custa~

a aceitar certa f amiliaridade com as nossas car a.va61

n~s,

príncípaime11te quando algo.em cfülleça a pe1·guntar demais;
acontece, porém, tornarem-se .dedicados logo que desapar.ecem os
seus ·r eceios e suspeitas.
Se aceitam se1·vi~o& como _remeiros ot1 guias de tw·istas, são
•
bons companheiros e dedicam-se a ponto de atirarem-se nas c.orrentezas pa1·a salvamentos de vida ao ocorrer algum nauf.ragio.
A vida volante- que têm levado,. a falta de treino para as
atividades quotidianas. na luta pela eristencia, que não há entre
Carajás, porque :não tê:mi a~p~ra~ão de m,elhorar, faz deles ente$
.,
pregmçosos.
Depois do almôço <> Carajá nãa trabalha.
Logo que o sol atinge a altura do mato-alto, o índio come e
vai dormir.
O sol do vale do Aragnaia é tão forte que a gente vê o mormaço tremulai· sobre as aguas, ondas de vapores quentes Be evolando•
.ÂJ3' areias queiman1 os pés e têm nm rom metalico cantante.
.
0,s índios aproveitam então as sombras de maio1· Í·r escura
para dorm~r, di.trante essas horas de calo1·.
Recuperam tempo á 11oite, e passam perambulando pe1as
praias, pescando e caçando.
E' notavel a paciencia. do$ índios.
Podem permanecer de pé muitas horas, se tornarem precisas, num p<>sto de observação, -imoveis como estátuas.
As mulheres da tribo andam sem. roupas, tendo, unicamente, por decoro, quando aparecem estranhos, uma faixa de tecido
grosso feito de estr.ecasco curtido de madeira ou de burití, especie
de calção de banho.
Esse tecido grosseiro fíea preso á cintttra por nlllj cordel de

embira.
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CaraJHS do Ban an al

O -primeiro aldeamento- que a gente encontra logo ao chegar
em Leopoldina, que era a antiga residência do ea:cique C,apichano,
séde do governo Carajá, é

-0

que fica a montante do pGrt~ a 298

quilome)tros de Goiaz.
Leopoldina é hj.stórlca..
Foi o pont{) principal da navega:ção ao tempo de Oouto de

Magalhães e de João C'o rreia de Morais.
Poss'uiu os fóros d~ entreposto comercial do inteiriO'r do Es~
tado enquanto a. Mogiana se achava alérn de Casa Branca.
Teve a preferência dos transportes das1 cargas, até ·q u. ando
os fretes ferroviario:s tinham o nivel da;s tarifas adotadas pela Com~
pinhia, que fazia a navegação fluvial.
A ferrovia matou o Araguaia.

Varios navios a vapor apitaram em. Leopoldina e o casco d(}
ú~timo

deles existe e está, ainda hoje, com uma árvore dentro- d~

seu bojo, nascida po·r volta de 1889.
A história do Carajá ~stá ligada á da navegação.

Os indios Carajás prestaram serviços valiosos ao tempo" da
navegação, com'O empregados do trafego, das oficinas, do trapiche,
'

assim com-O auxiliarám no transporte de cargas em lombo de burros e carros de bois, de Leopoldina a Goiaz, por estrada ca;rreira..
que singrava os chapadões do Lambari, Vermelho, Ferreiro, Pie-

•

dade, Boa Vista, Bugre até Goiaz.
A história dos Carajás está cheia de guerras contra os O~ia~
pós, Xavantes, Tapirapés e outras tribos guerreiras do centro do
Brasil.
Estas estão quase ,extintas e vivem em indigêincia.
As outras tribos exploram as mulheres tapirapés e mercadejam
com; elas vendendo-as c~JmO esC'ravas aos viajantes e tripulantes
63

sem escrupulos e sem moral que fazem os transportes para Balísa.
São indios hoje índe·fesos.
Não gostam de asseio e vivem eom;o

animjaís~

CASAMENTo.
s E ENTERROS
•
Á

despeito do .seu radícalismo em materia de moral, o que

não acontece com os seus vizinhos, os Carajás são /ciosos de suas
prerro·g ativas conjugais.
O mancebo não deve vi&]:tar ranchos em que haja moças em
idade de ser mãe.
Os casamentos são feitos pelo rito carajá.
Com solenidade, o matrimônio constitue união indissoluvel
e traz deveres recíprocós e sagrados e 'toda nação fiscaliza e exige o seu cumprimento.
Os enterros são feitos taro.bem com pompas e de acordo com
.
. ,,
o rito caraJa.
Neste particular a tradição é rigorosamente observada, revelando os índios respeito superticioso aos mortos.
Esse rito é quasi o mesmo entre as tribos do Brasil CentraJ.
Os enterramentos 'são feitos com grandes alacridos no terceiro día depois .d a morte e, ' perante a camara ardente, desfilam rezando os par entes e amigos.
Os convidados choram e lembram eml voz · alta as qualidades, virtudes e aptidões do morto.
Cada convidado tem oportunidade de demonstrar a sua amizade e a estima pàra com os parentes e pedem, chorando, para
ver os s~us possuídos, objeto de uso, presentes que o morto ganhara durante a vida e outras cousas singulares.,
Certa vez um amigo meu, estando em Leopoldina, comprou
64
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..
()bjetos vários para agrada1· -crian-ças carajás, I11mo, -i·apaaura

~

.agu ar de11te para os índios adultos.
Dez anos -depois, -voltanoo a@ .Aragua1a1 ass'istiu

as

e:2t'équ1as

ide um tapuio falecido há 3 dias e poude cons.tatar que entre os
• presentes que h avia dado, há t ant o tempo, figurava, nR camara ar·d ente, um p·edaço de beiju d.e fa:rinha d€ miandioca qoo levara parà
.alim~ntação daquelas crianças.
Meu amigo ouviu, no meio dos

-0lamo1~es

da turma das ·cfil'-.

:pideira'S : ''T1..az flecha ' dele ! Traz rêde dele.!" E até outros 'Objetos vinham para ser vistos.

"Traz cuia dele 1·" e trou..""re:ram um coité de côeo 'POlido, 'com
irelevos, ornado de enfeites de prata e uma ct>rrentinha pendida.
Fôra um presente de Manda'Carú.

- Traz bijú que Chico d eu!
E v.eio logo o "me-stre de cerimônias'' para exibir aquele
beijú histórico, r esecadQ, sem a côr branca ·c ara(!terístiea de quan~
do novo, mas semelhante a um trapo sujo, empoeirado, que ·e ra uma
r elíquia entre a t ribo, porque fôra um pr~sente .d o Chico.
Foi distinção o Chico haver 'lembrado de trazer presen te-s
para o Carajá.
O sepu).ta~ento é f eito no c·emitér io da tribo ao lado d e um

grande pote de barro, com comida para três meses.
Enterram-se tambem objetos d e u.so diário, utem;ilios,
ques e presentes r ecebido&
O ceremonial entre estas t ribos tem perdido muito,
informam os mais velhos índios.
Um Carajá criado

b~rlo•

s~gundo

em Goiaz informou : (( D esde que

vieram as doenças, que datami da entrada das bandeiras, chegou
o feitiço, o s~rampo, a bexiga, as, rebres que amarelam o .d efunto,
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as febres que mancham o carpo de vermelho, a gangrena, as doenças asquerosas e imorais, que dizimara.m os nossos.
Vivemos hoje 1 gemendo e cheio de misérias."
Â verdade é que a decadeneia dos índios veio ·d a lei portu.-

•

guesa que tirou o prestigio dos religiosos 1e: armou m;ilitares, para
que, de qualquer ior1na, os reunisse e:mt aldeias ou· os destruísse.
A situação piorou com a morte do velho Capichano que e-

•

xercía poder benefico sobre &- tribo, mantendo a paz durante anos
e protegendo-a com sabedoria.
Capichano tinha conseguido meThorar muito a moral e trazer a ordem garantida, fixar a permanência de sua gente. nos vale.s saudáve,i s e abundantes do alto-rio, o que não acontece. com as
'

tribos Craôs que tên1 que concorrer com, o cristão, puxando o machado para os explorado·r es do suor humano a t roco de pratos de
\

feijão.

A DANÇA

-

A dança do bicho é reservada para os grandes dias.
Os índios acreditam que todos os carajás mortos vêm assisti-la.
Houve uma por ocasiãd · da visita ·do preside11te da Republica, junto mesmo, deante do abarracamento do chefe da Nação.
•

Há no cerimonial d a dança do bicho a belesa da tradição .
-

São glorias reservadas a certos indivíduos que se presume
possuem faculdades so brena.turais, podem .se corresponder com os
antigos dançadores mortos que vêm assistir ao festim.

O que para nós é horrivel e monótono, para eles corresponde estar ouvindo· missa canta.d a.

Mas ela consiste en1 vestir cada ín~io, titulado paTa aquele mister, com uma especie d-e vassoura m.iuito grande, em numero
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file quatr o, em :forma
<e 1em

ae mulheres de saia e 'blusa, p-escoço ·de 1;:ro

lugar de cabeça há símb·olos.
Ce1,ea ·cOO 24 índios tom·aram parte na últin1a clanç.a do -hi-

•

cho ·e .são e.orno figuras ..de .repres:entaç.ã@ ..d..e t-eatro..
•

LING'UA

•

·Quanto á 1íngl1a dos Darajãs, Couto

ae 1\itagalbães, q_ue viver1

centre e'.les ·e t>s estudou, escreveu '" O Selvagem;"' onde há muito q ü'e
~p-renêler.

Lendas, poesias, Íabul·as aliás milito Qriglnais e bem

eng.en~

dradas, imagin.osa:s.

Todas elas têm funao moral.
Tudo que existe gira em torno das coisas da natu1·eza., ·à.os

animais e

ao

misticismo selvag.em prim\itiv0..

O general Eduardo Artur Sócrates, então tttn~nte e engenheiro militar, 'Organizou três vocabuláricrs

indigenas

(1887 e

1896) , sendo um de lingua c.arajá, outro des Xerentes~ constam d e
274 palavras que são os termos mais usuais com..umente empregados; o dos Carajás foi colhido entre os selv~gens do Araguàià qne
:auxiliaram a construção da linha tel~gráfica

e

paira
Mat o Grosso, que aquele ilustre oficial dirigiu em: companhia do
general Tasso Fragôso.
·
estrategioo

~

USOS E COSTUMES
O missiona:rio protestante .A.rchie Màeiptyre escrevêu sobre
estes índios.

Sua obra denominou-se "Do,vnthe tlie AL·ag·uaia Travels irr
the Religions Tract of Brasil" e fôi êditada em Londres, pela London the r eligions Tract Society, S. D ., e trat-a d estes gentios como
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dos demais do Planalto Central do Brasil, dizendo dos seus usos
e costumes.
Foi uma excelente ce>ntribuição t razida par a o conhecimento da civilização, colhida de quem r esidiu por muitos anos entre
os selvícolas no seu pr óprio a,mbiente na ilha do Bananal.

•

Passo, agora, a Telatar o que tenho conseguido r eunir sobre
os Carajás, que pertencem ao m~smo ramo geral, conforme copiosa docum.entação reunida pelo general Couto de l\fagalhães.
Estes ser es inferiores não receberan1l nessa época da colonização, outro tratamento senão o do relho, dado pelos conquistadores, as traições dos pegadores de í11dios e dos caçadores de fo:rtuna, no vasto chão do O.este brasileiro.
l

Os J esuítas pelo bem tudo fizeram.
l
A sua ação, porém, não .c onseguiu arrancá-los da degJ.·adação nem dos horrores daquelas crueldades, para protegê-los do
contacto mortal dos conquistadores, que desejavam unicamente cativá-los para se enriquecerem com seu trabalho.
A lavoura i11cipiente do lit oral pedia braços, pois os escravos da Af·r ica não podíam ID;ais desempenhar, totalmente, o peso
das tarefas de produção.
Foi a esse tempo qu:e os Carajás, por viverem próximos das
descobertas, sentiram o infortúnio caindo sobre suas aldeias com
a ganancia dos homens bran.cos sequiosos das riquezas, obsecados·
pela ambição e sedentos d~ vólupia do ouro que então atacava os
nobres europeus.
Ao lado destas qualidades imorais, estavam o desregramento de costu~es e a irresponsabilidade que campeiam em todos os
garin1pos do mundo.
Os padres que acompanhavam as 1bandeiras, procuravam
pôr um termo a estes crimes; en,tretanto, a tendência da época não
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permitía interferências, dada a brutalidade dos homens que se alistavam nestas caravanas.
Geralmente elas se formavam de elementos r ecrutados en'
tre os decepcionados da alta camada social, de negociantes falidos,
tambem hom,ens viol entos e desordeiros, r ecalcados morais, et c ..
Foram eles, os garimpeiros deshumanos, que destruíram, pelo chumbo mortífero de seus bacam,artes, a tribo dos Goiazes.
Foram eles que implantaram o terror entre as famílias dos
nativos, qual calamidade que caira sobre o gentio como o furo·r dos
furacões
sacudindo as fr·o:ndes ululantes da floresta brasileir a, t1r,
ra11do e destruindo.

EXPEDI ÇÕES HISTóRICAS
A História nos diz que D . José de Vasconcelos deu ordens
ao general Antonio José Cabral de Alm eida, mais ou menos por
volta do ano 1773 até os fins de 1778, para catequisar os Oarajás
e Javaés.
Este oficial organizou com o alferes José Pinto da Fonsooa
u111 a força de mais. de 100 praças que parti1l da velha capital e111
junho de 1775.
Essa expedição rumou para a ilha de Santana ou Bananal,
p ercorr endo terrenos desabitad.os e sem r ecursos para chegar a 17
de Julho na ilha deste no111e, onde encontrotl sinais antigos de
gente e um cruzeiro erguido desde vários anos.
A expedição entrou, logo depois, em ligação co1nj os índios
Carajás que vivian1 em 6 aldeias, com 2.000 arcos de gt1erra.
Encontrar am muita prevenção por parte do gentio pelos
motivos tradicionais das atrocidades pr~ticadas anos antes cont ra
Carajás.
1

Era chefe das aldeias Aboenaná, que sabia algo .d a língua
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p·ó:rtu.gnesá, e, pól' ísso mesmo,

ó

governador lhe mandara -amas

cartas prometenclo paz e ajuda e con,ridando a sua gente· para uma
~ida melhor em GoÍaz.
.A índia que a ex:pedíçãó c·ondtlZÍu como intérprete,. e:r:a pa.-rente dos índios presentes e se cham.a:va Xuanaupiá.
F'oí um, e·x c·elente chantàrísco utílízado: por José Pinto~ porque os índios entraram em confaóulações e se interessaram pelas
na'rt'ações da índia a respeito da vída, usos, costumes, alimentaçãe>
e prazeres da vida na socíédade.
Á despeito desta sedução

e das ofertas tentadoras feítàs ao

eacíque e st1à gente·,. para virem viver em Goiaz, não houve da par-

te das tríbos demc:>nstração alg11ma de- eoruiança.
Tanto haviam eles sofrido com os Pires de Campos e com
~48
~er

portngue·:res e bandeirantes, qtte seria rr(esmo facil restabele...
amizade ou simpatia para com, aqueles cristãos d€shumanos.
Aparcen tima í11dia velha chorando', lamentando a perda do

filho aprisionado anos antes, por preadores paulistas.
E sta historia triste e síncera, que a presença de soldados a~ívou,

não deixou de mflnir desfavoravelmente para; a boa mareha das negociações.
E stabeleceu-se a ds(;onfiança.
•
Á' noíte os ínclios puzéram sentinelas e qualquer barulho no
acampamento fazia-os correr espavoridos.
José Pinto proibiu que sua gente atravessasse o rio; interditou as vistas ás aldeias, os passeios ás roças dos índios, e tudo
fez p~ra pro·\lar suas boas intenções para com o gentio.
Fez funcionar uma. orquestra de instrumentos de metal que
havía levado, o que foi providencial porque .o índio gosta imenso
de música.
Dístribuíu pres-e ntes e exigiu de Aboenaná a presença de
70
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O ARAGUAIA

;' Habitatn predileto dos Carajás

l~i o

Ara:gue1ia. na região habitada p.elos Carajá ·

•

suas mulheres para dar-lhes os mimos que o Governador tinha mandado.
Estes acontecimentos foram perpetuados pelos historiadores
com detalhes e não os posso reproduzir porque este trabalho só
conterá os r esumos mais interessantes para o conhecimento geográfico e antr~pológico e nãQ histórico.
No dia 26 de Julho o cacique-geral t1:ouxe toda sua gente e
tambem os Javaés, e os colocot1i em forma para solene parada mjÍlitar.
Houve uma festa com lutas e combates Sillllulados.
~boenaná

e Acabeduani foram de mãos dadas á barraca d·e
José Pinto comprimenral-o e foi lida a carta do Governador da Pro. .
v1nc1a.
Há no Instituto Histórico um documento redigido nos segu:ll1tes termos: "Eu Aboenaná, maioral da nação dos Carajás, em
nome de todos os súditos e descendentes, prometo a Deus e a ElRei de Portugal de quem já sou, de hoje em diante, vassalo fiel de
S. M., e de ter perpétua paz-com os portugueses .e. me obrigo assim
•
0
guardar e cumprir por todo o sempre a ilha de Santana. 1. de Agosto de 1775. aa) Aboenaná - José Pinto da Fonseca - Jósé
Machado de Azevedo - Frei Francisco da Vitoria - Antonio Pereira da Cunha".
A amizade dos Ca·rajás e Javaés trazida pelo gfullo e inte·
ligência de José Pinto da Fonseca não durou muito tempo, devido
ás transformações havidas na politica geral com relação ao trata~
mento dado aos selvícolas, e não demorou muito que eles fossem
conduzidos á rebel~a por infJuências sociais da época.
Estabeleceu-se de novo o desalento, porquanto não houve
mais aquele carinho notado ao tempo dos Jesuitas para com os
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~eiva;gens,

e a eafequ,esa milítar ou ofícíal jamaís poderá ser compa'l·ada á religiosa, porqt1e esta objetiva o espírito, a caridade, o.

a:mor cristão; vísa tra.ze:r para a comunidade almas- sofredo-ras errantés, ao passo que os milita::res da:. era setecentista não podiam.

sentir, de modo algum, a excelsit11de da snlid.ariedade humana.
Juravam fid.e lídade a E1-Rei pai:a matar e não para exercel"
amor universa:l..
Os anos passaram-se..
·vie:ram outros governos depoís de, 177S a eomeçar do triun-

vírttto qtte sucedeu D. J o-sé..

.

Renovaram-se as perseguições dos garimpas, as trucidações ~
veio

desengano, o desalento.

<J

Á dor de novo ireg1·essou para os míseros tugúrios da ilha

de Santana.
D. José deixou o governo porque foi denunciado con10 es·b anj ador com os índios.
Pre·d ominaram os acontecimentos dos ultimos anos daquele
século inesquecível, que tanto tingiram de sangue os matos e cam-

•

pos de nossa ter ra.

E a eatequese :fracassou.

Prof1mdâ repercussão tiveram tais a-contecimentos, e ainda
maís os g uias condut ores, arrieiros, carabineiros assalariados pa-

I

ra "bate-pnus 11 das bandeiras, jagunços e criminosos impunes que
desejavam, fugír d.o meio em que decaira1n, completavam o ajuntamento da preação.
Tudo isto formando massa h eterogênea, quase irresponsavel, furando sertõ'es con:to a pr ópria fatalidade em ma·r cha para o
Oeste ..
O poder civil ele então fortalecia a devastação.
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Essa mentalidade consubstanciada na c6lebre carta-régia de
1577, admitindo a escravidão dos gentios, ajudava o abuso.

A defesa dos Géo-centrais era sempre exercida então pelos
sacerdotes, po·r ém não tinham eles o apoio da Corte que não atendía aos r eclamos partidos das longínquas terras de Goiaz.
Para cúmt1lo, quando os padr.es cristãos s~ tornaram enérgicos, publicou-se o alvará de 7 de julho de 1775, abolin.d o o poder t emporal dos religiosos e passando os í11dios para o g-0verno
dos sargento·s-mores, capitães, alferes e meirinhos da colõnía, coín
jurisdição nas suas nações da Província de Goiaz.
Por alvará de 9 .de JVIaio de 1758 essa legislação tornou-se
extensiva a todos os índios do Brasil.
A despeit o desta odiosa restrição criada até 1758, nos anos
anteriores foram publicados avisos vários e portarias, atendendo
a casos isolados e locais de catequese e provendo sobre terras de
índios residentes em Goiaz.
•
Nas aldeias e~' que pretenderam r eunir os gentios foram
criados lugares de missionários com vencimentos de capitães do
'
~ercito, na patente de alferes ainda com gratificações, a criter io do governo local.
De vez e~ quando surgia um.a . a.ção meritória .
A história nos dá noticia de que na lei or~amentária de
1888 foi consignada uma verba de Cr$ 220.000,00\ 'tpara as despesas com a catequese dos índios de Goiaz e Mato Grosso, com u~a
.
especial dotação. destinada ao Azilo de orfãos indígenas de Belem.
•

Também no Pará a mentalidade da época era para a destruição dos selvagens que foram equiparados aos animais ferozes.
Enquanto isso, os tiranos do mato, l eigos ou religiosos,
iam persegujndo os índios para os encurralar nd§ florestas do
Oeste, tangendo-os a rifles para os pántanos de Mato Grosso, ser-

------------"'T""'
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tão a dentro, limpando os campos e serras da pr.esença dos gentios mais aguerridos; isto com crueldade :sistemática, até que o
índio passo·u a não confia·r mais em "Cristãos", que sempre agiam
a traição, procurando atraíl-os com .missangas e bijuterias para
mais facilmente trucidál-os ou fazêl-os cativos.
Essa dolorosa situação perdurou até que o general Rondon
tomasse a si a missão de protegêl-os, desde quando co·meçou o as.
sentamento das linhas telegráficas.
..\
Os Carajás foram as primjeiras vítimas da civilização, por'
que com a chegada do homem branco vieram vícios,
doenças e prejuisos físicos, a sífilis, o alcoolism,o, trazidos pelos conquista.d ores,
pelas bandeiras de preação e de garimpagem.
Até .então tinham ~ sua vida despreocupada, feliz e normal,
sem os males que 1haveria~ .de dizimar as suas aldeias e reduzir o
número de seus habitantes.
'
Perdurou até Rondon o terrível dilema para aprov.eitar o
selvícola e integrál-o, de qualquer maneira: ou o índio aderia ao
progresso ou deveria ser esmagado, ainda que por processos bárbaros.
Acontece que 11á uma fatalidade histórica presidindo a vida e os destinos humanos, e· .essa força criadora e m.a ntenad.o ra
•
de todos os princípios e regras do direito universal certam;ente foi
que determinou a direção que deveria tomar a política de proteção e localização do gentio em nosso país.
Vieram os Atos de 1831, os de 1845, os quais consagraram,
para sempre, o princípio social e humanittário de proteção, consi,
derando o selvícola como parte integrante da sociedade brasileira.
'

E foi José Bonifacio, o Patriarca, quem nos seus "Apontamentos para; a Civilização dos índios b,r avos do Im.pério do Brasil'', forneceu a estrutura para os estadistas da Republica, que pe74
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Pi·raructtns J>(>RCa.doR pelos Ca.rajás

,,

Bôto pescado pelos Cara.jás

lo famoso decreto n. 0 8.072 de 20 de Junho de 1910, criaram a

•

E~

cola. que .formaria,_teórica e praticam(ente, os elementos necessarios á solução do probJema indígena. ·
Ini'ciada a proteção e não a catequese, surgiram homens de
boa vontade á frente das iniciativas do Oeste.
Para Goiaz foi nom.eado Francisco Borges de l\1andacarú
ATaujo, o prim;eiro homem que desvendou o mistério da ilha do
Bananal, que varejou, quase s.ó, fazendo-lhe companhia dois funcionarios abnegados.
'
.
Procurava os Carajás arredios, valendo-se dos qt1e habitam
o alto Araguaia que levou como intérpretes .
•

E' justo consignar, aqui, homenagens ao seu heroísmo,

á

sua coragempbnegação' e á sua renúncia de toda a espécie, , demonstrando ardor social, domínio sobre si mesmo, mantendo a
mais absoluta mO'I'al 1entre aqueles que integravam as comitivas do
Serviço .d e Proteção.
Subiu o rrapirapé 60 leguas e mais 14 por terra.
Encontrou entre os Tapirapés (a eterna vítima das outras
tribos) toda desconfiança.

•

Ele e os seus companheiros pen.e.traram na aldeia privados
de qualquer utensílio e de roupas, que os gentios lhes toma1·am aQ
tTansporem os limites de seus domínios, e só restituira1n aquilo tudo, quando se convenceram dos bons intuitos e verificaram a sinceridade de Mandacarú Araujo .
.
Vivem'. ainda, em, Goiaz, diversos remanescentes desta ~n·
cursão, testemunhas da in·esquecivel cena da aldeia tapirapé.
Tinha havido um grai1de hiato entre a catequese dos padres jesuítas e o serviço oficial, e poude-se, então, constatar que
.
o gentio transmite, d·e ge-ragão em geração, as histórias da nacionalidade, as gt1erras e ataques cristãos, aos seus filhos e net os.
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E' justo mencionar que os últim.os padres católicos q1:1e fizeram a catequese, não seguiram o exemplo de Anchieta, Nóbrega:Luiz Yram e Antonio Vieira; por isso mesmo .foi que a antiga aversão do índio pela batina quase sacrificou o bispo D. Cláudio,
quando se aventurou a penetrar no Bananal, e, ta~bem, deu-se
mais tarde o massacre em que tombou o padre Pedro Sassiloti, virtuoso pároco de ATaguaiana, ~acrificado pelos índios Xavantes.
Informam que os chefes preadores usaram do estr atagem a
'
de vestir batinas para mais facil1nente r eunir os selvícolas.
Feito isso, t êl-os-iam aprisionado ou destruído.
Talvez o tenham feito mesmo de má fé, para incompatibilizar os índios com os padres, que era~ contrários á preação e aos
massacres praticados com tamanha crueldade.
E.stúpido ar dil destinado a .fazer que os índios se vingassem dos padres.
Esse ardiloso embuste deu o resultado de impedir toda a
possibilidade de catequese cristã e f omentou, ainda mais, o ódio
dos índios contra o civilizado.
O antigo presidente do Pará, dr. Francisco Carlos de Araujo Brusqu,e, em 1862, lamentou, em documento público, que os padres não quizessem saber d e catequese.
Pudera!
Os padres eram truciclados em todas as aldeias dos rios que
deságuam em Belem, porque os preadores e capitães .do mato fecharam para eles as portas dos índios do Brasil Central, por muitos anos.
Uma exceção muito honrosa, desde o Império, foi conseguida pelos Salesianos, desde os esforços do genial Melo Rego, do governo imperial, para a fundação das colônias Tereza Cristina, I zabel, Sagrado CO'ração, r io das Garças e S·a ngradouro, be11eficiando,
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porém, unicamente, os Boróros, com a finalidade de educar o gentio e integrál-o no convívio social como agricultor.
Estes padres conseguiram organisar uma excelente banda
de m,usica com os selvagens, a qual passou por Goiaz e foi ao Rio
de Janeiro tocar na Exposição Nacional de 1908, sob a direção do
Padre l\1alan, missionáirio evangelisador salesiano.
E ssas colônias são exclusivamente agricólas ; n elas se cuida
tambem da pecuária.
Os viajantes encontram os recursos necessários que lhes faltam para a travessia dos sertões.
São uma espécie de base em pleno sertão onde não faltam
pántanos, chapadões e serranias, pontilhando o vasto Araxá cuiabano, e onde a vida continua com o Telativo conf ort o das cidades, den1
tro delas.
A civilização dos Carajás é, em parte, atribuída á influência dos Bororós, que não são inimigos dos Gés-centrais goianos.
Contam qu{} os bugreiros profissionais costumam envenenar
bebedouros, deixar para eles panos e roupas que serviram a variolosos.

-

•
•

Eram postos em lugares atravessad0s pelos Carajás para os
destruir pela peste com as outras tribos r ebeldes.
Custou demais ao dr. Mandacarú conseguir que os índios do
Bananal aceitassem os seus presentes de roupa; geralmente eles as
queimavam ou as ent erravam, receiosos de efeit o maligno que· elas teriam trazido para toda a nação .
Só os do alto Araguaia estavam relativment e mansos.
Os primeiro~ presentes aceit os foTam pequenas harmónicas,
vitrolas, machados e f acões de mato.
Eles tinham admirado muit o os golpes de machado feitos nas
picadas de penetração, e gostaram, desta vez, da gentileza.
Antes disto, costum·a vam dependurar os berloques nas esta77
'

cas, como cruzavam. no chão tacap.es e f lechas em cima dos presentes deixados.
Contou-me um auxiliar de certa expedição religiosa que, em
•

1905, quando procuravam os Xavantes na serra do Roncador, estes deixavam d etrit os humanos sobre os embrulhos dos presentes e
fortes bordunas cruzadas no sólo em, sinal de -guerra.
Quellli quizer aprender as li11guas Xavantes e Carajás dever á ler "O Selvagje m", do general Couto de Magalhães, que é obra
valiosa e real.
•
O general conviveu com os índios de Goiaz, lVIato Grosso e
Pará.
D e novo pouco coletámos nesse sentidó.
Muitos escrev.eram r elatando os tristes episódios, entre~anto,
quasi nada foi aproveitado da lição que o passado nos legou.
Damiana da Cunha, que tanto trabalhou para amansál-os e
reuníl-os, sómente deixou alguns relatórios sem maior interesse,
preocupando-se em destacar a sua ação como catequista e professora, missão essa certamente meritória, porém adstrita a um estreito ámbito, pouco interessante pa1~a a ciência e para a elucidação que desejamos fazer.
As histórias que as avós contam aos seus netos são, todas
elas, da vida dos bichos, de monstros e encantamentos.
Muitas histórias dos índios foram transferidas para os lares
goianos, e, em noites de insónia dos bebês, as avosinhas contam-lhes
1

tudo quanto as índias maiores, do tempo do general, contavam aos
seus netos, no fundo da mataria dos inóspitos sertõ.es do Oeste.
A di:f erença é só d e ambiente.
,

o índio sob o desconforto do IDiato,

e o civilisado nos coxins

aveludados, em berços de arminhos.
As avós, em ternura, são identicas;

~s

as da selva estão

talvez tiritando de frio ao sopro gelado das noites chuvosas.
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CANOEIROS
UIDi pouco ao norte do município de Niquelandia habitam
os Canoeiros com os mesmos sinai s ca.racter-ísticos dos índios Xavantes.
São poucos, porém ague:rrídos e inteligentes.
Evitam o contacto com os civilizados e com as outras tribos; e, felizmente, já não atacam, como faziam antigamente; evitam as lutas.
Atribui-se, com fundamento, que não são refratários ao
rio os Oanoeiros, porque seus irmãos, os Xerentes, não usam "montarias" e nem se servem dos r ios, motivo p,o r que não os confundimos com a tribo bravia do rio das ~'fortes, serra do Roncador e
adjacencias, que habita agora terras contestadas :entre o Pará e
Mato Grosso.
Para justificação do que afirmamos quanto aos motivos pelos ,quais originara-se a ogerisa dos índios contra o cristão-invasor,
basta que se IDianuseie uma pagina da I-Iistória de Goiaz, de Alencastro:
"D. Luiz de Mascarenhas ma11dou 'rir de Ouiabá o celebre
sertanista, António Pires de Campos, para, mediante uma arró ba
de ouro, paga pelos mineiros de Vila Boa, vir fazer guerra aos índios caiap6s.
•
António Pires, á frente de 500 bororós, rompeu as hostili81

dades e levou as suas arni.as at€ Camapuam, de onde 'regressou para dar contas da sua sanguinária .e deshumana missão.
João de Godoi Pinto continuou a obra de conquista e dir1g1u suas armas contra os índios tapirapés_, fazendo, ne.ssa ocasião, algumas prisões".
Este foi o ponto de partida das grandes lutas.
As hostilidades praticadas pelos conquistadores ehegaram
ao ultimo excesso, tendo sido devastadas e reduzidas a cinzas muitas aldeias inteiras.
Em. outro ponto, descrevendo os acontecimentos de 1761, o

histo·r iador assim se manifesta:
"Por conselhos de João Manoel, o padre Passos tentou, .embora inutilmente, descobrir os Arraés e Martírios.
~

Tendo os selvícolas r ecomeçado as hostilidades, at~.cando os
comboios de viajantes, foram todos massacrados pela bandeira ao
mando ,d e Vitor António, criatura do Governador, e que mostrou
muita bxavura de envolta com requintada crueldade.
A bandeira, que custou Cr$ 8.000,00, não teve outra vantagem senão o extermínio de muitos selvícolas e a captura de alguns, que foram vendido s em proveit.o dos empregados da expedi1

ção.
~

Foi esta a última vez que, em Goiaz, se violou a liberdade dos índios, p.e la qual com espartana coragem se bateram, muita,s vezes, os abnegados filhos de Inácio de Loyola.
Foi ainda no governo :d o severo e honesto João 'ele Melo
que Vila Boa apresentou o triste e horripilante espetáculo de um
mercado de índios.
Custa crer que uml carater rígido e austero como o de João
Manoel pagasse seu tributo á contigênci& humana, tolerando na
82
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ALllV[ENTO DOS íNDTOS

Ovos de tartart1ga

•
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"Buritís'' e " Pindaíba" marginais
ao rio das "Mortes" e na cabe•
C~lr & de um "igarapén

sede de seu governo uma cena tão degradante e tão ofensiva á

•

nossa pretendida civilização".
Em outra fase da H istória:
" Por influência sua., organizaram-se quatro bandeiras destinadas á e:x,ploração dos sertõies ainda desconhecidos, principalmente do vale do Araguaia; mas f ora1n t odas mal sucedidas~ tendo
conseguido pouco ou nada, do fi m que tin.h am em vista.
Essa expedição, sob o comando do alferes José Pinto d~
Fonseca, composta de mais de 100 -homens e alguns intérpretes,
partiu em Junho de 1775 de Vila Bo-a e, depois de 15 dias de penosa viagem, chegou, a 17 de Junho, á margem oriental do Araguaia,
fronteira á ponta meridional da gr-ande ilha do Bananal.
Deu José Pinto ordem para que, no dia de Santa Ana, se
dissesse a primeira missa; e, em recordação desse fato, â ilha passou a denominar-se de "Santana''.
No dia 29 de Maio de 1781, entraram\ solenemente em Vila Boa 87 caiapós ao mando do maioral Angraiochá e cacique Xaquenonau. No dia 12 de Julho, em presença de nu1neroso concurso .e com assistência de to.dos os índios, foram batisados 113, tendo
Luiz da Cunha servido de padrinho aos filhos do maioral e d.os
caciques.

'

'

No governo de Fernando Delgado agitou-se a questão de
liny.tes com o Maranhão e, a 11 de Janeiro de 1813,• três naçõ~s c6ligadas, Xerentes, Xavantes e Carajás, sitiararn o presídio de S.
Maria.

O p essoal do presídio era pol1co e enfraqt1ecido pelas enfermidades.

· O comandante Francisco X avier de Barros relmiu imediatamente a sua gente: eram apenas 12 praças, disposta;s antes a
morrer do que abandonar coyardemente o seu posto.
83
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A ação travou-se tremenda e mortífera.
Quatro vezes tentaram os índios o assalto ao presídio e quatro vezes foram repelidos COirl: perdas consideraveis.

•

O comandante Barros, que recebera três ferimentos, reconhecendo ser pequena a guarnição para resistir a um inimigo tão
numeroso, ·r esolveu evacuar o presídio.
Ao anoitecer embarcaram t odos em, p éssimas montarias,
precipitadam'ente, e, sem piloto, entregaram-se á mercê .das águas.
Foi uma cena contristadora a fuga dessas 38 pessôas que
compnnham o. pessoal do presídio de S. lVIaria; devoradas pela
fome, acabrunhadas de sofrimen t os e entregues, no meio de tantas atribulações, sómente á proteção de Deus".
Virgílio Martins de lVIelo Fra11co, em -sua obra "Viagem á
Comarca de Palma", informou sobre os índios Canoeiros.
Couto de Magalhães é quem mais informa sobr~ este gentio cujos troncos são dos Gés-centrais, com os quais esteve em contacto, antes da calamitqsa divergên cia ao tempo de l\iliguel Lin()
de Morais e d·e Francisco Xavier de Barros, com, os incidentes da
aldeia "Pedro III do Carretão", de onde os índios passaram a odiar
os cristãos, e nunca mais voltaram os Canoe.iros e outros ao convívio social com os civilizados .d a era setecentista.
Nos pousos, de roça, estando em pleno sertão, nas distantes
plagas do Oeste (porque fui criado e passei toda minha mocidade
viajando·, fora inteiTamente da minha vocação e do meu ambiente), ouvia as narraçõies das atrocidades, crueldades e carniçarias
praticadas pelos capitães do mato, pelos varadores de sertões, da
era colonial e do Prim'eiro Imperio, á frente de bandeiras armadas á
'
procura do gentio
para matar.
Pior do que tudo quanto se p0ide fazer entre bárbaros, entre selvag.ens sem piedade.
84
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Sem o menor sentimento, esses carniceiros objetivavam limpar os chãos do Oeste da "praga dos tapuios", que constituia
um perigo contra a conquista e a procura do ouro.
O sr. Merbino Viana escr.eveu um belo tra.balho so.b re os índios do Brasil Central, porém esqueceu-se dos Oanoeiros, parentes próximos dos Xavantes e dos Xerentes, que :estão a des~fiar os
estudiosos.
Não há, em obra alguma, estudo especial sobre estes gentios, que hoje vivem no alto Tocantins.
Phol, ~filliet de Saint Adolphe, Castelnau, Saint Hilaire, todos afirmam que a denominação "Canoeiros" foi dada pelos garimpeiros portugueses quando entraram pelo Tocantins até o alto
Maranhão, porém nada adiantaram.
Martins classificou-os Tupis, com o que concordou o general Couto de Magalhães.

.

Ehrenreich classificou-os com.o Xerentes, Xavantes e até
achou-os parecidos com os Boróros.
Coudreau colocou-os entre os Caiapós.
Nelson de Sousa faz referência aos Canoeiros mas achou-os
parecidQs com os Carapés.

'

Finalmente, Teodoro Sampaio foi de opinião que eram dos
Xerentes, dada a semelhança física, há.bitos, costumes e anologia
integral nas maneiras e nas menores coisas da vida social, religião
e trabalho.
E' interessante a classificação de Couto de Magalhães, porque estes índios teriam vindo do sul e seus costumes e hábitos se
aproximam muito mais dos 11ábitos e costumes tupís.
E' tambem interessante o estudo feito desta tribo pelo general, que o fez com o testemunho de seus próprios olhos porque
85
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viveu muitos anos entre os índios e com o maior interesse, observando as coisas no próprio meio·.
Seu depoimento é

~ais

valioso e mais lógico.

Trata-se de uma nação arredia, que foi enxotada do convívid das outras tribos :e viveu por si mesma na parte mais alta do
Tocantins, sem praticar atrocidades nestes últimos 100 anos.
A professora Deolinda Daltro, que tanta fama teve na sua
época, não se preocupou de reunir elementos etnológicos e antropológicos, limitando-se á coletanea de ofícios, documentos e referências da imprensa á sua ação em Goiaz.
Durante os derradeiros anos da mineração e do ciclo das
bandeiras predominou em Goiaz o espírito de destruição contra os
índios que foTam considerados bugres indomaveis; e por isso mesmo, nivelados com os bichos do mato, co1n os irracionais, gérmens
de discórdias eternas.
'l'ribos inteiras foram devastadas pela pólvora dos capitães
,do mato, preadores de índios.
A própria corte portuguesa, a princípio 'benevolente, se
transform,ou em ri1im pela influência dos magnatas do ouro, cujos
interesses sempre fora1n, colocados acima dos da civilização e da
sociedade cristã.
A situação jurídica do primitivo ocupante das terras do
Brasil Central passou a ser precária, porque na CoTte assinavam
cartas régias protegendo o gentio, na realidade agressivo nos sertõ·es, dentro da selva, e o índio recebia o mais duro e cruel tratamento por parte do civilizado furador de mato, do preador~ de índio e do fazedor de futuras odiosidades entre seres humanos ...
Esta situação se prolongou até o termo da mineração do
ouro, quando a lavoura de Sã0 Paulo e os engenhos 'do
. litoral exi86
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giram operários para o

su~to

econômico do café e do açl1car, que

veio at é nossos dias do inefável Instituto do Alcool e Açucar.
Poderei citar a carta de 21 de Abril de 1702, regulando o
cativeiro temporário do gentio; a d e 10 d e Junl1 o · de 1726, em aditamento, proibind<> o alu.guel dos ser viços do índio a salario a
pessoa sem idoneid.ade, a jl1ízo do governo; a de 8 de Maio de 1746,
cTiando ~a junta de superint endência dos assuntos indígenas; a
de 17 de Junho de 1747, prove11do sobre aldeamentos; a provisão
de 30 de Maio de 1753; a lei de 8 de abril de 1755, que regulou ,di'
ritos .d e familia índia e premiou com vant agens os que cont raissem.
núpcias com mulheres selvagens; a de 6 de Junho de 1755, concedendo liberdade aos índios do ,l\'Iaranhão; e outras, que eram depois anuladas ou restringidas por influências contrárias.
Prosseguia a conquista, a guer r a sistematica e o cativeiro.
E os Canoeiros, tais .quais os seus irmãos da serra do Roncador, do longínquo Oeste Brasileiro, nunca m ais quizeram: aceitar contacto algum com o homem civilizado e esconderam-se dentro da mataria das margens do baixo :Th1:aranhão, onde a civilização um dia irá incomodál-os para r epetir-lhes a hist6ria dos Xavantes, dos Caiapós e dos Goiazes qi1e as chumbeiras bandeirantes
exterminaram, na era setecentista, das marge11s do rio Vermelho .
•
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JAVAÉS
Esta gente se parec~ co1n os Boróros e CaTajás.
'
Os Java.és vivem em sociedade, em pequenos n11-cleos;

fa-

zem roças, alimentam-se de caça, usam bebidas fermentadas, rei
médios e tudo de sua própria manipulação. Distribuem-se em grupos de caça, de guerra e conservam fielmente a' tradição da tribo.
São superticiosos e tristes.
Os J avaés reconhecem um poder supremo que rege todas
as coisas do Universo, embora tendo uma noção muito grosseira
de Deus.

USO,S E COSTUMES
Esses indígenas têm avantajada compleição fisica, e especialmente os que são ,barq11eiros porque se formai-II\ ·e spadaúdos.
Têm a tez bronzeada, de um amarelo-opaco.
Os corpos são tatuados.
Olham semp re para o chão e nunca enfrentam os olhares
de quem os ab<Yrda.
1

Pedem tu do que vêem.

.

Gozam saúde regular, embora

verminados e anquilosados.

Sua noção de moral é, em geral, relativamente boa, acontecendo, entretanto, com_o se dá na sociedade grã-fina, de vez em
quando algum escandalo.
91
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Respeitam as familias, casam-se cedo, fazem festas familiares, zelam dos filhos e têm amor ás esposas.
Seus 'festins têpn algo de orgia-bárbara.
Os funerais são semelhantes aos dos Carajás.
Há entre eles cos.tu.mes muito bárbaros.
Os J avaés estrangulam o doente incuravel ou aquele que esteja. com gangrena manifestada.
E' para eles dever precípuo de caridade o exercício desse
assassínio, evitando o prolongamento da agonia por dias e noites.
Os índios desta nação têm muito nítida a consciência do dever e da solidariedade humana, tan,to que atiram-se ao rio cheio,
para salvar quem está se afogando, seja embora um estranho. 1·
Praticam o comercio, vendendo seus arcos,, redes, tecidos de
sêda de buriti, plumas, bonecas, trocando-as por armas e munições,
aguar.d ente, rapaduras, artigos· _para fumanteH, etc..
~
1

Quando pede~ tornam-se até amolantes.
Se alguem chega ao seu habitat, a caravana tem que levar
agrados.
Estes selvagens nunca restituem os objetos que pegam ou
que se 'lhes emprestam.
'
Durante as expedições auxiliam e acomp_aJ1ham-.n as prestando serviços como remadores ou pescadores.
Isto se dá nas folgas da sua preguiça, que é uma qualidade
de relevo da personalidade independente, indomavel do J avaé.
Dotado de um acurado instinto de perce-pção, o Javaé ouve,
á grande distancia, qualquer ruído, colocando-se de certo m·odo
~~.. Ç-~~
sobre a areia da pTaia.
Tivemos a prova desta faculdade, quando não a possível
" a passagem de um motor pelo lugar em que nos achávamx>s; e o
índio javaé avisou-nos que estava ouvindo um ruído, ou barulho

--

~
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que parecia ser de um motor que vinha subindo o rio, o que se

,,

confirmou muitas horas depois.
Tivemos a informação dos tripulantes que, naquele momento, estariam a mais de cinco leguas dali, rio abaixo.
ORIGEM DO JAVAÉ

Qual a verdadeira origem destes índios~
.
Tem sido esta uma investigação qu~ vem preocupando os
,e spíritos ilustres que tentam desvendar o mistério da presença,
nestas paragens, de homens de raça amarela.
Os escritores querem nos convencer de que existiu um:a antiga ligação, desapaxecida por algum cataclisma, que cortou o cam,inho que os mamíferos da Asia abriram; para a América, e. -por
onde as raças primitivas passaram e não puderam voltar.
O Dr. Viana, estudioso de antropologia, publicou interessantes informes sobre nossos selvagens que, com a devida vênia, registramos, sem que isto represente o nosso pensamento. _
"O gentio A.kuem ou Xerente, segundo os elementos etnológicos, pertence á mesma e gr ande divisão do Xavante, sem, contudo, com ele confundir-se.
Representa, talvez, mn dos mais nobres ramos dos Gés, que,
na ultima década .do seculo passado, dominavam as duas margen.s
do alto Tocantins, amedrontando, com as suas constantes incurs~es, incipientes povoações ali · em formação.
A grande tribo A.kuem, a despeito dos esforços envidados pelos Capuchinhos no sentido .d e civilizál-a, se acha hoje reduzida de
75%, tomando para base o crescido de seus membros 11á 50 a)los."
Os atraídos ao convívio dos civilizados foram levados a diversos aldeamentos, assim denominados: '' Quité-Cré", cuja tradução é "Barreiro d 'Anta''-, existente no arraial conhecido por "-.Pa1

)
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nela de Ferro", á margem esquerda do rio Tocantins, na divisa de
Goiaz com i\tlaranhão.
Nesse aldeamento contavam-se 98 crianças e sete indivíduos.
· "Cidaran", ellli português "Veredão, situado na margem direita do mesmo Tocantins, com 41 crianças e cinco inválidos.
"Sacr.epra", que quer .d izer "Boqueirão do Funil", abaixo
do Lageado, mais ou menos a duas léguas do Piabanha, com 60
homens, 71 mulheres, 29 cri,anças e dois individuQs incapazes para
qualquer trabalho.
"Mirim-rópe", em português " J\1ato Limpo", no P1·ata, ribeirão Cachoeira, existente na margem esquerda do Tocantins, acima da confluencia do Son.o, com 52 homens, 58 mulheres, 28 crianças e quatro velhos.
"Brum.ucaré", em português "Rocinha", no ribeirão dos
Goiaz, afluente da margem esquerda do Tocantins, com 44 homens,
49 mulheres, 17 crianças e dois velhos.
"Nhoron-tó-ú-dê-errhú", que quer dizer," Ananjal", em Morrinhos, cabeceira do Piabanha, com 41 homens, 17 mulheres, 11
crianças ·e u~ velho.
"Nhoron-ró-zaured'', em portugu&s "Cocal", com 19 homens,
23 mulheres, sete crianças e um velho.
"Zezauded", que significa "Barra-Larga", no Gorgulho, ribeirão dos Bois, na margem esquerda do T.ocantins, com 19 homens, 22 mulheres, seis crianças e dois velhos.
"Nhoron-zaured", em português "Coqueiro Alto", em São
João, na margem esquerda do Tocantins, com 16 homens, 19 mulheres, cinco crianças e um velho.
"Z11erê-Guerizê", em portt1guês " O Catador do Alto", na
f r alda da cordilheira, vinte léguas de Couto de Magalhães, com 13
homens, 17 mulheres e oito crianças.
94
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"Nhoron-ro-zaurê que rrhú", em português "Palmeiral", em
Provincia, com seis hom,ens, sete mulheres e três crianças.
"LscTêf, em,.português "Nariz da Serra", onde o índio conhecido pelo nome de Nhoron rrhê, cuja tradução é "o que brinca com
coco de piassaba", vive com quatJ.·o companheiros.
Xerente e Xavante são denomin.açõles estranhas, pois os
primeiros conhecidos por Akuem, isto é, o mais notavel, o que está
acima, e os segundos por Sacreqúa (serrados).
Acoitava-m-se os A.kuens nas margens. dos rios do Sono e
Manoel Alves Grande, confluências do Tocantins, estendendo-se até
as fraldas da Mangabeira a leste, pela cordilheira a oeste, perambulando a.inda pelas margens dos corregos que levam suas águas
•
ao Sono.
Era esse o estado em qt1e essa tribo se achava, quando -áquelas paragens surgiu a figura do dedicado Frei Antonio de Ganges, missionario capuchinho, que os reduziu e aldeou em Piabanha, núcleo fundado por seu patrício, o missionario Frei Rafael
de Taggia, que deu a esse aldeamento o nome da pranteada ex.
imperatriz, D. Tereza Cristina.
Foi em 1841 que o capuchinho italiano Rafael de Taggia apareceu naquele sertão.
Logo no dia imediato iniciou o árduo h'abalho de .catequese.
Como começo de sua civilizadora ta-refa fundou, na "Passag.em; do Gentio", u1n arraial sob ~invocação ,de São· Pedro 'Apóstolo, denominação mais tarde mudada para '·Pedro Afonso", se-

-
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gundo a resolução n. 0 4 de 8 de Janeiro de 1849, assinada pelo então vice-presidente em exercicio, dr. Antonio de .Pád-na Fleury.
A ese aldeamento foram levados os índios Craôs, originários
dos índios Gés, parentes dos Caiapós.
A quatro léguas distante de Pedro Afonso fundou o mes95
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mo missionario um colégio, dando ao local a denominação de São
João, reunindo aí índios Xerentes.
O colégio .e ra destinado á instrução dos filhos dos índios
aldeados.
Nesse último aldeamento, segundo dados colhidos no volume XIX, tomo VI, da 3.ª serie, página 119, da Revista do Instit~to Histórico e Geográfico do Brasil, o numero de índios era,
a princípio, estimado em 2.136, elevando-se depois a perto de 6.000.
1

A aldeia "Graciosa" criada, em 1824, pelo brigadeiro R. J.
da Cunha lVIatos, na maTgem direita do Tocantins, junto ao ribeirão
Taquarussú, 12 léguas ao norte do Porto Nacional, teve inicialmente, como população indígena, 107 indivíduos, entre mulheres e
homens, número que se elevou pouco depois a cerca de 200.
Ao :furriel • E ste vão Joaquim Pires foi confiado, após sua organização, o comando desse núcleo.
Dispunha ele de quatro soldados para manter a ordem.
•

Esses cinco homens foram, porém, impotentes para resistiT aos ataques dos N oraquapés e Inharujupés, de modo que da·
obra ideada e levada a termo por Cunha Matos só resta hoje, como triste recordação, o nome do local."
1

E' fora de duvida que o nosso país tem evoluído de maneira
consideravel, que o progresso que o faz um dos primeiros do continente sul-americano exige, cada vez mais, o aumento de braços.
Por que, pois, seus dirigentes não resolvem enceta:r a obra
civilizadora iniciada no rio do Sono pelo capuchinho Frei Rafael Taggia, F~ei Ant onio de Ganges em Piabana, e Frei Francisco do Monte san Vitto em Tocantinópolis, com o duplo fim de
livrar os selvícolas da ignorancia total e enriquecer o país com elevado numero de homens aptos para a agricult1ITa Y
96

•
•
•

•
•

,.

•

•
CAIAPóS
Os Caiapós vivem, além da fronteira/ Taquarí, S. Lourenço,
etc. e não fazem incursões em, terras goianas, nem mesmo de passagem.
A nação Caiapó já não está em territorio goiano; acha-se
'

nos limites paraenses.
Foram as primeiras vítimas 'dos avent11reiros, dos bandeirantes e preadores do gentio.
Sua história, entretanto, teve o vasto cenário das paisagen3
centrais como testemunhas do seu heroísmo, das suas reações, do
seu valor e virilidade.
Suas aldeias
eram localizadas pelo ex.tremo das linhas atuais
•
de fronteiras com Mato. Grosso, onde se acham os rios Caiapó e
Camapuam, mas eles ;entravam, em Goiaz caçando e pescando.
1

Em 1780, a 15 de Fevereiro, no . governo de Luiz da Cunh a
Menezes partiu de JYiossame.des, aldeia fundada no dia 15 de no'Y.embro de 1774, uma bandeira com 50 portugueses e 3 índios para
tenta·r a aproximação com os Caiapós, sob o comando do cabo
J osé Lu.iz Pereira, antigo preador e combatente contra os índios.

•

Quando ·r egressou esse contigente, trouxe 35 índjos. .e o cacique Romexí com seu estado maior composto de seus guerreiro~,
sendo recebidos com honrarias pelo governo. ·
As festas que foram feitas pelo acontecido, impressionaram
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os índios, que se sentiram satisf,eitos com as honras que lhes concediam.
Uma velha índia, chamada Maria, uma das componentes do
cortejo de índios, Vieio a :falecer em, Goiaz.
Foi antes batisada com solenidade e, quando faleceu, foi
enterrada dentro da igreja Matriz com as honrarias concedidas
aos nobres e membros do clero.
Tudo isto cativou ao , "])lenipotenciario" da tribo, r epresentante ,do cacique geral.
1

.

São depoimentos históricos, que registro para fins cult11rais.
Angrahyochá, o principe .Romexí, assegurou ao governo
Luiz da Cunha a amizade d-0s Caiapós e este prometeu-lhe todo o
amparo e toda a assistencia.
Os ,maiorais desta embaixada foram. recebidos no quartel gen eral do governador, e dali seguiram todos para a Matriz, onde
assistiram a solene Te-Deum em ação d e graças pela pacificação
dos Caiapós.

Ai visita durou um mês, e da velha capital partiram. para
Mossam.edes, para verificação do tratamento que davam aos Caiapós, que ali tinham; sido domiciliados, e das suas condiçóles de saúde, alojamento, alimento fornecido aos selvíçolas, então reunidos
em colônia, por iniciativa de Luiz da Cunha.
O trato recebido da parte do governo para esta gente deu
.
luga~ a que os que estavam dist.anciados viessem VlVeT em PiIões e Rio Claro, o que aconteceu em 1781.
Desses pontos, os índios, em numero d e 237, sob o comando
dos chefes Xaquenau e Angrabyochá, par tiram para Goiaz para
'
uma segunda visita coletiva.

Aí chegando, foram recebidos com honrarias e considerados
hospedes oficiais 1durante um mês entre f est~s e alegrias.
100
•

•

Tudo isto devia durar muito pouco, conforme veremos linhas adiante.
Mais de uma centena foi .batisada na l\iatriz de Goiaz, recebendo nomes cristãos, em 13 de Junho de 1781; e deste ato foi
testemunha a sociedade representativa de Vila Boa, sendo padrinhos o governador e principais homens da epoca, e madrinhas as
suas mulheres.
O sacramento do batismo foi praticado pelo vigario João
Antunes de Noronha.
Esse pessoal foi domiciliado em colônia na Aldeia-Maria,
cuja inauguração se deu no dia 16 de Julho.
O nome foi escolhido com o interesse de agradar á soberana Maria I, para conseguir dela as s~patias e graças para a nova
política inaugurad.a do tratamento dos bugres.
Novo acontecimento desta natureza teve lugar naquel~ ano:
outra leva, sob o tacape do cacique Canampuaxí, no dia 27 de Setembro foi organizada.
A nóticia destes triunfos ecoava tanto n~ selva, no domíriio
dos selvagens, como entre os cidadãos deste país, que ficavam perplexos ante tão grandes ê.ocitos conseguidos do gentio caiapó, que
tinha tradição semelhante á .dos Xavantes dos ;µossos dias.

•

O cacique PupuaTê, em 1782, veio, por sua vez, com: 687 caiapós, dos quais 328 receberam o batismo .
Com este pessoal teve lugar o funcionamento das colônias
acima referidas e muitos foram os frutos espirituais, materiais e
sociais recolhidos; porém a mentali<l.ade de Luiz da Cunha l\ife11c.zes não teve sucessores e houve logo solt1ção de continuidade.
Alguns anos m,ais tarde sua obra estava sacrificada, cornprometida mesmo, pela intolerancia e pela imcomprensão dos res101

ponsáveis no governo; e já a esse te1npo os avcntuTeiros }laviam
transmitido doenças e vícios aos índios.
Habituados a prevalecer do trabalho e suor alheios, vivendo na época da escravidão africana,

estes

avenrtureiros davam

aos Caiapós um tratamento idêntico ao do eseravo.
Exploravam-lhes o trabalho e prevaleciam-se, quanto possível, dos seus bens.
Veio então a dispersão e renovaram-se as antipatias, as rixas, os ódios, as lutas.
Recomeçaram os conflitos de tTiste recordação, .tão crueis
e m;ortíferos; veio a decadencia das colônias, as transferências, de

uma i:>ara outra, de índios já relacionados e radicados á terra e 1ao
meio, resultando de tudo isto o mais completo fracasso.
Em Si. José os . Caiapós estavam sob a proteção de um destacado militar.
Ali se aplicaram severos castigos aos índios que se recusavam a trabalha·r na lavoura.
A aldeia tinha até então organização de comunidade: deveres e direitos identicos, tratamento igual para todos, e a nova or'

dem atrapalhou tudo.
Os proventos ·e l'ªl'l\ distribuídos, igualmente, de acordo com
as necessidades.
\
A produção pertencia á comt1nidade.

Os índios tinham, na semana, o descanso dominical, e um dia
de ferias no meio da semana derradeira do mês.
Parecia que tudo ia b em.

.

•

Passaram-se mjeses, e v~io então a nova ordem.
R epetiram-se os ·e rros de Aldeia l\'.laria.
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O ARAGL'.A.I.A. E:V[ IJEOPOLDINA

Vê-se

ltn1a

arvore nascida dentro do casco de un1 vapor

O Aragt1aia
•

Leopoldina

•

Também esta não foi muito long·e, porque os orçamentos da
Província não podiam suportar os encargos de tantas colônias de
índios que não devolviam as rendas, segundo a nova política oficial.
Repetiram-se, e1n S. José, os fatos e vícios degradantes introduzidos entre os selvagens, 1o hábito da embriaguez e do fumo
e sobreveio a desmoralização com o seu séquito de males moi:ais
e espirituais.
O Caiapó se transpoz, de um salto, do terreno da civilização
ao do objetivo da caça, porque a mentalidade tinha se transformado também no governo ce11tral.
Não havia mais política die aproveitam.lento do índio nem
se cogitava de índio, que era agora deixado de lado.
Cansados de sofrimentos, repletos de rancores e de ódios
p elas ofensas recebidas, os Caiapós reagiram, lutaram, praticarau!
correrias pelos ser tões, ameaçaram regiõ·es, depredaram fazendas,
destruíram, mataram e fo1·am recuando, rumo do Oeste, para homaziarem-se, mais tarde, nas cabeceiras altas do Xingú, e foram
se afundando.
Não hotlve mais senão a recordação dos primeiros trabalhos
do aliciamento, com a IJrofessora catequista Damiana da Cunha na
frente.
Aí estão, como recordação, os escombros das

aldeias

do

Rio Claro, Pilões, Maria I e São José, em que os tristes episódios
da era setecentista, das lutas sangrentas e das barbaridades dos
av.entureiros e preadores da época, deixaram escritos, numa epopeia inesquecivel, a fúria do seu poder destruidor .
E a procissão dos índios caiapós embrenhou-se no âmago
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dos sertões cuiabanos, para nunca mais voltar á terra madrasta do
í.n dio goiá.
São hoje o que eram no penúltimp século antes da inesqueciv.el odisseia sertaneja.
Dizem que a morte de Fawcet se deu, porque ele ia violar
o solo caiapó na fronteira dos Bacaerís além do rio Koluene.
Estes índios temem ofender aos Oaiapós e preferem prati•
car os crimes mais horr.endos a violar suas leis ou permitir que
alguem as viole.

•

.
,
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OS XAVANTES
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XAVANTES
· Tratarei superficialmente dos Xavantes, porque deles só temos noticias pelas incursões periódicas em terreno~ goianos, onde
vêm de passeio. .
Estes índios estão agora em terrenos cuia.banos, ocupando
a faixa compreendida entre o rio das Mortes e a serra do Roncador, em. Mato Grosso; a ,çabeceira do Xingú e os t erritorios liti•
giosos en+. grande parte pertencent.es ao Pará.
Os índios desta nacionalidade são .valentes, anti-sociais,
muito refratários á civilização e .contrários a toda aproximação
humana.
' .
Terão razõ'es jus.tas para isto?
Certamente que sim.
O que é preciso repetir é que o& preadores ·exerceram. muitas r epresálias e aprisionairam-lhes aldeias inteiras; fizram monstruosidades, que lhes foram contadas pelos maiores e transmitidas de geração em geração; e, naqueles tempos, era tudo justifi•
cado, ,de lado a lado, porque f ôra permitida pela Coroa a extinção dos selvagens que eram considerados fora da :especie hun1ana,
por textos de lei.
Todos se defendiam por instinto de conservação.
· Todos tinham razão.
Eram "bichos" que tinham a forma humana, seguindo
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conceito da época, mesmo de alguns fidalgos da Corte, que eram
pela "liql1idação" sistemática das tribos.
Das represálias recíprocas os "Xavantes" aprenderam a
considerar-nos como "perigosos animais da civilização", que s~
metiam nas s11as terras, que apareciam nas suas aldeias só pa l'a
matar, para roubal-os e cativar suas m·u lheres e os seus, com fito
sistemático da pilhagem e depredação.

•

1

•

A chegada do homem branco na tribo correspondeu sempre a uma calamidade inúnente.
A hbstória das incursõ;es pelo sertão á procura dos índios
entre o rio das 11ortes e Roncador, entre a serra do Duro e a dos
Xava.ntes, foi sempre repetida, entre nós e entre eles, pelos mais
antigos.
São episó.dios dramáticos da vida sertaneja, horrendas cenas d~ sangue desenrolada~ no seio da faixa de floresta que se
meteu no rio das lVIortes e no Araguaia.
l

•

Eles exageram as atrocidades que sofreram, a fim. de manterem a m~stica do ódio.
•
Pelos relatórios de todos os tempos podemos concluir que
os Xavantes são crueis 1na luta, insidiosos, inteligentes e astuciosos.
/
Têm organização quase militar e a seu modo.
Entre eles h~ seres inteligentes, talvez um chefe branco.
O Xavante é de uma robustez física a toda prova e tem
como o a1emão, acima de tudo, a disciplina militar, que lhes oferece orientação segura para a guerra.
'
Seus ataques se realizam ordinariamente pela madrugada.
Têlm eles um serviço organizado de reconhecimento e de
patrulha, no qua1 empr.egam todos os ardís, toda a dissimulação,
toda a camttflagem que podem:.

•
·
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Os indígenas Xavantes evitam o combate perigoso, nã-0 se
.
arriscam. a uma luta desvantajosa e têm paciência para negaciar,
assim como para esperar o momento azado de saltarem sobre a
vítima.
O X avante é astucioso para os enganos e t em habilidade
para desenhar na areia, na lama ou nos luga·r es visíveis, rastros
humanos de proporções exageradas para fazer constar que o homem xavante é de uma robustez física sem ig·ual, 1tipo de gigaute,
'
com,p leição fora do comum,
Ele criou o fantasma do bicho-homem e do arranca-língua.
E, no entanto, não passa de um tipo comum com a sua originalidade atribuida á presença de homens brancos que comandam as hostes e dirig-em o seu povo cóm inteligência.

•

E stes índios usam taro.bem deixar, propositalmente, na trilha dos outros, enormes cacetes muito semelhantes ás "mãos de
pilão" que chamam " bordunan com que massacram os jnjmigos;
isto significa séria advertencia de que não se deve entrar em terras da sua t·ribo.
Seu territorio é sagrado para estranhos .
Para atemorisarem os viajantes que transitam nas ca,noas)
eles se cobrem com peles .de guariba e se apresentam com,~ bichos,
qt1ando percebem que não há espingardas no meio dos homens.

•

Vem daí a lenda do homem alto de pelos com}pridos e negros que um jornalista apelidou de "King-Kong", cuja f ama correu pOT todos os quadrantes do Planeta.
•

Não passou de uma espetacular invenção dos Xavantes para afugentar em os garimpeiros e naturalistas que buscam, anualmente, a serra do Roncador, onde dizem haver um.a jazida de folhetas de ouro, alguns vestígios da Atlántida e chamariscos outros ; ainda outros que vfm á procura do coronel Fawcet, que a109
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creditam, estar prisioneiro dos índios, de vez. que ninguém levou a
sério o encontro do seu i1et o.
Está no rol destes engenhos a lenda do sapo-grande, que
•
põe feitiço nos itinerantes que ingressam na mata ,e os deso1·ienta quando os apanha falando mal do rio.
Este monstro nada mais é que uma ficçcão ardilosa criada
pelos índios para lança·r o terror superticioso e afastar as caravanas importunas que lhes 1espantam a caça e o peixe, que lhes
pedem as flechas, relíquias dos antepassados ou os troféus de gt1erra que, para eles, têm um valor inestimável.
Tudo isto sabemos dos Xavantes, porque foi aprendido co1u
eles em Carretão, quando estiveram em comum.
Relativamente á origem deste povo, que tão bem; se defende no seio da flor.e sta, nada s·e conhece :d e r eal.
S.abe-se que Couto de Magalhães esteve com ·el es, aprendeu
a língua deles e descobr iu preciosidades et nográficas .e antropoló•
g1cas.
O -velho senador Pompeu escreveu um trabalho em que s e
explicam, de modo geral, os costumes desse povo.
Nada esclareceu quanto á sua genealogia.
Aqt1ele. trabalho explica que as tribos dos Canoeiros, que
exerciam domínio desde Moquê~ até o baixo Tocantins, nação
muito guerreira e agressiva, vivíam já nesse tempo em constantes
lutas com os Xavantes; e, no entanto, ambas oonservaram os mesmos traços, os mesmos hábitos, O() mesmos costumes, parecendo
que descendem dos velhos Yaguás .
•

O DicionáTio Geográfico sustenta esta versão e afirma que
o aldeamento da foz do Manoel Alves Grande, na bacia do
, Tocantins, fôra assinalado em uma obra intitulada "Itinerário de Belem
e Palma" pelo dr. Vicente Fererira Gom.es, dando a distancia de
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180 quilo metros do Porto Nacional; mas l1oje, neste ponto, não

•

existe nenl1um ÍJ1dio desta tribo, a q1Le se homiziou além do Araguaia, no vale do rio idas Mortes, para os lados de Roncador.
...,E sta região nortense está ocupada pelos índios Craôs, de
índole pacífica, cujo domínio se estende para o norte de Goiaz.
O Diario de Navegação, do naturalista alemão Pohl, que foi
citado m.uitas vezes pelo ge11eral Cunha ~iatos, tambén1 relatou que
encontrou 1esta ge11te a 30 léguas do Porto Nacional, acrescentando que a tribo vivia em: paz, caça11do e pescando, e que havia ;enjoado da vida errante e se fixara em habitação coletiva na foz do
l\Ianoel Alves.
I sto vem comprovar que foram as

incurs~s

dos garimpei-

ros do século 17 que to-rnaram, os Xavantes índios ferozes, porque,
sem a noção de humanidade e de solidariedade humana, não queriam senão proventos fáceis, e pot1co se lhes dava destruir com os
r ecursos que a ciência e a indústria puzeram-lhes nas mãos.
Os gentios não podiam sobrepor-se aos homens armados e
a paz foi destruida para sempre.
Principalmente depois dos tristes
deia de Pedro III .do Carretão.

aeonteci~e11tos

da

Al-

O general Couto de l\Iagalhães, na sua obra "Viagens ao
Araguaia", achou que estes índios são d escendentes dos Carajás,
tribo então guerreira, da qual alguns remanescentes acompanharam os primeiros aventureiros descobridores de mi11as nestes sertões do Brasil, durante os anos de 1670 até 1770; mas esta hip6·te$e não tem apoio fora da lógica ded11tiva.

Bartolomeu Bt1eno da Silva, o velho A11hangt1era, se penetrou no sertão foi para capturar índios: e foi ter-se nos confins
dos Araés, onde encontrou com l\1anoel Pires de Campos (o pai),
111
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governador de Mato Grosso, que, por sua vez, tinha o mesmo obje-

tivo.
De lá trouxe varias tribos, que cativou.
Não trouxe mais porque as febres ali os dizimavam naquele temij:>o e não teve oportunidade de maiores êxitos.
Foi dificil prear índios porque as tribos foram. avisadas.
Os "comboios" de índios capturados, subindo o rio Vermelho á cata do Caiapó (que tinha aldeias m11ito proximas de :Thfossamedes e Aldeia JYiaria), regressaram a São Paulo para serem adestrados na lavoura do café.
Nesse tempo os Xavantes ocupavam ainda a zona do Manoel Alves Peq11eno e vinham da serra do Duro, onde, desde 1751,
viviam, os Coroados, os Aricobés, os Chariobãs, os Caiapós e as outras tribos, que, incomodadas pela civilização, foram se aprofundando sertão a dentro.
Deles alguns vestígios ficaram na serra, como dos Xavantes
que se meteram em; direção do Porto Nacional e serra divisora das
aguas do .Araguaia - Tocantins, que lhes herdou ó nome atual, onde fundaram aldeamentos.
O zelo deles pelas terras que defendem entre o rio das Mortes e o Araguaia, vai ao ponto de acompanharem qualquer expedição que é vigiada por meses seguidos, margem, a fóra, par.a
que os caravanistas não encostem do lado esquerdo, pois bá exemplo de que hajam! atravessado o rio para agredir. as caravanas.
Certa vez, um ministro protestante descia o ..A.raguaia em
viagem para Marabá e teve a necessidade de cortar um varejão.
Quando voltava para a canoa, lembrou-se ,à e que tinha deixado o seu facão de mato no lugar onde cortou o pau, e voltando
para buscal-o, encontrou já em cima dele uma enorm:_e borduna
cruzada com o porrete menor ; isto para dizer que recusavam o
112
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presente do facão e declaravam guerra ao atrevido que se arriscasse a violar a terra Xavante com a "maldição do seu pé de civilizado que onde písa deixa azar".

O protestante apanhou o facão e, apressadamente, ganhou
o barranco onde chegou já acompanhado de um.a patrulha, que
foi ao seu embarque até o meio do rio.
Também o sacerdote Pedro Sµ,ssiolote~ vigario de Araguaiana, desceu o .Araguaia, em 1936, para tentar um. contacto com certa
tribo e foi massacl'ado quase neste mesmo local onde o m~nistro
presbiteriano conseguiu escapar da furia dos nativos.
São muitos os casos desta nàtuzera e o testemunho das pessoas que furam sertõles mal aparelhadas, e, ainda assim, duvidam
da existencia desta tribo e do perigo que apresenta uma travessia
pelas suas terras.
Não desejo repetíl-os po·r que não é o meu objetivo.

O rio das lVIortes possui a sua lenda, a sua tradição e o seu
misticismo: trans1n:i te terror superticioso.

Há na história do rio e do seu reconhecimento feitos notaveis, desde os J esuitas ao tempo da colonização.

E' um rio perigoso.
Impressionante foi um acontecimento qi1ando do reco11hecimento e do levantamento feito pelo enegenheiro J. Rodrigus J aTdim, em 1890.
Era imprescindível t1ma linha de comunicação com Cuiabá,
pelo caudal estudado, apesar das suas 120 cachoeiras, com a celebre qt1eda da Fumaça.
Procedia-se também ao levantamento de coordenadas, rio
acima, e para tal fôra preciso organizar uma: expedição bem aparelhada.
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Esta e~edição foi até bem proximo .de Cuiabá, porém, em
certo ponto, os ú1dios Xavantes lançaram fogo na macega, que
jamais havia sido quein1ada.
Era para destruir todo o pessoal da e:x.pedição.

•

E' o golpe supremo que desferem.
Estava, esta gente, exatamente em um ponto de tabocal, por
baixo de uma grande cachoeira, de modo que não seria possivel ·escapar viv'alma.
O calor era imenso a .grande distancia no incêlndio.
Quando o fogo chegasse seria capaz de assar a todos.
O acalll(pamento tinha ficado a muitos quilómetros abaixo,
não sendo possível um.a ligação.
Rugidos pavorosos ecoavam, estrondos de tabocas,
semelhantes a uma invasão dum continente em guerra.

explosõ~s

Providencialmiente, quando já o fogo em colunas im,ensas
subia a dezenas de metros, pelos galhos mais altos das grande~
frondes emaranhadas de pauam, tabocais seculares trançados, ocorreu ao engenheiro uma ideia genial: procurou, num barranco
do rio, umi buraco de capivaras, lugar ·em que todos, debruçados
e com a respiração protegida pelas roupas, pudessem escapar ao
suplício qt1e os índios lhes haviam infligido.
•

Estiveram nas tocas horas que pareciam séculos.
O fogo passou por ali, terrível e tenebroso.
Foram horas tremendas de angústia e de torturas indescritíveis, que venceram, por :mjlagre, graças á inteligência e á calma do chefe da ·ex.pedição, que soube fazer mna retirada estratégica até 'ao salvam.lento.
Apesar do pavor, algo de belo e de maravjlhos:o tinha esse
incêndio.
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A fumaça ro.u dou a cor da luz ·do sol.
'
Estes índios, que são como os Gés-centrais, são dotados de
formidável i11stinto de observação, de lógica, ou melhor, podem
fazer depressa dedução das coisas, o que não se 1d á com os demais.
Desconfiados e traiçoeiros, são elementos perigosos, que nos
oferecem a morte, desde a bacia do Xingú até a cachoeira da Fumaça.
Foram as lutas do século 17 que criaraIDi esta ogerisa contra a civilização·, pois t inham todo o interesse em os eliminar, tocál-os dos seus territórios e a todas as tribos pacíficas ou não que
tinham seu habitat nas zonas de ocorrência de ouro.
Algum índio que escapava, embrenhava-se pelo sertão através dos pántanos, no ámago das florestas do Oeste, aguaTdando
o tempo próprio para a vindita, recalcando seu ódio contra a civilização com suas ambições e seus egoísmps.
1

Em Goiaz, aldeias inteiras foram destruídas, r eduzidas a es.
combros, ora pela fúria das bandeiras "civilizadorasn, ora pelos fazendeir os, recém-ocupantes de terras do Estado, em: r evanche vingando-se de a.tos praticados pelos "Tapuias" contra sua propriedade, irresponsaveis criaturas do mato que furtavam.-lh.es ou os
escaramuçavam com flechas e a todos os seus camaradas e pi~es .
Os índios guerreiros da nação Xavante foram seriamente
açulados por este recalcamento secular, que fez da gente de sua
raça um povó revoltado e indomavel; do qual o próprio Rondon
.
. conseguiu
. aproximaçao.
. ""'
Jamais
'

O Xavante ainda não aceitou o presente de catequese oficial,
r ecusa sistematica~ente qualquer entendimento e responde com
a cruz de bordu11a a qualquer sinal de amizade e a qualquer desejo
de aproximação.
Voltemos á origem desta raça.
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Há opinião de que ela é a mesma dos Akue~s ou Xerentes,
baseando-se nos elementos etnolôgicos e etnográficos, com a mesma
divisão, usos, costumes e hábitos.
Não acredito na sinceridade dos contactos noticiados pela
imprensa, porque o Xavante é traiçoeiro e não tem palavra.
AC'redito, entretanto, nas suas periódicas depredações, nas
costumadas rondas pelo Araguaia.
Os Xavantes, segundo alguns escritores, representam o ramo dos Gés que, conservando aqueles hábitos e costum,es, dom{inaram as duas margens do alto Tocantins, amedrontando e aterrorizando com repetidas incursões aos povoadores que se metiam
por aquelas latitudes.
Quem percorr.e os sertõ,es de Goiaz, no oeste, ouve, compungido, a história dos grandes cri1nes, ora contra os gari~eiros,
vítimas indefesas que nunca mais regressaram ao seu lar, ora dos
massacres praticados pelos índios, ora ainda pelos aventureiros
qu se internavam munidos de rifles, abusando dos recursos da inteligência alheia que lhes deu arm.as e munições modernas e dos
descuidos legais, para trucidarem grupos inteiros de aborígenes,
os quais, apesar disto, os te1n.em, especialmente durante a noite,
até a hora presente, porque é um crime contra a natureza, contra Deus e contra a Nação.
Eu nunca mataria um índio, porém não facilitaria expondome.
Quando o presidente da Republica visitou o Bananal,
manifestou o desejo de sobrevoar o territorio da serra do Roncador, a fim de conhecer as aldeias dessas tribos.
Segundo informações fidedignas, cada aldeamento é composto de um semi-circulo de cabanas em forma de ferradura, quase
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fechado, com uma linha de casamatas de

..

p~dra,

contoTnando as

mtalocas.
São destinadas ao fortalecimento do povoado, postos de
sentinela em que se agregam os Xavantes incumbidos da vigilan-

.

eia.
Isto ponde ser cinematografado e o filme se encontra na
Secção de Documentação do Ministério da .A.gricultm:·a e percorreu os cinemas do Brasil.
Na entrada do sem[-círcnlo está a casa ·do comandante.
Essas malocas têm o formato de uma cum:t>uca, espécie de
chapéu-de.-chuva.
São de capim ou de palha trançada, com uma abertura dirigida para o centro e outras menores para ventilação e vigilan-

.
eia.

Os aldeamentos ficam em lugares secos, em clareiras próximas de água potavel e de matas espessas.
São infuneras as aldeias.
A despeito da oposição unánime dos presentes, a ideia fixa
de conhecer de perto esse povo indomavel fascinava o sr. Getulio
Vargas, que demonstrou não ter o menor receio de uma pane que
poderia mudar o curso da história do País.
•

A com,õ.tiva oficial desistiu de opinar.
Todos os seus membros vaticinavam maus acontecimentos,
principalmente arrostando os perigos de um vôo sem informações
meteorológicas e o menor conhecin1ento da região dos Xavantes,
que é a serra do Roncador.
Joaquim Ferreira Mot1tinho, português, em sua obra "Notícia sobre a Província de Mato Grosso" (1869 ), incluiu o vocabu117

lário dos Xavantes, que coincide integralmente com, os vocabulários de Martius e de Castelnau.
A pagina 187 desse livro diz que os aldeamentos mais numlerosos estavam, em P edro ill do Carretão, em 1781, localizados
pela expedição pacífica de Miguel Arruda de Sá.
Há dive1·sas provas que in·d.u zem a crer na :presença de homens bran,cos entre os Xavantes.
Uma delas é o depoimento fidedigno do rev.erendo Hipólito Chevelon, da lVIissão Salesiana, que informou haver descido,.
em, 1936, o rio das Mortes.

Contou-me o reverendo que, depois do incêndio famoso do
"Rancl10 dos Padres", encontrou-se com um bando de Xavantes.
Nessa ocasião teve ensejo de observar que um grupo desses índios conservou c.erta distancia ,dos demais, formando! um
circulo em r edor de um indivíduo bTanco que não pode ser senão
illilt chefe, de vez que a atitude dos guardas era r espeitosa, e os índios não consentiram que ninguem se aproximasse dele.
Não é nova a notícia que chegava, constantemente, da existencia de chefe branco no meio dos Xavantes.
Estas foram dadas ao revdo. H. Chevelon por l\1am,biór a, da
aldeia de Gariroba; Arutana, da aldeia de Piedade; pelo carajáguia desta carav.ana e por outros carajás, Thao-Obarí, lVfiloá, Teaóro, Mambrióra Maloá e Trexihé, todos combatentes contra os Xavantes, que já viram o índio branco.
O Sr. Lúcio, fazendeiro em l\'1ato Verde, que foi um dos expedicionários que foram procurar os corpos massacTados dos missionários salesianos, :padres Fuks e Pedro Sassi(}loti, trucidados em
Novembro de 1931, no barranco de Santo Egídio, no rio das J\'.Iortes, pelos Xavantes, garantiu ao revdo. Chevelon que era uma informação ex.ata a da existência de t1m chefe b1'aneo xavante.
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Os Carajás informam que o branco sofreu de lepra e os Xavantes tinham feito a sua cura.
São testemunhas desta afirmativa os fazendeiros Leão de
Fontoura e Severino, residentes nas fazendas Mato 'Verde e Lagoa
Grande.
Willy Aureli, quando penetrou nessa perigosa região como
chefe .d a Bandeira
Piratinjnga, disse, em magistral artigo para o
...
"O Globo", do Rio, que os Xavantes armaram uma cilada ao seu
companheiro de expedição, Clóvis Pereira de .A breu; que consta.
tou depois, na lama, uma pégada de pés civilizados que eram inteiraIIWnte diferentes dos pés indígenas.
Dep!õe igualmente o S,r . Fredierico Straule, do Posto Adventista de Piedade, no ~raguaia.
O sr. De Willy foi duas vezes á serra do Roncador.
Sobre a sua famosa excursão todo mundo que o acompanhou
sabe dos perigos que correu, e os lances' impr.essionantes da sua
arriscada aventura.
Roncador, de anos, é uma tentação para os espíritos sonhadores e desejosos de emoçQes fortes.
Os roteiros antigos dão notícia de tesouros sem conta nas
suas rochas auríferas, de que Anhanguera deixou ·r oteiros.
Araés, Martírios, Roncador, são regiões que, no pensamento
do mundo, aparecem com rios forrados die pepitas e areias pontilhadas de grãos amarelos.
Para guardar esse eldorado fixou-se o dragão da fabula
que, no presente caso, é o índio Xavante, agressivo, bem diTigido,
inteligente e astucioso.
Os naturalistas procuram, nesse paralelo, vestígios de uma
civilização milenária, desaparecida p~los cataclismas cósmicos.
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Muitos anos decorrerall'.lj depois dos

acontecimentos

das

bandeiras.
Coube a Tristão da Cunha a glória de ser o pioneiro da pacificação dos Xavantes, logo depois da invasão de Crixás feita por
esse povo agressivo e anti-social.
Organizou, para isso, uma expedição de 100 praças, sob o
comando de José Rodrigues Freire, o qual tom~u alguns Caiapós
como intérpretes, porque a sua m~ssão era das mais perigosas.
Por haver sofrido um, acidente J osé Rodrigues, passando a
direção ao alferes Miguel de Arruda e Sá, ficou em Goiaz.
•
Muitos dias errou a bandeira buscando cautelosamente a
regiãQ infestada pelos gentios.
Foi preciso ter muita habilidade para fazer contacto com
a vanguarda dos índios, os quais repeliram, de início, todas as of ertas e ficaram ofendidos com as propostas de paz .
•

Houve, então, um período de hostilidades, durante o qual
os Caiapós aprisionaram alguns Xavantes, inclusiv:e mulheres e
crianças, para apresentál-os em Goiaz com alguns t-roféus.
Os índios presos, logo ao chegar, foram soltos pelo governador, sendo batisados solenemente; e a um deles foi dado o nome
de Tristão, como prova das boas intençtões para com os Xavantes.
As mulheres e criança§ foram tratadas com muito carinho,
o que agradou a todos eles.
E stes índios foram comensais, por algum tempo, do governador e f icaram no palacio do Conde dos Arcos hospedados algum
tempo.
Quando os julgou habilitados, mandou o governo levál-os
para suas aldeias; e, ao se despedirem, prometeram. trabalhar .pela
paz.
Acompanhou-os José Manoel de Almeida.
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Do trabalho destes rndios resultou virem mo:rar em S. Pà·
tricio, local que eles próprios esc<ilheram 'e onde o governador
mandou construir ha.bitaÇÕ•es para recebê-los.
Como eram muitos, ficaram divididos entre as aldeias

de

Salinas e Carretão.
Esta ficava na m.argem, do c-orrego qu:e tem. este nome.
Foi José Pinto da Fonseca, que já ocupava o posto d'C
capitão como premio de acção pacificaclora, quem resolvera o impasse perigoso que se havia criado pelo fato de não c.o ncordarem
com a sepaTaçao.

-

Ficaram todos eles alojados no Carretão.
Eram então cerca de 3.000.
A recepção de Carretão (D. Pedro III) foi dirigida pelo
padre de Crix.ás, Alvaro José Xavier, e pelo sargento Bento José
}!arques, e se realizou no dia 13 de Janeiro de 1788, sob o coman..
do do maioral A·rientom.o Saxequi.
O capitão José Pinto fez um disc11rso que ficou histórico)
porque consta da ata da fundação de Carretão.
Disse que o Capitão-Grande, a quem os brancos todos obedeciam e a quem ob.edeciam as naçJõ.es Carajás, Javaés) 1 Caiapós,
Xacriabás e Craôs, compadecido das misérias e penúrias que os
índios de Goiaz sofriam, tinha resolvido convidá-los a deixarem a
vida errante como bichos e virem: viveu:· entre nós, colni m,ais co·
modos, debaixo de proteção oficial, protegidos pela Rainha de
Portugal, que habitava do outro lado do mar, a qual o tinha enviado ali para recebêl-os e dar-lhes as boas-vindas de sua parte.
lVIandava oferecer-lhes presentes em sinal de eterna alian...
ça de paz, união e amizade eterna.
Disse ainda que naquele momento
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fa~ia,

co:m prazer, entt•e-

'

ga; a aide:ía, dos campos e ma.tas, ríos e bosques, ª tudo qua.llto vos-.

ias vis.tas possam alcançar".
Deu-se, a seguir,. a entrega dos documentos e a cerinónia
dos juramentos 1 que foram. assinados a 13 de Janeiro de 1788 pelo
cacique ge1·al Ariontomo-Saxi-Quí, pelo padre João Batista Gervásio Pital11ga, ,sargento Alvaro José Xavier, sargento-mór Bento
'

José l\Ia:rques, José Pinto da Fonseca, J\figuel de Arruda e Sá, e
lVIanoel J o~é de .Al1n,eida.
Ca1·retã-0 prosperou rapidamente.
Floresceu.
.A população em poucos anos subiu a 5.000, porque a Cru:.
r-etão afluiam aventureiros e gaTimpeiros que desejavan1 u11ir-se
aos Xavantes.
Estabeleceu-se a mescla dos garimpos ali .
.A. decadência de Carretão se de11 pelos mesmos motivos já

registrados neste livro: o abandono da política de prote<}ão.
Na Corte, pela

influ{~ncia

dos nobres que i·epresentavam li1-

teresses inconfessaveis, mudou-se a política de. proteção para a de
extinção do selvagem que deveria ser liquidado • como inútil á pro'

dução, de vez que fô,ra equiparado aos irracionais, tido como desconfia<lo e vingativo, traiçoeiro e indolente, não se justificando a
dissipação dos dinheiros da Nação .e do povo com o aliciamento de
umia raça inferior que não deveria misturar-se com a raça branca para não influir nos destinos futuros da Colônia.
Os Xavantes foram os

pri~eiros

a sentir as provocaç.ões dos

furadores de mato; estabeleceu-se, desde logo, o dissídio e voltaram, para nunca mais i·egressar, aos confins dos territórios do Roncador, rjo Koluene e alto Xingú.
Em Ca'tretão, depois çl.e tão carinhoso tratamento, começaram a compreender a inutilidade da sua renúncia das liberdades
J.22
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e das ·p rerrogativas,

pai"a

viverem em uomum -com oTguThosos mi-

l itares que não mais lhes davam. atenção, como levavam a ridículo

as s11as reclamaç.ões.
Não lhes r.econheeiam direitos nem levav:am a sério a o-rga-

.,

.nização política .e soeial da. trib-0 já mistU:rad.a .com a escória da 1-'a-

ça branca cheia de males -venéreos e de crimes .
Dia a. dia aum-entava a inaignação e lavrava a revolta surda contra o cristão bruto .e anti-social que red.:uzia suas liberda-O:es, es.c ravizav.a seus filh.os e mulhe·res e não respeitava -sellii ·d i-

reitos.
Veio .a reb:elião st1rd:a.

.
j

Romperam:-se as hostilidad-es <l:epois.
Os aventureiros um. dia envenenaram as suas cacimbas -com
eian1u·eto de potássio, eausándo-lhes, só -em uma noite, 500 mortes!
Er.a a hecatombe que chegava, porque em Lisbôa resDlveram que o Xavant.e Tebelado deveria ser extinto para limpa.r

os

ser tões, onde havia ouro, muito ouro.
SeU; regresso á região do rio das l\!Iortes significava a i11-

terdição dos garimpos e a guerra de exter.núnio 11essa região

do

Brasil Central

S. Patrício fico11 limpo de Xavantes que, r.e gressando por
Amaro Leite, rumo oeste, um atrás do outro, passos vagarosos, andrajos ás costas, armas ensarilhadas, tristes como os retirantes do
Ceará nas grandes secas, formavam uma procissão singttlar como
enterro sinistro de farrapos hum.anos, coleando as várzeas,

ho-

mens, mulheres e crianças, voltando para sua primitiva miséria,
que os chamava dos altos sertõies do Brasil para o exílio dentro
do próprio Brasil
Passaram-se os anos.
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Em 11 de

l~evereiro

de 1813, os Xavantes1 Canoeíros, Ca-

raj ás e Xerentes atacaram Santa 1\tiru:ia (hoje Araguacema) .

Este episódio vai no capitulo em que descrevo os Canoeir os,
porque, não intei·essando muito ao objetivo desta obra, fíl-o
dever de conciência, zelando da verdade

por

histórica~

ATROCIDADES XAV ANTES
Quem pei·ambula pelas cercanias de Roncador poderá ouvir os sinist·ros run101·es que as correntes dos Andes, soprando co·m
1

ín1peto, produzem nas perigosas gargantas da serrania.
D entro e fo1·a dos relfrvos, naquela impetuosidade

selva-

gem e ag1·essiva da Natureza, o Xava11te achou o seu habitat, desde que a Civilização .d o século .17 o baniu do Carretão t
Cheio de rancores e de ódios contra o cristão l
As ultimas víti1nas dessa tribo mortífera f o·ram

Pimentel

Barbosa, inspetor do · SPI, em hora infeliz designado pal'a a zona
dos Xavantes, e seus companheiros de martírio, Luiz l\1oreira, J oaquim 1\tiendes, Fredolino Torres, Domingos Carvalho e Oscar Grecoviack.
Este morticínio se deu ql1ando aquela gente p·r ocur ava contacto com estes ín·d ios para oferecer-lhes presentes.
Quando conseguir am falar com eles por meio de um guia,
Pimentel Barbosa, depois de um m-ês de estada em terra xavante,
poude estabelecer ali cer ta intimidade, sendo que essa região. proxíma da aldeia, a doze quilometros da serra, não tinha sido
tada pela expedição.

vIS1-

Pimentel Ba1·bosa p1·oibia t erminantemen te armas.

Preferiu mox·r er estupidamente e sacrificar seus companheiros, comparecendo ,sem el as numa nação perigosíssima, a fim de
captar a confiança dos selvagen s.
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Pimentel Barbosa não podia contar u-Om gl'upos ~rr-ante-s e
a riscos qu apareceTam. de sí1bito e tom.aram atit11de hostil, po1.jttlgál-os intrusos.
A 6 de Novembro de 1941, dois javaés afastaram-"Be um
pouco da tenda.
Aproximou-se deles um terno de Xavantes simulandt:> boas
intenções.
Avisaran1 Pi1nent-el Barbosa, e este, querendo mostrar eora,
.gem e demonstrar confiança, .d esarmou todos os seus companheiros, apesar dos visitantes estarem de bordunas.
Devagarinho os índios foram fazendo umi cerco ao grupo e
terminou por fechál-o.
Pimentel Barbosa não demonstrou espanto mas tentou rom•
per o circulo.
Neste momento os Xavantes, simultaneamente, desf·echaram
as bordunas nos cranios dos seis homens, que tiveram morte instantanea.
Correram ao rancho -e roubaram tudo que lá encontraram.
O triste episódio ficaria ig11orado, se os J avaés não tivessem
fugido, porque os J avaés não são funcionarios do SPI que se
deixam. trucidar como os antigos cristãos de Roma para subme...
ter-se sem .defesa, só para cumprir ordens superiores.
1
Lá pelas fraldas de Roncador um: t riste cemitério construido pelo SPI, com cruz·es rolíças e uma tabole,ta fixada, contendo
aqueles nomes : é uma ponta de lança da civilização, na iescalada
contra a barbaria Xavante.
Outros, depois de Pimentel Barbosa, foram trucidados nas
proximidades dos serviços da FBC entr e Roncador e Koluene.
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Passaram-se meses sem providências.

Outra expedição se fez para Teeomeçar: Francisco l\1eireles
com 12 companheiros atravessaran1 o rio das Mortes para tentareini de novo a perigosa missão, .e tendo o cemitério como ponto
de referê)ncia1 bem aparelhados e providos, embrenharam:..se na
:floresta que orla as cercanias de Roncador.
Chegaram no local exato onde fôra massacrado o grupo incauto de P~ntel Barbosa, e começaram a gritar algumas palavras xavantes convidando os índios a sa:ll·em do mato.
Em seguida visitaram os tumulos dos massaCl'ados, onde
viam cranios humanos e ossos colocados pelos Xavantes, em sinal
de am;eaça aos temerários que, de futuro, viessem a "profana:i"' as
terras que dizem suas.
Colocaram sentinelas em cima das árvores mais !esbeltas (a
região neste lugar é de
vegetação raquítica), escolhidas entre os
•
mais astutos que deveriam ser ~ntre os piões Idalino e Ladislao,
.
'
empregados do SPI e conhecedores da te·r ra xavante, tática traiçoeira dos índios rebeldes do vale do rio das Mortes.
O chefe Francisco Meireles não é um incauto como era Pimentel Barbosa.
Designado há cerca de 2 anos para a zona ::x:avantina, passou
a estudar a região e inteirar-se dos seus perigos.
)

Encarnai pTesentemente o Bandeirante destemido, porém
conserva seus dotes de espírito de homem moderno e experiente.
Dormitavam os camaradas incumbidos do serviço de sapa
dos estirõ~s pela ma,ta, usando o estratagema de armarem; suas
redes dentro do rancho, 1encherem-nas de roupas e cavaremi no.
solo, ao lado, buracos profundos em forma de sepultura.
'

Forravam-nas de capim e depois as camuflavam com ra126
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Oarn:pos alagáveis junto ao " Corixa da. Baudadc"
•

"

Campos alagáveis entre os rios "Cristalino" e o das "Mortes"

mos, tapando-a'S, a fim de se defenderem das flechas e bordunas,

.

no caso de surpresas pela madrugada.
Apesar disto, os guardas se revezavam. em cima dos paus,
sempre atentos a qualquer ruído dentro da noite.
Muito tempo durou esta situação.
Logo que a caravana partiu pa:ra este ponto, teve noticia
de que os Xavantes haviamj atacado vários ·r anchos próximos e
esfaceladoj o cranio de duas moças e u'amerúna que viviam perto 'de
,

S. Domingos.
Partiu então a caravana. para este lugar com toda a urgêtncia, a fim de socorrer os s-0breviventes se os houv-esse.
Dias passaram-se, e TJinguem mais ouviu falar dos Xavantes.
S. Doming-os é um pequeno povoado-, que está situado a 350
quilómetros abaixo de Xavantina, com algumas dezenas de habitantes.
Dali a ca·ra"Vana desceu o rio das l\1:ortes em: uma can-0a e
os cavalos foram por terra,. até o lugar em que deveria ser iniciada a viagem montada, pela trilha dos bárbaros.
Nesta excursão ga.staram-se muitos dias durante os quais
foram toma.d as precauç.ões infinitas.
Voltando ao lugar do cemitério de Pimentel Barbosa, onde
os intérpretes chamavam os Xavantes em altas vozes, em certo momento os guardas gritaram: "OLI-TA O XAV1\.NTE ln.

« .

O m omento foi o mais terrível para os componentes da ex1

pedição.
Eram nunl'erosos os selvícolas e traziam boTdunas.
Suas fisionomias denunciavam o estado de contrariedade,
devido á presença dos intrusos dentro das suas terras.
O intérprete fê-los ver as boas intençõ·es do pessoal ,e ofe·
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J?"ectetr-If1es os·

pt~s~ntes qu~

íiruram trazído: cG11ta:s, pentes,

t@-

wuras, brincos, sanfonas etc.
Os selvagens se mostrai:am; intraitáveiS'.

Só não f ortin:ara:m: o· eel'co pe:rque tod~s- ostroitavam o pro·pósíto de

rea~ão

em caso de uma sm·presa, e tinham1 ar1nas

fé.

:mostra.
RetirarIDU-se s;em despedidas,. e algum<fB' hoTa&

apó~

Fran-

cisco 1\.1eire}es d.eixo-u. os "presentes" num j.:irau e dias depois vol.tou ao local na es.peranÇ}a de que os selvagens os tivessen1 rcolhid.&.

Te-ve a désÍlüsãa dê

v~Ios

ali eotno· deíxaram, comO' um des,-

p:reso por parte do povo mais bruto das s.e lvas brasileira,<&.
Outras tentativas fol'am feita.s pelo SPI 1 que tem esperanças de i·econduzir o Xavante- ao convívio social..
O Xavante, porém, é que não se esqueceu ainda do S. BaT"-

tolom1e1.1 realizado e:m Ca.rretão no- seculo 17, o-u então deseja m,anté1t eterno estadtJ de g·ue:rra contra o munda.
E' interessante repetír aqui que os Xavantes não residem
mais d@t'.to do Estado de Goiaz,
Costumam íazer excursões até o lugar em que as fronteí:ris atuais de Goíaz e l\IIato Grosso, qt1e são o Araguaia, se tocam
dentro de

um.à

grande área litigiosa que .está entre Roncador e o

Araguaia.
Est~e

índios já viveram em Goiaz e são agora cuiabanos e

páraenses, uma vez que deles só conhecemos superficialmente algumas malocas, ísto mlesllld de avião.

Fazendo aqui uma pausa, é interessante recordar que ess~s tel'ríveís selvagens são cãluniados muitas vezes e se lhes atríbu.em crimes e depredações praticados por outi"as tribos.
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Quel'.llr penetra na região de Roncador é porque tem muita
coragem.
Desde a ultima ponta de lança da civilização, que é Xavantina, não há mais encontro com cristãos.
Em São Domingos os assuntos de todos são os perigos e
doenças.
A gente fica impressionado de ouvir as narrativas.
'

E' prieciso ter coragem. para continuaT.
Com relação aos índios e ás doenças que se cóntraem na
região, as narrativas são de apavorar os mais corajosos que pretendem internar-se nestas matas perigosíssimas.
Uma história que nos foi contada sobre os B01·óros, já integrados no meio dos brancos, por exemplo, vem mostrar que não são
apenas os Xavantes os mais temíveis selvagens das Tedondezas.
Eles, certa vez, trucidaram a família inteira de um fazendeiro, roubando-lhe tudo que havia dentro da casa, inclusive roupa e dinb eiro.
Em consequencia de tais roubos, viu-se logo que o ,crime só
podia ter partido dos Boróros que eram os que se encontravam
m\ais p.e rto .d a propriedade do infeliz fazendeiro.

E, numa busca nas malocas, foi encontrado o que procuravam: dinheiro ~ roupas.

•

•

E o mais interessante é que, logo após a chacina, para despista.ir, os Boróros fizeram constar que o crime havia sido levado
a efeitq pelos Xavantes.
Outra tribo, também já civilizada - os Carajás - que habita as proximidades do rio das Mortes, mata para roubar dinheiro, entre outras coisas, - o que não fazem os demais índios.
E' que os Carajás em contacto com o branco sabem dar
129

'
'

valor áquilo que nós chamamos "vil metal" - e que1 a.pesar de
vil, todos o querem . ..
Com dinhe~ro no bolso (porque eles se vestem com.o qualquer matuto) podem tom,ar seu trago de paratí ou com:prar guloseimas no povoado mais próximo.
Entre outras coisas que nos contaram, causou-nos surpresa

a naturalidade com que os Carajás tiram a vida de qualquer pessoa, com o :fim de roubar, ás vezes, um objeto de insignificante valor.
Eles vêem, por exemplo, um canivete, um espelhinho, um anel ordinário, desses de alguns c1~1zeiros, nas m,ãos de alguém e
pedem-no logo.
Eles, de resto, pedem tudo, á excepção de roupas.
'

Se não são atendidos, enchem-se imediatamente de cólera
contra o sovina que, com o risco de ser assaltado, é morto na primeira oportunidade que se o:fere.cer ao selvícola, o qual só age á
traição, em lugares ermos ou longe de testemunhas.
São essas e muitas outras mais as narrativas que a todo instante ouvimos a propósito dos habitantes das selvas, onde, além
dos índios, corremos o perigo ·de encontra·r sanguináriaSi onças,
serpentes venenosíssimas .e enxames terríveis de mosquitos transmissores de um sem numero de moléstias, sendo o principal deles
o conhecido ano:felino inoculador da maleita, o borrachudo e a
morissoca preta.
1

Com relação ás n1.olestias da região se registra, entre outras,
um.a que mata em vinte e quatro horas e em que o enfermo expele
parte dos intestinos, sob atrozes dores.

•

Mas de t(}das a mais horrível, talvez mesmo pior que a própria lepra, é a denominada "fogo selvagem}'~)que transforma o
corpo da vítima, da cabeça aos pés, numa verdadeira chaga.
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Trata-se, sem dúvida, da mais pavorosa das enfermidades,
por isso que não mata logo mas dura cinco, dez, quinze, vinte anos
ou mais, levando, por fim, á paralisia os membTos do paciente.
Assim, fica o desgraçado sobre um leito, com o corpo completamjente ulcerado, sem !J,ção nos braços ·e nas pernas, sofrendo
dores incríveis, im;obilizado, á espera da morte, anos a fio . ..
E o pior é que se trata de um mal não conhecido (em S.
Paulo, segundo ouvimos dizer, há um instituto de pesquizas dessa moléstia) e cujo agente curativo não foi ainda encontrado.
Dizem, ser um miCTóbio. q_ue vive nos brotos do capim.
Indios traiçoeiros, f éras e mais fe1·as, ffiiOSquitos, doenças,
desconforto, longas viagens a cavalo ·e a pé, alimentação precária,
água intolerável dos rios, muito sol, calor excessivo, dormindo
dentro de covas ou em redes armadas nos galhos de árvores ... , eis
o q11e sofremos, e isso quando tudo corre norm;almente, nessa penosa arrancada rumo ao reduto dos ferozes Xavantes, ou de outra
qualquer tribo que o interesse científico ou de catequese exija de
,
nos.

•
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-CRAôS

Estes índios ocupam grandes tratos de terra que ficam abaixo do Porto Nacional, especialmente nas proximidades do Tio
~íanoel Alves Pequeno"'
USOS. E COSTUMES

Os traços característicos da tribo distinguem-se dos das outras, especial.mente pelo hábito de dilatarem os lóbulos, desde mui
tenra idade.
S-ão mais ou ~nos civilizados, fazem comercio, \rivelllj em
sociedade entre cristãos, misturando sua xeligião primitiva con1
a católica romana.
Como os demais caçam e p.escam.
Indolentes, víti~as da verminose e do impaludismo, s-ã o
uns índios tristes.
Ja~is sorriem, trazendo na fisionomia um ricto que impressiona á primeira vista.
As m,ulheres são muito feias.
Ocupam-se do lar com carinho, tratam dos filhos e vestemse precariamente.
'Dêm formas ríjas quando môças, e seios helenicos.
Sobre a moral .e sobre os costumes sociais estes índios são
135
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influenciados pelos padres do alto Tocantin.s que fazem a catequese do Porto Nacional e do baixo rio.
Por isso mesmo, t (lmi eles noção de boa moral cristã.
Os costumes cristãos vêm se infiltrando

entre as tribos
Craôs que descendem dos antigos troncos que habitaram a serra
do Duro, desde a

~poca

da colonização do Brasil.

F azem roças, enterram os seus defuntos, casam-se conforme o rito e a tradição Oraô, freqúentam os logarejos para buscarern. os objetos de suas necessidades.
Já não carregam flechas e objetos de gue·r ra primitivos; sabem, o manejo dos rifles, das outras armas de fogo e co11stantem;ente organizam e mandam comissõ!es ao Rio de Janeiro para
fazer em "cavações" co1n o presidente da Republica: pedidos de
roupa, medicamentos, armas e munições.
Sempre gostaram das fardas militares.
Entre eles há, ainda, antigas calças vermelhas do Exercito,
do te1npo da C'Olônia.
Os Craôs fizeram, também, parte dos massacres que man-

charam de sangue a penetração das nossas bandeiras pelos sertões inhóspitos, rivalizando-se com os civilizados em astúcia e em
crueldades.
Contam que entTe as proprias tribos houve grandes morticínios, mesmo extermínio completo, até das crianças recém-nascidas.
•
Craô contra Craô.
Se a missão cristã do baixo Tocantins, que tem, auxiliado
eficazmente a ação civilizadora para a captação destes índios e dos
outros, não tivesse vigilado o interesse dos selvagens, ainda
hoje teríamos o espetáculo degradante da destruição coml as ar mas autom.áticas dos aventureiros, que a civilização lhes vendeu,
13~
•

'

os quais não têtm escrúpulo de fazer uso delas, metralhando criaturas indefesas que vivem degradadas no sertão, sem assistencia
e sem apoio social, sujeitas á malária e ás febres infecciosas.
Ainda há b'em pouco tem.;po se soube que, em Marabá, houve
uma grande carnificina praticada contra os índios das tribos errantes que descem e sobem: o vale do grande rio.
Em certa ocasião acusaram, a esses selvagens, de roubo de
gado nas margens do Manoel Alves Pequeno.
Indignados com a "calunia", mandaram u1na numerosa comissão ao Rio dar parte ao "Papai-Grande", do absurdo que se
lhes imputava.
Ladr61es de gado 1
Quando ouvido o cacique, disse solene : " Indio Craô não fur~
ta. Gado está sumindo não é Craô q11e faz ma.tula, e sim onça".
(Depoimlento do chefe ao del egado de policia) .
Foi assim que a singular e1nbaixada desobrigou-se da sua
missão de honra junto do chefe da Nação; e, efetivame.n te, os naturais civilizados da Tegião informam que estes índios são hones·
tos e bons, salvo algum engano ou melhor juizo.
A onça ficou com toda a responsabilidade dos furtos de
gado.
Afinal não houve nisso nenhum exagero, porque o Craô jamais foi amigo da onça, e podia jogar para cima dela todas as
faltas.

CARACTERES DO ORAO
O Craô tem o corpo cbeio, troncos robustos e espadaúdos,
cabeça grande, p escoço curto e grosso, peitos avantajados, mãos
pequenas e grossas, ·r osto laTgo e chato, sobrancelhas arqueadas,
olhos pequenos, negros e um pouco obliquos, semi-fechados.
O nariz é pequeno e pouco saliente mas bem conformado,
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fossas naza1s largas e expostas, vistas pela frente; as maças do
rosto são salientes, boca grande, labios grossos como os do negro.
O queixo grosso, orelhas grándes, furadas, co~ um talho
oblíquo no lóbulo inferior.
O peito é d·esprovido de pelos.
Os cabelos são lisos, comp·r idos e sedosos.
O olhar é vivo e selvagem.
O Craô observa com o olhar de suíno, denuncia sempre um
ánimo desconfiado e suspeitoso, qualquer cousa do olhar de animal
feroz.
Não o é, contudo; pelo contrario, presta-se a atender com
solicitude ao que se lhe pede.
'' HABITAT''
Os Craôs de Goiaz vivem nas margens do 1'.Ianoel Alves P equeno e alto Tocantins.
Os seus maiores, desde o alto Maranhão até o ·r io Preto, opuzeram-se con1 veemência á invasão .d e suas t erras por homens
brancos e, por mttltos anos, im\I)ediram a colonização nessa re-:
gião do país.
Segundo Teodoro Sampaio, os Craôs maiores pertencian1 á
familia indígena dos 1iacamekrans, remanescentes dos Ti:muiras,
que tiveram seu habitat no Tocantins e foram destruidos pelõs
bárbaros preadores.
Eles ocuparam toda a extensão de terras que ficam entre
o Manoel Alves Grande, alto !\[aranhão e o vale do Tocantins.
Eram vizinhos dos Xavantes, Norocoagês, Angulagês e tribos do Piauí.
E1n 1809, o capitão do mato Manoel José de Assunção fez
uma batida contra os Xavantes da serra do E strondo, submetetl138
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os ao cativeiro e reuniu os demais em aldeia na margem direita dJ
Tocantins, batizando-a com o nome do Imperador D. Pedro .

•

1

A história dos Craôs começa daí,

~

está cheia de sofrimen-

tos, tráfico de escravos e trucidaçõ-es.

HISTõRICO
Em 1815, Francisco de Paula Ribeiro em inissão oficial visitou a aldeia de Pedro de Alcantara e ínformou que os Ctr aôs tinham aprendido a negociar -escravos, faziam guerra aos vizinhos,
aprisionavam-lhes os filhos para vender aos preadores. (Roteiro
da viagem ás fronteiras das capitanias do l\iara:nbão e ·d e Goiaz,
1815, R. J . H., tomo X, pagina 14) .
Nesse tempo os Craôs se tornaram muito nocivos e audaciosos, dada a ambição com_que o civilizado os contagiou.
Frequentava a região um aventureiro chamado, Capitão
l\iorgel, indivíduo de maus instintos, que os instruira cm hábitos
.
de guerra contra os gentios vizinhos, com o fito de prcar mm_tos escravos para um tráfego rendoso, que ele mantinha.
As p,r incipais vítimas foram os gentios Ca.naga.lgês, que eram
de índole bTanda e humilde.
Tais índios, como escravos, eram vendidos em Belem.

.

Os Xavantes foram, nessa época, os

seus

imJ:>lacaveis nn-

m1gos.

•

Esta nação, que viveu por muitos anos no 1Iànoel .Alves
Grande, os enfrentava duramente .
1.

Estas lutas não orereciam.. prisioneiros para o cativeiro, e
defendiam-se com vigor, fortes, valentes ,e invictos .
..Acontece, porém, que da lt1ta de Xavantes com Craôs

e-

portugueses, resultou o ódio secular pelos cristãos desde o eom139

..

bate mortífero com a bandeira de Manoel José de Assunção, de

tão triste recordação.
'
Os Craôs aliáram-se com a bandeira de José Pinto de Magalhães, em 1810, sob a direção do cacique Apuicrif a serviço dos
traficantes e vivetl com a tribo por muitos anos.
Esse chefe era de índole b:r anda.
Quando chegava uma bandeira portuguesa1 vestia-se, ado1·nava-se con11 suas insígnias e fazia visitas, pondo na cabeça uma
antiquíssima cartola que adquiríra dos cristãos.
E sta cartola dava-lhe um aspecto ridículo .e pitoresco.

Os índios Craôs, não querendo mais sua direção, envenena1·am-no em certo dia.
Sem um chefe passaram os Craôs á pilhagem, indisciplinados, depredado1·es e lad1'6es perigosos para a vida dos fazendeiros, dos criadores e viajantes desavisados.
Volta1·am á st1a condição primitiva e brutal, que haviam
perdido há a11os, e viveram assim e:roi anarquia como vagabundoc;;;,

até quando fôra reiniciada a cateq11ese religiosa do alto Tocantins.
Desde un1 século, que vivem na indigencia numa região po•
bre de ca.ça ainda que mui rica de peixes, porém pouco sadia .

Sofreram e sentem, ainda hoje, a improdutividade do solo,
porque o Tocantins, nesse particular, não fixa o l1omem senão

nas suas terra6 marginais.

O resto é de gerais, campos dilatados, imensos, com peque.nas ondulações, cheios de alcochoados

pitorescos, várzeas

sem

matas, onde é difícil a vida agrícola e íngrata a natÚreza.
A fama dos Oraôs, com o assassinato do cacique Apuicrit,

correu mundo; eles se viram isolados do convívio social, repelidos por toda a parte, e a sua situação entre os Gés-centrais não
era das mell1ores.
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Malfeitores, nómades, preguiçosos, catadores de cocos e de
frutas, ladrões de gado, incendiado·r es de' campos alheios e roças,
eram um pesadelo.
1

Alimentavam-se de bichos imundos, tangidos pela fome:
calangos, giboias, gafanhotos, formigas, tamanduás, camaleõ'es etc.
E ssa crise passou com o tempo.
Progrediram..
Veio a bonança, veio a localização, chegou afinal µma vida
melhor; contudo, um século depois a moral Craô não tinha evoluido muito.
A sua amizade é sempre interesseira.
E' desconfiado, traiçoeiro, e não vai muito com a cara do

cristão, n.em com as dos padres católicos, que respeita mas não
estima.
Não gosta do nosso convívio, nem da nossa alimentação, costumes e hábitos.
O homem não usa roupa senão quando vem á cidade, e a
mulher põ~ uma faixa de tecido grosso ou de palha fina, qual folha de pan·eira toscamente usada para constar que está vestida.
Entre Craôs o homem só se casa sendo maior de 25 anos, se
deu antes prova de robustez física e valor militar.
mulheres não guardam resguaTdo algum após o parto,
que se dá á beira do i·io : lavam-se na água fria assim como á criança e vão-se embora para suas casas.
Âs

Os maridos vão para os 1leitos durante •muitos dias.

•

A autoridade é distribuída por grupos de homens que são,
por sua v;ez, comandados por chefes de grupos maiores, e estes,
pelo maioral da , nação.
Não há pena de morte entre Craôs.
141
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Quanto ás famílias, de ordinário são nun1crosas. e as fêmeas são férteis.
As donzelas são respeitadas e zeladas até o casamento.
Quando passam para o marido, compete a este zelar ou não.
A tradição os obriga a furar as orelhas e o beiço inferior,
para distinguir os guerreiros, em cujo orifício adaptam gravatas
de pau ou berloques de osso, eonform.e a cerimônia correspondente
ás condecorações repr:esentativas do mérito pessoal.
Para as solenidades usam a tatuagem provisória, pintando
formas bizarras e :fantásticas vríintas de frutas e de cascas .

.,

A satisfação de aparecerem nas festas da tribo significa a
mesma alegria vaidosa e espontánea de uma donzela da nossa sociedade quando exibe um vestido de luxo e um: sapatinho bonito.
Os Craôs tlSam muito mais as armas de fogo do que o arco, a flecha, a borduna, o espadão de pau roxo, o machado encabado para brigar, a faca e lança de taquara.
As flechas têm pontas de osso ou de taquara, ás vezes envenenadas com tinturas de , raizes das plantas silvestres.
As r e·sidências são baixas como as dos Xavantes e colocam-se em n1eio circulo, me.diando distancias iguais, simetricamente.
Ao centro da praça levantam-se os fogos dos festins. da
tribo.
A dança é semelhante á dos Carajás.
Colocam-se em; forma de circulo, batendo cada um o seu pé
1
direito no chão, e dando urros cadenciados.
A dança é proibida quando há luto na aldeia, .doenças ou
1
hajam os militares sofrido alguma derrota, hipótese e~ que os
folguedos se suspendem por muito tempo.
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Os utensílios das

c~as

são os usuais em todas as tribos::

potes de barro, cepos, jiraus, cabaças, instrumentos de pesca, panelas. :a.e argila cozida, pilões, esteiras, redes de burití e sacolas

de trança ete..
Quando vão ás cidades, fazem tudo para obter

fru.~das

usa-

galõ~s,

faixas e botões.
Os postos de tenente e de capitão são concedidos .aos maiorais da tribo e aos qu..e se destacam
por valentias nas ,guerras, .e<>,
mo tambem .por suas virtudes em, época d'e paz.
Nesse' particular, os Xavantes se distinguem, porque demonstram e aplicam1 os pe11dores militaristas na sua organização, na
defesa, na tática e nos sistemas de patrulhamento ou de espionadas,

gem.

'
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XERENTES
O Xerente é de cor de cobre mais ou mienos escuro, altura
acima da média, encorpado, cabelos duros, órbita saliente, maxilar inierior de angulo semi-reto, cránio grosso, pés grandes, olhar
triste e um pouco inteligente.
Não há fontes antigas onde buscarmos investigações sobre
sua etnologia.
1
Eles fizeram da nossa m esopotánia a sua pátria; e d esse

•

ponto, espalharam-se pelos campos regados pelos cursos dágua dos
tributários dos dois grandes rios.
Parece que descendem do ramo central que viveu na ser-

ra do Duro.
A melhor fonte para estes est11dos continua sendo a Revista do Instituto Histórico, em que o padre Silva .e Sousa, Saint
ffilaire, :à{artius, Vom Dem Steim e Ooudreau colaboraram bem ou
mal, mas de acordo com a sua era.

-

.

Silva e Sousa, em 1812, elucidou bem, esclareceu, ao tempo
da Colônia, assuntos que ainda hoje não foram mais aperfeiçoados pela investigação dos estudiosos e ainda são, em nossos dias,
as

princ~ais

fontes da História.

O padre foi um cientista bastante abnegado que muita coisa deixou para os estudiosos dos anais goianos e fez bastante neste setor de cultura.

'
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Em sua obra "Memoria sobr~ a descobrimento, governe>, população e coisas m~js notáveis da capitania de Goiaz", há notíc~as
r
relativas á catequese dos índios Caiapós, Carajás, Xavantes e
outros.

•

A respeito dos Xerentes informa que existia, acima da ca' aldeamento, cujos
choeira do Lageado, no Tocantins, um: vasto
núcleos se estendiam até os sertões do Duro entre o rio Preto e
o Maranhão.
Os índios acim.a referidos tambem habitavam, naquele tempo, as mata.s secas do tererno que fica entre o Tocantins e o Manoel Alves Pequeno.
No domínio de Fernando Delgado Freire de Castilho, o eapitão-grande que governou a PTovíncia, de 1809 a 1820, as aldeias
recenseadas eram sete e ficavam na margem dos,aflu&ntes do lado
direito do Tocantins, mais ou menos onde fica o Moquem.
O brigadeiro José Raimundo da Cunha Matos informou, por
sua vez, sobre os Xerentes, confirmando as asser tivas de Silva e
Sousa.
Ao tem,po da colonizaç-ão, diz o escritor referido, tentou-se
reunir a indiada toda nas seguintes povoaç·ões feitas para os gentios: São José, em 1755, para Craôs e Xerentes; e, reedificada esta aldeia p.elo capitão-general ~osé de .Almeida Vasconcelos para
residencia dos Caiapós, pouco valeu para a catequese;
Aldeia Maria, construida em 1780, por ordem! de D. Maria
I, para os Caiapós, .no M. de Vila .Boa proxirno do rio Claro; Carretão, em 1780, destinada aos Xavantes, Javaés ,e Caiapós; Salinas, em 1788, para os Xavantes e J avaés, todas no- municiipio da
velha capital;
São João das Duas Barras, no Tocantins; São José do Duro, em
l~
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1751, para os Craôs, Caiapós e A,ricobés ; Formiga, em: 1824, par a

os Xerentes; CaTolina, para os Apinagés .e outr os; \
Abaixo do lugar denominado Baliza, no rio do Sono, a Cocal Grande, no lado direito do ~lanoel Alves .Grande, outra aldeia.
Na revista da Sociedade de Geografia, do Rio, 1836, tomo
I I, 3.0 volume, paginas 28-38, consta interessantíssima informa-

ção sobre os :xJerentes, trabalho do cel. José da Cunha Lusto~a,
r elatório feito ao presid·• e nte do Pialú, em 1872.
ln.forma que José Feliciano de Oliveira, por ter ouvido do
capitão Sepes que escreveu " Apontamentos sobre os índios Xei..
rentes", afirmou que esta tribo, naquele tempo, tinha costum~s antropófagos, e só mais tarde deixara de praticar tais costumes.
P r eferiam os corpos humanos gordos, não desperdiçavam os
defuntos de sua grei em boas condições e até se consolavam por
haver sepultado seus parentes no estômago, o que mais os identificava com os da sua raça.
A bominavam os magros e aqueles que morriam de m.olestias repugnantes.
Escrever am sobre os X er entes :
J. C. R. l\.íiliet de Saint Adolphe, .no seu notavel Diciónar io G.e.o gr áfico, HistóTico e Descr itivo do Império do Brasil.

-

Sobre os Xer entes diz : "São índios gue·r reiros, d óceis, ativos, próprios pa·r a serem aproveitados en1 todos os ramos de indústria".
Auguste de Saint Hilaire, em " Voyage aux Sources du Rio
São Francisco et dans la _pr ovince de Goiaz", faz tambem detalhadas referências a estes índios, confirmando o que antes já foi
dlito.

Francisco de Castelnau, em " Expedition dans parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Ja.neiro a Lima" ~ em
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" Histoire du Voyage", 6 vols. (Paris 1850 - 1851), contribuiu com
fidedignos elementos informativos sobre os nossos Gés-centrais,
Xerentes, Xavantes e Craôs.
Os vocabulários dessas tribos são exatamente os reproduzidos por lVIartius, J. F. Moutinho e outros.
Diz que os Xerentes foram. ocupantes das margens do Tocantins, desde Carolina até o Peixe.
Classifica estas tribos co1110 pertencentes á mesn1a familia
dos Xavantes.
No vocabulário dos Xerentes inseriu 192 palavras, na
maioria idénticas ás dos Xavantes, que . falam um dialeto da lingua dos Xerentes.
R. C. Latham, em '' Elements of com.parative philology"
(Londres, 1862), escr eveu sobre os Carajás, Apinagés, Craôs, X avantes e Xerentes.
Carol Friecles Phil, von ~1a1rtius, na sua " Glossaria linguar um brasiliensis", co11signa o vocabulário Xerente de Castelnau,
e registra interessantes estudos sobre estes gentios.
Joaquim Ferreira Moutinho, portuguê-s, em ''Notícia sobre
a Província de Mato Grosso", incluiu o vocabulário dos Xavant es.
Kupfer tambem tratou dos nossos gentios centrais nas suas
monografias " Die Cuaapó - Indianer in Mato Grosso" " Zeitscrift D. Gés fur Erdkumde, 1870" e " Der Brasilia.nische Nrwald
und sine Benrohner" (Estermann 's ilustre dustsche Monatshefte) .
W appaus em Handbuch der Geographei un Statistick des
Kaiserroich Brasilien" (Leipzig, 1871), tr aduzido por Capistrade Abreu e Veiga Cabral.
Além destes, poder ei citar outr os escritor es que estudaram
os X erentes e Xavantes: Couto de Magalhães, em " O Selvagem",
cuja obra j á se acha r epr oduzida pela 4.ª vez ; J ames W . W alles,
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em '' Explonimg and TrabaJhing Three Thousa.nd mil& Trough",
Brasil (1886); Karl von dev Stein Hassler, Alfredo Marc, Paul
Ehrenreich, Henri Coudreau, H. Tapie, Grade Dominicano, 1913;
Frederic C. Glass, Paul Rivet, Archie Macintyre, e José Feliciano
1

de Oliveira.
Este ultimo, em Apontamentos relativos a.os índios do
Brasil Central", disse que os Xerentes são muitos supertici9sos;
deu informaçõ es muito detalhadas sobr.e as formas de governo, vida doméstica, costn.mes étnicos religião, cerimônias rituais, festas, lendas, sistema de numeração, conhecim.entos 1de medicina e
lingua.
Fei Jacinto Lacomme também contribuiu para enriquecer
o documentário relativo aos Gés-centrais, numa obra intitulada
" Salvemos os nossos índios" objetivando fins científicos e de catequese cristã.
H

1

1

Nelson de Sena, em ''Os índios do Brasil" (Belo Horizonte,
1908), como contribuição ao Congresso Científico Latino Americano, de 1905, considerou os Xerentes con10 índios do Araguaia,
corridos para o Oeste ·e para o Norte, em razão das lutas; e corrobora nesse particular, c0m Ehrenreich, no seu conceito sobre os
Xavantes, dizendo que são eles a mesma coisa: )têm o mesmo tipo,
a mesma cor, estatura, robustez, feições etc., porém são mais acessíveis ao trato com os civilizados.
Inácio Batista de Moura, em 1910, tarobem falou sobre os
Xerentes, e suas palavras estão de acordo com as .afirmativas dos
outros autooos citados.
O dr. Olegario Herculano da Silveira
lhador pelo aproveitamento do índio e sua
vívio social, afirmava que de todos os índios
os que mais chamavam a sua atenção eram
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Pinto, antigo trabaatração para o condo Estado de Goiaz,
os Xerentes, porque

•

eram adiantadas e trabalhadores, sobresaindo, nesse particular, entre todas as tribos do Brasil, Central. (J\tlensagem, de 1914:, ao
Congresso de Goiaz).
TRAÇOS FISIONôMICOS

Os Xerentes raramente aparecem por aqui, de passagem para o Rio.
São homens encorpados, de altura mediana, gróssos, musculosos, pele cor de cobre, variando .e ntre morenos .e trigueiTos,
cabeça chata, cabelos corridos, crespos, alguns anelados, olhos
pardos e pequenos, palpebr&s semi-cerradas, quase sem cílios, boca grande, dentes bons e despontados, orelhas furadas, cara chata, caixa toTaxica ampla, membros superiores bemi lançados, mãos
gI·andes, dedos grossos e rijos, unhas fortes.
As mulheres têm os pés pequenos, musculos das pernas
muito rijos, peitos flácidos, dependurados logo após o primeiro
parto.
As donzelas os têm muito rígidos, salientes, em forma de
taças, e corpo co1n formas beD'.lj feitas.
Os Xerentes usam um cer to oleo de máu odor.
Basílio de Magalhães pt1blicou interessantíssimo depoimento relativo aos Xerentes, que, com a devida vénia, comentaremos.
Informa o ilustre homem de letras que, apesar ·do contacto
permanente que têm os Xierentes 1 com os cristãos na zona de sua
•
influência e do transito, este gentio conserva certos usos e costumes como tradição da tribo.
O uso do amaxrilho simbolísa a "inocência", com 0 expressão de in"Wira abstenção da função sexual.
E' privilegio dos jovens, que o conservam como objeto sagrado, porque aquel es que violam; os preceitos do picons (bacri1

1
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dás) sofrem penalidades sociais, estigmas, apodos, apelidos pejorativos ( dubá burepibuman) e são expulsos dos lugares onde frequentam índias virgens.
Esses símbolos são retirados sómente pelo marido, e os dos
mancebos são partidos quando se casam ou adquirem viTilidade
após haverem atingido a idade de assumir a proteção de uma índia desa~para:da.
Geralmente, neste caso, assume a obrigação de levar uma
criança e um velho, que passam a viver sob a proteção do màncebo dentro da palhoça (naram), contra os perigos das florestas.
O casamento é festejado na aldeia.
As mulheres virgens enfeitam cGm flores os seus símbolos
de virgindade, nos tornozelos e na cintura, amarrados com cordinhas de sêda de buriti 011 de tucum .
•

-

Outro distintivo do Xerente é o furo do lóbulo auricular
nos homens depois dos oito anos.
E 's te sinal obj.e tiva também) obter éxitos em pescarias e caçadas.
Para o espírito religioso do Xerente é uma espécie de iniciação mística que coloca seus filhos sob a proteção dos génios e
dos espíritos dos antepassados que ajudam na luta pela vida e
contra os acidentes das selvas.
Espécie de talismã índio.
A sepultura do gentio xerente é cilíndrica~
O morto fica ,assentado.
Junto ao cadaver colocam-se objetos de uso, alimentação
para alguns dias : beijú de farinha de aipim e um.a cabaça d 'água.
.Antes do enterramento tem lugar a cerimonia fúnebre, que
consiste num alarido que se parece comj uivos ;de lobos em noite
de frio, todos chorando o defunto.
,
l
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Essa prática tem a virtude de perpetuar, na tribo, a solidariedade huma.n a e social, porque todos são 1obrigados a prantear
•
o morto, embora não tivessem amizade durante a vida ou fossem
mesmo indjferentes.
Demonstram, outrossim, o amor que têm entre si, o valor
da união, o n1erecim.ento do indivíduo que nas horas amargas vem
testemunhar o seu altruismo.
Â religião do Xerente é dupla.
Uma que recebeu dos Capuchinhos, qu·e foram os primeiros catequistas do Norte de Goiaz, na era em que os J.esuitas do
Pará s11bíam os rios á procura de ouro e de almas para salvar.
E sta eles mal assimilaram e consiste no batismo, no r espeito
aos domingos e dias santificados e em ot1vir as missas.
Â outra é a tradição da tribo, superticiosa e mística, e evita os Xerentes ensinar os mistérios da sua crença.
1

Quando são interrogados por algum indiscr eto, f.ecbam-se
como a se.nsitiva da ma:rgem do Tocantins.
Os seus maiores talvez fosem mais esclarecidos.
O Xerente. admite uma força criadora ql.1e governa o sol e
a lua.
Esta força influi nas plantas e na natureza humana governa11do a procriação, a pescaria e as chuvas.
Acredita na sovrevivência da alma, admite a presença de
espíritos acima das arvores altas, os quais descem quando invocados para falar com os vivos e proteger a tribo e seus memlbros.
Fazem. sessões para invocar e conversar com seus parentes.
O 1' feitiço" existe e é sua pratica condenada.
Entre estes índios existe a lei qua manda sacrificar aqueles cujos feitiços vitimaram alguém.
E' licito aos próprios filh-0s enforcarem os pais, quando são
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atacados de gangrena., os de molestias consideradas incuraveis,
para encurtar -lhes os sofrimentos, abreviando-lhes o fim.
E sse enforcamento se faz por estr angulamento, com as
mãos untadas em óleo sagrado.
As super stiçõies são inúmeras : cantos de coruja, uivos de
fao, cantos de cauã etc., o bezouxo preto que, quando aparece na_
palhoça, pressagia luta.
Consideram as calamidades próximas, as do.enças e as lt1tas
entre pessoas amigas, quando um lobo vem para a aldeia durante
o dia.
Respeitam as caças e os anin1ais que estão amamentando ;
interditam as pescarias de timbó, e para imunizarem-se a toda
transgressão dos preceitos r eligiosos, .existe para eles a mãe d 'água
e o bicho homem, que são seres astrais, encarregados de fiscalização da lei.
Esses índios têm verdadeira obsecação por postos e distintivos militares.
Têm tendências militaristas e apreciam imenso as fardas
dos soldados, utensílios e objetos de uso militar, principalmente
as . blusas e botões dourados.

•
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CONCLUSÃO
Para mlelhor compreensão desta obra que te-m o fim de informar sobre Goiaz, principalm.e nte procurando :estudar a órigem
--dos povos arborígenes de que r estam poucos remanescentes por
aqui, julgo oportuno transcrever o importante estudo publicado
pela Sociedade de Geografia do Rio, em 1920.
Este capítulo se destina aos estudantes do assunto, e vem
completar esta monografia, porque só isto explica os nossos achados que estão no Museu que organizei ~m Goiania:
"Quando se fizoo.-am, desde o seculo XVI, as primeiras entradas, vindas da Baía para os sertões do território - que de futuro tinha de constituiT Minas Gerais - já ele era ocupado por milhares de selvagens e centenas de hordas bárbaras, em todas
suas flor estas virgens e grandes vales fluviais.

as

Depois, vieram as bandeiras dos sertanistas paulistanos, e
dos fins do seculo XVII em diante sofreu o numeroso gentio do
país das Minas guerra porfiada e constante, até que foi na maior
parte exterminado, emigrando outra grande porção dele para
Goiaz e Mato Grosso (no Brasil Central), enquanto que um roonzidíssimo num:ero de tribos permaneceu nos vales mais cobertos de
matas virgens e em r ecantos mais afastados, fora de maior contacto comi a população civilizada existente em Minas.
Tal er a o domínio de algumas naçJões selvagens, na terra
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mineira, que a princípio foi chamada de "lYiinas dos Cataguá",
bTavo gentio batido, definitivamente, em 1675, pela bandeira do
intrépido sertan1sta LOURENÇO CAST.Al~HO TAOQUES, o Velho, que os escorraçou do Centro para o ex.tremo Oeste mineiro e
como que exterminou d.e vez os Cataguá; e quando FERNÃO DIAS
veio á "caça das esmeraldas", ele se intitulou o conquistador do
"!Reino dos :J\íapo:x:ós", selvagens que infestavam os sertões do
Norte e Nordeste de Minas, na região das pedrarias e riquezas metalarias.

.

Assim, os Tupis e Tapuias tiveram em 1\'Iinas numerosas tribos, principalmente nas grandes bacias Franciscana e do J equitinhonha.
O gentio TupiniquimJ foi encontrado pela expedição de
TOURINIIO, no rio Arassuaí; o Tapajó chegou á região setentrional n1'jneira do Jequitinhonha, do mesmo modo que o Caiapó e o
Kirirí, vindos do Nordeste brasileiro para os sertõ,es januarenses do
São Francisco e Urucuia; o gentio Cataguá ,d ominou o Sul ·e Sudoeste de Minas; o Aim.oré acampou na cordilheira do seu nome
e dominou o vale do l\Iucurí i várias tribos de Tupis, C-arijós e
Tamoios, expulsas do litoral carioca e flnm'.i nense, no seculo XVI,
pelos portugueses, procuraram refúgio nas ntatas da Mantiqueira
e vale do Paraíba e seus afluentes mineiros; o g,entio Goianá passou do Araguaia, através do território de Goiaz, para o Noroeste
mineiro, chegando assim aos sertões do São Francisco pelos rios
Urucuia e. Paracatú, e have11do mesmo subido o São Francisco até
o rio das Velhas, em cujo fértil vale acam\pou.
•

A bandeira de FERNÃO DIAS com os Goianá se estendeu,
no U aimií, por intermédio dos Goiá, vindos como afilhados dos
sertanistas, desde São Paulo.
Os Purís e Croatos domiDaram as matas dos rios Pomba,
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Muriaé, Chopotó, Casca, Piranga etc.,
oriental e suleste, em Minas.
A vasta nação Botocúda imperou na fertilissima bacia do rio
Doce, ramificando-se por toda a parte oriental de l\finas.
Ainda hoje o nosso povo os denomina de bugres; e, se bem
que indistintamente chamamos bugres no Sul do Brasil aos aborígenes bravios, qualquer que seda a sua raça ou tribo e língua, desde que vivam ainda nas matas em estado selvagem (segundo já
o obseTvara MACI-IADO DE OLIVEIRA), todavia em Minas onde pre.d ominou pelo núm!ero e f.e reza o gentio Botocudo, de sangue tapuia e do grl1po etnógrafico a que MARrrrus .e EHRENREICH acertaram em dar o non1e de grupo G~ - reservamos a
especial denominação de bugre para o selvag.em da nação Botocu-

da.
Emf nosso já cit. livro Os Indios do Brasil (2.ª edição,
de 1908) e no capitulo consagrado pelo referido autor da Hist. An·
tiga das Minas Gerais (pags. 65 a 86 da ed. de 1904) aos povos
indíg.enas, que habitaram o territorio mineiro, comportou a matéria outro desenvolvimento, aliás incompatível com os. lin1ites
deste trabalho escrito ás pressas para o Centenário da Independência do Brasil, em 7 de Setembro de 1922.
-Entretanto, investigaçõies demoradas, que temos feito no
'
assunto, nos permitem, desde já, aponta:r os seguintes nomes de
tribos, hordas e agrupamentos selvagens, que viveram ou estacionaram no território que v.eio a constituir, historicamente, o atual
Estado de J\rfinas Gerais.
V amos relacionál-os por ordem alfabética, localisando-os
em traços gerais, e acentuando desde logo que se trata de índios
quase de todo extintos, e d e que apenas poucas centenas de indivíduos ainda se encontram .em nossas matas de Leste e Nordeste.
159
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ABAETÉS
-(No Oeste, vale do atual Abaeté, alto São Francisco, e
gentio de horrenda feição, que aí outrora dominou).
ACRO:AS-MIRíNS
-(No Noroeste, vale do Urucuia, tendo vindo de Goiaz, em
reduzido número).
ABATIRAS
-(No Norte de Minas, mar gens do São Francisco, gentio
da grimpa levantada ou dos cabelos híspidos e crescidos).
ABATIPóS
-(Viviam outrora no vale do rio hoje denominado Matipo6, a leste do E.stado).
AIMBIRÉS
- (Ao indômito gentio Aim,oré do Nordeste mineiro t ambém davam os antigos colonos portugueses os nomes de
Amorés, Ai1nbirés, Aimborés, Amborés e Ambar és, numa
confusão de designativos étnicos para a mesma nação selvagem).
AIRUANS
-(Ocuparam o vale do antigo Guarapiranga, desde P ir anga a Rio Br anco).

•

•

AMOIPfRAS
-(índios da "outr a banda" do São Francisco e que de
Pernambuco a Baía vieram ás fronteiras de Minas, no vale do Carinhanha) .
AMORÉS
-(São os mesmos selvag.ens Aimorés, da serra Ger al, que
desde a cordilheir a do vale do Mucurí ao planalto orieni
tal do Capar aó dominar am, sem contraste, em acesa luta
com os colonos e com a§ tribos suas inimigas).
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ABA"TINGUARAS

Já

. -(índios antropófagos do vale do Sapucaí-Guassú, e
extintos)-

ABAfBAS
-(Esta horda selvag-em, "'gente Tnim '', vivia apartada do~
Croatas do rio Pomba, na atual região da l\[ata m.ineira ).

ARAO!S
-(índios Illcansos da Mantiqueira, no atual

planalto

de

Barbacena e serra da Ibitipoca. Desaparecidos desde o
século 18.'>) .

ARONANS ou; A.RAMANÊS
-(O gentio Aranan viveu no sombrio vale do Urupuca, en~
tre os atuais territórios da Capelinha, Malacach-eta e Itambacurí, até meados do século dezenov.e}.

ARARiS
-(índios das margens do Jequitinhonha e também

Ariarís, na com;arca de

Al-assuaí~

ditos

até fins do século· pas~

sado).
ACO~OAS

-(Gentio vindo de 'G oiaz paTa o Noroeste mineiro, vales do
Paracatú e Urucuia, no século dezoito).

ARAXAS
-(Nome dos índios do taboleiro elevado do extremb Oeste
de Minas, e também denominados Ars.xás, outrora).

AREDÊS
-(Viviam na cadeia do &pinhaço e o seu nome foi alte·
rado em Arêdes, que é um lugar de Minas, no vale do

Paraop:eba da Mata).
ARAXUiS
-(Par ece que se t rata do mesmo gentio do
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planalto oci-
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•

ãentaI do Araxá, na regíão entre a Mata da Gorda e
serra da Canastra. São índios já extintos).
ARIARfS
--(Selvagens que do !tinga _ao Rubim dominavam. parte das
matas marginais do Jequitinhonha, em territórío da atual
comarca de Arassuaí) ~
AR.RIPIADOS

-(Assim aha~dos os-.famosos índ.íos da serra do Araponga, do atual município de Viçosa, no "Sertão dos Arripiados", porque tinham cabelos- em trunfa, no alto da cabeça, e infundiam grande pavor aos colonos1 no século dezoito),

A.IMORÉS

•

- (Os descendentes da grande nação Aimoré continuam a
ocupar, ern reduzidíssim,tJ nu.mero, a cordilheira que separa Mínas dos Estaàos da Baía e Espirita Santo) .

BACUMíNS
-( Cabílda: que te.v.e representantes entre rio Preto e Valença, vale do Paraíba, entre os territórios mineiTo e fluminense).

:SATUNS

,

-(Horda botocuda do vale do rio Doce, antigamente).

BAVANS
_._(Outro gentio das matas do Mucurí, no território
hoje constitui a comarca de Teófilo Otoni).

qu-e

J3ER:t:NS
-(índios botocudos, que outrora viveram no Leste de Minas).
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BOCOANiS

-(Deste gentio houve notícia outrora entre os rios Turvos
e Preto, nos contrafortes sulinos da l\ilantiqü.eira).
BOKUÉS
-(S.e lvagens que viveTam nas matas do Jequitinhonha,
Norte de Minas, até :fins do século dezenove).

BONITOS

•

-(Destes bugres das matas do Suassuí-Grande ficou conservado o nome, com p r onúncia alterada, no antigo aldeamento e hoje povoado e distrito do "Boníto", em ter•

ritório do municí1:>io do Peçanha) . ·

BO.R0RõS ou BORôROS
1

-(O gentio Bororó ou Bor ôro, como hoje se diz, dominou
parte do vale do rio Grande·, entre Uberaba e Frutal, no
Triangulo Mineiro ; e até o século passado ali ainda ha,

-

via índios dessa nação indígena, ora vivendo no
Central, em Mato Grosso) .
BORúNS

Brasil

-(E' o nome coletivo dos "varõles", nas tribos puras de
Botocl1dos do vale do rio Doe.e; e também ditos burungs) .

BUOÃNS
-(índios da região fria do Espinha.ço, entre o Funil e o
Itacolomí; e seu nome foi conservado no lugarejo Bucan,
hoje Bucão, perto de Mariana. Só comiam carnes de caça
conservadas em fumeiro e não eram antropófagos).
BUGRES
-(Nom;e genérico e designativo dos índios bravos) em ~!fi
nas, principalmente do gentio bárbaro de origem tapuia) .

BURUNGS
-(Ainda .em 1915, o malogra;do explorador russo J\fANI163
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ZER encontrou perto de Resplendor índios Botocudos do
médio rio Doce e assim apelidados).

BOTOCUDOS
-(E' o nome tradicional da grande nação selvagem, que
outrora dominou parte do Sudeste, toda a região oriental e o Nordeste de Minas Gerais).
CACHINÉS
(-Destes índios da serra da Mantiqueira, em l\riinas, deu ·
notícia AYRE.S DO CASAL, na sua Corogra.fia Brasílica, de 1819).
CAETÉS
-(índios da Tegião do J\fato Dentro, entre o Sabará-Bussú
e o Piracicaba, parecendo-nos antes um designativo de localisação geografica, porque a nação Caeté viveu na costa, e longe de l\ri inas, no baixo São Francisco).
CAMACANS
-(Bravio selvagem que da Baía subiu pelo vale ,do rio Pardo ou Patipe até a extre1n:a setentrional mineira, em corr erias e assaltos, durante o século dezoito e começo do
século passado) .

CAMARAXõS
-(Gentio tapuia da região norte mineira, entre o Jequitinhonha e Tio Doce, antigamente).
CANDINDÉS
-(índios do vale do Itapecerica, no Oeste mineiro, e cujo
nome se conservou num lugar perto de Divinópolis).

CAPOCBõS
-(Foram selvagens tapuias da bacia do rio Doce, que se
po.de chamar a "Botoculandia" do Brasil Central).
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CARAMONANS

•

•

-(Dominou este gentio os altos vales e pantanais entre os
rios Doce e Pomba, tendo sido o seu nome conservado)
estropiadamente, na atual "serra das Caramônas", entre
os municípios do Pomba, Cataguazes e Alto Rio Doce) .

CARACATÃNS
-(Valentes bugres da rregião oriental, entre os rios Cara·
tinga e l\r1anhuassú, e hoje extintos).

CARIJóS
-(Além de designar, genericamente, os escravos indígenas
que tomavam· parte nas expedições da descoberta e conquista de Minas, o nome Carijós foi conservado, outrora,
no antigo "Arraial dos Carijós", hoje cidade mineira de
Queluz - região essa até onde chegaram acossados os
restos de tribos da grande nação Carijó, expulsa do Rio
de Janeiro pelos portugueses, no século XVI).

CARmfs
-(índios descidos do Ceará para os sertões do São Francisco, onde outrora Sllr giram índios dessa nação em território do atual município de Januária, e ali misturado'3
com o gentio Caiapó) .

CATAGUAS
•

- (Nome da belicosa nação selvagem com que primeiro se
enfrentaram os Paulistas, ao descobrirem o território das
Minas, desde o Sul ao Centro e Oeste, na vasta bacia fluvial do rio Grande, tendo sido afinal completamente ba·
tidos pela bandeira d.e Lourenço Castanho, o velho) .

CATARÃNHAS
-(Selvagens botocudos do Nordeste mineiro,
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tuna

•

"serra do Catarãnha" ainda lhes recorda o nome, no murucípio de Teófilo Otoni).
CATEGUASSúS ou CATIGUÇúS
•

-(Viveram estes índios na vasta região setentrional m1neira, entre o Jequitinhonha e São Francisco, e ali dominaram pelo menos até o século dezesseis, pois deles fala
a Telação de viagem do jesuíta Navarro, que acompanhou
a expedição de Bruzza de Spinosa, naquele tempo).
CATOL~S

-(Com este nome eram conhecidos uns selvagens dos vales dos rios Par.do e Verde, na att1al comarca de Rio
Pardo e Tremedal, fronteiras com a Baía).
CAIAPóS

-(Celebres índios não tupis e que levaram suas correrias
desde os sertões do São Francisco aos do rio GTande, isto
é, desde J anuária até Paracatú, Uberaba e Frutal, durante o período colonial. Até meados do século passado
ainda viviam índios Caiapos e Panarás, 110 extremo do
Tl'iangulo l\fineiro).
CHICRIABAS

'

-(O gentio Chicriabá veio de Goiaz até a atual séde do m'unicipio de Araguarí, em terras de aquém Paranaíba, e ali
foi aldeado em Santa Ana do Rio das Velhas, durante os
fins do século dezoito).
OHONíNS

- (Tribo botocuda do antigo aldeamento de Dom Tuianoel,
perto da Figueira do Rio Doce, e o seu nome ficou conservado no povoado e ribeirão do Xonin, município do
Peçanha).
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CHO.POTóS

-(índios de nação Botocuda, que viveram no vale do rio
Xopotó, bacia do rio Doce, i1a região oriental 1nin eira)~
C OMONAXóS

-(Tapuias do seJ:tão setentrional mineiro, no J equitinhonha, outrora, e que faziam correrias do Sul da Baía para
o Norte da antiga Capitania de Minas).
C O~OADOS

- (Designativ.o aportuguesado dos valentes selva.g ens, que
dominavam as matas do rio Pomba e ali foram catequisados, no século 18.0 , pelo padre Manoel Maria. Também
eram chamados Croátos).
C OR OATAS

-(E' o mesmo designativo do gentio «Coroado" ou ''Croá-to", isto é, o índio rijo como o crauá, por alusão á força
muscular desses tapuias, que tinham a mesma resistencia
das cordas de seus arcos, as quais eram tecidas das fibras
da nossa bro~eliácea crauá ou gravatá) .
COROPóS

-(Outra horda de Botocudos, que vivia na região oriental
de Minas, em afluentes d.a bacia do rio Doce).
OOTOXÉS ou COTOXóS
-(Gentio que ocupou uma par te do hosso sertão ·de Les·
te, cujas matas do rio Oasca e Matipoó romperam até a
região conhecida por "Abre Campo'>. Cotoxé quer mes·
IDiº dizer: o que desbrava ou rompe o campo).
CRENAKS

-(Ainda vivem pel"to de Resplendor, na atual comarca de

Aimorés, e também nas matas da mar gem espirito-santense do rio Doce, os últimos descendentes puros desse gen167

•
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•

tío õotocudo. O Governo m;íneíro mandou aldeál-os perto de Cuieté, onde a "Col ônia dos Cranalques" está ultimamente organizada).

CRIX.AS
-(Destes índios vindos de Goiaz para alguns pontos do
Triangulo e Oéste mineiros encontram-se notícias na nossa história colônial, principalmente nos vales dos rios
São Marcos, Paracatú e Urucuia) .
C.ROATOS
-(São os mesmos Coroados ou Croatás ou Crauatás do
:vale do Pomba. O nome Coroados não passa d.e um.a
corrutela da e.q>ressão indígena Cranatá, alterada depois
em Croatá e Croato).
CRAUATAS
-(Já vimos que era essa alcunha tupi designativa dos musculosos tapuias da Mata mineira de sudeste, porque sei1s
•
braços e corpo tinham a rijeza das fibras do crauá ou
gravatá, conhecida bromeliácea silvestre. Nada tem o gen...
tio Coroado ou Croáto de Minas com os verdadeiros índios CoToados de Mato Grosso) .
O·RAIKMúS
-(Norne de uma horda botocuda das margens .do rio Doce,
e já extinta. O gentio Craikmú ou Kraikmun chegou a ser
aldeado por Guido Marliére, nos começos do século passado.
CURURúS
-(índios roncadores como sapos da lagoa, sendo tal alcunha devido ao vozerio gutUTal e rouquento a.esses selvagens do vale do atual Carinhanha, outrora rio Cururuãnha, nas divisas dos territórios mineiro e baiano).
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DENDiS
-(Selvagens que viveram na serra Geral e Crondeúba, entre Minas e Baía. O nome Dendí guarda certa semelhança com o da palmeira africana dendê).
ENGER1:C1:-MUNGS

•

-(Gentio tapuia das margens do Jequitinhonha, e já extinto, tendo-lhe feito referências o coronel Marliére, o padre LidÓrio e o alferes Jttlião, que foram abnegados civilizadores dos índios do Norte de Minas).

FARRANOHOS
-(Assim era~ chamados pelos habitantes civilizados uns
índios que viviam na margem do rio J equitinhonha. O nome português aplicava ás malocas ou quijemes dos bugres, ajuntados em farrancho á beira-rio).

GANHANS
-(Grafia antiga com que aparecem designados os selvagens que outrora viveram no vale do rio hoje denominado
Ganhães. O ver.dadeiro nome desse gentio nomad·e é Guanhã, o "corredor", o "andejo").

GARúTOS
-(Também assim foram chamados os índios Guarús ou
"Comilões", no vale do Muriaé, até onde faziam assaltos
e correrias, vindos de Campos, no baixo Paraíba. S:ã o os
m·esmos índios "Guarulhos").

GIPORóOAS
· -(Estes Botocudos dos contrafortes da serra de Aimorés,
Nordeste mineiro, eram taIDibém deno1ninados Jiporocks
ou Giporoks. Ainda têm descendentes, no vale do Mucurí, ao lado dos Pojichás e N acknanuks).
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GIRUNS
-(Também' ditos Jiruns, os "vermelhos", porque estes Botocudos pintavam todo o corpo com tinta do urucu (a
bixa orelana das margens do rio Doce). Em Tupi, J urunas são os "bocas-negras", mas, em língua botocuda, jirun ou girun significa "vermelho").
GOANHÃNS
-(Os índios "corredores", porque eram muito nomades e ·
ocupavam todas as matas idos vales do G·t1anhães, Corr;entes e Santo Antônio. Até no extremo Sul d.e Minas, na
região de Aiuruóca, foi encontrado o gentio Guanhanhãn,
'
como o apelidou um roteiro de Bandeirante).
GOIANAS
.
-(Este gentio manso, oriundo da grande nação Goiá, VIveu taro.bem no vale do rio das Velhas e foi aliado dos
Paulistas, na época das primeiras bandeiras descobridoras das Minas, no século dezesete).
GUAlBAS
-(índios de nação Caiapó, no rio São Francisco, ao norte do
Estado, onde viveram na "ilha dos Guaíbas", perto de
São Romão, e foram reduzidos, no século dezoito, pelos
descendentes do sertanista paulistano Matias Cardoso).
GUANAHÃNS
-(Não só no vale do rio Guanhães, a nordeste, como na
região d.e Aiuruóca, ao sul, se encontraram esses tapuias
"andarilhos", na época da conquista das Minas. O nome
deste gentio ocorre diversamente grafado: Guanhãn, Goanhãn, Guananahan, Guanhanhã).
~·

GUAB.'OLHOS ou GUA'úS
•

- (Eram assim. chamados os selvagens de uma tribo anti170
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•

quíssima, de sangue Goitacá e que da região de '.' Campos dos Goita.cazes", no baixo Paraíba, subiram pelo
Pomba e Muriaé, fazendo correrias e estabelecendo aldeias, no Sudeste Mineiro. (Zona da "Mata }.1ineira") .
Os Guarulhos, Guarús ou Guarutos são os índios "comi16·e·s ", por causa .d a sua voracida:de incTível, que deu Oi'igem á alcunha).
GUARACHUÉS

· ·

-(índios da região entre Ouro Preto, Mariana e Piranga,
ocupavam os vales de alguns afluentes dos rios Carmo e
Guarapiranga, tendo ligado os seus nomes aos rios Gualacho do Sul e Gualacho do Norte. No e·x tremo Sul do
Brasil, também encontraram os Panlistas outros índios
GuaTachos, no rio Grande, bacia do Uruguai. Os que corr em como o guará ( especie de garça) : eis o que significa
Guará-chué).
GOlTACAS ou GUAITACAS
-(Os ind6mitos Goitacazes da vizinha região fluminense
de Cam,pos e .do baixo P araíba ocuparam também parte
das matas mineiras do Pomba, ~1uriaé, Carangola e serra
das Frecheiras, em luta com os Guarús, Puris e Croátos,
durante os séculos dezessete e dezoito).
GIPOROXS

-(Os "Arrebenta-macha.dos" ou Giporoks foran1 os dominadores da região entre a serra dos Aimorés e os vales do M ucurí, São :&!ateus e I tam.bacurí. E sses bugres
eram também chamados Giporocas).
GUERÊNS

-(índios de Minas e eram tam,b ém conhecidos por Berêns
e Guerengs. Eram de raça tapilla e são bugres extintos) .
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GUTKRAKS ou GUTICRAQUES
-(Os selvagens Gutkraks ou Guticraques eram Botocudos
da região .dos vales dos rios Doce e Mucurí, do mesmo modo que os Crenaks, os N akmanuks, os N ak-reês e outros
•
grupos, pela maioria já extintos. Nas cabeceiras do r10
Mutum, entre Minas e Espirito Santo, ainda existia um
grupo do gentio guticrak, há poucos anos).

H:&RÊQUERÊS
-(Desses índios Botocudos do Jequitinhonha nos dá noticia a correspondência deixada por MARLIÉRE).

ITAOARÃNHAS
-(1ndios .extintos e os quais viveram na serra que lhes conserva o nome, .e ntre Malacacheta e Teófilo Otoni. Outrora, também ditos Catarãnhas).
IMATõS
- (Designativo genérico dos índios Botocudos, por causa
do enfeite imató ou " rodela" por eles usado em todo o
rio Doce, notadamente em batoques ou botoques nos labios e roletes de pau muito leve nos lóbulos da orelha e
azas do nariz).

INAS
-(Tribo já desaparecida e que viveu outrora nas margens
do Para.naíba, f·ronteira de Minas e Goiaz).
IMBURúS
- (Bugres do vale do rio Doce e que também se espalharam até as matas do Jequitinhonha).
JIRúNS ou JIRúNAS
-(Os índios Jirúns ou Jirímas viviam nos sertões do Jequitinhonha.
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JURUPfS
-(Como os Jirúnas ou "vermelhos", os Jm·upís ta1nbém dominavam nos sertões do J eqnitinhonha".
KATAUAS
'

-(São os inesmos Cataguás, g-entio bravo que a princípio
dominou todo o vale sul mineiro do Sapucaí-Guassú, donde foram sendo escorraçados pelos Paulistas para os sertõ1es do extremo oeste mineiro, até serem exterm,inados
nas margens do rio Grande pela bandeira de Lour,enço
Castanho, 1675, Catauá, Cataguá, Katauá vêm a ser o mesmo que Catú-auá, a "gente boa").
KEJAURUNS ou KEJAURíS

-(O gentio Kejauri, K ejaurin ou Kejaurun era da nação
botocuda e se confunde com o m,esmo bugre Pejaurun, de
que adiante falaremos).
KIRIRíS

- (Os índios Kirirís, descidos do Ceará par a os sertões m.e. .
mineira
ridionais do São :F'rancisco, vieram até a r egião
de J anuaria e Urucuia, no período colonial ) .
KRANGS

-(Nome de um povo Botocudo, entr e a serra dos Aimor és e
o Jequitinhonha, outrora).
KRAFUNõS

-(Desta tribo de origem tapuia se encontr a a l t r adição de
'
t er acampado na r egião do N oToeste mineiro ).
KRA6S

-(Parece que se tTata dos mesmos Krafunós, índios de raça tapuia, vindos dos sertões da Baía e Goiaz até o vale
do Urucuia).
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KRAKMUNS
-(Selvagens botocudos das margens do rio Doce e que .eram
também chamados Kraikrnú).

KRENAKS
- (São os mesmos Crenaks, ora aldeados entre C'uietá

e

Resplendor, em pequeno numero, havendo o Posto J\'Iarliére, nas cachoeiras do E:me, no rio Doce, paTa a catequese rd o gentio Krenak daquela região).

1

KRAIK.MúS
-(São os mesmos Krakmúns, já mencionados anteriOTmen'

te nesta relação).

KRICHAS
-(O gentio Krichá ou Crixá, de Goiaz, chegou a se estabelecer com os Xicriab.ás, nas margens do Paranaíba e
Urucuia, em território mineiro).

LõPOS
-(Por corrutela, ficou se denominando "morro do Lôpo",
entre Minas e São Paulo, uma das montanhas da Mantiqueira, onde dominavam os índios Lôpos ou Rôpos (com
o r pr onunciado muito brandamente) .e que ta1nbem foram encontrados na região oriental das serras de Abre
Campo. Donde se vê que nada tem o nome brasileiro com
o seu homónimo português "Lopo").

MACUXfS
-(Bugres assim .denominados, no baixo Mucurí, havendo na
Amazônia outro povo tapuia do mesmo nome).

MACAXANS ou MACAXõS
-(Selvagens tapuias do baixo Jequitinhonha e também ditos Macaxãns ou ~tfacax.ós, que vinham das florestas dos
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municípios baianos de Belmonte e Canavieiras fazer in.
cursões até o visinho territorio da Ar assuaí).
MACHACALIS, MACHACARIS ou MACHACALIZES

•

- ( Ainda restam descendentes puros da nação Machacali ou
Machacarí, entre as matas do J equitinhonha e a cordilheira
dos Aimorés, no fronteira de Minas e Baía, onde há um
posto para a sua catequese e aldeamento, na comarca de
.A,rassuaí).
MALACACHíS ou MACHACALiS
-(No atual territorio do distrito de " JVIalacacheta", município de Teófilo Otoni, viviam outrora os Malacachís ou
Malacaxís, dominando aquela região até Pontarate e as
matas do Urupuca ocupadas pelos A:ramãns).
MOCONÉS ou MACUNfN S

-(O gentio Maconé, Macunin ou Makuiní, da região do vale do Mucurí, desapareceu desde o século dezoito).
MAKONCUGíS

-(Este bugr e ~1:akoncugí ou Makoncugê, de diminuta estatura, ainda era encontrado abaixo de Santa Clara do
Mucurí, até meados do século dezenove, onde seus últimos descendentes viviam nas matas baianas da serra dos
Aimores).
MALALfS

- (Numerosa tribo que dominou desde o "Descoberto" do
Peçanha até a região minas-novense do " Alto dos Bois",
no período colonial. E sses bugres Malalís chagaram a ser
amansados e er am muito inclinados aos labores da vida
rural ).
MANAXõS
- (Tapuias do baixo J equitinhonh a e q_ue seríam os mesmos
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índios 1\IIonhoxós, que do Sul da Baía faziam correrias
até o Norte de Minas) .
MANHAS
-(Povo indígena que primitivamente habitou as cabeceiras
ras do atual rio 1\IIanhuassú, na região oriental mineira).
MANGOLôS
-(Assim foram denornjnados us índios bravos das matas
entre os baixos rio Pardo .e J equitinhonha, e que com os
Camacãns e l\íongoiós fizeram constantes correrias até os
sertõtes fronteiros de lVIinas, outrora).
MAPOXóS
-(Botocudos da região do St1assuí Grande e que com outros
grupos - Panhãmes, lVIalalis, Chonins etc. - domi11aram
as matas do P.eçanha até princípios do século dezenove).

MAQUARíS
-(índios assim chamados, antigamente, nas matas do rio
MucuTí onde dezenas de tribos viveram outrora, predominando entre elas o sangue tapuia dos Botocudos).
MARIPA'QUÉRES
-(Selvagens da r egião da Mantiqueira e vale do Paraíba
do Sul, entr e os territórios mineiro e fluminense).
MARIQUíTAS ou MARIKíTAS

-(Viviam no planalto da Mantiqueira e também nos ser,
tões do Oeste os indígenas conhecidos por Marikítas ou
Maxiquíty, al cunha de origem tupi, embora o nome pela segunda forma gráfica tenha aparência portuguesa).
MAXAOARíS

-(Assim também se escreve o nonie desta tribo ainda .existente e em reduzido nt1mero de indivíduos, entre a cordilheira dos Aimorés e as margens do rio J equitinhonha,
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no Nordeste mineiro. São os mesmos índios Machacalizes ou JVIachacaris, de lingua botocuda).
MAXAPóS
-(São os mesmos :&1:apoxós ou 1'.Iopoxós de Minas e cujo

nome ocorre também sob a forma Maxopós, m enos correta, aliás).
MONHOXóS
-(Selvagens botocudos no sertão entre o Jequitinhonha e
rio Doce, antigamente, sendo d.e notar-se que os documentos coloniais deformam extraordinariamente quase todos
os nomes das tribos e povos selvag.ens, que viviam no território de Minas Gerais).
MONGOióS

-(Terrível gentio da costa do Sul da Baía e que assolou
por vezes a Tegião da fronteira de Minas, vindo do baixo J equitinhonha ie do Patipe para os sertões do alto rio
Pardo e Tremedal. Eram aliados do feroz gentio Camacan) .
MOMAXóS ou MONAXó·S
-(1\iomaxó ou Monaxó er a denominada uma horda de bugres da r egião setentrional mineira, até princípios do
século • passado. Eles e os Patachós ou Pataxós viviam entre os territórios fronteiros da Baía e de Minas) .
MORUPAKS, MOLOPAQUES ou MUIRAPAQUES

-(Na região sul mineira do Sapucaí-Guassú, é que dominava este gentio esperto, de que nos dá notícia a relação de viagem do aventureiro inglês A. KNIVET, grafando-se o nome de tal povo sob as várias formas ora
mencionadas. Em tupi, l\íira-pac significa a "gente atilada").
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MUCORfS
-(Apelativo geral dos índios dominadores primitivos do
vale do alto 1iucurí e abrangendo várias hordas de bugres de sangue Aimoré ou Tapuia, naquela região de matas virgens).
MUOUIN1S
-(Selvagens que se confundem com os próprios naturais
das matas do Mucui·í, e também chamados Mukuinís).
MITIRi S
-(Grupo de selvícolas do vale do rio Preto e Paraibuna,
antigamente, .e que se supõe uma horda desgarrada da
nação Puri ou Purí).
MINIA-JIRú NS ou MINIÃ-JURINAS
-(Tapuias das margens do J equitinhonha, e que eram apelidados os " bugres-vermelhos", por causa da sua côT acobreada mais avivada pelo uso das tintas do urucu e genipapo, frutos da bixa orelana .e da genipa brasiliensis).

MOXOTóS
-(Selvagens que dominaram, outrora, as matas do Peçanha,
nos vales do Suassuí-Grande e Suassuí-Pequeno, juntamente com os Mapoxós, Panhãmes, JYialalis; Bonitós, Chomins etc.).
MUTúNS
-(Bugres assiln denominados, no vale do rio J\'lutúm, entre Minas e Espírito Santo, e inimigos dos Crak:muns e
Gutcraks da mesma região do rio Doce).
MUKUINlS

•

-(São os mesmos 1\1ucuinis .do baixo Mucurí e serra dos
Aimorés, entre as grandes florestas do Sul da Baía e
Nordeste mineiro).
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MIRAPAKS
-(Tribo já mencionada - o ''povo esperto" - e que vivia
no território correspondente ao atua,l Sul de Minas, entre

os 1·ios Sapucaí e o J aguarí. TEODO~RO SA,MPAIO ~en
ciona este povo indígena de lVlinas, com o qual tratou
Al~TONIO KNIVET).
NAC-NANúKS

-(O gentio Na-manuk ou nenuk dominou uma par te do
vale do rio Doce até a primeira metade do século dezenove, da barra do Piracicaba ao Cuieté. Era tríbo numerosa e com a qual GUIDO MARLIÉRE se poz em relações
para chamál-a ao gremio da gente civilizada, naquela época. Veja-se a predominancia do tema Nack ou Nak, nos
nomes dessas hordas bugres : N aknanuk, N akmá, Crenak, N akrehê, etc.).
•
NAK-NENUKS e NAK-REÊS

-(Ainda vivem~ na miargem espirito-santense, restos destas tribos de Botocudos do rio Doce, pois o explorador
russo JVfANIZER lá os encontrou, há poucos anos) .
1

NOMINIKINS

-(índios de origem tupi e cruzados com tapui.as, no vale
do Arassuaí, outrora. A expedição de TOURINHO, no século dezesseis, já encontrara t ribos tupis, nei;;s_a região do
Jequi.tinhonha).
NORÉKS

-(Nome de uma tribo de sangue Aimoré, no vale do atual
ribeirão N 01·ek ou N oreth, município de Teófilo Otoni. E'
g.entio extinto, do mesmo modo que os J\ialaca.chis, ATanãns, Catarãnhas, Potons, Bavans etc.).
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PAJAURfS
-(Os Jajauris ou Pajauris, também ditos Jejuruns, já
desapareceram de todo, e viviam nos sertões entre o rio
Doce e J equitinhonha. Eram excelentes assopradores de
flechas para o ar).
PAMPANS
-(Os chamados índios "saltadores" viviam; nas matas do
Tio Pampan, que conserva o seu nom,e, em território do
atual município de Teófilo Otoni, bacia do Mucurí).

PANARAS
-(O gentio Panará ou Panariá dominou os sertõ.es de Uberaba, nas margens do rio Grande, Triangulo Mineiro, e a
respeito desses índios, repelidos de lVIinas para o Brasil
Central, como aconteceu ao gentio Goiá e aos Caiapós, escr eveu ligeira Memória o Sr . ALEX BARBOSA) .

PANCAS
-Nome genérico dado aos bugres ou Botocudos bravos,
que se refugiaram, definitivamente, nas matas da margem espirito-santense do rio Doce; e lá ainda existe um
aldeamento com essa denominação, que BRAZ RUBil~1
assevera não ser uma alcunha indígena e sim: derivada
de UIDi termo local lusitano) .

PANHÃMES
-(Estes selvag.ens viveram até fins do século dezoito, nas
matas do Peçanha, onde chegaram a ser aldeados pelo
célebre padre Angelo Peçanha. Eram bugres temíveis,
inimigos dos Moxotós ou Monhoxós, ·dos lVIalalis, dos Bonitós e dos Chonins).

PATACHóS ou PATAXóS
- (Tapuias da Tegião entre o Jequitinhonh a e São Francis180

co, e qu_e faziam iucursõ1es e correrias até o sécl1lo dezoito, nos sert6·es mineiros e baíanos.
PEJAURIS ou JEJ URúS
-(Eram selvagens "assopradores de setas", devido ao hábito de atirarem. as flechas, soprando-as fortemente por

um canudo de taquarussú, do mesmo modo por que o
faziamj ~s tapuias amazónicos, com a sua zarabatana. O
gentio Pej1rrú, de Minas, deu que fazer aos colonos do
sertão no'.t.'te mineiro, nas matas do Jequitinhonha, até
princípios do século dezênove, pelas lutas que contra os
últimos sustentou) .
PIRIPIRí S
-(Na região tremedalense dos rios. V.e rde e Gorotuba,
perto da serra Geral, viveram índios de uma certa tribo
dos Piripiri, citada nas Memórias do sr. .A.NTONINO l'\TEVES sobre os municípios mineiros de Tremedal e Rio
Pardo).
PITAS
-(Era um dos grupos em que se dividiam os selvagens dominadores da região do St1leste Mineiro, entre ~ l\1:antiqueira ,e o vale do rio Preto, na bacia do Paraíba).
POJICHÃS

-(Este feíssim,o e feroz g,entio botocudo, terros das matas
do Suassuí-Grande e l\!Iucuri, era de sangue tapuia e 1degenerou da primitiva nação Teremem,bé, vinda do Nordeste
bTasileiro, a qual em lVIinas se dividiu em Catuás e P uxiauás).
PORIS
-(São os mesmos Puris dos vales do Pomba, l\1:uriaé, Xopotó e Piranga, e que tanto combateram os Croatos da
~181

mesma região, sendo por sua vez p.erseguidos pelos Goitacás vindos da costa).

PORUNTUNS
-(Horda já extinta de selvagens das matas do rio Mucurí
e eram bugres de grande estatura e destros manejadores
de cacetes. Dormiam no chão, desconheciam a arte de navegar e viviam mais de frutos e caças silvestres).

POTÉS
-(No atual distrito de Poté, município .de Teófilo Otoni,
ficou a Tecordação do nome do gentio Poté ou Poton, também dito Potun, e que alguns interpretam como corrutela de Pitú (camarão) ou de Pitun (fumo, tabaco), pelo hábito desses selvícolas - ou de se alimentarem com os
camarâes escuros do Mucurí, ou de mascarem folhas de
tabaco, constantemente).

POXICHAS
-(Ou Puchichás, descendentes deg.e nerados da valente nação Aimoré, em que o sangue tapuia estivera primitivamente mesclado com g.entes de origem tupí. E stes bugres também se denominam Pojichás e têm a.inda sobreviventes, no Mucurí).

PURIASSúS
-(Eram tribos da lYiata Oriental de Minas e de maior estatura qu,e o comum do gentio Pur_y ou Puri, em geral de
pequeno porte).
Purimiríns

-(Os "Puris pequeninos", que viviam nas matas da Mantiqueira, ent·r e os territórios de Minas, Rio de Janeiro e
São Paulo).
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PURIS
-(Foram assim coletivam,e nte designados,, em;• Minas, durante o período colonial, todos os bugres da região da

Mata .de este e sudeste. Bugres, Puris e Caiapós foram
designativos gerais de índios bravos, em l\fi.nas, no p eriódo colonial, embora se referissem a tribos de vária origem étnica).
PURUPíS
-(índios de uma horda dos sertaes do Jequitinhonha e já
extinta).
PUXIAUÃS
-(Nome dado pelo belicoso gentio Cataguá do Sul e Oeste
de l\1inas, outrora, aos seus inimigos e d.e generados irmãos
da raça, que se tinha.m aliado aos Bandeirantes de S. Paulo, como os Trem,embés, .de além l\{antiqueira, ou lhes faziam crua guerra, nas matas de leste, como os P ojichás
ou Pochichás).
RODÉLAS

-(Alcunha por que eram e ainda são conh ecidos os selvagens hoje mansos do São Francisco, pelo fato desses bárbaros usarem as orelhas, beiços e naTizes furados, trazendo pendentes botoques, imatós e outros ornatos feitos
na madeira leve da " barriguda" ou corísia ventricosa) .
SAMIXUMAS

-(Tribo botocuda do vale do rio Doce, e já extinta, desde
o sécttlo passado. Era perito sagitário e gentio Samixumá).
TAMóIOS
-Viveram muitas tribos de tamoios, na bacia do P araíba
do Sul e seus vales mineiros, outTora) .
l8a

TAIPURúS
-(Selvagens que dominaram o vale do rio Preto .e_ matas

da Mantiqueira, entre Minas e Rio) .
TAPAJóS
-(Esta belicosa nação chegou a vir bater os Aimorés, nas
matas do Jequitinhonha, o rio !d a Onça Brava).
TAMBAQUARIS ou TAMBACORíS

-(Augt1mas hordas tapuias eram assim chamadas e ocuparam as matas do rio atualmente denominado I tabacurí,
no Nordeste Mineiro).
TAPUIAS ou TAPUYAS

-(Foram os povos da grande e bárbara nação tapuia os
que mais povoaram o solo mineiro, onde ainda vivem em
estado selvagem cerca de 5.000 de seus descendentes :d egenerados dos de- sangue Aimoré - os Botocudos ou
Bugres de certa parte das matas virgens do rio Doce, l\fu~
curi e Jequitinhonha).
•

TESUKS

-(Horda botocuda, que outrora viveu nas margens do rio
Doce).
TOCOióS ou TOCOYõS
-(Estes selvagens ocupavam largo trecho do vale do rio
Ârassuaí, conhecido por ''Sertão dos Tocoiós", em território outrora sujeito á comarca de Minas Novas do Fanado).
TREMEMBÉS ou TEREMEMBÉS
-(D.essa nação Teremembé, vinda do Jaguaribe, no Nordeste Brasileiro, para o sul do país, e cujas hordas afinal se espalharam pelas bacias mineiras do São Francisco e Paraná, ocupando set1s grandes vales, como o Pa184
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•

•

raopeba, rio das l\fortes, rio Grande, Paranaíha e Sapucaí,
procede o bravo gentio Cataguá ou Catuauá, a "gente
boa", que bate os Pojichá ou Puxiauá, gente ruim").
TONREÊ-JIKANAS ou TORÉ-GICANAS

-(Eram bugres do vale ,do Jequitinhonha, no antigo território das l\{inas do Arassuaí e Fanado, onde viviam en1
luta co~ outras hordas botocudas).
TAPINAENS
-(índios dessa t1·ibo tupi encontraram-se, durante o período colonial, com os povos tapuias do vale mineiro do São
Francisco, nas fronteiras da Baía).
TUPINAMBAS

-(Na serra G.eral, vale do rio Pardo do Norte, estabeleceram-se ~alocas ,do gentio Tupinambá, vindo da Baía para aquela região do antigo rio das Ourinas ou Urinas,
no século d.ezesseis).
TUPINAKíS
-(Foram as tribos desse povo de origem tupi ocupantes de
largo trecho dos sertões norte-mineiros, confinantes com
terTitorio baiano, e de lá foram, ex.pulsos os tupinak.is ou
tupiniquins por outros povos invasores mais aguerridos,
quais os Tapajós e Aimorés).
TUPINIQUíNS

- (Foram encontradas tribos tupinalris ou tupiniqu jns nós
vales do Ar asuaí e J equitinhonha, durante o século 16.0 ,
pelas expediçoes de Tourinho e Adorno, que ,a a costa baiana foram até essa região).
TUPíS

-(Povos da grande raça tupi ou tupy, "cabeça da ger ação" de tantas tribos notáveis do Brasil selvagem, espa185

lharam-se pelo atual teTritório ~neiro, dur ante os séculos XVI e XVIl, através dos sertões setentrionais da bacia do São Francisco, onde ainda se encontram centenas
de nomes locais originados da " língua geral" ou Nhee.ngatú).
VOKOiNS

-(Viveram ,estes selvagens nas margens do J €quitinhonha,
comarca de Arassuaí, até meados do século passado) .
XEMINiNS
- (índios de sangue Puri, na região da Mantiqueira, vale
do rio Preto, a sudeste de l\:Iinas, e j á extintos).
XICRIABÃS
-(Vieram d,e Goiaz, em pequeno número, e se aldearam outrora no vale do Paranaíba, em Santa Ana do Rio das
Velhas, hoje Indianópolis, município situa,do no Triangu-·
lo Mineiro).
XOPOTóS
-(Valente gentio que deu nome ao rio ora denominado Xopotó, nos altos vales do rio Doce).
XóP-XóPS
,
-(Bugr.es da margem .norte do rio Doce e cujos sobreviventes existem ainda no Espírito Santo, no aldeamento
dos Pancas, costumando esse gentio saltar o rio Doce, até
Resplendor, em Minas).
XUMETóS
- (índios que do Brasil Central t eriam vindo para o Triangt1lo Mineiro).
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