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MEUS ENCONTROS COM 0 XAVANTE
SILVIO DA FONSECA

Quando, hoje em dia, a gente se lembra de que, ha alguns anos
atras, uma travessia de autom6vel de Sao Paulo a Santos representava um "raid" e de que o "chauffeur", naqueles tempos, equipava-se de 6culos, perneiras e casaco de couro para percorrer, dirigindo, UDS dez OU doze qui}ometros, nao pode deixar de rir.
:E o que f arao, creio que dentro de muito pouco tempo, quase
todos, ao saberem que se reuniram tantas pessoas em tao seleta assistencia, para ouvir f alar de Xavante.
E perguntarao :
- Mas o que tinham esses indios de mais, para aguc;ar tanto a
curiosidade de tanta gente?
Seremos, entao, for<;ados a responder-lhes, encolhendo os hombros, meio encabulados :
- Realmente, nao tern nada de mais. f ndios iguaizinhos aos
outros. Mas, se nada de mais os distingue, o que tern de menos,
0 que lhes falta, e que justifica esta aten<;ao.
E, como aquele chauffeur que se equipava todo e punha perneiras para debreiar acelerar e f reiar um simples autom6vel, aqui
estou eu, roubando-lhes o tempo e blasonando conhecimentos misteriosos, s6 por que f ui um dos poucos da nossa gera<;ao, tao preocupada com o litoral, com a bomba atomica e a importac;ao de batatas da Rolanda, que tiveram oportunidade de manter alguns momentos de contato com esses indios que a distancia tornou lendarios
e que a lenda tornou f erozes.
0 dia, porcm, e1n que, tal como no exemplo do autom6vel do
comec;o do seculo, as estradas rasguem 0 sertao e que 0 homem do
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Brasil descubra e Se capacite de que e menos arriscado progredir,
horizontalmente, para o interior de sua pr6pria terra do que se atirar,
vertiginosa e perigosamente, na procura de espa~o para 0 ceu que
tentam arranhar com a altura dos andares sobrepostos, nesse dia,
adeus lendas ! Adeus ferocidade !
Adeus, Xavante !
Nao quero ser o homem exce~ao, o bandeirante de costume de
casemira nem, tampouco, o her6i que descobriu o exato sentido da
brasilidade e saiu a proclamar a boa nova.
Tambeu eu, como tOda essa minha gera~ao inquieta, tenho os
pes fixos nas praias e os olhos no mar, de onde nos vem os retalhos
de uma civilizac;ao em farrapos e balangandas de materia plastica.
Tambem eu sou um <lesses tantos caranguejos que arranham
as pedras do litoral, raramente se arriscando por um passeio mais
longo pela beira dos cais.
Nao tive qualquer intuito de desbravamento ou de colonizac;ao
quando arranquei do Rio para tentar me encontrar com os indios da
tribo xavante. Nern era minha intenc;ao encontra-los quando, como
rep6rter, me despejei do oojo de um Douglas do Correio Aereo
N acional, em Xavantina, as margens do Rio <las Mortes.
Confesso, mesmo, que muito pouco sabia dos Xavantes, ignorancia, alias, pela qual me f elicito pois, agora, depois que OS vi
por varias vezes, posso avaliar quanta barbaridade existe por ai,
escrita e f alada, a respeito deles.
Um autor, o qual, segundo me afirmaram no local, jamais se
aventurou nas plagas dominadas pelos xavante, afirmou que vira os
mesmos em formac;ao de guerra, colunas por oito, marciais como os
romanos sob o comando de Cesar; un1 outro, com o conhccimento
adquirido num voo de tres minutos sobre malocas xavante, declarou
que esses apenas enxergavam a noite; que eles sejam antrop6£agos,
isso e VOZ Corrente.
Os menos exagerados dize-nos indios-gigantes.
Garanto-lhes, sob palavra que, apesar de ter arriscado o pelo
a bordo de um cac;a-submarinos, durante o mais aceso da campanha
no Atlantico Sul e de ter servido, tambcm como correspondente de
guerra nos campos de batalha da Europa, garanto-lhes, dizia eu, que
se tivesse lido e sabido tudo isso que se diz dos xavante antes de
chegar a ter contato com eles, recuaria, covarde mas prudentemente.
Foi, pois, senhores, a minha bendita e sadia ignorancia que me
permitiu chegar ate juntinho dos xavante e estar aqui, agora, mac;ando-os com essa hist6ria desconjurada, decepcionando-os, talvez e
conseguindo a inimizade dos, ate aqui, concessionarios dos xavante
para todo o Brasil.
Parece que estou advinhando a pergunta que vai em todos os
seus cerebros :
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- Bolas! Mas se OS xavante nao sao indios diferentes dos
outros, se nao sao homens-morcegos, se nao sao gigantes, que veio
ca fazer esse camarada, nao co11tente de ja ter perpetrado um livro
sobre coisa nenhuma?
Realmente, seria mais pitoresco discorrer sobre aqueles fantasticos motivos.
Nao seria, mesmo, muito trabalhoso endossar
tudo quanto se tern inventado e ainda meter uns enf eitezinhos <la
'
. 1mag1nac;ao.
. .
propna
Mas com que cara, no dia seguinte, eu iria chegar diante do
espelho para ageitar o n6 da gravata? Eu, que tinha a certeza de
que tudo isso era mentira ?
Resolvi, por isso, contar a verdade .
Foi quando percebi que, enquanto a fantasia dispensa e se esquiva <las provas, a verdade as exige.
E a matematica ja no-lo ensina. Assim e que a todo teorema
tern que corresponder, fatalmente, uma demonstrac;ao.
E o que vou tentar f azer.
Examinemos, o terreno que vamos pisar.
Todos sabemos que as primeiras penetrac;oes, as dos bandeirantes, utilizaram as estradas m6veis que lhes ofereciam os rios. Nos
rios, encontraram o ouro e mais tarde os diamantes. Os rios os
reconduziam aos pontos de origem quando, exaustos e faltos de recursos, nada mais tinham que fazer do que deixar-se ir, a bobuia,
pela Corrente que haviam dominado
f orc;a de remos.
Eis por que raramente se afastavam de suas margens.
Assim chegaram e desbravaram o Araguaia. Muito a Oeste,
no mesmo sentido e quase perfeitamente paralelo, um outro rio enriquecia a bacia amazonica, o Xingu.
Entre um e outro, a serra do Roncador, penosa de veneer, e
a nac;ao Xavante.
Mais ao sul, o rio Manso, se oferecia como trac;o de uniao entre
os dois e caminho seguro para novos mundos e riquezas novas, la
longe, la onde o sol se deitava.
Anhanguera afoitou-se, aguas a dentro, e a mina dos Araes,
dadivosa e rica, foi o velocino dessa jornada. Seu filho seguiu-lhe
<las batidas das remadas, Amaral Leite embeveceu-se, tambem, nas
paisagens do rio mais bonito de quantos eu conhec;o.
0 massacre dos Araes, entretanto, ao mesmo tempo que mudava
para <las Mortes o nome do rio Manso, mudava igualrt1ente, as proas
das canoas dos desbravadores. Mais que os travessocs de Sao Rafael e tantos outros, a ideia do morticinio dos Ara es, sem par na
hist6ria daqueles sertoes, afastava os bandeirantes daquele rio malsinado.
Talvez a is so se deva o f ato de ter sido deixada num grato
abandono uma tribo de selvicolas que, grac;as a esse mesn10 abandono,
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pc)de ser chamada de uma das numerosas que existem no Brasil, a
·
dos indios Xavante.
0 indio, porem com o mesmo sereno descuido com que uma
crian~ brinca com perigosos fogos de artificio, nao pc)de ver sem
se aproximar para ver melhor, homens estranhos, de estranhas roupas e ambic;oes estran}:ias que se acercavam de suas terras.
Tragica imprudencia. Contaminados de doenc;as que jamais haviam tido, esbulhados pela sede de riqueza, num comercio doloso e
sem escrupulos que OS forasteiros lhe impunham, bem cedo Se certificaram de que era perigoso o jogo que jogavam.
Contam mesmo que, por volta de 1765, o governador da provincia de Goias, Tristao da Cunha, conseguiu estabelecer um pacto
de amizade com os Xavantes. Mui to a nossa maneira civilizada,
tal como hoje se faz em Quitandinha e em Bogota, resolveu celebrar
uma especie de conferencia de chancelercs ou, no caso, dos <lois grandes : ele, Tristao da Cunha, era o Big dos civilizados e o tuchaua
xavante o Big dos selvicolas.
~sses ultimos, porem, interpretaram 0 convite a sua maneira e,
em vez de restringir o convite ao tuchaua e meia duzia de dignitarios que hoje se chamariam acessores tecnicos de S. Excia., compareceram em massa, entupindo a capital da provincia.
Ora, como os meus amigos Baldus e Schultz sabem, Goias Velho,
a antiga capital, neste ano da grac;a de 1948, nao comporta a chegada de surpresa, de cincoenta ou sessenta turistas.
:E, portanto, facil avaliar o que tenha sido, em 1765, quando
ainda nao havia o Hotel Carrascosa nem o Clube Feminino, a chegada inopinada de centenas ou mesmo milhares de xavante.
Aloja-los, nao seria 0 problema mais serio, Alimcnta-los, lSSO
sim, essa e que era a questao insoluvel.
A pobre cidade deve ter vivido dias inquietantes, atulhada por
aquela massa pacifica, embora, n1as curiosa, invadindo as casas, apanhando tudo o que lhes agradava e comendo tudo o que lhes apetecia.
Em vao teria Tristao da Cunha tentado fazer sentir aos seus
incomodos h6spedes a gravidade da situac;ao. Em vao teria tentado persuadi-los a se retirarem pois s6 conseguiu p0-los fora com
o emprego de f orc;a que requisitou sabe Deus onde.
Surpreendente hospitalidade a daqueles homens que convidavam
seus visinhos para a celebrac;ao de um ato de paz e os assassinava
e expulsava a golpes de terc;ado !
Estranha civiliza~o aquela que mandava trair um dos mais primitivos sentimentos humanos, como o da hospitalidade.
De maneira que a conferencia <las duas potencias sertanejas
fracassou, tal e qual a da Organizac;ao ·<las Nac;oes Unidas, quando·
pensou resolver a questao da Palestina : Em lugar de assegurar
uma paz duradoura, fez deflagar uma guerra.
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De um a outro conclave, ate hoj e estamos sentindo as consequencias: na Palestina, judeus e arabes se matam desrespeitando uma
tregua artificial; em Mato Grosso os xavante ainda desconf iam e
rechac;am 0 branco de quern tern uma magua lendaria.
A hist6ria desse massacre de Goias Velho f oi, a meu ver, o
marco inicial da inimizade do xavante pelo branco.
~sse meu ponto de vista alias, f oi em pa rte discutido pelo meu
eminente amigo o professor Herbert Baldus que, em sua contestac;ao,
invoca o testemunho de Martius, o qual menciona a existencia, em
1784, de milhares de xavante, no aldeiamento de Pedro III, onde
esses viviam em paz com os brancos. Dado o respeito que me
merece o professor Baldus, desejo, aqui, de publico, justificar por que
aceito a expulsao de 1765 como marco definitivo desse rancor, de
cuja intensidade tao hem avaliou a cabec;a do nosso pobre peao Joao
Pereira, atacado e semi-morto pelos xavante quando por la viajavamos no ano passado.
Sem disc.u tir a informa<;ao contida no trabalho de Martius, ouso
lembrar que e muito dificil, mesmo entre nos, chamados civilizados
que contamos com OS livros, OS jornais, 0 radio e 0 telefone para
difundir nossos pontos de vista, que votamos de acordo com plataformas de governo, mesmo entre n6s, dizia, com todos esses recursos
e disciplinas partidarias, ainda nao foi possivel estabelecer uma unidade nacional absoluta.
N.esse momento, por exemplo, o PSD se debate com uma crise
em seu seio enquanto que, na Italia, o povo se divide e se combate
no embate de f acc;oes internas.
.,
Assim, pelo que o tempo veio a demonstrar quanto aos verdadeiros sentimentos dos xavante para com o civilizado, eu 1ne permito
chamar aos aldeiados de Pedro III a ala dissidente da politica geral
da na<;ao xavante.
Alem de dissidente, minoria, pois os seus pacificos sentimentos
f oram absorvidos pela linha dominante da politica externa xavante
cuja palavra de ordem era recha<;ar o branco invasor.
Resumindo, numa propor<;ao pigmentosa, teriamos :
Os indios estavam para o branco assim como os .americanos <la
Virginia estavam para os pretos.
New York, no caso, seria o aldeiamento de Pedro III, com
sua politica de tolerancia racial.
No caso dos Estados Unidos, como no dos Xavantes, a dominante e a aversao ao colored.
Como vem, nao estou tentando afirmar a ferocidade singular dos
xavante mas, sim, justificando sua repulsa pelos civilizados, concluir
que toda a hostilidade que demonstram nada mais e que a reac;ao
a~ hostilidades de que f oram vitimas.
Muito hem.
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Quando era ainda hem vivida na mem6ria daqueles selvagens
a lembranc;a dos ataques e correrias que lhes deram os homens da
coroa, foi declinando 0 "climax" do que, na nossa hist6ria economica,
chamamos o ciclo do ouro.
Com a vinda de D. Joao VI para o Brasil, novos horizontes se
abriram para a nossa gente. 0 f azendeiro olhou deslumbrado para
a Corte e, em vez de educar seu filho para continuar-lhe a tarefa
na gleba, abandonou-a nas maos do feitor, comprou, por born prec;o,
um baronato qualquer e mandou o rapaz a Coimbra, a Londres ou
Paris, onde buscar as sementes do bacharelismo nacional .
Equivale isso dizer - uma gerac;ao, ja madura, voltou as costas
para o sertao e empurrou, sempre que p6de e com quantas forc;as
tinha a gerac;ao seguinte para o mar afora.
A CO rte, brilhante e vazia exerceu o mesmo f ascinio sobre o
brasileiro de entao que a riqueza da terra desconhecida e misteriosa.
Havia morrido o ultimo bandeirante sem deixar herdeiros.
E o sertao, com todo o seu desconforto e todas as suas tocaias,
passou a ser palmilhado apenas pelos f ugitivos da sociedade.
Um abrigo facil para os fora-da-lei e perseguidos de todas as
policias.
Facil calcular, portanto, a especie de representantes que a c1v1lizac;ao mandava para o contacto com os indios.
As tribos foram se submetendo, aviltando e extinguindo uma
por uma.
A ideia do massacre dos Araes, enchendo de terror os raros
desbravadores, barrou-lhes a entrada no minusculo delta do Mortes.
0 pr6prio Couto de Magalhaes, esse abnegado e corajoso sonhador, jamais se abalanc;ou a rasgar-lhe as aguas no rumo de suas
nascentes.
E como nao houvesse outro caminho liquido que levasse ate
os xavante, esses puderam manter-se incolumes ao contato corrosivo
da civilizac;ao.
Dessa, guardavam, somente, na memoria, a recordac;ao, sempre
lembrada e pelos contadores de historia, da traic;ao de Goias Velho.
Quando um raro e esporadico viajante se aventurava por suas terras,
nove vezes em dez, era um <lesses inescrupulosos f ugitivos da civilizac;ao. 0 saque e o esbulho eram suas preocupac;oes unicas. Suas
atitudes so serviam para corroborar na mente dos indios a ma fama
de que ja gozavamOS nos, OS ditos civilizados.
Os indios atacavam-nps por instinto de d~feza.
Qualquer de nos que entre em contato com a maioria dos aglomerados humanos existentes naquelas paragens, partilhara, f orc;osamente, da opiniao do indio.
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Eis por que massacraram inexoravelmente o inspetor Pimentel
Barbosa quando, em 1941, o Servic;o de Protec;ao aos Indios tomou
a si a tarefa de pacificar os xavante.
Colhidos de surpresa em seu acampan1ento, os hoinens do SP!
f oram mortos e mutilados pelos selvagens.
Igualmente mortos foram os padres Paulo e Joao ao desembarcarein numa barranca do Mortes, tentando um contato pacifico
com um grupo de xavante que vagueava n:i margem.
Do primeiro massacre, nao ha testemunhas. Mas, do segundo,
havia os empregados dos padres que, prudentemente se negaram a
abandonar a canoa e acompanha-los na tentativa de aproximac;ao
com os selvagens. E, segundo o depoimento que consegui, os indios
SO OS atacaram depois que viram que OS dois religiOSOS nao atendiam
aos seus gestos para quc fossem embora. Ao contrario, alc;ando
crucifixos, teimaram em seguir os selvicolas, exortando-os. Tai pratica, muito piedosa para nos mas totalmente estranha para OS indios,
outra coisa nao lhes semelhava que uma perseguic;ao desagradavel.
U tilizaram-se, entao, de argurnentos mais eloquentes e os prostraram
a golpes de borduna.
Nao mataram dois padres. Prostraram dois individuos que,
contrariando sua vontade, tentavam f orc;ar-lhes o territ6rio,
A morte <lesses sacerdotes nao adiantou um centimetro sequcr
OS selvagens para OS civilizados.
Tambem nao demonstrou a f erocidade incontida daqueles.
Imprudencia de um lado, coerencia de outro.
0 fato, porem, era que o Servic;o de Protec;ao aos Indios resolvera conquistar os xavante e na busca de tal desideratum ja haviam
sido sacrificadas as vidas de Pimentel Barbosa e de seus com·panheiros.
Abandonar a en1presa seria uma capitulac;ao funcional. Entao
o SPI resolveu prosseguir na obra, logo depois de ter retirado <las
margens do riacho, aos pes da serra do Roncador, os restos mortais
dos componentes de seu malogrado primeiro grupo de atrac;ao.
Entre a primeira e a segunda tentativas, entretanto, aconteceu
qualquer coisa que deve ter influido decisivamente nos resultados
tao dif erentes das duas expedic;oes.
E lhes pec;o licenc;a para a digressao que ora fac;o.
Vejamos.
Os trilhos da Mogiana, inclinando-se numa torc;ao violenta de
Uberlandia para Anapolis, encolhiam os hombros e olhavam desdenhosamente pa~a toda a regiao que, dali, no rumo oeste, continua
sendo brasileira, ate as nossas f ronteiras com o Paraguai, Bolivia, etc.
D. Civiliza~ao e o Sr. Progresso, por sua vez, ·que haviam tornado o trem em Sao Paulo, resolveram saltar em Uberlandia, ou
seguir, penosamente, no mesmo trem, indo dar um dedinho de assis-
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tencia ao centro de Goias. ~sse exigente casal nao se abalanc;aria
a prosseguir viagem pela estrada apenas carroc;avel que liga Uberlandia a Rio Verde, esta a Caiaponia e Caiaponia a Born Jardim.
Muito menos empunharia um facao e abriria uma picada que fosse
atravessar o Rio Araguaia, transpuzesse o Mortes e encontrasse os
f ormadores do Xingu, por ele descendo ate as florestas .do Vale
do Amazonas.
En tao, 0 ministro Joao Alberto pegou um facao, deu ao Coronel
Matos Vanique e este saiu "amansando sertao" e fincando uma bandeira brasileira naquela verdadeira terra de ninguem.
Economican1ente, as vantagens dessa penetrac;ao nao podem ser
discutidas por enquanto. Aquela e obra quase que secular e seus
frutos viriam depois da colonizac;ao que, tudo indica, nao mais se
f ara. Como tudo no Brasil, parece que a Fundac;ao Brasil Central
j a saiu de moda.
Nessa segunda descoberta do Brasil, f oi trac;ado um rumo que respeita o territ6rio da nac;ao Xavante. Dada sua declarada hostilidade contra os civilizados, todas as providencias f oram tomadas para
que OS homens da expedic;ao Roncador-Xingu nao tivessem qualquer
contato com eles.
Assim, como bons vizinhos que se ignoram mas se respeitam,
viviam os desbravadores e os xavante. 0 sertao, entretanto, passou
a movimentar-se de uma maneira estranha para os indios. Os avioes
que exploravam as regioes desbravadas comec;aram a cruzar o ceu
em varios sentidos.
0 ronco daqueles passaros desconhecidos, invulneraveis as flechadas e rumorosos como ate entao, ali, s6 conseguira ser o trovao,
comec;ou a inquietar os indios. Os rios, por sua vez, passaram a
ser rasgados por ernbarcac;oes mais rapidas que as suas ubas, mais resistentes que as suas balsas e que, a popa, traziam agarrados pequenos
aparelhos que giravam e as faziam correr. 0 cheiro da gazolina
e do 6leo penetrou-lhes forte nas narinas, sobrepujando as emanac;oes
da mata tao suas conhecidas. Tudo aquilo eram petrechos dos brancos civilizados contra os quais se tornavam impotentes os recursos
de que dispunham.
Os velhos contadores de hist6rias das nac;oes selvagens, por mais
que vasculhassem a mem6ria, nao encontravam nenhuma referencia
remota sobre OS estranhos fenomenos a que assistiam. As perguntas
dirigidas a eles, ficavam sem resposta.
Os feiticeiros, tambem, nao sabiam de esconjuros, dansas OU
ritos cap~zes de afastar, de uma vez por todas, a presenc;a daqueles
f enomenos inexplicaveis.
Seu prestigio definhava, a proporc;ao que se patenteava a f raqueza de sua oniciencia.
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E a mentalidade primaria do indio se deve ter impressionado
com a queda dos seus idolos.
0 contador de hist6rias, o homem que sabia tudo, era impotente
para explicar o que ocorria.
0 f eiticeiro, expressao maxima do poder, que lutava com OS
deuses maus da ca<;a e da pesca, que sabia como agradar a deusa da
chuva, aplacar a ira dos senhores do fogo e do raio, nada podia
contra aqueles passaros cujo voo rumoroso levava o panico as 1nulheres e as crian<;as nas aldeias.
Dentro da mentalidade do indio deve se ter delineado uma impressao de respeito ao poderio do homem branco.
E ele, que atava sempre e vencia sempre, temeu pela primeira vez.
Essa foi, seguramente, a grande transforma<;ao realizada entre
os selvagens, no intervalo entre o massacre de Pimentel Barbosa e
o envio, pelo Servi<;o de Prote<;ao aos fndios, do segundo grupo de
atra<;ao aos xavante, agora chefiado pelo inspetor Francisco Meireles.
0 fato e que, por meados de 1946, chegara eu em companhia
do cinegrafista Genii Vasconcelos, a Xavantina, no intuito de filmarmos um volumoso documentario colorido <la regiao, quando correu
a noticia de que Francisco l\tfeireles havia conseguido um contato
amistoso com os xavante.
As circunstancias, porem, f izeram com que, uma vez esgotados
os facoes com que costuma o SPI grangear a simpatia e confian<;a
dos selvicolas, Meireles tivesse que abalar, perseguido por gritos e
flexadas, recolhendo-se ao posto e, de la, arrancasse para o Rio afim
de conseguir mais material de atra<;ao e voltar a procurar contato
com os selvagens.
Resolvemos nos engajar a essa expedi<;ao, abandonando o programa de f ii magem de ca<;adas e pescarias que pretendiamos realizar.
Documentar esse encontro pacifico, seria, evidentemente, muito mais
Sensacional que OS lances da pesca do pirarucu OU da Ca<;a a On<;a.
Ai tern os senhores por que me meti nessa empreitada.
E eis porque no dia 3 de outubro de 1946, depois de uma enervante espera em Xavantina, tomamos lugar em dois barcos a motor
de p6pa e nos largamos, Mortes abaixo, em busca da foz de seu
afluente, o Sao Domingos, na margem direita, onde f oi instalado o
p0sto de atra<;ao dos xavante, do Servi<;o de Prote<;ao aos f ndios.
Nao vou can<;a-los com peripecias de viagem. Quarenta e tantas leguas, descendo a corrente rapida do antigo rio Manso, no
sobressalto constante de uma surpreza por parte dos selvagens, cuja
presen<;a era constantemente assinalada aos nossos flancos, quer pela
f uma<;a das queimadas que ateiam em seu caminho, quer pelos pios
de animais de presen<;a inexplicavel ao redor de nossos pousos.
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e vigilias, tudo, porem, f oi em vao. Nessa vez, os
indios se negaram a aparecer.
Essa aparente contradi<;ao de atitudes e perfeitamente 16gica Se
atentarmos para o fato de que, quando seu prrmeiro contato, no qual
foi obrigado a fugir sob uma saraivada de flexas despejadas pelos
indios que nao tinham sido contemplados na distribui<;ao de facoes,
Chico Meireles dispunha de quarenta <lesses objetos e os indios a:pareceram-lhe em numero dez vezes maior __:_ guando desse contato, ia
eu dizendo, Meireles conseguiu f urtar-se a furia imediata dos descontentes - uma <las alas dissidentes da politica de aproxima<;io com
os brancos - prometendo voltar breve e com f acoes suficientes para
todos.
Os dias, porem, se passavam, sem que o homem branco voltasse
com o prometido.
Os indios sairam, entao, a procura-lo.
Numa palho<;a retirada, no local denominado Santa Terezinha,
onde um peao, Antonio Ferreira, contruia uma uba, viram eles um
facao por que tanto almejavam. Entrar e apanha-lo, foi obra de
momenta. A mulher e a filha de Antonio Ferreira, porem, assustadas, puzeram-se a gritar pedindo por socorro. Os indios, surpreendidos, quizeram remediar a situa<;ao, f azendo-as calar a bordunadas.
0 peao correu aos gritos da mulher e da filha pondo o xavante em
f uga. A rnulher e a crian<;a, no entan to, estavam bastante maltratadas. Uma e outra tinham brechas na cabec;a e a menina um dedo
fraturado. 0 pr6prio Antonio recebeu uma flexada no peito, sem
maior gravidade, dos selvagens em fuga.
Ora, tendo cometido tais tropelias, os indios aos nos verem chegar, grupo mais ou menos numeroso - seriamos uns quinze homens
- calculando, poi; certo, tratar-se de uma expedi<;ao punitiva, recusaram-se a mostrar-se. Por tres dias e tres noites, tempo em que
estivemos pousados em seu territ6rio, brincar de esconder conosco.
Deixavamos f acoes e outros pequenos objetos no sitio exato do primeiro encontro e nos afastavamos .
Ao regressarmos, os xavante haviam carregado: tudo. Mas, por
mais que. os chamassemos, nao apareciam na clareira. Seus movimentos, dentro da mata, mal eram perceptiveis.
Numa das vezes, deixei-me ficar escondido a pouca distancia
do gira.u dos presente~ e pude, entao, pela primeira vez, vez os lendarios xavante . Primeiro, um emergiu da mata e d.epois de se certi ficar que nao havia ninguem por perto, chamou, por gestos, mais
dois. Os tres, entao, <lesconfiada e rapidamente, passararn a apanhar
tudo que lhes deixaramos.
Por tres vezes fiz f uncionar a minha "Contax" mas um gesto
precipitado traiu-me a presen<;a e os tres indios se dissiparam pela
n1ata a dentro para nao mais voltar.
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Minha observac;ao tera durado, no maximo, uns cinco minutos.
Tanto bastou para constatar que nao eram homens morcego, pois
enxergavam muito bem o que queriam apanhar, nem tampouco, gigantes, muito embora realizassem todos OS SeUS rapidos movimentOS
numa precavida curvatura de corpo, tao comum ao saltador quando
quer apelar para 0 maximo de suas forc;as, OU ao Corredor que quer
tudo de sua velocidade na carreira.
As chuvas se pronunciavam perigosamente, com seu cortejo de
f ebres e inundac;oes.
Aproximava-se o periodo em que o indio, que anda na cac;a e
na pesca durante a seca, se recolhe as malocas, para s6 sair quando
as chuvas cessam.
Como os grupos com que deveriamos topar seriam, justamente,
os que andassem na cac;a, nada mais nos restava que voltar. . . e
preparar a segunda visita, logo que as chuvas permitissem.
Sim, por que ja, entao, tinhamos um filme a depender de um
desfecho e uma teimosa curiosidade em conseguir aquilo que na cidade era julgado temerario, Se nao impossivel: encontramo-nos frente
a frente com os xavante.
Assim, em junho de 1947, chegavamos a Goiania, de la partiamos para Goias Velho e Leopoldina, de onde descemos o rio Araguaia ate Santa Isabel. Desta vez, em lugar de descermos o rio
das Mortes, fizemos o caminho inverso, subindo-o para atingir, como
no ano anterior, o p0sto de Sao Domingos.
Ate Santa Isabel, gozamos da companhia amavel do professor
Baldus e de seu assistente Schultz, esse indio louro e alto que, na
selva, talvez com vergonha da alvura da pr6pria pele, decora o rosto
com as tintas bizarras dos indigenas, vive com eles nas malocas e
acha que o "calugi" dos indios caraja e mais saboroso que um
"apfolstrude".
Dai, o primeiro, em companhia do inefavel doutor Haroldo Candido de Oliveira, partiu para uma visita de cortezia aos seus velhos
amigos tapirape, enquanto que Schultz, de mochila as costas e a
pe,
arrancou,
com apenas um guia e umas rapaduras no rumo dos
.Javae.
,
Em Santa Isabel j azia, estirado, com grandes brechas na cabec;a,
feitas a borduna, e o brac;o inutilizado por uma fratura exposta de
mesma procedencia, um peao, o Joao Pereira, atacado que fora pelos
xavante.
Aventurara-se, como alguns outros, pelo territ6rio daqueles selvagens no intuito de conseguir algumas rezes que por la vagueiam,
ferrando-as coin a marca de seu patrao, o fazendeiro Lucio da Luz,
que, com essa pratica, ve crescer o seu rebanho bovino com a despeza
infima de algumas vidas humanas, de vez em quando.

118

REVIST A DO ARQUIVO MUNICIPAL

Os indios surpreenderam Joao Pereira e s6 o deixaram por julga-lo morto.
~le e mais alguns indios caraja foram incorporados a nossa
caravana que, depois de dias de espera enervante em Santa Isabel,
cortou as aguas do rio <las Mortes.
Foi
no .segundo
dia de viagem e quern deu o sinal foram os
.
,
.
cara1a que v1a1avam conosco.
Esquecia-me de dizer que o xavante levou sua repulsa ao branco
ate OS indios que a ele se submeteram. Nao hesitaram em romper
com seus pr6prios primos xerente, logo que esses atenderam as
promessas dos civilizados, pacificando-se e aldeiando-se. 0 nosso
pr6prio piloto, o caraja Courichiri, claudica de uma perna, vitima
que f oi de uma incursao de um grupo de xavante que o agrediram
quando tomava banho na praia fronteira ao posto de Santa Isabel.
Aleijaram-no e mataram um outro rapazinho que com ele se banhava.
Essa a razao por que os indios de todas as tribos que conheci, naquela regiao, votam aos xavante um terror panico. Melhores sentinelas, pois, nao poderiamos ter. Os caraja que nos acompanhavam
nao dormiam uma hora sequer e quando tinha a pouca sorte de armar minha tenda pr6ximo as esteiras onde se esticavam a noite, custava a conciliar o sono dado o seu falat6rio continua.
Os caraja estavam, como vimos, sempre alerta e, poucas leguas
acima da barranca chamada dos Padres, onde foram assassinados
OS religiosos Joao e Paulo, deram 0 alarme da presenc;a dos xavante
na margem do rio.
Manobras rapidas f oram ordenadas e as tres embarcac;oes rumaram para o ponto onde ja se viam algumas dezenas de indios.
Mal nos aproximavamos, porem, e ja eles marinhavam, ribanceira
acima, sumindo na folhagem espessa. Na areia, espetadas, num
convite a troca, deixaram tres de suas flexas. Tomavam, portanto,
a iniciativa do comercio a que se entregaram quando do primeiro
contato com Chico Meireles e seus homens.
Tomando lugar nas embarcac;oes menores, alguns de nos chegamos a margem e, depois de colocar no lugar de cada flexa um f acao .
ou outro qualquer obj eto dos que pensavamos deverem agradar aos
indios, depois de chama-los, em vao, para um contato na praia, regressamos para o meio do rio onde estacionava a lancha maior.
Mal nos afastavamos e ja os xavante se despejavam de seus
esconderijos na disputa do que lhes haviamos deixado. As flechas
se multiplicaram, espetadas na praia e, sentindo que nos aproximavamos, montaram novamente barranco acima.
Essas idas e vindas se ·seguiram . Para a praia, desciam, no
maximo, uns dez ou vinte indios. Na mata, entretanto, conforme
podiam observar os nossos companheiros que ficaram na lancha
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maior, de bin6culos e com um ponto de observac;ao bem mais alto,
escondia-se mais do dobro daquele numero.
Por fim, calculando que f osse o barulho do motor de p0pa do
batelao que OS assustava, resolvi atirar-me a agua, poUCO profunda
mas de uma correnteza violentissima, afim de ganhar a margem a
pe e, de raro em raro, a nado para assim surpreender os indios.
Tendo me atirado a agua completamente vestido, quase paguei
com a vida a afoiteza disto que, empolgado pela correnteza, sentia
f altarem-me as forc;as, quando o valente Joao Artiaga, percebendo
minha ma situac;ao, lanc;ou-se para 0 meu lado, encorajando-me e
auxiliando-me a sair de tao critica situac;ao.
Acontece que, para f acilidade de transporte, haviamos despachado na nossa frente os facoes e machados destinados aos xavante.
De forma que dentro de pouco ja haviamos dado aquele grupo que
nos surpreendera em viagem os de nosso proprio uso pessoal. Ate
o facao da cosinha foi· trocado por uma flecha, fac;anha realizada
pelo cosinheiro, o Benedito, o qual, tentando o mesmo que eu tentara
mas com a precauc;ao de p0r-se apenas de calc;ao, ao fim de certo
tempo conseguiu trocar seu precioso facao pessoalmente com um
dos indios da margem. ·
0 interprete, um xerente, cuja lingua, se nao e identica, pelo
menos muito se assemelha a dos ·xavante, essc nao houve meio de
faze-lo chegar ate um ponto onde pudesse ouvir a algazarra que faziam OS selvagens, tal 0 medo de que Se sentia possuido.
Nao podia, entretanto, restar duvida de que se tratava, efetivamente de xavante. Estavamos em seu territorio e seus cabelos
c9rtados em caprichoso "pagem", nao podiam enganar.
Sem maiores resultados, desprovidos de todo e qualquer objeto
que pudessemos utilizar para manter as trocas com os indios, resolvemos seguir viagem ate o ponto onde se haviam registrado o encontro anterior, seguidamente visitado pelos indios que sempre la
encontravam um ou outro agrado deixado pelos homens do p0sto de
Sao Domingos.
Aquela primeira aventura era um indice promissor da boa vontade dos xavante de, pelo menos, comerciar conosco, mais pela utilidade dos objetos que lhes forneciamos do que mesmo por qualquer
simpatia pessoal que lhes merecessemos.
A segunda, o encontro definitivo, mais longo, frente a frente,
que nos permitiu concluir a filmagem tao procurada, ocorreu uns
dez dias depois.
Encontravamos no p0sto de Sao Domingos, tendo regressado de
uma incursao inf rut ifera ao local do massacre de Pimentel Barbosa.
Os bugres nao se tinham querido mostrar nem qualquer sintoma de
sua presenc;a fora assinalado, quando um peao, deixado de sentinela
proximo a ponta da picada que levava aquele local, fez, a galope,
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as duas leguas que nos separavam de seu ponto de observac;ao, avisando-nos da presenc;a dos Indios, f orc;osamente a nossa espera, na
margem do rio.
A for~a de remos, pois queimaramos o nosso ultimo litro de
gazolina tentando fazer funcionar uma estac;ao de radio para nos
comunicarmos com a civilizac;ao, alcanc;amos o ponto da margem onde
se postavam os indios.
Como da outra vez, negacearam um pouco. Fugiram a nossa
aproximac;ao deixando flechas em seu lugar. Afastamo-.nos um
pouco, para regressar, logo em seguida, deixando parte do pessoal.
Dos vinte que eramos, desembarcamos apenas nove, agitando facoes,
machados e roupa que levavamos para eles.
Desconfiados, foram deixando seus esconderijos e avanc;ando para
o centro da clareira. 0 rio, as nossas costas, com a canoa guarnecida por um peao e alguns f oguetoes, garantiam-nos a retirada. Era
preciso, tao somente, ter cuidado para nao nos deixarmos envolver
pelos indios que avan~avam nervosamente, teimando em nao permanecer junto a n6s mais que o tempo necessario para nos entregar
uma flecha e apanhar o obj eto que tinhamos na mao.
Soperbos tipos de homem. Colocando-me ora junto a. um, ora
junto a outro, consegui tirar uma media de sua altura aproximada,
conf rontando-os com a minha estatura.
Sao, com efeito, homens altos, podendo-se calcular em 1,80 a
altura media. 0 que neles e impressionante sao OS dentes. E
pudemos avalia-lo bem devido a um incidente que vou relatar.
N osso encontro tinha, como disse, lugar em uma clareira, rodeada de massa espessa, exceto as nossas costas, por onde descia a
barranca do rio. Os indios preferiam, claramente, manter-se meio
escondidos por tras <las arvores e arbustos e vir, furtiva e apressadamente apanhar os facoes que tinhamos e troca-los por flechas.
Isso era o diabo para o nosso operador, o Pedro Neves, pois, na
mata, a luz era insuf iciente para a filmagem.
Foi quando, na impossibilidade de fazer funcionar o interprete,
paralizado, como da vez anterior, por um medo invencivel, tentei fazer-me entender. Dirigindo-me para um dos xavante, o que acabava
de me levar um machado, e tratava de se embrenhar no mato a grandes pernadas e, acenando para ele com um facao, espetei-o na areia
mole, sentando-me ao lado.
0 indio, que acompanhava meus n1ovimentos batendo, incessantemente, com as maos, e falando, falando, muito, falando sempre,
pc)s-se a rir, dando mostras de assentimcnto. Dum pulo, mergulhou
na mata, emergindo, logo depois, com um mac;o de flechas e trazen-

do-as na minha

dire~ao,

sem parar um instante de rir.

Risonhas

eram as caras que apareciam e desapareciam por detras da f olhagem.
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A razao daquela hilariedade foi explicada, horas depois, ja no
acampamento, pelo interprete ao recobrar a fala. No momenta exato
em que eu me sentava e espetava o f acao na areia, o xavante ao qual
me dirigia dizia em sua lingua mais ou menos o seguinte :
- V ou apanhar mais flechas. Se quizer, venha comigo. Se
nao, sente e espere que ja volto.
Ora, por uma estranha coincidencia, eu executara justamente o
conselho do indio, o que muito deve te-lo agradado, a avaliar pelo seu
riso f ranco e que me deu oportunidade de examinar bem os dentes
brancos, regulares e bem plantados. Explicou-me o xerente-interprete que e seu costume lixarem a coroa dos dentes com lingua de
piracuru tomando-os, desta forma, ainda mais certos do que sao naturalmente.
Como vem, os xavantes ja ensaiam os primeiros passos em pr6tese
dentaria ...
Durante uma hora e tanto estivcmos, assi1n, j untos.
Deram-nos seus adornos e, depois que um, a meu pedido, passou-me em volta do pescoc;o o tranc;ado que trazia a guisa de colar,
um outro quiz envolver-me a cintura com a sua roupa, uma pequena
corda de fibra que trazem sobre os quadris e, sem a qual, acredito
que se julguem nus ...
Foi um momento embara<;oso por que, sob a camisa, propositadamente colocada por fora <las calc;as, eu trazia minha guaiaca, com
o revolver e cerca de uns cinquenta tiros para o que desse e viesse.
Ao colocar a cordinha em minha cintura, o indio fatalmente sentiria
o volume da arma o que nao julguei de muito boa politica. Terminei
por amarrar eu mesmo o cinto tosco que me era fornecido.
U ma Coisa OS agitava quase que ao desespero : a maquina cinematografica e, pensando bem, encontraremos facilmente a explicac;ao.
Sem serem vistos, os xavante nos vinham acompanhando desde
a nossa entrada em seu territ6rio. Examinavam nossos gestos tendo
visto, com certeza, os tiros que faziamos contra antas, jacares ou
outros animais que topavamos na viagem.
Para eles, portanto, aquele aparelho, de cano comprido, que o
Pedro Neves levava aos olhos em postura de mira, OU seja, a maquina
de filmar, deveria ser um daqueles aparelhos que lanc;avam f ogo,
estampidos e levavam a morte para o lado que visavam.
Por varias vezcs, Pedro Neves teve que parar o seu trabalho,
tal era a agitac;ao dos pobres indios.
Pessoalmente, tern uma fisionomia simpatica, de olhos bem rasgados, mac;as de rosto salientes e bOca sensivelmente grande. Os
corpos sao musculosos, cobertos dessa musculatura que a escola de
educac;ao fisica francesa, a mais moderna, creio, atualmente, procura
conseguir: musculos longos, desenvolvidos em toda sua extensao, sem
aquelas chamadas "batatas" de biceps preconizadas e conseguidas com
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o uso da ginastica sueca. Tampouco tern a cintura fina dos bonecos
de figurinos masculinos. Pernas longas permitem-lhe uma agilidade
de 1novimentos surpreendente para n6s que botamos os bof es pela boca
quando corremos atras de um onibus.
Um detalhe e impressionante: a magreza de suas maos descarnadas .
Setnpre que as tocava, confesso, experimentava uma sensa<;ao de
mal-estar. Mais tarde, consultando OS companheiros, esses partilhavam da mesma impressao que eu.
0 ponto culminante da entrevista f oi a amabilidade daquele mesmo indio que se julgou compreendido por mim: Ao voltar de uma
de suas desaparic;oes na mata, voltou trazendo na mao um pernil de
caetetu, o porco do mato, muqueado a sua moda.
Era uma pec;a dura como esses presuntos de massa que servem
para por em geladeira de vitrine.
Para demonstrar que nao estava envenenado OU, nos julgando
tao imbecis que nao soubessemos que aquilo servia para comer, levou
0 pernil a boca, antes de no-lo entregar e dilacerou-o, tirando-lhe um
naco de carne regular que comeu a nossa vista.
.
S6 tivemos um recurso: leva-lo, n6s tambem, a boca e, pelo
inenos, fingir que o comiamos.
Depois, embrenharam-se definitivamente no mato de onde haviam emergido. ~les mesmos provocaram o encontro e eles mesmos
o deram por terminado.
A noite avanc;ava velozmente.
S6 nos restava regressar ao p0sto de Sao Domingos.
Uma vez ali, o interprete traduziu o que diziam os indios: de
um modo geral, nos afirmavam que cram nossos amigos e que nos
nao tivessemos medo deles .
No dia seguinte, voltando ao local do encontro, deparamos, nao
s6 com a trempe onde tinham muqueado o caetetu como tambem com
os esconderijos, especie de abrigos individuais de cerca de uma centena de Indios os quais, escondidos das nossas vistas, seguramente
policiavam o contato que seus companheiros tinham conosco, prevenindo uma possivel surpresa de nossa parte.
Nao achei nisso nada demais. Eu tambem, como todos, de resto,
nao levava o meu revolver escondido? N 6s nao tinhamos, na canoa,
o peao pronto a soltar foguetoes para por os xavante em debandada
mal pressentissemos qualquer hostilidade de nossa parte? Logo, era
muito 16gico que eles tambem desconfiassem de n6s.
Aqui, tern pois, meus senhores, o relato mal feito mas sincero
de tudo quanto me f oi dado observar. Nao pretendo ter tido outra
originalidade que a de ser verdadeiro, nessa epoca em que a Carta
do , Atlantico
anda perdida numa posta-restante qualquer e que os
.
propnos povos se mentern uns aos outros.
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Se me atrevi a apontar qualquer falha no que, a respeito de
sertao e de xavante esta mais ou menos estabelecido, garanto-lhes que
nao tive inten~ao de botar meia-sola na hist6ria.
Nao sendo medico, nao posso prop0r remedios. Amigo, porem,
que sou desse Brasil tao doente, passando dias a fio velando-lhe a
cabeceira, observando-lhe as feridas e os sofrimentos, quiz assinalar
tOdas as rea~oes que observei com os olhos de leigo mas de amigo
que nao esta no testamento e quer ver 0 cnfermo levantar-se, tomar
posse de si mes1no e caminhar.
Se me alonguei e f ui desagradavel, desculpem-me.
Era isso, senhores, sf, isso o que tinha para dizer-lhes.

,

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

1~4-h

Mae e filha da lribo dos Umutina do Alto Paraguai. (Fot. IIn r ald Schultz)

Pai umutina l>rincando con1 o filho.

(Fol. H arald Schultz)

Velho guerreiro umutinn do Alto Pantguai. (I•'ot. Harald Schultz)

Danc;ac1or umutina do Alto Paraguai. (Fot. IIarald Schultz)
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E' BELICOSO 0 XAVANTE?
HERBERT BALDUS

Ravia e ha ainda tribos belicosas no Brasil, cujas relac;oes hostis
com os vizinhos nao se manifestam apenas em choques acidentais, mas
que sistematicamente realizam incursoes, orientando a guerra sua
cultura nos mtiltiplos aspectos sociais, economicos e religiosos. Os
Tupinamba eram belicosos. Invadiam com grande regularidacfe os
territ6rios dos inimigos para abastecer-se de sua carne, constituindo
o l>anquete dos antrop6fagos um complexo cerin1onial nutrido por
conceitos magicos e desempenhando func;oes essenciais na sociedade.
Belicosos eram os Munduruku, caytdores de cabeyts humanas. Povo
guerreiro por excelencia eram os Guaikuru que, depois de terem
roubado cavalos aos espanh6is do Paraguai, nao s6 atacaram estes
e os portugueses, mas subjugaram as tribos vizinhas, tomando-lhes
crianc;as e adultos como escravos. Belicosas, ainda, sao varias hordas
kayap6 que no tempo da seca costumam passar a longas distancias
nas bacias do Araguaia e Xingu, atacando outras tribos e sertanejos
para saquear as casas e roubar mulheres e crianc;as. Uma revista dominicana, o "Mensageiro do Santo Rosario", atribuia, em abril de
1941, aqueles indios, 50 assassinatos e igual nt'.unero de roubos de
crianc;as entre os moradores cristaos dos Campos de Concei~o do
Araguaia. Ha pouco, ainda, os Tapirape, pacifica tribo tupi que vive
ao norte do rio homonimo, tiveram de deixar sua aldeia em consequencia de violento ataque dos Kayap6 que mataram e raptaram
suas mulheres. Pelo numero e carater de suas incursoes, estes ultimas indios mostram que obede~em a determinado padrao de comportamento tribal : ao padrao de um povo guerreiro.
Portanto, podem ser chan1ados de belicosos aqueles indios que
saem de seu territ6.rio para invadir o de outros .a fim de trazer pri-
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sioneiros e prisioneiras, conquistar trofeus ou saquear. Aceitando
esta definic;ao, nao e possivel designar COmO belicosos OS afamados
Xavante que agora vivem a oeste do Araguaia. No primeiro volume
de seus "Beitraege zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's
zumal Brasiliens", publicado em 1867, reproduz Martius a informa<;ao
segundo a qual "varios milhares de Xavantes" foram aldeados em
1784, acrescentando: "Ultimamente mostraram-se, em geral, pacificos, nas relac;oes com as expedic;oes comerciais que passaram pelo
rio. . . Nos encontros com os brancos costumam desfazer-se das armas,
pois sabem que a antiga legislac;ao autoriza a escravizar aqueles que
sao presos com as armas na mao. Alguns empregam-se como remadores, cac;adores ou vaqueiros." (p. 270) . Vemos que os Xavante
se comportaram, entao, de modo hem diferente dos indios Canoeiros,
seus vizinhos do Tocantins, q.ue nunca se deixaram alcfear e continuam ate hoje inimigos implacaveis dos brancos. E ainda no sCculo
passado, em vez de defender suas terras, os Xavante esquivaramse completamente do contacto com os brancos, recuando para o hinterland da margem esquerda do Araguaia. Depois, pelo que sabemos,
nao atravessaram mais este rio e nutlca procuraram passar alem dos
limites norte e sul do seu atual territ6rio, constituidos pelo rio Tapirape e a bacia do rio das M_ortes. Apesar dos sertanejos denominarem
Xavantinho um pequeno afluente da niargem direita do Tapirape,
nao ouvi nem entre eles nem entre OS indios Tapirape e Karaja noticia de ter sido visto Xavante neste ultimo rio, recem-povoado por
gente vinda do Para. ~stes paraenses levam sem medo o gado por
terra, das novas moradas ate M~to Verde, vilarejo que se formou
em 1934 na margem direita do Araguaia e a cerca de 15 leguas
acima da foz do Tapirape, portanto, em pleno territorio dos Xavante.
Nao foi, ate hoje, atacado por estes indios, como tao pouco o foram
as outras povoac;oes sertanejas do mesmo territ6rio, isto e, Porto
Felix, Rio Una e Cocalinho, tooas situadas no lado matogrossense do
Araguaia. Os indios Tapirape nao se lembram de ter tido encontros
com os Xavante. Os choques que os Karaja tiveram com estes sempre se deram na margem esquerda do grande rio que separa as duas
tribos, isto e, na parte que os Xavante consideram sua. De correrias
dos Xavante para o oeste e rela<;oes com as tribos da bacia do Xingu
nao ha noticia. Como reagiram contra as invasoes do sul de sua terra,
tentei mostrar no volume CI da Revista do Arquivo Municipal, Sao
Paulo 1945. Houve violencias de ambos os lados e homens tao abnegados e ben1 intencionados con10 os missionarios Fuchs e Sacilotti e
os funcionarios do Servi~o de Prote~ao aos 1ndios chefiados por Pimentel Barboza, pagaram heroicamente coin a vida os crimes cometidos por outros representantes cfa nossa civiliza<;ao. Finalmente, em
1946, um inspetor do mesn10 Servi<;o, Francisco Meirelles, conseguiu
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contacto amistoso com determinado grupo <lesses selvicolas. Isso, porem, nao impediu que, viajando em companhia deste competente e
corajoso pacificador, encontrassemos em julho de 1947, no Posto de
Santa Isabel, situado na Ilha do Bananal em frente ao territ6rio Xavante, o peao Joao Pereira, que acabava de receber, na margem oposta, tremenda serie de cacetadas. Conta-nos que andara sozinho, nao
levando outra arma al em do facao, quando, de repente, f oi atacado
pelos indios. Atribui sua salva~ao a ·circunstancia de ter caido com
a cabe~a embaixo da raiz de uma arvore, ao perder os sentidos sob
os golpes de borduna, o que teria induzido os assaltantes a nao lhe
esmagar o cranio e a larga-lo como morto. Francisco Meirelles, porem, nao acredita nesta historia. Esta convencido de que o homem
escapou dando tiros, pois, na sua opiniao, os Xavante f ogem imediatamente ao ouvir o estarnpido do fuzil ou ·revolver. Era, tamhem, mais
ou menos a opiniao do sr. Pedro Ferreira, com quern conversei em
Leopoldina, no dia 4 de setembro de 1935. Tinha sua fazenda a tres
Jeguas de Cocalinho e viu Xavante varias vezes. Contou-me que, por
ocasiao de um encontro com estes, em 1911, ele e os seus companheiros atiraram nos indios para "assusta-los". Debandaram-nos dessa
maneira. "Xavante e muito timido", concluiu o velho sertanejo. Assim talvez pensasse tambem um cavaleiro solitario que vi, passando
em agosto de 1947 pela boca do rio <las Mortes, embrenhar-se na
margem oposta. E assim pensam muitos.
Francisco Meirelles, provavelmente o maior perito na materia,
nao acredita que OS Xavante constitua1n serio perigo para invasores
que se conservem em grupo grande e unido, vigilante e provido de
armas de fogo. Convem lembrar ainda, o fato de esses selvicolas,
apesar de formarem, aparentemente, com seus milhares de individuos,
a na~ao indigena mais numerosa d'o Brasil, nunca terem n1olestado
nem as povoa~oes sertanejas do Araguaia, nem os postos do Servi~o
de Prote~ao aos 1ndios instalados no rio das Mortes. Como diferem
a esse respeito dos indigenas de Pernambuco que, em 1549, sitiaram
durante quase um mes OS portugueses em Iguara~u, lutando, segundo a
xilogravura de Hans Staden, ate contra canhoes ! Como sao diferentes tambem, das tribos que, em 10 de julho de 1562 investiram contra
os s6lidos entrincheiramentos de Piratininga e, depois de rechassados
pelos arcabuzes paulistanos, renovaram· o assalto no dia seguinte !
Simao de Vasconcellos, na sua "Chronica", livro II, n.0 135, escreve
a respeito: "Eis que ao romper da alva do dia, que foi o <la oitava <l'a
Visita~ao de Nossa Senhora, dao os inimigos de improviso sobre a
villa de Piratininga, com tao grande estrondo de gritos, assovios, bater
de pes, e arcos ( como costumao) que parecia se vinha o mundo abaixo,
e se arruinavao os montes vizinhos. Todos elles pintados, e. empennados, jactanciosos, prometendo-se a victoria, deixando nas costas
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canalha de velhas carregadas de panelas, e azados, em que diziao
haviao de cozer a came dos cattivos, segundo as leis de seus costumes
barbaros".
Os Xavante, mesmo estando em ntimero imensamente superior;
nunca atacaram assirn abertarnente, arriscando-se em verdadeira batalha. Matam s6 de surpresa, assaltando os desprevenidos e em
geral quando estes estao desacompanhados OU no maximo em dois.
Pelo que sabemos, nunca mostraram a coragem dos indios do rio
Javari, a respeito dos quais lemos no diario do barao de Teffe:
" . . . com grande admira<;ao de todos, nao romperam as hostilidades
senao depois de se terem reunido em filas compactas na parte Iimpa
da margem opposta, apoiados pelo grosso das suas for<;as, que se
conservava dentro do matto espesso que lhes cobria a retaguarda.
Logo que tomaram posi<;ao ~ome<;aram n'uma vozeria infernal, sem duvida a desafiar-nos, batendo ao mesmo tempo com os molhos de flechas
nos arcos, enquanto o Tuchaua (chef e principal), uni co selvagem que
trazia a cabe<;a ornada por Ull) cocar de grandes pennas brancas, fazia
uns movimentos com o corpo para frente como se quizesse arrojar-se
a agua, movimento que OS outros imitavam fazendo ondular 0 penacho
de cabellos negros e longos, que ora lhes cobria o rosto, ora cahia
sobre as costas ''. Alguns momentos depois: ". . . pondo o pe atraz
e retezando os arcos despediram uma boa centena de flechas, que passaram sibilando por cima de nossas cabe<;as ou se enterraram na
areia, nos cascos e toldas das chalanas, ou ficaram espetadas nas
red es de arame. A esta aggressao respondi com a voz de - fogo ! e a nossa d'escarga cerrada devia ter aberto muitos claros nas suas fileiras, porem outros vieram logo a frente, e contra a nossa espectativa,
longe de se aten1orisarem continuaram a despedir nuvens de flechas
que felizmente nao nos atingiam gra<;as ao nosso entrincheirarnento.
A pertinacia do ataque podia entretanto tornar critica a nossa posi<;ao
e por isso foi preciso um nutrido fogo de cerca de meia hora em que
as armas de Winchester, Spencer e Comblain se portaram perfeitamente, para convence-los <la nossa superiodade. A multidao que sahia
do bosque e vinha engrossar as fileiras da vanguarda chegou mesmo
a avan~r ate o meio da ponte, e eu previa ja a passage1n do inimigo
para esta margem e a luta deseperada· a espada e a bayoneta, quando
subitarnente apoderou-se dos selvagens um verdadeiro panico, e cessancfo de repente a vozeria infernal com que nos atordoavam, deram
as costas e curvados para a frente fugira1n para o mato na maior
desordem e confusao, atropelando-se un~ aos outros. 0 Tuchau~ cahira afinal".
N aturalmente, dizer que OS Xavante riao sao belicosos, nao significa que nao existam entre eles lideres temerarios. Sem dtivida,
os individuos que recenten1ente se atreviarn a entrar em contacto di•
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reto com os donos de armas de fogo, no rio das Mortes, sao, pelo
menos, tao audaciosos quanto aqueles brancos que, imaginando o perigo sem conhecer os seus limites, ousaram penetrar no pais incognito
da tribo de fama mais horripilante. E as vitimas que morreram sob
o cacetc xavante atestam que do fato de certos indios nao serem belicosos nao se pode deduzir que nao sejam perigosos.
Todas essas considera~oes me vieram a mente, lendo o livro
"Frente a frente com os Xavantes", que acaba de ser editado no Rio
de Janeiro pelos Irmaos Pongetti. Seu autor, meu amigo Silvio
da Fonseca, jornalista carioca, acompanhou Francisco Meirelles, em
1946, numa <las suas penetra~aes e teve, em 1947, dois encontros pacificos com os Xavante na margem do rio das Mortes. Com naturalidade, sem sensacionalismo barato e de um modo honesto descreve
suas experiencias. So num ponto nao posso concordar com sua maneira de apresentar os acontecimentos. ~ que suprime completamente
o papel desempenhado pela valente esposa de Francisco Meirelles. Sei
que Dona Abigail participou ativamente na troca de presentes. Nas
estampas anexas as paginas 80 e 113 vemos a atitude dessa graciosa
senhora por ocasiao de um <lesses encontros com os selvicolas.
A pagina 123 talvez seja a mais importante do livro, pois nela
Silvio da Fonseca pergunta: "Estaremos fazendo bem OU mat a esses
selvicolas, retirando-os do modo de vida que tern?" E observa: "ntes
nao nos pediram nada e so incomodam os civilizad~ quando cstes
invacfem seus territorios". E continua a perguntar se de fato precisaremos <las terras dos Xavante; se teremos o direito de atrair para
a nossa civilizac;ao uma nac;ao indigena de tantos milhares de ahnas
"quando, ate hoje, nao damos assistencia necessaria as populac;oes
civilizadas que vivem nas regioes remotas do Araguaia e do Mortes" ;
e se o Servi~o de Protec;ao aos lndios tera meios para atender, eficazmente, as necessidades que vai criar ao Xavante. A resposta dada
pelo autor a essas tres perguntas e : Nao. Outra nao podia ser a
resposta de um homem sincero e conhecedor do assunto.
A opiniao de Silvio <la Fonseca sobre o valor guerreiro do Xavante se resume na seguinte frase: "Um unico tiro tambem seria
o suficiente para espantar os possi veis assaltantes ". ( p. 100) . 0 autor
do livro "Frente a frente com OS Xavantes" nao adere ao coro daqueles que chamam esses indios de belicosos.
.
A questao : se e belicoso o Xavante, nao somente e de interesse
etnografico, mas tern tambem urn aspecto humanitario, pois, atribuir
belicosidade a uma tribo nao belicosa foi sempre a tecnica preferida
dos inimigos do indio que so a bala queriam resolver o problerna do
primitivo dono do Brasil.
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PEDINDO PROTE(;AO PARA 0 XAVANTE
JERONIMO COIMBRA BUENO

Sob o titulo "Pede o Governo de Goias prot~ao para os Xavantes", a FOLHA DA MANHA, de 7 de maio de 1949, publicou o
seguinte:
"Rio 6 - Segundo telegrama de Goiania, o governador Coimbra
Bueno enviou ao ministro da Agricultura, com a data de 26 de abril,
o seguinte oficio :
'' Acabamos de ser informados de que grupos de horn ens brancos,
em viagem de explora~ao, invadiram a area dos Xavantes, entrando
em contacto annado com os mesmos, sendo isto prenuncio de novas
e covardes carnificinais nos sertoes, a exemplo do que sucedeu com
os indios Cra6s, em 1941, quando foram chacinados centenas deles
em tres dias. Nao sendo possivel o policiamento das zonas virgens,
ocupadas pelos Xavantes e vivendo eles segregados da nossa civiliza<;ao, constituindo, porisso, uma <las poucas tribus que mantem intactas
suas qualidades originais, born fisico e boa saude, pe<;o venia para
apresentar a v. ex. a sugestao de serem estudadas medidas imediatas
a fim de salvar os Xavantes do contacto com os brancos, que se
aproveitam do servi~o de atra<;ao, teoricamente merit6rio mas que na
pratica resultara nulo, como tern acontecido com tribos menores,
deixadas acessiveis a recua aventureira, cuja convivencia contamina de doen<;as os indios, priocipalmente as mulheres e reduzem os
selvioolas a urna situa~o de miseria fisica, dizimando-os em poucos
meses. Todas as pessoas experimentadas que vivem aqui, sao unanimes em afirmar a impraticabilidade de qualquer policiamento, pois
com o trabalho de atra<;ao ~ tribo se torna acessivel. Julgamos que
a n1edida cabivel seria deixa-los como estao, limitados aos pequenos
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territ6rios que ocupam, ate que o pais, ap6s a recupera~ao dos brancos
analfabetos e improdutivos do sertao, possa ocupar as terras abandonadas e dispor de recursos, nao somente para atrair os Indios, mas,
sobretudo, para assisti-los devidamente".

Em 9 de maio, o professor Herbert Baldus, chef e da Se-:;ao de
Etnologia do Museu Paulista, dirigiu ao dr. Jeronimo Coimbra Bueno, Governador do Estado de Goias, o seguinte oficio:
"Plenarnente de acordo com os termos de vosso oficio enviado
ao Ministro da Agricultura, em 26 de abril, e transcrito na "Folha
da Manha", de 7 d'e maio, tomo a liberdade de felicitar Vossa Excelencia pela magnifica atitude tomada em prol do indio Xavante".
Tambe.m a SOCIEDADE AMIGOS DO 1NDIO solidarizou-se
com o. Governador Coimbra Bueno, enviando-lhe um telegrama de
f elicita~oes.
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0 PROBLEMA DA ATRA(:AO DO INDtGENA
BRASILEIRO AO CONTATO COM 0 BRANCO

Tern

sido freqiientes, ultimamente, as noticias sobre conflitos
entre as .nossas popula<;0es in<ligenas e elementos civilizados. 0 fato
parece relacionar-se diretamente com a mem6ria,. conservada nas difelrentes ttibos de selvicolas, dos crimes contra elas cometidos por
elementos brancos, que as. procur~ sem a prepara~ao cientifica necessaria e, mesn10, sem o menor conhecin1ento do complexo problcma.
A fim de obtermos esclarecimentos autorizados sobre o assunto,
procuramos o prof. Herbert Baldus, chefe da Sc<;ao de Etnologia
do Museu Paulista e catedratico d'e Etnologia Brasileira na Escola
Livre de Sociologia e Politica de Sao Paulo, a quern solicitamos uma
entrevista.
- Como encara, de um modo geral - indagamos -- os processos ate aqui utilizados para atrair os indigenas brasileiros ao contato com os brancos?
- Nao se pode responder a isso de um modo geral, pois tais
processos foram heterogeneos. Modelar era o processo de atra<;ao
dos indios Parintintin, utilizado por Curt Nimuendaju e descrito nas
minhas "Instru<;oes gerais para pesquisas etnograficas entre os indios
do Brasil", publicadas ha oito anos na "Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo". Estabeleceram-se. postos de prescntes nos lugares em que havia indicios evidentes de freqiiente passagem desta temida tribo tupi. Eram abrigos cobertos de fol has de zinco, que defcndiam da chuva as mi<;angas, roupas, facoes, machados e outros utensilios. Depois de alguns dias, esses objetos desapareceran1, achandose em lugar deles, flechas fincadas no' chao. . Os indios tinha1n accito
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os presentes, mas sua resposta significava que nao confiavam no doador. :nste, por sua vez, repetia sem cessar as ofertas. Os Parintintint
entao, acusavam a recepc;ao armando estrepes com pontas de flecha.
Nao se contentaram, porem, com isso.
Seu prin1eiro ataque
deu-se pouco mais tarde. Nimuendaju nao foi surpreendido. Construira,
com folhas de zinco, um s6lido barracao que o abrigava e a seus
camaradas. Era uma casa forte num ponto estrategico, oferecendo
Iarga vista ao redor e facilitando a defesa. Os indios deram gritos de
guerra e atiraram flechas. Nao houve reac;ao hostil. Entao, com nova
gritaria, afastaram-se.
Depois de outro ataque scmelhante, Nimuendajti os seguiu, procurando atrai-los com palavras da Lingua Geral, faladas brandame11te,
e oferecendo-lhes machados e facoes que tinha nas maos levantadas.
Nao obteve exito. Os indios sumiram.
Mais atrevido foi o terceiro ataque. Logo depois de desfechadas
as setas contra 0 barracao, OS agressores for~ram a porteira da cerca
de arame farpado que circundava a casa. Nimuendajti mandou disparar as armas de fogo para o ar. A maioria dos intrusos saiu correndo. Alguns, porem, recuaram somente ate o lado de fora da cerca,
ai pennanecendo a descoberto. Nimuendaju, com palavras amaveis,
aproximou-se da porteira e, nao sendo atendido, colocou uma bacia
com diversos presentes e retirou-se.
Os indios apoderaram-se da bacia. Outros Parintintin, que estavam separados de Nimuendaju pelo rio limitrofe do estabelecimento
( o rio Maici-m~rim), comec;aram a pedir presentes. 0 pacificador
rnandou lanc;ar sobre a agua uma bacia cheia de coisas boas. Dois
indios tentaram alcanc;a-Ia a nado, enquanto um de seus companheiros
atirava uma flecha que quase atingiu seu inttiito.
Apesar desse comportamento traic;oeiro, •Nimuendajti ofereceu
uma terceira bacia, e o Parintintin mais valoroso atravessou o rio,
apanhou o presente e voltou para os seus.
Assim desenvolveu-se, pouco a pouco, a aproximac;ao mutua.
Quando Nimuendaju falou em guarani foi melhor entendido, pois
esse idio~a se assemelha mais do que a Lingua Geral ao parintintin.
Um indio, entao, mostrou-lhe com gestos muito expressivos,
que estava com a barriga vazia. 0 pacificador mandou, buscar farinha
de mandioca, comeu primeiro um pouco a vista do faminto, convidando-o a servir-se. Dessa feita Nimuendajti conseguiu entregar a
dadiva diretamente em maos, concluindo, assim, o primeiro capitulo
da pacificac;ao.
Podemos observar, por esse exemplo, serem indispensaveis para
aproximar-se de tribos agressivas, nao sotnente coragem, sangue frio,
inteligencia e boa vontade, mas tambem muitos presentes dados oportunamente e uma casa forte de grande resistencia.
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Ha, no Brasil, ainda numerosas tribos nas mesmas condic;oes
en1 que estiveram, ate 1922, os Parintintin. Lembremos apenas os
Xavante do rio <las Mortes e, mais ao norte, os Kayap6.
Para cativar OS corac;6es de tribos pacificas, e preciso, antes de
tudo, saber rir e fazer rir aos indios. Nao e de proveito, naturalmente,
mostrar-lhes OU provocar neles uma risada artificial. Devemos dar
gargalhadas e faze-los rir da mesma f orma, despreocupadamente, como
crian~s, sem que isso nos Ieve a desempenhar um papel ridiculo
que diminua a nossa autoridade. Basta, em geral, estar verdadeiramente alegre, para dar alegria a muitos. Quern, porem, nao pµder
livrar-se de todas as ideias negras e sentimentos tristes, para ver a
vida cheia de belezas e atrativos, fiq.ue em casa, em sua propria casa,
e hem longe das casas dos indios l
- E que acha das bandeiras ultimamente organizadas, para excursoes ao oeste e penetrac;ao no territ6rio habitado pelos Xavante?
- Nao tinham nenhuma orientac;ao etnol6gica e serviam, portanto, somente para inquietar esses indios.
- 0 governador de Goias, em · telegrama as autoridades, considerou nocivo a organizac;ao da vida e a satide do indigena 0 contacto
havido ate agora com os civilizados. Que acha a esse respeito?
- Estou plenamente de acordo com o dr. Jeronimo Coimbra
Bueno.
- Tern havido conflitos sangrentos entre brancos e indios ja
atraidos, como acaba de acontecer em Mato Grosso. Que poderia
ser feito, para impedir a repetic;ao de tais fatos?
- Uma proibic;ao oficial da entrada dos brancos nas terras dos
indios e a defesa dessas terras pelo Servic;o de Protec;ao aos Indios
apoiado em for~ armada.
- As miss()es religiosas - catolicas, protestantes e outras tern contribuido para favorecer a integrac;ao proveitosa dos indigenas
na sociedade "branca"? Haveria algwna restric;ao cientifica a fazer aos
processos de catequese e incorporac;ao, adotados pelas referidas missoes? Tem-se dito que a catequese cria nos incfios complexos de inferioridade. E certo?
- Sao tres perguntas de uma s6 vez. .A. respeito da primeira
convem· esclarecer a expressao "integrac;ao proveitosa" . Integrac;ao
que da proveito ao indio ou ao branco? E que especie de proveito?
Muitas vezes, tais missoes religiosas trouxeram proveito ao branco
abrindo-lhe possibilidades para explorar a for~a de trabalho do indio.
Mas em geral, somente eran1 titeis para o indio quancfo impediam sua
"integrac;ao" na sociedade "branca", defendendo-o dos representantes
desta sociedade. Minha resposta a segunda dessas tres perguntas e
que as referidas missoes nao costun1am ter orienta<;ao etnol6gica e
isto e a restric;ao mais grave a fazer aos seus trabalhos. No tocante
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a terceira pergunta tenho de explicar que "complexo de inferioricfade"
e conceito da psicologia nloderna e que as pesquisas cientificas sobre
a psique do indio brasileiro nao passaram, ainda, da fase embrionaria.
- A orientac;ao do Servic;o N acional de Protec;ao aos Indios corresponde aos desejos da integrac;ao harmoniosa do indigena ·na vida
normal do pais?
- Em parte sim, em pa.rte nao. No segundo volume da Nova
Serie da Revista do Museu Paulista que esta no prelo, publicarei um
relatorio dirigido ao diretor daquela repartic;ao federal, no qual trato
pormenorizadamente cfesse assunto.
- Que seria mais conveniente : a) incorporar a popula~o indigena sem modificac;ao de seus habitos e costumes? b) incorparar a
populac;ao indigena, com a imposic;ao - rapida OU }enta ~ dos p&droes de .vida da populac;ao comum do pais? c) manter os indigenas
segregados da comunhao nacional, de modo a preservar-lhes os habitos e tradic;oes e a favorecer estudos antropologicos?
- Um isolamento provisorio e recomendivel no trato com qualquer tribo quc, ate hoje, tenha tido pouco ou nenhum contato com
a nossa civilizac;ao. Por outro lado, o estado dos indi-0s que ja perderam quase toda sua cultura propria, e que nao podem mais viver
sem calc;as e cachac;a, exige rapida assin1ilac;ao. Cabe ao etnologo
averiguar, em cada caso, o meio mais oportuno para acelerar este
processo.
- Estabe1ecicfo que se deva incorporar os indios, estara o Brasil,
no n1on1ento, em condic;oes de realizar essa tarefa, em mo1des cientificos, de modo a evitar conflitos com brancos e anarquia nas tribos
e a assistir material e psicologicamente os elementos atraidos? ·
- Nao. Mas devemos lutar incessantemente para p0-lo em condic;0es de realizar essa tarefa dentro dos moldes cientificos.
(Transcrito da F6LHA DA MANHA, Sao Paulo, 19 de 6 de 1949)
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