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Simone Dreyfus-Roche

0 .lNDIO AMAZONENSE
Recebemos da Sra. Simone Dreyfus-Roche, adida ao
Museu do Homem de Paris, a carta que abaixo transcrevemos, por considera-la uma importante eontribui~ao ao
conhecimento do problema do indio em nosso pais, principalmente no momento em que, conforme ela aponta, se
discute a questao da cria~ao do Parque lndigena do Xingu :
Paris, 9 de .iunho de 1956
Sr. D·i retor
Tomo a .l iberdade de lhe escreve'r para po-lo ao cor1~ente de algumas reflexoes que me for am sugeridas pelos
a·r tigos do Sr. Jeronimo Monteiro: "Notas de Viagem",
publicado nos numeros 3. 0 e 4. 0 da "Revista .Bras'i liense."
Pessoalm ente passei, no correr do ano de 1955, 5 1neses nos se1~toes do Para e do Mato Grosso, v ivendo exclusiva1'tient e entre os indios Caiap6s e X inguanos entre os
quais estav a fazendo um estudo etnografico por conta do
Museu, do H om eni de Paris e do Servi<;o de Protet;iio aos
indios que me tinha f eito a honra de m e convidar.
0 Sr. },fonteiro certamente conheceu melhor e m ais
lon ga1nente do que eu as regioes amazonicas cuja v ida descrev e. Entretanto, permito-me lhe proporcionar o teste1nunho 1Jessoal de alguem que cornpartilhou, durante tres
·>
neses, a vida de dois grupos Caiap6s, os Gorotires e os
Cub encr6'nqu ens.
N ao ignoro os ataq·ues mort'i feros dos quais siio viti1nas os seringueiros por parte dos indios, embora f Osse
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necesario salienta1· que na medida que o Servi<)o de Prote<;iio conseguiu estabelecer um. contacto pacifico corn os
Caiap6s e manter no meio deles um posto, embora rudimenta1", tais ataques nao rnais se verificani. 0 que vem
provar que o belicismo dos Caiap6s e mais o resultado de
suas condi<;oes particulares de existencia do que um tra<)o
especifico e congenito da sua ra9a. Nao seria igualmente f
inutil, no meu modo de pensar, lembrar qual foi o passado destes primeiros habitantes do mato e a maneira pela
qual foram espoliados, perseguidos, dizimados desde os
prim6rdios da conquista. Dou aqui a palavra ao etn6logo
Curt Nimeundaju que, como e sabido, ,consagrou a sua
vida. ao estudo in loco da vida deles. :eze narra um epis6dio que ocorreu, cerca de vinte anos passados, em Altamira. Um "bando (indios Gorotires) saira numa praia
do Xingu, na b6ca do Tucurui. Era apenas uma duzia de
indios. Diversas embarcagoes que passavam encostaram
e 08 tripulantes visitaram o acampamento sem incidentes.
Depois os indios apareceram em frente a Vitoria, pedindo que os transportassem a margem direita do Tucitrui,
no que foram atendidos. Uma vez em Vitoria, os indios
foram levados para uma sala, e, quando estavam dor1nindo, as saidas foram obstruidas por gente arinada. 0 chef e do grupo percebendo o que se preparava, saiu, e ao tentar apoderar-se de uma canoa no porto, foi morto a tiros.
Os assassinos dizem que ele estava armado de rev6lver
e que atirou primeiro. Em seguida, fuzilaram tambem
os que estavam na sala, morrendo ao todo, entre homens,
mulheres e crian9as nove indios. S6 escapou um casal..."
Penso que todas as informa<)oes do Sr. Monteiro concernentes aos seringueiros sao perfeitamente exatas, mas
receio que o leitor dos seus artigos seja levado a deles ti. rar uma conclusao apressada e pejorativa para os "selvagens."' Estes, contrdriamente ao que pensam numerosas
vessoas, nao sao nem barbaros, nem "bichos" avidos e
crueis, possuidores de uma mentalidade inferior d nossa.
Sao simplesmente homens em luta com problemas dificeis.
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0 nivel tecnico de sua cul~ura mate1·ial pouco desenmeios de dominar ( e ainda
mevolvida nao lhes tornece
.
nos de trans/orrriar) a natureza hostil que os cerca. A
sua sociedade havia, porem, atingido um certo equilibrio
com o mundo exterior que lhes permitia viver, perpetuando-se. aste equiUbrio acha-se a_tualmente ronipido
e a deteriora~iio de sua vida tradicional (devido a numerosos fa tores neles incluida a perda de terras de vastas
regioes que esses nomades tinham o .habito de percorrer)
gera inevitavelmente numerosos conflitos.
Essas considera~oes epistolares silo e.v identeniente
muito sumarias e por elas pe<;o desculpas. Acredito, entretanto, que no momento em que o problema da criar;iio. do
Parque Indigena -do Xingu, esta na ordem do dia e levan-_
ta todas as dificuldades conhecidas, elas nilo siio inuteis.
Que me seja, enfim, permitido insistir no f ato de que,
mulher so, vivendo na aldeia mesma clo chefe Caiap6 N'Groi
do qual /ala o Sr. Monteiro, so tive a me gabar da cordialidade afetuosa do seu acolhimento e que nunca tive a ocasiiio de sentir o desdem agressivo ao qual e feito referencia. Todos os dias passava longas horas nas ca:banas dos
_indios e na de N'Gr6i em particular. Fui sempre tratado com perfeito respeito humano, partilhando o mel, as
batatas, os beijus, as castanhas prazenteiramente oferecidas pelos meus hospedeiros. (N'Gr6i e, por outro lado,
itm home1n particularmente generoso e servir;al.) Passei
diversos dias na flo resta num acampamento Caiap6. Uma
noite em que me perdera, um indio veio d minha procura
e me levou de volta para a sua rede mesmo sem que tivesse gritado por socorro. lnutil acrescentar que jamais
cuspiu na minha dire<;iio ! ...
E verdade que a atitude para com os brancos e bem
diferente segundo se trata dos Gorotires "pacificados em
1997 por Pedro Silva - do qual o Sr. Monteiro nos fornece (p. 90, n. 0 9) um exemplo de valor moral . .. - oit
dos Cubencranquens pacificados desde 1952. Os segundos
siio muito mais abertos, servi<;ais, leais. Ainda a£ seri<t
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necessario explicar as diferen<;as de co1nportamento pelos
acontecimentos historicos.
Quando d cren<;a que a mulher que se deixasse fotografa'r perderia sua alma ela passa evidentemente os limit es de uma supersti<}ao grosseira e nao pode ser compreendida senao recolocada no quadro mitologico e m<igico-religioso da sociedade. Caiapo. Diga-se de passagem
que essas cren<;as que nos parecem ingenuas nao sao o
apan6gio dos indios do Brasil e ate no floclore de nossa velha Europa poder-se-ia encontrar semelhantes. Nao existe uma medida comum entre a nossa no~ao
de "1Jlllpr::.·m~cantit, iuJs habitos comerciais e. a economia
e umci soc.iedade· indf,gena baseada na reparti<}ao igualitaria dos produtos do trabalho coletivo e onde cada individuo fabrica os objetos dos quais necessita. E, portanto,
normal que os indios apliquem sem discernimento e em
vantagem P'ropria, o p1·imei1·0 principio que o nosso contacto co·m eles lhes ensina: "tudo se vende, tudo se conipra ... mesmo uma alma!"
Pedindo me desculpar essas observa~oes superficiais,
pe<;o aceitar, Sr. Diretor, com a expressao de minha admira<;ao pela sua re.vista e o seu Brasil a minha atenciosa
considera<;iio.
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