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DE

J . R. DO AMARAL LAPA

José Roberto do Amaral Lapa nasceu em Cam·
pinas, Estado de São Paulo. Concluiu dois cursos
superiores, sendo Licenciado em Geografia e História
e Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Atual·
mente, responde pela Cadeira de História do Brasil
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, instituto isolado do Govêrno do Estado de São
Paulo. ~ colaborador permanente de inúmeras pu·
bJjcações, dedicando-se, especialmente, a estudos de
História do Brasil. Tem proferido conferências e
participado de congressos nacionais e estrangeiros'
em sua especialidade. Redjgiu o capítulo sôbre a
evolução histórica do Brasil para a versão brasileira
da The Oonoise Enoyolopaedia of Worlã Histor11,
além de ter colaborado, também, no Pequeno Dicionário da Literatura Brasileira, a aparecer brevemente. Pertence a várias instituições cientificas nacionais e estrangeiras, e graças às pesquisas e estudos
que vem realizando sôbre as relações históricas que
o Brasil manteve com a África e o Oriente no período
colonial, foi convidado a ocupar o cargo de Seorétariat de la Sous-Oommission B1'ésilienne d'Histoire
Maritime que é filiada ao Oomité Internationale àe
S ciences Historiques de Sorbonne, Paris.
A sua preocupação em conhecer bem o espaço
e a realidade brasileiras, como base dos estudos bis·
tóricos a que se vem dedicando, tem-no levado a
realizar diversas viagens pelo País. :mste livro é o
resultado das anotações de uma delas, quando teve
oportunidade de conhecer uma tribo de índios aku,é-:.cavante aldeados na missão salesiana situada junto
ao rio Sangradouro, em Mato Grosso.
Sem a mínima ambição científica, como o próprio autor confessa ao longo do trabalho, as notas
que resultaram de sua atenta observação daqueles
índios, guardam, entretanto, i nter~se para o leitor
comum, pois escritas em forma de reportagem, reve·
Iam usos e costnmes, ainda pràticamente desconhecidos dêsses índios, que, outrora foram dos mais
. em relação à civilização' e sôbre os quais
arred1os
foram publicadas as afirmações mais inverossímeis.
A OoleçU.o Saraiva tem plena certeza do agrado
que Missão do Sangradouro alcançará. Nêle se
apresenta um mundo nôvo para as imaginações
urbanas e se instrui o povo sôbre aspectos da
cultura e da civilização brasileira.
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T SA WíDI !
(Amigo!
saudação Xavante, dos índios que ie
acham na região do Rio San~radouro.
Pronuncia-se sauídi!)
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EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA

C
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OM os apontamentos aqui reu12idos, .nã? temos, de
maneira nenhuma, a presunçao de alinhavar ·u m
•
ensaio.
As notas do viageiro assumiram, por uma vez ou
outra, as espontâneas preocupações do estudioso, que se
via aguçado· diante do campo de pesquisa e do material,
que teve o feliz ensejo de coligir. Se hoje damos a lume êste quase-diário, o fazemos
mais sob a lisura de uma homenagem aos revm05 • padres
e irmãs da Missão Salesiana de São José, no Rio Sangradouro, em Mato Grosso, que nos abriram, solícitos à
nossa curiosidade e ao nosso estudo, o mundo cheio de
enigmas dos Xavante <*>.
Confessamos que estas notas não encerram o atavio
de agradável leitura, antes assumem até quase ingenuidade, perante certos registros. Elas pretendem apenas,
e isto sim, revelar as lições, qt1e tiramos dessa vi·agem,
sôbre as quais avultam as de amor aos índios, de admiração pelo incansável trabalho dos salesianos e pela
hospitalidade mato-grossense, e também, de aumentar
em nós outros o insopitável sentimento e consciência da
grandeza da Pátria comum.
Não queremos encerrar estas linhas, sem antes lavrar os nossos melhores agradecimentos ao RevmQ Padre Diretor do Colégio "Dom Bosco", de Campo Grande,
Os nomes das t ribos indígenas não são pluralizados,
por convenção estabelecida em Congresso de etnólogos, r ealizado (em dat a que desconh ecemos) na E uropa. E ssa resolução
t em dado margem a intermináveis discussões entre lingüistas e
etn?logos.
( *)

..
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que nos possibilitou a viagem ao Sangradouro; ao Revm9
Padre Angelo Jayme Venturelli, Diretor do Museu Regional "Dom Bosco", do mesmo colégio, que nos acompanhou na fatigante viagem e foi prestadio nas informações e incansável nas atenções; ao irmão Bartolomeu
Giaccaria, de cujos pacientes estudos sôbre a língua xavante nos servimos, além da conferência das nossas
observações e de um grande número de acrescentamentos e alterações às mesmas, propiciados por mais duas
viagens, posteriores à nossa, que êle realizou ao vale do
Rio das Mortes, e sôbre as quais mantivemos longas palestras nas freqüentes visitas que lhe fizemos no Instituto Pio XI, na Lapa, em São Pa·ulo; ao Prof. Dr. Alfonso
Trujillo Ferrari, de quem recebemos o delicado convite
para participar dessa expedição·, por êle dirigida; aos
irmãos Benjamim Mendonça, que nos serviu de intérprete junto aos Xavante e Aniceto Zonta, ambos pródigos
nas atenções para com os nossos "caravanistas"; ao
Revm<.> Padre Luiz Lorenzi. Diretor da Missão de Santa
Teresinha, que não se dedignou em atenciosamente ler
os originais. quando já prontos; ao Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, pela cuidadosa revisão, principalmente
da parte referente à Medicina Indígena; ao Dr. Desidério
Aytai, pelas suas sugestões e ao Prof. Francisco Ribeiro
Sampaio, da Universidade de Campinas, pela correç.ão
do nosso estropiado vernáculo.
Consignamos ainda a nossa gratidão ao RevmQPadre
Mário Panciera, Diretor da Missão de São José, do Sangradouro que, com sacrifício de suas af"anosas lides, não
se molestou em satisfazer as nossas insistentes e intermináveis indagações, que iam até altas horas da noite,
além do número incalculável de obséquios, que nos prestou; ao venerando Padre César Albisetti, profundo conhecedor dos Bororo, que ainda em nossa despedida,
numa fria madrugada de agôsto, lá ficou acenando, à
medida que o caminhão ganhava as cercanias da Missão.
Finalmente, perdoe-nos o paciente leitor os pruridos
literários, que de vez em quando se deixam escorregar

do diarista. É que frente a uma terra como Poxoréu
ou contemplando mudanças de trens, como a que acompanhamos do Sangradouro ao Mutum, assomam ao fluido
da imaginação as velhas querenças, que o asfalto ainda
não logrou estiolar em nosso coração caipira, e que despertaram, ensopadas do cheiro agreste de terra, de mato
e de índio, em aquelas nossas andanças pelo sertão de
Mato Grosso.
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A VIAGEM
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VAGÃO INTERNACIONAL

A
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•

VIAGEM de observações e estudos, que realizamos ao Planalto do Estado de Mato Grosso, durante o período de 25 de julho a 6 de agôsto de 1958, foi
promovida pelo Departamento. de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universida.de
de Campinas, tendo sido parte custeada pelos excursionistas e parte pela Reitoria da Universidade <O.
Essa expedição tinha por finalidade observações geográficas, históricas, sociológicas e etnológicas, de razoável área d.o 1Planalto Central do Brasil (Região CentroOeste), no Estado de Mato Grosso, de po·p ulação extremamente rarefeita e paisagem caracteristicamente agreste.
Também era o nosso escopo, e êste o principal, em
tudo fielmente cumprido, a aquisição de material etnológico, para ser incorporado ao Museu Didático de Antropologia, que ora se criava na Universidade de Campinas.
Compunham a expedição as seguintes pessoas: Alfonso Trujillo Ferrari, na qualidade de dirigente e professor de Antropologia, Etnografia Geral e Etnografia
do Brasil na Universidade de Campinas e professor de
Ecologia Humana e Pesquisas Sociológicas da Escola de
Sociologia e Política, instituição complementar da Universidade de São Paulo, onde dirige a Revista Sociologia;
Padre Amaury Castanho, como professor de Sociologia
(1) Realizamos essa viagem (em nosso caso particular)
com autorização do Exm. 9 Sr. Governador do Estado, concedida
em 22-7-1958, nos têrmos do Art: 229 do "C. L. F. ". conforme
publicação no Diário Oficial de 23-7-195i.

•
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Geral e Didática Especial de Sociologia na Universidade
de Campinas; Sr. João Gilberto Corrêa e Srtas. Maria
Salete Simões Zulske, Beatriz e Ernesta Zamboni (todos
alunos do Curso de História da Faculdade de Filosofia
de Campinas) e Sr. José Yan Ferreira (advogado e ex-aluno da mesma Universidade). Como convidado especial do Departamento de Antropologia foi o Prof. Dr.
Aurelius Morgner, Economista da Universidade Técnica
e Agrícola do Texas (U. S. A.), na ocasião professor-visitante da Escola de Sociologia e Política de S. Paulo.
O autor dêste trabalho ia na qualida1de de professor de
História da Civilização Brasileira da Universidade de
Campinas.
Partimos de Campinas, pela Linha Paulista, no dia
25 de julho.
A caravana levava uma barraca de campanha, para
a eventualidade de pousos na mata <2 >, vestuário apropriado, armas, tecidos, drogaria e perfumes para os índios, latari·a com conservas e grande quantidade de medicamentos <3>, além de lampiões, anzóis, canecas, utensílios de cozinha, etc.
Os preparativos para essa expedição foram, relativamente, rápidos. O número de pessoas não era grande
e todos tinham uma função determinada, que ia desde o
preparo da comida até a guarda do dinheiro. Levávamos o estritamente necessário, para não ficarmos com
bagagem muito volumosa, desde que não fazíamos idéia

dos meios de locomoção que se nos apresentariam no
sertão, bem como das dificuldades que iriam surgir. Lamentávamos, nesse sentido, apenas o fato de não le~ varmos conosco um médico.
Às 19 horas do dia 25, chegamos a Bauru, após
viagem confortável e sem motivos para registros nestas
apressadas notas. Jantamos na simpática cidade para
partir, logo em seguida, às 22,30 horas, . pela Noroeste,
com destino a Campo Grande (M. T.), via Araçatuba,
Andradina (S. P.) e Três Lagoas (M. T.), entre as maiores cidades do trajeto.
O vagão de leitos da E. F. Noroeste, que apanhamos
em Bauru, formava involuntária e transitoriamente, uma
interessante galeria de tipos humanos, forçados ao monótono convívio da longa viagem.
Nos leitos superpostos, à maneira de beliches, ladeando estreito corredor, os passageiros distribuíam-se,
dois a dois, nesta pitoresca apresentação: três simpáticos
e fulvos jovens gregos, que eram negociantes de "copinhos" para sorvetes, um professor texano, um professor
peruano, um japonês escondido embaixo de vasto boné,
e que permaneceu mergulhado na leitura da edição nipônica de "Seleções", dois sírios casmurros e um italiano palrador, _preocupado com as peraltices do filho pequeno.
Nós, brasileiros, formávamos, também, heterogêneo
grl!pelho: um garção mato-grossense, de cabelo espinhado e forte dosagem de sangue bororo nas veias, duas
matronaças, despachadas nos gestos e n·a fala, um padre,
um negociante mato-grossense que levava úa mala cheia
de armas e outros tipos semelhantes.
Tirante os fantásticos "causos" de índios, dos quais
o mato-grossense parece ser grande entendido) a viagem
transcorreu enfadosa dentro dos vagões, que só interrompiam o seu vascolejar nas intermináveis paradas, em
acanhadas estaçõezinhas de poéticos nomes: Taboleiro,
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(2) Essa barraca nos foi gentilm.ente cedida pelo Tenente-Coronel Luiz Felipe da Silva Wiedemann, Sub-Comandante
do 5:9 Grupo de Canhões Antiaéreos, de Campinas.
(3) Os medicamentos, os mais variados, e que representavam cêrca de Cr$ 40.000,00, foram conseguidos pelo Dr. Trujillo junto a diversos laboratórios, que com essa oferta nos
permitiram a preciosa doação aos padres salesianos da Missão
de São José. Nós, por nossa vez, levávamos, também, uma
farmácia própria, para as eventualidades de uma viagem daquelas.

-
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Guararapes, Ventania, Guaraçaí, Muritinga, Paranápolis, etc.
Passar por cidades como Mirandópolis, Valparaíso,
Andradina, Araçatub·a, era sempre um maior alento pela
alegria do lufa-lufa das estações.
No dia 26, sábado, às 7 horas da manhã, surpreendíamos Araçatuba amanhecendo. Ali pelas 13,15 horas,
chegamos a-·Andradina, partindo, meia hora depois, com
destino . a Mato Grosso, cuja fronteira atravessamos às
14,45 hs, do mesmo dia, transpondo a bela ponte, sob
a .q ual, o Paraná deslizava com a mansidão majestosa de
suas aguas.
De Araçatuba para frente, a paisagem dos cafêzais
impressiona pela sua vastidão, a ondular em batalh~es
por morros intermináveis) lembrando, pelas proporçoes,
os latifúndios de outrora. Após o leito do Rio Paraná
a paisagem modifica-se completamente.
Antes de passarmos a ponte sôbre o grand~ rio, os
nossos relógios acusavam 14,45 .h oras; após a passagem
atrasamos uma hora nos mesmos, pois a diferença de
fusos horários dá, para Mato Grosso, uma hora .d e diferença com São Paulo.
A primeira cidadezinha de Mato G~osso, logo após
a ponte, é Jupiá. Mais além, paramos vinte minutos em
Três Lagoas, cidade que surgiu por volta de 1909, às
margens das dormentes da Noroeste, cujos trilhos se estendiam , nessa época.
A paisagem que passa a desfilar, desde então, é típica .de Mato Grosso, é a interminável sucessão dos cerrados, ralos em largas áreas, mas aqui quase sempre
repousados nos campos sujos, que se interrompem no seu
abandono, apenas ao largo das estações da Noroeste.
Êste seria o meio paisagístico que cansaríamos de
contemplar durante tôda a viagem: a savana imensa, espraiada nos esgalhos de sua triste vegetaç.ão, cheia de
silêncio na co·n fusão de sua galharia sêca, que pe.de umas
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pinceladas de verde e que se estala sob a soalheira de um
céu plúmbeo.
As noites mal dormidas em nosso vagão, passávamos mais na lengalenga, ouvindo "causas" de índios, an.d aduras do tempo de Rondon, incidentes fronteiriços, e
até mesmo a conversa saborosa de um dos nossos amigos
gregos, que havia sido marinheiro dos armadores de
Creta, e que nos descrevia a famosa ilha com requintes
que deixariam longe as nossas fastidiosas aulas de História Antiga. . . Grandes patranhas ouvimos de um dos
garçãos do Carro Restaurante, filho de índios bororo do
Pôsto de Taunay.
Tôdas essas conversas, o Prof. Morgner acompanhava com grande interêsse, convidando-nos sempre a traduzir em nosso arrevesado inglês, pôsto que os seus seis
meses de Brasil não lhe tinham sido assaz para aprender
o nosso idioma. Aliás, os progressos do professor foram
grandes nesse sentido. A viagem sempre lhe provocav.a ·
interjeições. Acreditamos que lhe será difícil olvidar o
que viu, principalmente os nossos contactos com os Xavante, que foram todos filmados por êle, .jem precioso
documentário. .A sua amofinação era mais pelo pro·blema da higiene, pois no trem, como no caminhão, era
impossível o banho diário ...
Perto ·de Lagoa Rica, a caminho de Campo Grande,
como O· comboio fôsse resfolegando e acabasse por p·a rar,
sem coragem para enfrentar um suave declive machucado pelas chulip·a s da Noroeste, .descemos para surpreender o cerrado de perto.
Hoje em dia, essas situações da máquina ser obrigada a parar, não poucas vêzes ao longo de sua lenta
marcha, não devem mais repetir-se. Não só a velocidade,
e apresentação dos comboios
como também a resistência
.
'
da Estrada de Ferro Noroeste, foram sensivelmente melhorados, com a aquisição de locomotivas a óleo "Diesel"
e modernos vagões, o que comprovamos numa segunda
viagem realizada em julho de 196·2.

'
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Mas, naquele dia, a máquina emperrara mesmo. O
jeito foi descer, para movimentar os músculos e sorver
o ar fresco.
Era manhãzinha ainda. A paisagem imutável, pesada de silêncio, desbotava no raquitismo de suas árvores anãs, cujos galhos enxutos e acinzentados esmoreciam qualquer esperança de verde, que algum descuidado ramo pudesse permitir. O que, de fato, punha têrmo
àquela monotonia angustiante era o amarelo vivo das
caraíbas (paratudo), que despontavam, de vez em quando, num luxo necessário para o cerradão, desde que o
paratudo (tecoma áurea) é típico do Pantanal.
Não conhecemos o N ardeste, mas temos a impressão
que o cerrado de Mato Grosso lembra, de certa maneira,
e apesar da sua complexidade vegetal, o agreste do Piauí,
que aliás possui espécies arbustivas e herbáceas, encontradiças, também, no cerrado. A savana da Africa vem-nos à imaginação, também diante desta s<Wana de vegetação mais densa <4 >, onde dá para se cavalgar por entre a mata, que se abre a um sol de cáusticos. Essa
mata é castigada, principalmente, por três fatôres naturais: edafológico (o solo arenoso é, relativamente, pobre
em argila), a insolação intensa dos trópicos, à qual é
submetida a mata aberta, e a ação eólia, provocada pelo
ventanejar freqüente favorecido pela topografia. São
árvores típicas dêste cerrado: ·a lixeira ou sambaíba (curatela americana), o pau-de-colher-de-vaqueiro (salvertia
canvalariacodosa), a mangabeira (haneornia speciosa),
etc. <5>.
São contraditórias as opiniões dos estudiosos sôbre
a origem dos cerrados. O fitofisiologista Paulo de T.
Alvim, do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas,

de Turrialba, na Costa-Rica, relaciona, a respeito, as
seguintes teorias :
a) Teoria
climátfca: baseada em deficiência de
,
agua;
b) Teoria biótica: baseada na ação do homem, principalmente nas queimas freqüentes;
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c)

2.Q) -

"Campo Cerrado", in
T ipos e A spectos do B rasil, Cons. Nac. de Geog., Rio, 1949.
(5) Op. cit., pág. 286.
I NDALVO

BEZERRA

DOS

S ANTOS,

físico (má drenagem);

A teoria, que o autor em aprêço defende, é a geológica ou química, que, aliás, é a mais congruente <6>.

FLAGRANTES DE CAMPO GRANDE
"Enfim Campo Grande deslumbra e
cativa o viajante desprevenido, que vem
topá-la à semelhança de um oâsis plantado no meio do intérmino deserto
mato-grossense ... "
lfERMANO RIBEIRO DA SILVA
(Çlarimpos de Mato Grosso)

Pela manhã do domingo, 27, chegamos a Campo
Grande.
E ssa en umeração das teorias, foi feita pelo geógrafo
cost arriquenho, baseada em idêntica classificação feita por J. S.
Beará, para as savanas americanas (teorias de formação das
savanas). PAliLO T. ALVI!\I, "Teoria sôbre a formação dos campos cerrados" in R evista Brasileira de Geografia, n. 9 4, Ano XVI,
outubro-dezembro de 1954, pág. 496.
( 6)

(4 )

Teorias pedológicas: baseadas na influência do
fator solo, sob dois aspectos distintos:
1.c~) geológico ou químico (deficiências minerais);
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Acomodados em Hotel de razoável trato <1> logo
a seguir, dirigimo-nos para o Colégio "Dom Bosc~" do~
salesianos, em cuja capela Padre Amaury celebrou ~issa.
Na mesma manhã dominical, realizamos demorada
yisita ao Museu Regional "Dom Bosco", caprichos·a mente
instala~o ~n:1 ~ma das alas do mesmo prédio do Colégio,
e qu~ e d1r1~ido pelo Revm 9 Padre Ângelo J ayme Venturelli, estudioso .dos Bororo, dos quais reuniu em seu
adm~rável Museu. o mais completo acervo etnológico, que
possivelmente existe no· mundo, em tôrno de um mesmo
agrupamento indígena.
~ Museu Region·a l está alojado em duas amplas salas,
que Ja se tornam pequenas para o precioso material que
contém. Aliás, contou-nos o seu Diretor que, uma vez
pronta a construção do imponente prédio, onde inclusive
funcionará a futura Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras dos salesianos, pretendem os mesmos ampliar consideràvelmente o Museu, destinando-lhe outros salões
'
atualmente ocupados pelo Colégio "Dom Bosco" <s>.
A coleção de materiais indígenas aí conservados
mereceri~, de nossa parte, uma demorada descrição, da
qual declinamos, entretanto, pelo receio de não havermos
tirado as notas necessárias sôbre o impressionante acervo,
que d.esde 1950, se bem lembramos, o Padre Ângelo Venturelli ver:n paciente e custosamente reunindo, ao longo
de suas viagens pelo sertão, adentrando na meia-luz das
maloc~s, barganhando e questionando, na cobiçosa preocui;>açao d~ aformosentar o seu Museu, que representa
hoJe em dia, para o estudioso, inigualável gabinete de
(7) Gra nde Hotel Gaspar .
. . (8) Em julho de 1962, por ocasião de nossa segunda
v1s1ta a ~ampo Grande, quando ficamos alojados nas excelentes
acomodaçoes do nôvo prédio dos salesianos, então em fase final
de acabament o, e onde r ealmente funcionava o primeiro ano
de_ sua Faculdade de Filosofia , o Museu se distribuía por 3
sa~oes, t endo ganho nova s aq uisições de precioso material de
origem t ucano.

pesquisa para a reconstrução da vida, nos seus usos e costumes, de um grupo cultural, hoje pràticamente desaparecido no que êle possuía de original, vencido na marginalidade, que os conflitos da desintegração cultural lhe
destinaram.
Quase dez anos de peregrinação, devassando o habitat dos Bororo, permitiram ao Padre Ângelo a recomposição d.o seu mundo, que ali repousa em estantes e
prateleiras, painéis, gavetões e mostruários, conservados
e catalogados, e que historiam e exibem a vida dos Bororo, desde antes do nascimento até após ,a morte.
Desde cestas funerárias, objetos sagrados ·do ritual,
que constituem tabu da tribo, até os indefectíveis paus
de atrito para combustão, ali se encontram. Os Bororo,
que são especialistas em enfeites, têm uma incrível variedade de adornos : colares, cujas contas s.ã o unhas de
tatu canastra, dentes de onça pintada, braceletes com
penas de jacuíra, enfeites para as têmporas e frontes,
coroas feitas de dentes de jaguatirica, brincos diversos,
furadores para os lábios e nariz (êsses orifícios são feitos
poucos dias depois do nascimento por um membro da outra
metade exógama da tribo), viseiras, coroas com rabos de
macaco, penas .d e pato selvagem, biguás, araras, etc.,
adoFnos para o peito, tangas, pulseiras de couro de onça,
cintos feitos com milhares de discos de conchas cara' etc.
paças de tatu, os chamados pregos de enfeite, etc.,
Completam, ainda, o acervo, peças de vestuário: indumentária feminina de fibras mastigadas e batidas,
tangas, etc.; utensílios de cozinha, petecas, punhais de
tíbia de veados, bonecas de palha, arcas, fornos, teares,
tipiti para espremer a farinha de mandioca; objetos de
cerâmica (a cerâmica Bororo é sempre feminina), machado de sílex, travesseiro de madeira (é pôsto debaixo
do pescoço) ; instrumentos musicais, como chocalhos e
ainda uma incrível variedade de material etnográfico. Os
enfeites, geralmente, são destinados ao homem, pois a
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mulher Bororo pouco os usa. Todo o trançado é feminino e tôda a tecedura é masculina.
Há t ambém, no Museu, um acervo de História Natural e um excelente material fotográfico <9>. Foi recolhido ainda numeroso material dos índios Tucano, do Rio
Negro. També~;i há uma vitrina com mostras de arte
paraguaia, coleções de lepdópteros, além do material
Xavante, que já vai sendo recolhido 'e incorporado ao
Museu. Bem mais pobres no seu artesanato, do que os
Bororo, os Xavante têm, entretanto, oferecido expressivas peças etnológicas a museus do país e do exterior. O
Museu conserva entre outras cois'as Xavante, apenas
petecas e colares de sementes de capim navalha.
Ocupamos tôda a manhã do domingo na visitação a
êsse Museu, que deveria constituir um motivo forçoso de
visita a Campo Grande, mas que, infelizmente não é
.
'
'
pois pelo que verificamos os próprios cainpo-grandenses
desconhecem-no. Pràticamente escondido que está no
Colégio dos salesianos, o Museu Regional merece ~aior
divulgação. Uma visita que se faça a essa admirável
instituição é algo de que nunca mais se esquece.
Na tarde do mesmo domingo, fomos levados pelo
nosso incansável cicerone, o Dr. Gabriel Abraão, ex-aluno ~ª.Faculdade de Direi!o da Universidade de Campinas,
a v1s1tar uma fazenda t1pica de Mato Grosso. O programa d.a noite foi completado com um baile no Rádio
Clube de Campo Grande, on.de se reúne a sua melhor
sociedade.
Segunda-feira, dia 28, pela manhã, de volta da missa, que novamente celebrara no Colégio salesiano, o Pa,d re
~maury nos confirma uma grande notícia, que alterava
integralmente os nossos planos de viagem: iríamos em
caminhão dos próprios salesianos, fazer uma trav~ssia
_ (9)

O P adre Ângelo dirige completo laboratório de reve,
~açoes~ ampli~ções,
cópias, r eproduções, reduções, cinema e
inversoes de filmes.

de 950 quilômetros no Planalto, atravessando o cerradão
dt1rante três dias e duas noites, rumo à Missão Sa:lesiana
de São José, jt1nto ao Rio Sangradouro, afluente do lendário Rio das Mortes, par a aí, então, têrmos a oportunidade de entrar em contacto com os Bororo e os Xavante, estando ali aldeados êstes últimos, com os quais
o contacto, aliás, estava muito longe de nossas cogitações, uma vez que pretendíamos, quando muito, visitar
os postos relativ.1mente próximos de Campo Grande, e
para o Norte, chegaríamos somente até Rondonópolis,
dadas as grandes dificuldades que logo se antolham a
quem dependa de condução naquele Estado. Assim, graças ao Revm9 Padre Diretor do Colégio '"Dom Bosco" e
ao Padre Ângelo, foi antecipada a viagem do caminhão,
que perioa1camente sobe até o Sangradouro, levando o
material necessário à manutenção da fazenda, que os
padres têm jt1nto à Missão. Justificava-se, portanto, o
nosso grande interêsse no nôvo roteiro, que nos propiciava avistar os Xavante, indígenas que até então sempre
soubéramos arredios à civilização e de difícil contacto.
Partiríamos no dia seguinte, têrça-feira. saindo do
Hotel às 5 horas da manhã, rumo ao grande destino.
O dia 28 foi ocupado em visitas.
Pudemos, então, conhecer a cidade. Campo Grande foi fundada em 1871. Está situada no Planalto, de
Maracaju. Um dos seus fundadores, João Nepumoceno,
localizou-a, sàbiamente, na confluência de dois antigos
córregos : Prosa e Segrêdo ( sic !) . O povoa.do de Santo
Antônio de Campo Grande foi ·e levado a município, em
26 de agôsto de 1899. Cresceu graças aos campos de
criação, que atraíram a emigração de outros Estados; a
extensão dos trilhos da Noroeste (1914) deu ensejo a
que se consolidasse o seu progresso, sendo por lei estadual de julho de 1918 elevada à cidade. Hoje, é a cidade
mais populosa do Estado. Constitui a sua capital econômica, com pecuária (100.000 cabeças ,d e gado), produção de café e arroz, além de pequenas indústrias. O
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comércio de Campo Grande é movimentado, beneficiando-se a cidade com diversas estradas de rodagem, com
a E. F. Noroeste do Brasil e cinco companhias de aviação, que se servem do moderno aeroporto local, cuja
média anual de operações de pouso e decolagem é de
8.750.
O sistema educacional da cidade possui cinco estabelecimentos de ensino secundário, sendo um oficial· moderno edifício, em fase final de construção, abrig~rá a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que os salesianos do Colégio "Dom Bosco", vão manter. O ensino
primário conta com oitenta estabelecimentos no município. Existem, ainda, duas escolas profissio·n ais e duas
de belas-artes. A imprensa tem três órgãos diários, havendo duas emissoras radiof ônicas. A população escolar
é servida por duas bibliotecas públicas, nove livrarias,
etc. Para uma população de 52.000 habitantes no município, há três hospitais gerais ua maternidade um
hospital militar, dois sanatórios, ~ma Santa Casa ~ três
laboratórios de análises. Muitos dêsses elementos estatísticos, conseguimos na cordial visita que fizemos ao
Dr. Mar~í~io de Oliveira Lima, D. D. Prefeito Municipal.
Out:a. v1s1ta, que realizamos, foi a S. Exi:t Revm<:> Dom
Antonio Barbosa S. D. B . , primeiro bispo de Campo
Grande oo>.
Na noite do dia 28, o jantar no Hotel sob a expectação da longa jornada, transcorreu em' ambiente de
grand.e alegri.a, mesmo porque comemoramos a passagem
~a Data Nacional do Peru, pátria do Prof. Alfonso TruJi o.
A cidade conta com perspecti vas das melhores para
o seu progre~so. Em 1962,. quando a visitamos pela segunda -yez, tivemos oportunidade de constatar o seu desenv0Iv1mento d~sde 1958. A usina do Mimoso, então
em v~speras de _inauguração e a grande usina de Urubupunga, dar-lhe-ao a energia elétrica suficiente para o

grande destino que a espera como metrópole de larga
região. Aliás, a essa época um frêmito de progresso
passava pelas principais cidades mato-grossenses, que
guardam desusado bairrismo entre si. Cuiabá sofria
consideráveis reformas urbanas, que incluíam a demolição
de sua igreja central, relíquia histórica, cuja destruição
de maneira nenhuma era justificável. Corumbá apresentava várias indústrias em sua fímbria, incluindo cimento,
ferro, manganês, etc.

'

11

(10)

Dom Antônio Barbosa foi sagrado Bispo em 1-5-1958.
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"A primeira coisa que tive de aprender, foi adquirir uma noção clara do tamanho dêste País".
LEO WAIBEL
( Ca'J)Ítulos ele Geografia Tro']Jical e
do Brasil).

..

NA ESTRADA DE CUIABA

/}//A têrça-feira, dia 2~, na hora aprazada pelo Padre
f
Ângelo, o caminhão "Mercedes-Benz" estacionou
para receber nossa carga, junto aos caixotes, arame farpado, toldos, etc., que mobiliaJVam a carroceria, onde passaríamos a maior parte dos três ilias de viagem de ida.
íamos os nove integrantes da expedição da Univer5idade, o Padre Ângelo Venturelli, o· irmão Benjamim,
que trabalha no Sangr adouro e o irmão Aniceto, como
motorista.
O meio paisagístico continuava o mesmo, que contemplamos no caminho anterior de Campo Grande: apanhamos o cerradão pela estrada de Cuiabá, surpreendendo ainda o canto das seriemas a despertarem. Nestas
distâncias o paratudo continua a ser a única flor que
parece resistir à soalheira do sertão. Aqui, essas árvores vêm isoladas, não há as formações chamadas paratudais) que acontecem no Pantanal <1 0.

l

(11) Tôdas as observações que realizamos, durante a viagem, foram ao de leve, pois na verdade, o nosso primordial
objetivo não residia, propriamente, na geografia do P lanalto.
Daí, têrmos recorrido à razoável bibliografia, que existe sôbre
Mato Grosso, para corroborarmos as nossas impressões de açodados viageiros. Fora disto, mereceu a nossa atenção, nestes
registros, o fato de atravessarmos algumas áreas, ainda quase
ausentes nos estudos de nossa geografia regional, como é o
caso do nosso roteiro de Poxoréu à Missão do Rio Sangradouro. Em julho de 1962, numa viagem de mais de 8.000
quilômetros, tendo como ponto de referência Campo Grande,
fomos, pela Noroeste até Corumbá, de onde atravessamos a
fronteira com a Bolívia, e mais tarde até Ponta Porã, transpondo, também, a fronteira com o Paraguai. Retornando a
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Ao seu lado, é a chamada flora geral de sileira, com
os freqüentes coqueirais, principalmente as f armações
de babaçu (orbignya Martiana B.R. ), que constituem
uma exuberânci'a verde dentro daquela tristeza vegetal
tôda.
En·quantô o caminhão avançava rápido, e nós nos
distraíamos com a chipa paraguaia (rosquinha de polvilho e queijo ralado, levada ao fôrno), que o Padre
Ângelo nos levara, a fauna dos campos não se fêz esperar, pois não d.emorou muito p·a ra que nos habituássemos a divisar, às vêzes em plena estrada, veados, lôbos,
guarás e tamanduás, que chegavam a atravessar na
frente do caminhão. As emas e seriemas, mais tresmalhadas, apareciam com impressionante freqüência e ficavam por largos momentos a contemplar o caminh.ão, o
que sempre dava ensejo a que funcionassem nossas armas.
No ar, éramos sobrevoados por gaviões, bandos de papagaios, gralhas e araras.
Às nove horas do mesmo dia, passamos pela Colônia
Bandeirante. Em seguida, por Capim Branco. Essas
localidades são viletas de poucos habitantes, com padrão
de vida muito baixo, distanciadas por léguas e léguas.
Aí movimentam a paisagem só os armentos de chupados
bovídeos, enquanto os carneiros são raros.
Atravessamos, às vêzes, aventurosas pontes e pinguelas, sem a mínima segurança, com as pilastras baloiçando ameaçadoramente à lenta marcha do caminhão,
enquanto esperávamos receiosos do outro lado . . .
Os ribeiros, pelos quais passamos, foram inúmeros,
não apresentando muito volume. Aliás, programamos
essa viagem para julho, propositadamente, pois além de
aproveitar as férias de inverno, não tivemos problemas
Campo Grande, pela terceira vez, fomos a Cuiabá, num avião
da F AB, que sobrevoou p arte do pantanal, até Cuiabá, de onde
seguimos para Aragarças (Goiás), no Brasil Central.
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com as chuvas em todo o trajeto, tanto na ida como na
volta.
Estas regiões planálticas do cerrado têm regularidade na alternância das chuvas anuais. E justamente os
meses de junho e julho correspondem ao minimum das
curvas pluviométricas <12 >.
Passamos pelo Rio Coxim, de seculares tradições,
por ter assistido a subida das monções de Araraitaguaba,
que em façonhosas travessias atingiam o Camapuã
(afluente do Coxim), o Taquari e o São Lourenço, em
busca do Cuiabá, com os batelões ringindo sob as botas
dos crestados mamalucos de Piratininga. O Rio Vermelho, que atingimos a seguir, apresenta matas ciliares
com aroeiras, cedros, cajàzeiras, angiço, pindaíba, goiabeira brava, etc. <13>.
Outro rio, cuja visão impressiona, é o Correntes, que
avança com suas águas revôltas, sôbre um aglomerado
de rochas, lançando-se, e1n seguida, num torvelinho de
águas, por enorme abertura, em cujas profundezas desaparece. ~sse desaparecimento do rio, em plena correnteza, oferece espetáculo inesquecível. Correndo em
leito subterrâneo, o rio surgirá, possivelmente, a dezenas
de metros adiante. A paisagem nesses rios oferece, sempre, a alegria do verde gaio, e da caça abundante.
No Rio São Lourenço, cujo vale é habitat dos Bororo,
a decoração dos babaçuais dá uma beleza especial ao
conjunto paisagístico <14>.
.

(12) Sôbre o clima da região, vide: "Notas para o estudo
do clima do Centro-Oeste brasileiro", CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO MONTEIRO, in Revista Brasileira de Geografia) n. 0 1, janeiro-março de 1951.
(13) Nesta região, as pesquisas geográficas indicaram o
angelim, a peúva, o cedro, o guatambu e a cajàzeira, como padrões de terra boa. (Vide EDGAR KuHLMAI\.'N "A Vegetação
de Mato Grosso - seus reflexos na economia do E stado", in
R evista Brasileira de Geografia, janeiro-março de 1954, pág. 94).
(14) As freqüentes notas, que acompanham as nossas
observações desta região, mostram os estudos que já foram
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Nestas matas do São Lourenço, conta o Mare~hal
Rondon que os seus companheiros. sempre se ab~steciam
de batatas silvestres, massa contida en!re as fibras do
tronco das bacaiuveiras, além das folhas de gravatá-açu <15 >.
Identifica-se de longe, a presença dos rios, pela
densidade da vegetação. Em geral, é a mata ~iliar, ple~a
de animais e insetos. Escolhíamos sempre esses ~o~ais
para as refeições mais ligeiras, que em geral residiam
nas conservas enlatadas, quando não ocorria do Prof.
Trujillo mostrar as suas habilidades culiná~ias em excelente sopa de aspargo e quejandos. O ritual ?essas
refeições não dispensava o reparador ba1;1ho no rio, seguido do aperiente de cachaça, paraguaia ou de Mato
Grosso, que nunca faltavam.
Ao almôço, seguia-se, invariàvelmente, uma. tentativa de sesta que nunca era bem desfrutada, pois mestre Aniceto buzinava o Mercedes) chamando para nova
jornada ...
Depois de passarmos pelas localidades de Rio Verde
e Coxim <16> fomos pousar, às 20 horas do dia 29, na
"Pensão do 'Gaúcho", levantando às 4 ho~as da ;nadrugada, rumo a Rondonópolis, onde chegariamos as 9,30
horas do dia 30.
Nessa travessia continuamos a admirar a fauna mato-grossense, atravé~ das corridas de cutias, d~s ta~an
duás-bandeira, largartos, etc. A nossa caça, muitas 'Yez~s
afugentada pelo barulho do yeículo,. li~itava-se mais as
aracangas, tucanos-de-bico-preto, periquitos e outras aves
.
'
diversas.
procedidos, nos quais se ~estac~I? os de natureza geológica,
climática fitogeográfica, h1drograf1ca e huma na.
(15) ' R ondon Conta a sua V ida, pág. 72.
. .
(16) Sôbre Coxim: ·"Do modo por que deixei co~ta~o
escoavam-se os dias no Coxim , long~s,_ morosos, pesados , in
M emórias do Visconde de T aunay) Ed1çoes Melhoramentos, vol.
VI, pág. 165.
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Além da flor amarela do paratudo) aparecem agora
as cambi ras) no alto dos morros, dando um retoque roxo
n·a monotonia d.o cerrado.
Nestas distâncias o cerrado não se apresenta uniforme, ora é o cerrado ralo, ora é o cerradão, sempre presentes em ambos a lixeira, o pau-santo, pau-terra, faveira, etc. A vegetação é arbustiva e herbácea, são
árvores pequenas de galhos tortuosos e fôlhas ásperas.
O babaçu ocorre mais de Rondonópolis para o Norte e
Nordeste. Nestas regiões que atravessamos não chega
a formar o babaçual) propriamente. O seu aproveitamento económico na região parece ser mínimo. O caboclo imita ao índio nas suas utilidad.es do·mésticas. Aliás,
os Xavante, como teremos oportunidade de apreciar
adiante, gostam mui to dos coquilhos de babaçu ( Orbignya M a.r tiana).

As casa& são· muito escassas, imensas distâncias as
separam. Surgem, muitas vêzes, agrupadas e sempre
junto à água. São humílimas, essas construções. As
ripas de bambu ou varas entrecruzadas e barreadas, ou
seja, o pau-a-pique, fazem as paredes, que são recobertas com palmas de uacuri. O chão é saqueado e quase
sempre a casa tem a.penas um compartimento, que faz
as vêzes de cozinha, despensa, dormitório e saleta para
as raras visitas. São típicas essas casas. Nelas mora o
homem do cerrado.
Atravessando, como o fizemos, dias e noites inteiras
êstes chapadões, tem-se uma vaga idéia da imensidão do
Planalto Brasileiro, do qual êles fazem parte.
Essas elevações tabulares são quebradas, de quando
em quando, pelos testemunhos em forma de mesa, que
notamos nas alturas do nosso rumo a Poxoréu. Por
outro lado, as planuras se estendem a perder de vista.
Ao longo da estrada que une Campo Grande a
Cuiabá, as nossas paradas foram poucas e só para atender as necessidades mais primárias.
•
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Nas tôscas plantações à beira do caminho e separadas por desmedidas distâncias, ou.- nos casebres, assomavam sempre curiosos os seus moradores.
No geral, dispúnhamos de pouco tempo. Daí, as paradas rápidas, uma troca de palavras, algo para beber
e continuávamos a caminhada.
Nisso se resumiam os nossos contactos com os habitantes do cerradão, o que, infelizmente, !lºs limitou em
demasia as oportunidades para observaçoes.
A "CASA DE PEDRA"
Em Rondonópolis, encontramos Bororo marginais,
apresentando sempre os mesmos estigmas da civilização:
fumo e bebida. Os Bororo, que têm noção do valor do
nosso dinheiro, não fazem nada graciosamente. Até
para pousar para fotografia, pedem dinheiro, falando e
gesticulando ...
Infelizmente detivemo-nos ·apenas algumas horas em
Rondonópolis, e 'assim não nos foi possível obseryar a
cidade. A estrada poeirenta, que atravessa a cidade,
deve ser a sua rua principal, como em geral ocorre nestas
localidades estreitamente ligadas à estrada, vivendo dela
e para ela: com apenas algumas vias, 9-ue saindAo da estrada não avançam mais do que dois ou tres quarteirões.
Ao que nos contou um botequineiro local, dias antei
haviam por ali passado vários ~a~inhões, chei~s de colonos japonêses, naturalmente imigrantes, destinados a
incrementar a agricultura da região.
Aliás, para Rondonópolis têm .con~ergido levas de
imigrantes, principalmente de .nac1onal1dade espanhola
e italiana.
A colonização dêsse município chegou a ser objeto de
atenções da O. N. U. , que enviou os seus técnicos para
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estudar as possibilidades de povoamento, os quais chegaram às mais promissoras conclusões a êsse respeito.
Nesse sentido, a Comissão Klein and Saks classificou as
terras de Rondonópolis entre as melhores do mundo.
Assinaladas nessa área manchas de "terra roxa", foi,
então, para ela despertada, também, a atenção dos lavradores de Goiás e, principalmente, de S. Paulo, que
se lançaram à plantação de café, hoje em franco desenvolvimento e com resultados compensadores.
Hoje, RondonópoJis é uma cidade que conta com
7.500. , habitantes,
tendo cêrca de 85.000 habitantes no
.
mun1c1p10.
A sua economia é baseada na produção de cereais:
milho, arroz, feijão, batata, etc., completadas pela atividade pastoril. últimamente parece ter aumentado ainda mais o interêsse do govêrno por estas terras, como
nos prova uma entrevista concedida, por técnico no assunto, ao Diário da Noite, em sua edição de 12 de
agôsto de 1958.
O município possui grande número de cursos d' água,
destacando-se os Rios Poguba ou Vermelho, Tadarimana,
Ponte de Pedra, Itiquira, Poxoréu, Poguba-Xoréu e São
Lotrrenço, alguns dos quais tivemos oportunidade de
atravessar.
Às 11 horas do dia 30, entramos no Vale do Rio São
Lourenço <11>.
Logo em seguida, iríamos almoçar numa das pensões
mais típicas da região: a "Pensão Casa de Pedra".
Tôdas as pousadas e humildes casas de pasto à beira
da estrada, levam o nome de pensão. São, em geral,
(17) "Consoante com o que pude entender, os Bororo moravam, desde o tempo em que deixaram o céu (sic!), nas cabeceiras do São Lourenço" - Conforme KARL VON DEN STEINEN,
"Entre os aborígenes do Brasil Central" (tradução de Egon
Schaden), in Revista do Ar quiv o Municipal, S. Paulo, 1939,
vol. LVI.
•
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construções mais sólidas e espaçosas, e com bem mais
confôrto do que as casas comuns dos caboclos.
A "Casa de P edra" é de chão mal ciment~do, co~er
t d telha vã. Um mobiliário rústico, a indefect1vel
f ~lhi~ha do "Coração de J esus", a rêde num canto da
varanda, cornos de boi na parede, alguns exe;mplar~s de
cerâmica caduveu) em cima do guard.a-com1da, a]udavam a compor o cenário.
A cozinha funcionava num rancho no terreno. at:ás
da casa onde se repartiam o pomar, a horta, as criaç_oes,
apenas 'separadas da pocilga, bica e o riacho numa depressão.
Compreende-se a cozinha fora do corl_)o_ princip·a l da
casa desde que nas horas certas de refe1çoes rep·astam
com~mente um número grande de pessoas, em geral d~s
caminhões que passam na estrada, exigindo intensa atividade naquela dependência. A "tabela" da "Casa da
Pedra", era:
Refeição - Cr$ 50,00
Cama - Cr$ 30,00
Em geral notamos que as refeições fornecidas por
essas pensões) é mais do que razoáv~l, pois na ':Casa de
Pedra" nos foi servido pelo preço acima, o seguinte ca~
dápio: aperitivo, arroz-de-fôrno, costeleta ~e porco, f~1j.ão, banana frita, carne de vaca, batatas fritas, ovos, 11ngüiça, sobremesa e café.
Aliás, nessa pensão) tomamos refeição tanto na ida,
quanto na volta, ocasião em que, pouco antes, nc:: estrada, o Padre Ângelo m atara um vistoso urubl.;1-rei, do
qual foi retirado o interior pelo mesmo, com a aJuda dos
nossos alunos, a fim de se aproveitar o abutre no Museu
de História Natural d.o Colégio "Dom Basco", de Campo
Grande.
A utilização de ,pedras na construção dessa hospedaria,, era, de fato, esporádica naqueles sertões, pois em

1

geral é o adôbe que predomina, quando não é a sebe de
bambu, cujo telhado de fôlhas de buriti é de quatro águas.
Nas circunvizinhanças dessas pensões há sempre colônias) onde o colono ganha certa área de terra (50 hectares) ·do govêr.no, para cultivo.
O dono da "Casa de Pedra", um velho suíço, antigo
conhecido do Padre Ângelo, convidou-nos a examinar
rochas das redondezas, que conservavam resíduos de
fósseis e misteriosas inscrições, o que infelizmente deixamos para outra oportunidade. Essas inscrições, pelo
que soubemos, são comuns em Mato Grosso. Mereceriam estudos epigráficos, pois viriam, possivelmente, elucidar inúmeros problemas, com os quais se debate a pré-história brasileira. AlgUns autores acham, entretanto,
que as inscrições indígenas não têm valor documental
nem significação simbólica. Seriam no caso meros desenhos imitativas.
Acreditamos constituir um campo de pesquisa rico
e, pràticamente, inexplorado.
Muitas das observações que registramos ao longo da
estrada de Cuiabá devem estar, hoje em dia, prejudicadas.
As próprias condições de vida na região ·que ela corta,
bem como, também, os transportes, têm merecido, pelo
que temos lido nos jornais, especial atenção do Govêrno
matq-gr,ossense.
A importância econômica e mesmo política da extensa rodovia justificam êsse interêsse. Em julho de
1962, sobrevoamos a extensa estrada; cuja promessa de
asfaltame·n to por parte de um Presidente da República,
filho de Mato Grosso, não chegou a ser cumprida pela
sua renúncia. I-Iá apenas pequenos trechos asfalta.dos
na saída de Campo Gran·de e de Cuiabá.
RUMO A POXORÉU
Prosseguimos a estafante viagem, logo após o almôço, na "Casa de Pedra".
•
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No caminhão, em que passávamos a maior parte do
dia e boa parte da noite, procurávamos acomodar-nos da
melhor maneira possível: uns sentados, outros deitados
pela variegada carga, que ia desde caixotes e sacarias
até o arame farpado ...
Como n.a cabina, cabiam apenas duas pessoas, além
do motorista, ali nos revezávamos, enquanto os demais
iam na carroçaria.
Viajando a maior parte de tempo sentado na carroçari.a, o Padre Ângelo mostrou admirável resistência, castigado que foi ora pela soalheira das tardes, ora pelo
frio tiritante das madrugadas. E, .quando ancorávamos
para pernoitar, o ilustre salesiano não dispensava o reparador banho nos córregos das proximidades, que se
fazia num escuro como breu e sem dar ouvidos às advertências dos caboclos, de que havia sucuris nas margens ...
Às 15 horas do dia em que partimos da "Casa de Pedra", assistimos a um interessante fenômeno: em pleno
sol do sertão, o veículo atravessou duas compactas nebulosidades, que duraram uns cinco minutos de marcha
normal do veículo, cada uma, baixando a temperatura
em lll:ns 10 graus e deixando sensível umidade sôbre tudo.
Em 1937, a bandeira Anhangüera atravessara várias névoas sêcas) produzidas pelas queimadas dos índios. Supomos haver correlação entre os fenômenos observados
nas diferentes ocasiões, isto é, a f armação de nuvens
imóveis perto do chão, pela falta de vento.
· Nesse trajeto, os nossos alunos foram-se tornando
hábeis em pegar tatus a unha Aliás, chegamos a levar
um tatupeba para os índios do Sangradouro, que encontraram nêle um excelente petisco. De outra feita deparamo-nos com enorme tatu-canastra, que, também, foi
apanhado a unha, em plena estrada, e ao qual a f ôrça
de quatro homens não conseguiu deter, mesmo com o pêso
de dois de nós, que ficamos em cima de sua casca. Dêsse
mamífero, que não é encontrado com muita freqüência

:1ª

re~ão,
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apanhamos várias fotografias. O abraço que
ele aplicou numa das pernas do Dr. Yan deixou saudades
até hoje.
'
. Às 16 horas do dia 30, passamos pela cabeceira do
Rio das Mortes, ou seja, o Rio Manso ...
Ao longo do cerradão, as queimadas se estendiam
por dezenas de quilômetros, que, à noite, assumiam feérico
aspecto, incendiando o horizonte.
. E.ssas queima,da~, que são freqüentíssimas, e promovidas tan~o p~los i!ldios, 9uanto pelos caboclos, têm lugar
pelos mais diversos motivos. Os pecuaristas justificam
a queimada, como rejuvenescedora das pastagens estimulando o brotamento das gramíneas e dando viço' à vegetação. queima-se, t?IDbém, para acuar a caça e
para destruir a mata, diante da necessidade de abrir clareiras, promover plantações, etc.
Na verdade, a destruição vandálica e generalizada
que se promove em Mato Grosso contra a vegetação, é a
responsável pelq rápido desaparecimento da fauna, pelo
cerrado enfeza:do, pelo solo estorricado, pela tristeza da
paisagem que vai se limitando ao vegetal que, pela sua
natureza ou pela posição em que está plantado em relação
à marcha das queimadas, consegue livrar-se delas a custo
de um definhamento que, entretanto, ainda é bem mais
conforta.d or do que a aparência do campo por o.nde passou o fogo.
Nas proporções em que a destruição de matas pela
queimada, se processa em Mato Grosso, o seu c~rrado
representa um "saguão" para o deserto de vastíssima
área, hoje ainda aproveitável.
Por sua vez, essas queimadas constituem para muitos geógrafos e estudiosos de savanas como as da Africa
e do cerrado paulista, as responsávei~ pelo tipo de mata
que justamente caracteriza o cerrado.
'
_o solo dêsses campos têm dado margem a várias su2'estoes de estudo para o seu aproveitamento. Entre
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elas, destaca-se a contribuição do Dr. José Setzer, indicando para o seu reflorestamento o eucalipto (Alguns
Problemas de Recuperação do Solo no Estado de São
Paulo, 1951).
Em Mato Grosso, a recuperação dêsse solo com gramíneas e plantas capim gordura, parece oferecer excelentes perspectivas para a pecuária <1s>. A formação de
campos de forragem é velha aspiração da pecuária ma·
to-grossense.
Mas, continuemos a nossa an·d ança por estas regiões
trilhadas por Rondon, quando encarregava-se ·dos trabalhos da Comissão Construtora d.e Linhas T·eiegráficas
de Cuiabá ao Aragu·aia (1890-1891) .
Em Bagui, a caminho ·d e Poxoréu, avistamos belo
babaçual. O b abaçu vai rareando para o Sul, até desaparecer de Coxim em diante. Como se sabe, o babaçu
é palmeira nativa em Mato Grosso, sendo muito mais
freqüente na região amazônica do grande Estado. Os
seus coquilhos têm grande serventia para a indústria
(produção de óleo, de coque e de gás metano, principalmente).
Mutum foi outro lugarejo, que atravessamos no
mesmo dia: uma vila de vinte casas, se tanto, mal alinhadas e distantes, onde a poeira ·d a estrada cobria a
mobília fórmica de humilde venda que nos acolheu, para
d.escanso.
Nestas regiões, quando se dirigia para º' Sangradouro, o Marechal Ron·don fala em suas Memórias de
uma velha estrada, chamada do Anhangüera, que possivelmente deve ser o caminho por nós agora trilhado em
demanda da Missão, nosso principal objetivo.

Na mata, a presença do buriti é assídua. Aliás, é
o mesmo Rondon quem nos conta que derrubavam o
buritizeiro, os seus comandados, para levar a sua seiva
que reduzida a melado ao fogo, dava saboroso açúcar <t9>:
Aqui, também, o mel das árvores e o palmito constituíam a base da alimentação dos sertanistas.
Quanto aos buritizais, êstes se concentram nas cabeceiras dos rios, aparecendo, portanto, como mata pluvial. Concentrados em capões ou alongados em renque
os buritizais dão um toque de inesquecível beleza à pai~
sagem.
A sua presença indica sempre a proximidade da
á.gua, o que é precioso nestas vastas extensões planálticas.
Além disso o buritizal é fator comum na fixaç.ão do
homem, desde que êle dá a água, além do material de
construção e alimentação.

1

(18) EDGAR K uHLMA NN, "A vegetação de Mato Grosso, seus
reflexos na economia do Estado", i n Rev . Bras . Geog., ja neiro-março
de 1954, pág. 94, Rio.
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R ONDON,

op. cit., pág. 87.
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"A CAPITAL
DOS
DIAMANTES ''
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POXORÉU

6
,

M 1934, a caminho das missões de Sangradouro e
Meruri, o Prof. Herbert Baldus estêve em Poxoréu,
informando-nos, então·, ·q ue essa povoação possuía em
aquela data (maio d e 1933): 254 casas, com 824 habitantes, dos quais uns 70 ·e ram Bororo <20 >.
Hoje, já não existem mais Bororo em Poxoréu.
Contou-nos um dos padres salesianos, os q11ais têm casa
e igreja no local, que os Bororo viviam uma vida à parte,
onde a promiscuidade de uma rua, .q ue lhes foi reservada,
era flagrante. Aos poucos, foram abandonando o povoado, levados pelo seu nomadismo.
Chegamos a Poxoréu às 21,30 hs. do dia · 30.
O superior dos salesianos da cidade, Padre João, arranjou-nos acomodação, para o pernoite, na pensão de
um~ senhora baiana. As nossas môças foram alojadas
no Colégio, que as irmãs salesianas mantêm ali.
Poxoréu é o resultado de uma corrutela surgida em
1924, às margens do Rio Poguba e ao pé do Morro da
Mesa, conservando ainda, como nos lembra o Prof. Aroldo de Azevedo, citando a obra de Luiz Sabóia Ribeiro,
"os inconvenientes de um sítio impróprio aglomerado
urbano; acha-se no fundo de um vale em garganta, mal
batido pelo vento, onde o calor é intenso durante o dia
e a temperatura cai violentamente durante à noite",
acrescendo-se as ruas íngremes e a eros.ã o humanà, que,
(20)

HERBERT BALDUS,

Ensaios de Etnologia Brasileira, São

P aulo, 1937, vol. 101, Brasiliana, Cia. Editôra Nacional.
•
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nas circunjacências da cidade, os garimpeiros realizam,
agravando a topografia do terreno <21 >.
Aliás, o garimpeiro é "um transformador impenitente da paisagem", pela sua intensa atividade erosiva
nos cascalhas, como autêntico model,ador.
A cidade é centro de garimpo, tendo a aparência das
cidades sertanejas avelhantadas pelo baixo padrão de
vi.da. Para saber o seu progresso nos últimos anos, foi-nos preciso recorrer aos dados do Agente local do
I. B. G. E. , além ·das visitas, que realizamos aos padres
salesianos e a um dono de garimpo, o Sr. Jubal. A senhoria da Pensão, o.n de nos instalamos, e que por sinal
denominava-se Novo Hotel (sic!), completou-nos os informes.
Poxoréu mostra-nos, indisfarçàvelmente, o desregramento da vida dos seus habitantes. Apesar do imenso
trabalho dos religiosos, dos quais notamos a presença da
igreja salesiana, e de um templo evangélico, fronteiriços
e separados apenas pelo indefectível largo central, a jogatina corre ali, desenfreada.
A prostituição faz praça à luz do dia, estimulada pelo
dinheiro dos garimpeiros, que chegam, com freqüência,
a gastar fortunas numa noite de farra. Certas ruas da
cidade, à noite, iluminadas apenas pela luz dos botequins,
tornam-se intransitáveis graças às mulheres e aos cap·angueiros e agregados, que vagabundeam pelas calçadas em busca de escusos amôres.
- Um traço típico das cidades do sertão, notamos ali,
também, ou seja, os alto-falantes (talvez de interêsses
eleitoreiros, pois estávamos na antevéspera de um pleito),
e que parecem violentar a pachorra dêsses locais com o
seu barulho azucrinante.
Não obstante, em Poxoréu, como em Mutum, ouvimos pelos alto-falantes, apenas música sacra. Em am-

bos, às 6 e às 18 horas, houve cantochões e prédicas.
Contou-nos a proprietária do Novo Hotel) .que os salesianos costumavam tocar o alto-falante, às vêzes, às 4,30
e 5 horas da manhã! despertando os sonolentos moradores, para as obrigações religiosas.
Constou, que, várias músicas ouvidas naquele dia,
eram em homenagem aos visitantes, que haviam chegado na noite anterior num caminhão "Mercedez-Benz" ...
Da cidade, como já nos referimos, podemos afirmar
o mesmo de outras tantas cidades sertanejas brasileiras,
que, relativamente no·vas) já são velhas) sem ser antigas.
Poxoréu cresceu desordenada, escorregando por declives e acotovelando casas humildes, que acinturam quelhas poeirentas. A única obra em construção, que observamos, se processava numa das alas do Colégio, que
as irmãs salesianas possuem.
O casario é velho e de paredes sujas, sendo o comércio fraco, representado por pensões, botequins, vendas e uma ou outra loja de armarinhos. Os botequins
têm, invariàvelmente, a seção de sorveteria.
O povoamento de Poxoréu, como em geral da zona
diamantífera de Mato Grosso, é relativamente recente.
A instrução na cidade é representada mais pelos salesianos, sendo difícil encontrar no magistério primário,
professôres diplomados.
Quase todos os córregos do município, com as suas
águas sujas pelo trabalho dos peneiradores .de cascalho,
são ricos em diamantes. Assim, nos córregos de Areia,
Coité, Poxoréu e Córrego do Bororo, tivemos oportunidade, em alguns dêles, de visitar demoradamente a locais de cascalho, onde as pedras preciosas eram procuradas.
Aliás, tôda a vida de Poxoréu gira em tôrno do diamante. Hoje em dia, a cidade possui 8.000 .g arimpeiros
no município, para uma população de uns 30.000 habi-

(21)

AROLDO DE AZEVEDO, "Arraiais e corrutelas", in Boletim
Paulista de Geografia, n. 9 27, outubro de 1957.
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tantes. Na cidade existem umas 600 casas,
5.000 habitantes.
para uns
Conhecida_como "Capital dos Diamantes", a cidade
tem, se~ exagero, uns 80 % de sua população constituída de ?a1anos. Infor~ou:nos o Agente local do I.B.G.E.,
um moço culto de Cu1aba, que na ocasião estava lendo
p~ra nossa agradável surprêsa, Um Estudo de Histó~
ria) a grande obra de Toynbee, que a emigração é intensa, mas, .e principalmente, ·quase tôda de filhos da
boa terra baiana, que chegam a vir a pé desde a Bahia.
. Os munícipes não descuram da roç·a, apesar dos atrativos do cascalho. Assim, a devastação florestal é intens~, .ce~endo lugar às culturas de arroz, café, etc. A
pec1;1ar1a e representada por un1as 65.000 cabeç·a s de gado
boy1no, s_e~do a exportação anual de 4.000 cabeças, a um
preço med10 de Cr$ 1.950,00 por cabeça.
-

)

Na . região L~s!e! de Mato Grosso, P oxor éu é um
dos maiores mun1c1p1os, tendo cêrca de 5.500 eleitores
(sem contar_: os defuntos, que parecem ter prazer em
votar, tam.b em .. . ) .

'

O movimen~o financeiro, que o diamante permite
men~al:nente, ~tinge uns seis milhões de cruzeiros.
comercio de d1a.ma nt~ ch:ga a dar üa média de Cr$
200.000,00 por dia, e e estimulado, principalmente pelos
c?mpradores norte-americanos, que através dos seu~ agenc~adores chegai:i, em geral, a pagar a mercadoria em
dolare.s.. O maior comprador da região é de nacionalidade Judia.

O

O con!r~bando d~ diamante é freqüente, embora se
~rocure c~1b1-lo atraves de diferentes medidas. o roubo
e. raro, pois a moral do garimpo é severíssima nesse sentido. O .ladréj,o será, sempre, um marginal dentro daqu~1a sociedade. O se~. ato serve de opróbrio, destinado
ª? isolamento ou ao ex1l10. O homicida, ·e ntretanto pode
viv~r despreocupa~o, e de vez em quando vanglo~iar-se
e suas duas ou tres mortes na cacunda ...

d
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O garimpeiro é um t ipo humano típico do Brasil,
geográfica, sociológica e culturalmente falan·do. São
suas as qualidades de amor à liberdade, sentimento .de
solidariedade, apêgo à família, hospitalidade, respeito
pela propriedade alheia, conceito de honra,. e_ as caract~
rísticas de afeição à riqueza f ácil, superst1çao, amor as
vinditas loquacidade nas conversações, como tivemos
ocasião 'de verificar em várias ocasiões. A sua imprevidência é total, vivendo sempre endividado.
O equipamento, que observamos nos humildes ranchos de . garimpeiros, num dos quais vimos fixada na
parede um papel com a escala de cozinheiros) é, invariàvelmente, o mesmo das demais regiões do país, isto é,
alavanca, enxa.da, carumbé, bateia, peneiras, etc.
A vida nos garimpas tem um Código não escrito,
como diz o Prof. José Veríssimo da Costa Pareira <22 >,
mas conhecido e acatado por todos. Um código de moral
consuetudinária, respeitadíssima no seu rude convencionalismo.
Pela sua imprevidência, vive sempre com baixo padrão de vida, trocando o dinheiro das pedras pela farra
noturna eis o ciclo de vida do garimpeiro. Em casa,
'
.
êle nada tem. As humildes casas de donos de garimpas,
por nós visitadas, quase nem mobiliário apresentam.
Muitos viviam junto aos córregos em barracões.
A tentação de ludibriar o dono) fugindo com o seu
achado de pedras, para lucro maior, falece pelo preço
padrão, que impera nas zonas de extração.
O Sr. Jubal, dono de ricos garimpas, que nos acompanhou com solicitude às su·a s propriedades, deu-nos
ciência da facilidade com que os marginais recorrem ao
refúgio do garimpo.
JOSÉ VERÍSSIMO DA COSTA PEREIRA, "Garimpeiros", in
Tipos e Aspectos do Brasil, Edição do Conselho Nacional de
Geografia, Rio de Janeiro.
(22)
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q contrato

de trab~lho é elementar, o candidato a
emprego apresenta-se, diz o nome, é contratado. Ninguem quer saber do seu passado. Daí a freqüência com
9ue os caboclos dêste mundo de meu Deus recorrem
a·quele ~e~ro, a?rigo, onde ninguém irá molestá-los, pois
ai~ a l:i e prati:amente ausente. O último juiz de Direito fora ~s~assinado há alguns anos atrás, juntamente
com o escr1vao; desde êsse duplo homicídio tornou-se extremamente difícil impor a Jei naquele fÍm de mundo.
Os bacharéis dos grandes centros não aceitam cruza! aquel~~ ruas, onde todos andam armados e os tiroteios frequentes acabam por atrair tôda a cidade numa
ativa participação.

47

isto é vendê-las ao preço que o patrão oferecer. Gru'[Jiara é o garimpo molhado à bei~a d' água, pois ~xist~m,
também, os garimpos secos. O riscar) que o gar1mpe1ro
procede com o dedo indicador no centro do que rest?u
na terceira peneirada, isto é, o esmeril) é escrever) assim
se diz que o _garimpeiro escreveu) etc., etc.
Na venda de uma pedra, a política dos fuxicos, depreciações, etc.,
faz parte do comércio, a fim de quebrar
.
a concorrenc1a.
Uma semana antes à da nossa estada, um garimpeiro havia achado um diamante no valor de Cr$ 700.000,00.
Uma criança, certa feita, achara no pedregulho da rua
uma pedra preciosa. Os próprios padres salesianos, que
estão construindo uma Igreja maior sôbre a já existente,
acharam diamantes no cascalho do alicerce. Aliás, no
terreno pegado à construção, que se avizinha com a casa
paroquial, estava. um monte ~e cascalh? para ser p~s
quisado, no qual um dos pedreiros nos fez demonstraçao
de lavagem do cascalho.
Visitamos casas de proprietários de garimpas, onde
displicentemente, em humildes saletas, tiravam do .b?lso
sujo, onde estavam eventualmente er:i pequenos rec1p1e_E1tes, verdadeiras fortunas) que enchiam a palma de ua
mão de pedras preciosas, varian·do muito o valor das
mesmas, que ia de 5, 6, 10, 20, 50, 100, 200 e 300 mil
cruzeiros! Existem, em Poxoréu, duas lapidações, embora os serviços de vulto sejam encaminhados para o
Rio e São Paulo.
Contou-nos a dona do Novo Hotel) que por sinal possuía um filho médico-cirurgião em Cuiabá, formado pela
Universidade do Brasil, que o garimpeiro, trabalhando
de "ameia" com o patrão, acha uma pedra, após longos
trabalhos e pesquisas, como longas são as pesquisas do .
diamante, e depois acaba gastando o produto de sua
venda, que lhe daria uma vida de maior confôrto e
tranqüilidade, na jogatina e na bebedeira de uma noite
de orgia.
1

~

.
Nos dias em que passamos em Poxoréu (tanto na
ida, .. q.uanto na volta), não nos contentamos em ouvir
o radio com os seus programas da Rádio Nacional de
Brasília, que insistia em atrair os pensionistas para a
v?randa do Novo Hotel. Também, as begônias e gerân1os, que. se d~bruçavam nas jardineiras do parapeito da
hospedar1?, na~ nos conseguiram reter. Saímos então,
para sentir mais de perto a rudeza da cidade deixando
por umas horas a pensão, onde o asseio era ra'zoável e a
comida bem satisfatória.
. -No c.i~ema local, onde n.ã o pagamos entrada, como
il~stres visitantes, que éramos ... , assistimos uma coméd!~ do Gordo_ e o Magro) por entre a fumaceira da plateia, que podia fumar na sala de projeções (sic!).
Os habitantes de Poxoréu são muito hospitaleiros e
n?s recebem com a. natural curiosidade, com que o ind1gena recebe o forasteiro.
_Há uma gíria em todo o garimpo. Em Poxoréu foi
P.oss!V:el anota~mos uma ou outra palavra, com o seu
~1gn1f1cado: 1;lrada é o desvio. de um curso d'água;
indf!'Pendente e o comprador de ·d iamantes, que não possui
ga_:1mpos, nem t1;Jrmas. O garimpeiro tem como o patrao) o compromisso de dar as pedras à primeira vista
)

l
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Aos insistentes convites das jovens baianas da Pensão,. para
que fôssemos a um concorrido baile no Coité'
.
res1st1mos, para pesar dos nossos alunos, com receio nosso
que fôsse uma daquelas festas, comuns na região, em
que o convidados são obrigados a deixar as armas na
porta da rua. . . Aliás, perdemos, com isso, excelente
oportunidade de observar mais atentamente os costumes
da t erra, os sanfoneiros, sambistas, etc.

ANOTAÇõES SôBRE O "HOMEM DO CERRADO"
Em nossa viagem pelo Norte e Nordeste do Estado
de Mato Grosso, não foram poucas as oportunidades que
tivemos de entrar em contacto com a população daquelas regiões. Infelizmente, êsse convívio foi sempre muito
ligeiro: uma parada no caminho, um pernoite em
pensões de beira de estrada, uma prosa fiada, etc. Por
isso não nos foram possíveis observações mais acura1ias 'para agitarmos alguns estudos ou mesmo t eses sôbre
essa população.
Entretanto, e apenas a título de curiosidade, que é
aliás o principal resultado dest as páginas, marginamos
algumas anotações, sôbre a visão, que guardamos do
homem, que se agita em aquela imensa paisagem .
A rigor, no Brasil, e possivelmente em outras partes
do mundo, não existe um homem do cerrado, sob o ponto
de vista antropogeográfico, sociológico e etnográfico,
como tipo humano definido. Existem, isto sim, os
homens do cerrado, que se distribuem, com características próprias, pelas funções que exercem, isto é, boiadeiro, agregado, garimpeiro, etc.
Restaria não obstante, apontar os traços identificáveis, que ~a antropogeografia e talvez na sociologia,
se aproximem de um·a unidade, ditada por fatôres gerais
de "influenciação" de ordem mesológica.
Para o homem que habita o Norte de Mato Grosso,
as grandes coordenadas . dêsse estudo estariam na realidade do cerrado, dentro do qual êle tem a vaga noção
de que é o dono daquela imensidão.
As distâncias .q ue o Planalto oferece são imensas,
e nós só poderemos compreender o homem que aí vive,
em funç.ão, entre outros fatôres, dessas mesmas distâncias. Naquele imenso vazio ecumênico o homem tornou-se um grande solitário. Aprendeu a viver a sua

* * *
Na hidrografia do município destacam-se o Rio
das Mortes ou Manso, ·q ue serve de limite com o município de Cuiabá; com o município de Barra da Garça,
é o Rio Sangradouro Grande, o acidente que o limita.
Na flora local o babaçu tem expressiva incidência,
marcando a transição da floresta equatorial para o cerrado e a mata tropical <23) .
Na orografia de Poxoréu, destacam-se as serras da
Saudade, das Parnaíbas e do Ro·n cador e os morros da
Mesa e dos Dois Irmãos.

* *
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saída de Poxoréu, ao pé de íngreme ladeira, debruada por favelas, antes de ganharmos o caminho do
Sangradouro, o nosso M ercedes tinha que atravessar uma
estreita ponte de madeira sôbre um riacho, a qual apresentava precária segurança.
Descemos e passamos à frente, depois veio vagarosamente o caminhão atravessando a velha ponte, que se
balançava
.
.
. de maneira assustadora. Felizmente' consegu1u aguentar os 5.000 kl do Mercedes, tanto na ida,
quanto na volta.
À

(23) FAUSTO VIEIRA DE CAMPOS, Retrato de Mato Grosso,
pág. 224, S. Paulo (2. ~ edição ) , 1960.
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vida com o bugre, com o animal e consigo mesmo. Não
tem o problema do espaço. Isto lhe tirou a noção exata
das medidas e das distâncias. A casa para êle é talvez
l!lais um ponto de referência do que um pé de terra.
~.até desconcertante êle colocar cêrcas, quando a terra
e imens8: e os horizontes são largos. Para onde êle jogue a vista encontrará sempre a vastidão do cerrado
até o.n de a terra se aproxima do céu.
. " ~á, aí, a ingênita necessidade de uma auto-sufiqiencia. A;s su·a s dores e o seu amargor, até aquelas e
est~ tambe;n, d.evem ~ser ali mesmo ct1rtidos, quando
~uito confidenciados as plantas e aos animais.
Deve
ele, portanto, ser um grande cismador e forçosamente
um triste.
'
A paisagem é desalentadora, o animal traiçoeiro e
macambúzio, o canto das seriemas é de fazer penar.
A realidade urbana é tão distante que apenas serve
'<
de motivo para estórias.
Aqui, o homem é curtido de sol, pois o descortinar
do céu ~ completo. A vegetação, apenas aglomerada
nos co.rdoes dos vales e nas franjas das cabeceiras. O
desabrigo ao longo das caminhadas e da labuta diária é
completo.
O seu horizo.n te é sempre largo e o seu espaço parece não ter fim.
, .Chupado de carne, mal escondido na humilde
v~stia, voz descansad.a, profundo conhecedor da vegetaçao ral.a, da terra e do animal e quase sempre exa:gerado
conhecedor dos índios.
O cavalo é para êle de grande utilidade embora a
.
imensidão das distância.s,. ~ue separam os ~glomerados
huma.r:os, afaste 8: possibilidade da utilização freqüente
d_? animal nos t~aJetos por demais extenuantes. Assim,
sa~. mesmo os veiculas a motor, que resolvem: caminhões
e Jipes_ para os latifun~iários e para o transporte da
produçao e a velha baleia) jardineira que une Cuaiabá a

Campo Grande, para os passageiros regulares. Para a
caça e para a defesa, a arma é indispensável. Aliás, a
atividade venatória é essencial à própria subsistência.
Nesse espaço tão ilimitado, o mundo do homem do
cerrado, paradoxalmente, é pequeno) quando êle não
pastoreia para os latifundiários nas grandes invernadas,
tem o seu pé de terra junto aos vales e matas ciliares,
e neste caso só alonga a vista até a cancela ou à primeira curva da longa estrada (.que por sinal quase não
tem curvas), eis; no caso, as raias do seu espaço
ecumênico, onde os f atôres de sua fixação são a água
e a mata ciliar, com as palmáceas, e onde também, êle
nasce, vive, ama e morre, desconhecendo o mundo que
se desenha além da primeira curva.
A MUDANÇA DE "TRENS" RUMO A MUTUM

i\

\

Para pôr têrmo a êste descosido relatório da viagem,
vamos fazer um pequeno registro de ternura por um
fato, que presenciamos durante algumas horas, e que
em sendo trivialíssimo naquele sertão, para nós assumiu
côres literárias, com personagens recortados de uma
das "antológicas" páginas de Graciliano Ramos.
~ A Miss.ão do Sangradouro conserva muitos serviçais.
São trabalhadores humildes, que ajudam nas oficinas,
lavoura, etc. Antes de nossa chegada, · morrera um
dêsses velhos empregados, já com idade bastante avançada. A viúva não ficara sozinha, pois com ela moravam três netos, cujos pais, habitantes do lugarejo, denominado Mutum, não possuindo recursos para sustentar
a numerosa prole, confiaram aquêles rebentos aos cuidados dos avós. Com a morte do velho, entretanto, a
velhinha encontrara, naturalmente, muita dificuldade
em continuar responsável pelos netos, como principalmente, as saudades e o isolamento, levaram-na a abandonar a Missão.
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Um dia antes da nossa partida do Sangradouro a
velhir_iha veio pedir ao Padre Ângelo, para que a leva~se
e mais os netos e também a pobre mudança até o Mutum, que ficava no nosso trajeto de volta. Com a
anu.ência do Padre Ângelo, foi-nos dada a deliciosa oportur_i~dade de oJ:>servarmos uma mudança típica do sertão.
Alias, os pedidos de carona são comuníssimos, pois o
transporte é raro e difícil entre aquelas localidades tão
distantes.
No dia de nossa partida, em uma nebulosa madrugada de domingo, às 5 horas, depois de assistirmos à
missa, ·q ue o Padre Ângelo celebrou na Igreja da Missão,
e de um rápido café, dirigimo-nos para o M ercedes
onde já há uma hora, sentados e encorujados pelo frio:
esperavam-nos a velha e as criancas .
Trajava a avó um vestiÇlo de chita, com estampado
9ue falecia n~s suas côres rostidas, mal ocultas por um
Jaleco, de CUJa lapela pendia um trapo à maneira de
tarja, indicando o seu luto. óculos mal ajeitados de
armação, que hoje já n.ão existe, escondendo dois ~lhos
baços e sofredores, por entre aquêle mar de rugas do
seu rosto. Os cabelos totalmente brancos lembravam na
sua grenha, a figura de Lampeão.
'
Os netos eram duas meninas e um menino variando as idades entre os 5 e 10 anos. As meni~as chamavam-se Nasira e Carminda.
A .maior, N asira, tinha lindos olhos, que olhavam
desconfiados numa pele trigueira. Não aceitou a nossa
amizade.
Carminda, então, era mudinha. Permanecera sempre sorridente, gesticulando com vivacidade para nos
mostrar tudo quanto via.
'
O menino
Alcindo, de pernas finas ' anêmico e tra.
quinas, nao parou de trautear modinhas do sertão durante todo o trajeto.
Fomos observando, com interêsse, os "trens" da
mudança. Era um mundéu: gaiola de vêrgas tortas,
~
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cheia de periquitos, um violão, cujo encordoaill:ento estava seboso, várias trouxas de roupa~, um~ .galJ.~~a cambêta enfiada num saco pleno de imundicia f etida, arreios fumo de corda feito pela avó, para consumo do
casal: quando o avô era vivo, um escab~lo de assento
furado duas camas com enxergão de tiras de couro
trançado, trens de cozinha, restos de va~souras, um
baú, plantas, travesseiro de paina, latas vazias e trastes
de tôda a sorte.
Manhãzinha ainda, chegamos a Mutum.
Depois do velório, da viagem, d~s apreensões e
expectativa, o coraç.ão d·a velha dever~a ~star de~com
passado aquela hora, qu~nd~ o caminhao estacio,nou
frente a um casebre, em cuJa porta logo ~ssomou o
casal, cercado pelo restante da prole. Reunia-se a família novamente.
Quantos abraços trocados, quanta novidade por
contar e novos planos por fazer! Enquanto isso, todo
cuidado era pouco para descer do caminhão ~qu~l~
velhos trastes, que seriam capazes de c?ntar a histor:a
daquelas vidas, vidas que hoje, à sua simples evocaç~o
neste vazio da cidade grande, nos trazem uma dor tao
estranha como aquela que sentimos ao ouvir a vozinha sumida do menino cantando cantigas do seu bem-querer, e que agora nos machucam na certeZ(1). daquele
Brasil bom que lá deixamos. Uma terra, que sab.e
guardar ternura .n a sua agrestia, onde o homem se agita dentro daquele ciclo de vida que n:us lhe deu:
nascendo, vivendo, amando e morrendo preso ao seu pe
de terra desco·n hecendo as nossas lutas urbanas, e por
isso me~mo sendo feliz, com uma felicidade boa, até
na sua tristeza) diferente e sincera.

IV

\
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DO
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A FAZENDA

/1// O

dia 31 de julho, alta madrugada, partimos de
f
Poxoréu, em direção à Missão do Rio Sangradouro, por um caminho, que fôra, possivelmente, aberto
pelos próprios padres em aquêle agreste sertão. Às 11
horas dêsse dia, fazíamos uma de nossas habituais
paradas para o almôço, que desta feita seria realizado
às margens do Rio Poruba. Ao longo dêsse caminho,
não foram poucas as vêzes que o nosso Mercedes realizou prodígios sob a direção firme de mestre Aniceto.
Ali pelas 16 horas do mesmo dia, depois de uma .
viagem plena de emoções, quer pela paisagem dos
babaçuais e matas ciliares, quer pelos enrugamentos
orográficos, que azulavam os horizontes de Mato Grosso,
chegamos à famosa Miss·ão Salesiana, com a mesma
expectativa, que devem ter sentido os pioneiros daqueles
chãos, mas apenas com a diferença do nosso desconcertãnte confôrto do Mercedes.
Lembrávamos, nestas alturas, da BandeirC1J Anhangüera, que, em 1937, o saudoso sertanista Hermano
Ribeiro da Silva realizou, devassando os sertões do Rio
das Mortes, quando partira de São Paulo, com êsse te•
merário propósito de uma avent·ura científica, na qual,
nem suspeitava, iria encontrar a morte.
A expedição de 1937 teve o trajeto em sentido contrário ao nosso, pois veio de Minas e Goiás, num acesso
mais difícil, ao tristemente célebre Vale do Rio da~
Mortes, que, aliás, pretendemos visitar em próximo
futuro.
Por isso, dissemos e repetimos, estamos contrafeitos empoleirados nesta comogjdade do caminhão,

l
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diante das mil dificuldades que aquêles bandeirantes enfrentaram ao pisar, pela prima vez, as terras da
margem es·q uerda do Rio das Mortes, nos extremos
opostos do Planalto que estamos penetrando, e para
onde se dirige o Rio Sangradouro, nosso objetivo.
Naquela expedição, contam os sertanistas, chegaram a passar 48 horas sem comer <24 >, repetindo aquêles
bravos, em muito, os feitos dos batedores de sertão nos
·idos do século XVII.
Felizmente agora, em condições outras, logramos
material antropológico muito maior e um documentário
'fotográfico e cinematográfico, mais completos que o
conseguido pela Bandeira Anhangüera em meio dos
maiores sacrifícios.
Dez anos depois de Hermano Ribeiro da Silva, em
1947, o Prof. Herbert · Baldus, discorrendo sôbre os
intentos de pacificação dos Xavante, fazia, com proficiência, indicações para não serem causados prejuízos à
organização social e à preservação dos costumes entre
aquêles índios.
A literatura, mais sensacionalista do que real, tem
feito dos Xavante, com um certo mínimo de razão, uns
f acinorosos de primeira água, intratáveis e arredios.
Daí, portanto, a nossa emoção, quando fomos ganhando,
ràpidamente, as cercanias do prédio principal da Missão,
cuja tôrre de alvenaria avistamos de longe, pois a casa
está no alto de uma ondulação. Diante de sua visão
ficamos impressionados com os seus paredões que representavam uma violência da civilização em meio da
agrestia, que já estávamos acostumados a contemplar.
Descortinando larga área, em perspectiva a cavaleiro, os prédios da Missão formam um bloco, que· centraliza as atividades da fazenda dos salesianos.
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O primeiro, que logo emerge de uma das portas
em arcada, e que avistamos ainda a distância, para nos
vir receber, é o venerando Padre César Albisetti, que
há tanto admirávamos pelos seus trabalhos sôbre os
Bororo, em co-autoria com o Padre Colbachini.
A Missão, chamada do Sangradouro) é um mundo
à parte, em meio do sertão.
O que se nos depara agora, oferece muita diferença
com relação às observações de um visitante, que ali
estêve, em 1934, que registrou, por lhe chamar a
atenção, as plantações de bananas, mandioca, cana-de-açúcar, tomates, café, manga, abacate, laranja, limões e
roseiras <2 5>, que tinham sido bastante castigadas pela
geada de junho de 1933.
Conta o ilustre antropólogo da Universidade de São
Paulo, que, em 1931, existiam no Sangradouro 37 famílias de Bororo (32 homens, 28 mulheres, 33 meninos,
44 meninas, 137 indivíduos ao todo). Hoje há 70 Bororo na Missão. Na verdade, tivemos oportunidade
de verificar apenas a presença de dois dêles, uma velha
serviçal dos salesianos e um inteligente menino bororo,
que, na ocasião, estudava na Escola do Sangradouro.
O nome da colônia do Sangradouro é Missão de
São José. O nome vulgar, aceito pelo povo, foi emprestado pelo Rio Sangr{ldouro <26>, que atravessa o
local e é afluente do Rio das Mortes, onde existem
. outras colônias salesianas. A Missão do Sangradouro
está, mais ou menos, a 50 léguas da estrada de Cuiabá.
É ainda o Prof. Baldus quem nos informa ser a altitude
local de 625 metros.
(25)

(24)

ARNALDO ÜTÁVIO

"A Bandeira Anhangüera".
in Revista Brasileira de Geogr af ia'. abril de 1940, pág. ·162.
N ÉBIAS

BALous, op. cit., pág. 114.
(26) Sôbre o Sangradouro: "Depois do Sangradorzinho, partimos, então, para o Sangradouro Grande, centro do Sertão -

mais ou menos eqüidistante de Cuiabá e de Registro do Araguaia",
in Rondon conta a sua Vida, pág. 72.
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A Missão, na verdade, é uma autêntica fazenda.
Aliás, como tal, foi comprada com o dinheiro que os
salesianos conseguiram com benfeitores das Missões.
Na ocasião da aquisição (que, se não nos ·e nganamos foi feita do latifundiário Dr. Santos, de Cuiabá),
teria ~ fazenda uns 15.000 hectares. Hoje em dia, deve
estar reduzida a uns 10.000 hectares.
A Missão foi fundada em 1906, tendo, portanto, 57
anos. Hoje, compõem o bloco central de edifícios, a
Casa principal, onde há o claustro dos padres e a Igreja.
Nesse edifício· ficaram alojados os homens de nossa
expedição. A Igreja é relativamente nova, pois foi
construída em 1952. O prédio principal obedece a linhas que lembram o estilo clássico italiano. As acomodações são simples, mas bem limpas. O mobiliário,
parco e humilde. Nesse sentido, é interessante observarmos que, todos os bancos da Igreja, em número de
30 foram feitos do tronco de uma única árvore. Po'
de-se,
daí, calcular o tamanho dêsse vegetal encontrado
nas matas da Missão.
Distante uns quinhentos metros do edifício principal, está o Colégio e claustro das irmãs1 que catequizam
e ensinam as meninas Xavante ·e as filhas de fazendeiros das circunvizinhanças. Cingindo grande área, completam o conjunto de edificações, as vilas de casas,
oficinas, estábulos, mangueiras, pátios cobertos, salas
de aula, refeitórios, etc.
Há, no Sangradouro, três padres efetivos, fora o
Padre César Albisetti, que pertence, atualmente, ao
Colégio "Dom Basco", de Campo Grande, estando no Sangradouro apenas para terminar a sua grande obra
sôbre os Bororo.
As irmãs salesianas são em número de quatro. A
maioria dos padres e irmãs é de nacionalidade italiana,
tendo vindo ao Brasil especialmente destinados ao
trabalho missionário.

A Missão, com a sua fazenda, oferece um confôrto
mais que razoável. As refeições, que atenciosam.ente as
irmãs nos ofereceram, eram excelentes. Para isso, os
salesianos procuraram e conseguiram que a Missão fôsse
quase auto-suficiente, sob o ponto de vista alimentar.
Apenas em iía mesa de refeições,. ~notam?s arroz,
feijão, variedade de carnes, batata, p~lm1to, enf1n; todos
pratos de cereais ali mesmo prodUZidos. O açucar, o
álcool e a aguardente são ali fabricados, pois há al~m
bique, que atende à produção dos canavi'ais. O cafezal
é razoável. Apreciamos ainda deliciosos refrescos, bolos de arroz, e pães, feitos com o trigo que os salesianos
cultivam na Missão.
Há no Sangradouro, completas oficinas de mecânica ~erraria, carpintaria, etc.
Uma estação de
tran~missão radiofônica e telegráfica, constituem índices do seu progresso.
Também existe um pôsto
meteorológico <27 >.
As hortas são muito bem cuidadas. A fazenda, que
possui" umas quatrocentas cabeças de gado bovino, tem
tôdas as oficinas movidas a água. De 1939 a 1941,
trabalharam os salesianos no melhor aproveitamento
dos cursos d'água, o que é, hoje, admirável realidade.
A atividade na Missão, durante todo o dia, é intensa. Religiosos, funcionários e índios têm as suas
tarefas, intercaladas com as horas de estudo e reza,
segundo o regime salesiano. Começam a faina, madrugada ainda. O recolhimento, particularmente dos índios,
se faz cedo.
·
Enquanto lá permanecemos, formava-se sempre à
nossa volta um grupo de notívagos a ouvir-nos ou serem
1

(27) A instalação da estação met eorológica data de 1923,
entretanto ainda há dez anos atrás, estudando o clima da região
e consignandq as estações meteorológicas existentes em Mato
Grosso, o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro não
faz menção a essa do Sangradouro (R evista Brasileira de Geografia., n.9 1, janeiro-março de 1951).
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ouvidos pela nossa insaciável curiosidade. Quebrava-se
assim com nossa impertinência, o horário habitual de
dormir.

e à sua jovem fôrça o mato foi cedendo lugar às clareiras, que significavam civilização.
Hoje, nas madrugadas cheias de neblina, quando
acorda para o trabalho diàriamente, ouvindo o murmurinho do regato ali perto, sentindo o cheiro de mato,
que está logo adiante, ou quiçá, também, nas suas vigílias, ao contemplar os índios adormecidos, diante da
inocência daqueles sonhos, sente a convicção do dever
cumprido, a grande certeza de que o seu sacrifício em
deixar a doce Itália distante, a sua ·casa e os que foram
ou são seus, em busca de um ideal, não foi em vão. A
grande aspiração de Dom Bosco, que se consubstancia
naquele grito fragoroso: Da Mi Animas! ali está presente.
As sombras em volta dêle o confirmam.
Então, êle se senta à sua modesta mesa e mergulha.
no trabalho para terminar a grande obra., a que se
,
consagrou, e que nos
vamos esperar com a unçao, que a
sua emprêsa nos provoca, quando meditamos sôbre o
desgastar de sua vida inteira nesse trabalho.
Padre César tem uma prosa agradável. Não se
abespinhou com a nossa insistência nas perguntas.
Poucas vêzes se ausentara da MisSão. Como já o
dissemos, vindo da Itália em 1914, com uns 26 anos de
idade, fôra destinado a Mato Grosso, onde a Missão de
São José tinha sido instalada há oito anos esperando,
portanto,
muito trabalho e acendrado espí°rito de re,
.
nunc1a.
O sertão maninho era para desencorajar. A . obra,
que o aguardava, imensa. O jovem sacerdote italiano
consagrou-se inteiramente a ela. Deixou esquecidas,
então, as suas velhas querenças peninsulares na Província de Bérgamo, na Lombardia, onde nascera.
Em 1924, dez anos depois de sua chegada, vai à
Itália, organizar a Exposição Missionária junto ao Va-
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PADRE CÉSAR
Já em nossa primeira tarde no Sangradouro, permanecemos várias horas em palestra com o grande
sacerdote.
Logo à entrada da porta principal do prédio, em
modesto quarto, à direita de quem entra, está a tenda
de trabalho do Padre César, onde o salesiano passa
quase tôdas as suas horas, no afã de terminar a sua
monumental obra sôbre os Bororo.
Deixará, assim, o venerando sacerdote, a melhor
memória, que êle pod·e ria erigir, perpetuando a vida e
os costumes daqueles índios, a quem tanto ama, e com os
quais convive desde 1914, portanto, há quase cinqüenta
anos!
Os seus cabelos branqueados pelos setenta anos,
escondem-se sob a barretina. A longa barba branca,
a sotaina da mesma côr, apenas surrada pelo trabalho,
a fala alegre e amiga, tudo nêle se completa e se define.
Cada ruga do seu rosto, poderia contar longas
histórias de afanosa vida no sertão, isolado de tudo e
quase de todos, assistindo impertérrito o "desb~avamen
to" daqueles chãos, que à sua chegada n~da t1n?am a
oferecer senão a agressividade de um meio hostil pela
agrestia' do cerrado, pela sol~rcia dos chacais e pela
desconfiança do gentio, que já tivera provas amargas
nos anteriores contactos com os brancos.
Padre César veio da Itália em 1914, já com destino
a Mato Grosso. Cheio de vida, môço e esperançoso no
trabalho pleno de aventuras, que o esperava, no qual
cada dia apresentava mais uma incógnita.
Arregaçou as mangas da sotaina, rasgou as mãos,
calejando-as para o arroteamento da terra quase adusta
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ticano, a qual obtém grande êxito, pelo material indígena, que reuniu em admirável acervo.
Em 1942, em São Paulo, durante o Congresso
Eucarístico, permaneceu seis meses na grande metrópole, realizando outra Exposição.
Quando da ocasião do IV Centenário da Cidade de
São Paulo, teve oportuni,d ade de levar ao Congresso de
Americanistas, contribuições de grande valor, principalmente em tôrno dos estudos lingüísticos que realizou.
Tudo isso, ia nos contando o grande salesiano, com
luxo de pormenores, que nos impressionavam pela sua
excelente memória.
Parece que ainda o vemos na modéstia de sua
oficina, com os índios curiosos a espiar-nos por perto,
acompanhando, com interêsse, os nossos menores movimentos. Ali, fomos hóspedes por muitas horas, a
ouvi-lo com atenção, enquanto os índios, com todo desembaraço, empurravam-nos, para dividir a cadeira conosco, encostando a cabeça ao nosso ombro e levando
sua perscrutação a tudo que nos dizia respeito.
O cenário era muito humilde para aquela grande
vida: a cama a um canto, um aparelho de alto-falante,
tôsco armário de revistas e livros, üa mesinha atulhada de papéis e anotações e sôbre outra, üa máquina de
escrever, semiportátil, ainda conservando· um papel com
os apontamentos do terceiro volume de sua obra.
Padre César está de pé entre as 3,30 e 4 horas da
madrugada, e não demora então para iniciar os seus
trabalhos. Atualmente, revê as anotações do último
volume da obra. Para isso, se vale da excelente memória de um bororo, que já ditou cêrca de 180 páginas
de cantos ao salesiano! Como o índio não sabe ditar
os cantos falando, só o faz cantando, enquanto Padre
César, pacientemente, os registra.
Hoje, com 70 anos de idade, vigoroso ainda, de
longas suíças brancas, conservando os óculos apenas para
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a leitura, o sacerdote trabalha o dia todo, pois não pretende, com razão, deixar interrompidos os seus estudos
sôbre os Bororo.
Por isso, não se dispersa no estudo dos Xavante,
que ali permanecem oferecendo um campo de pesquisa,
verdadeiramente notável. Pelo que verificamos, pelo
menos no Sangradouro, os padres não se dedicaram
ainda ao estudo sistemático dos Xavante.
Padre César está voltado, juntamente com o Padre
Ângelo Venturelli, para a grande obra, prevista em quatro alentados volumes, ricamente ilustrados, numa edição que ficará em mais de um milhão de cruzeiros para
os salesianos, e cuja renda reverterá em benefício de
suas Missões.
Êsse trabalho, é algo de realmente monumental,
pelo imenso conjunto de pesquisas e estudos, que exigiu,
como pela preciosidade do seu documentário, e pelo inedi tismo de centenas de temas. Terá o título de Enciclopédia Bororo. O primeiro volume, que já estava
no prelo, deveria ter saído durante todo o ano de 1959.
O atraso em sua publicação se deve a dificuldades de
ordem financeira, da parte dos salesianos, e a problemas tipográficos, pois os linotipos comuns não possuem
matrizes para compor os caracteres indígenas. Quando
estivemos, em julho de 1962, no Colégio "Dom Basco";
ainda não saíra o primeiro volume da obra, o que se
aguardava, entretanto, para breve.
Essa obra notável é fruto de quase quarenta anos
de trabalhos de campo do Padre César Albisetti e de
quase dois lustros de sistematização, em colaboração
com o Padre Ângelo J ayme Venturelli. É, a nosso
ver, uma obra que coroará a existência de estudos e
inissão dêsses dois grandes sacerdotes, incorporando,
a ss~m, à nossa bibliografia etnológica, um dos seus
m":ores trabalhos, não só pelo vulto e importância da
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pesquisa de campo, como pela base científica, de que
não descuraram os dois ilustres etnólogos <28>.
(28) Para que o leitor avalie o que representa essa obra,
damos, a seguir, diversos dados informativos sôbre a mesma:
ENCICLOP.EDIA BORORO
Autores:

ALBISETTI, César
VENTURELLI, Ângelo Jayme
I TOMO: I_,íngua e Etnografia
Forma to : 29 cm x 22 cm
Número de páginas: 1.200
Número de fotografias no texto, em branco e preto:
2.000
Páginas em côres : 16
Número de palavras: 10.0ôO
A Enciclopédia Bororo de autoria dos salesianos C~SAR AL-

BISETTI e ÂNGELO JAYME VENTURELLI, é um alentado trabalho
sôbre a tribo dos Bororo Orientais de Mato Grosso, conhecidos
também pelo nome de Orár i Mógo-dóge. Compreende quatro volumes, cujo conteúdo é o seguinte:
I TOMO : Língua e Etnografia. É a parte básica. Nela
são registradas mais de 10.000 palavras ou formas, em ordem
alfabética, devidamente estudadas e descritas. A nota saliente
dêste tomo é a etimologia de quase tôdas as palavras, descoberta e
apresentada pelos Autores. As palavras, que o exigem, são acompanhadas por um longo artigo did~.scálico, que toma o aspecto
de verdadeira monografia. Neste caso estão, por exemplo, as
descrições da aldeia, dos funerais, das inúmeras festas' e danças,
da religi~o, das atribuições dos xamãs.
Característica digna de nota são as abundantíssimas ilustrações, tê>Çlas elas inéditas, obtidas de desenhos originais ou de
fotografias tiradas pelo co-Autor em suas viagens de pesquisas.
Acompanha o volume a bibliografia bororo exaustiv a de tudo
quanto foi escrito sôbre a tribo estudada. Além da parte bororo-português. há, também, um vocabulário completo português-bororo. J!:ste tomo já foi publicado.
II TOMO: Lendas Bororo. Enfeixa mais de sessenta lendas Bororo. Tôdas apresentam o texto na língua indígena, tradução literal, tradução livre, abundantes notas gramaticais e

~STE
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Na noite do dia 31 de julho, dormimos ainda conservando as indeléveis impressões daquela primeira
tarde na Missão, quando visitamos a aldeia Xavante, em
companhia do Padre Ângelo, tendo, à noite, assistido
às danças, que os índios praticaram em nossa homenagem.
Ficamos sós em nosso quarto.
Era um compartimento espaçoso, mas que conservava, como móveis, apenas a cama e uma cadeira.
Ficava em cima do quarto do Padre César, no andar superior do prédio principal da Missão. Antes de
adormecermos e mesmo durante o sono, não foram
poucas as vêzes, que parecíamos ter ouvido, vindos, dos
cantos do quarto, entre os ruídos dos morcegos n·a telha-vã, as vozes dos índios a chamar o nosso nome, como
o haviam feito na véspera, na aldeia.
No dia seguinte, 1.9 de agôsto, acordamos às 6
horas, com a reza dos meninos no refeitório, que ficava
num galpão, distante uns vinte metros do nosso quarto.
etnográficas. Não foram descuidadas, também, as eventuais variantes.
Neste segundo volume foi feito um importante estudo sôbre
os nomes próprios, muitos dos quais relacionam-se intimamente
com as lendas. De próxima publicação.
III TOMO: Cantos Bororo. Encerra o texto muitíssimos
cantos da tribo Bororo, com tradução literal e livre, classificados
de acôrdo com os clãs dos quais são privativos. '.É um estudo
que completa o II tomo. Em preparação.
IV TOMO : Aculturação da Tribo Bororo. '.É a história
completa da aculturação da tribo, desde os primeiros contactos
com os civilizados até os nossos dias. Trata das conseqüências
das relações esporádicas com a cultura européia, da convivência
com os missionários, da influência do Serviço de Proteção aos
índios, da resistência à civilização branca, da marginalidade que
se originou, das vantagens e desvantagens. Em preparação.
Tôdas estas publicações são editadas pelo MUSEU REGIONAL DOM BOSCO - Campo Grande (Mato Grosso), Brasil.
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Às emoções do dia e da noite anteriores, seguiram-se aquelas da nossa primeira manhã, cheia de
neblina, na Missão do Sangradour9.
O canto jovial dos meninos, que subia até a janela
entreaberta do nosso quarto, conduziu-nos aos chãos
distantes de nossa infância. Transportamo-nos, então,
na saudosa memória daqueles dias, quando estudávamos
no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, de
Campinas. Vimo-nos, então, pequenos na imensidade
do pátio, cantando, também, aquelas mesmas canti~as,
que os meninos indígenas cantavàm agora, lá em baixo,
na alegria de quem saúda a manhã, que, por sinal, parecia estar custando a surgir por entre a neblina, que
a tudo envolvia.
A criançada era, em geral, Xavante da aldeia, além
de filhos dos fazendeiros e garimpeiros da redondeza,
num total de uns 60 meninos.
Rezavam cantado, como os meninos do Liceu do
Externato de São João, de Campinas. Um menino
puxatUa a reza, a qual durou de uns 15 a 20 minutos.
Em seguida à reza, vinham os cânticos, muitos dos quais
já conhecíamos. As mesmas funções deveriam estar
praticando as meninas com as irmãs salesianas àquela
hora matinal.
Na Missão, a nossa presença em busca de curiosidade, não deixava de ser, também, uma curiosidade para
os locais e os indígenas.
Os salesianos rarissimamente recebem visitas e a
correspondência que chega em avião militar é muito
irregular. Todos os passos que dávamos eram sempre
perscrutados pelos índios, que não hesitavam, principalmente os homens, em se aproximar e iniciar um entendimento mímico.
Durante o tempo em que ali permanecemos procuramos tudo observar, ficando horas na aldeia, entre

os índios, para as nossas anotações. Papel e lápis tínhamos sempre à mão.
Na tarde do dia primeiro, por pedido telegráfico,
que havíamos feito, um táxi-aéreo pousou no Campo da
Missão, tendo partido nêle, antecipadamente, o Padre
Amaury e o Prof. Morgner, que tinham compromissos
universitários, em São Paulo e Campinas.
Fomos todos, brancos e índios, de caminhão, à sua
despedida. Era visível a tristeza dos Xavante com a
partida da·queles amigos, os quais tinham conhecido há
tão pouco tempo.
Logo o pequeno avião sobrevoava a fazenda da Missão, com destino a Goiás.
Nós ali ficamos, com prejuízo de nossas aulas, então
iniciadas. O desejo de passar mais tempo entre os índios, depois de tão longa jornada, nos levou a essa decisão.
Afinal, uma oportunidade como aquela era rara.
E, daí, nos dispormos aproveitá-la em tudo que nos
pudesse oferecer. Foi o que tentamos fazer.
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DE
XAVANTE-AUW É <•>

-

Demos a grafia AUWÉ, e não ÀCUÉ (acué-xavante),
porque entre os Xavante do Rio das Mortes é desconhecido o
som do "e''. Aliás, devem ser palavras idênt icas. As comparações feitas por Pohl e Castelnau mostram que os Xavante, hã
mais de um século, perderam o som dó k em sua língua.
Akue transformou-se em Aue e Auwe.
(*)
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1

S apontamentos que se seguem a esta explicacão,

não têm nenhuma pretensão científica, ou de pelo
menos estarem vazados em conclusões definitivas ou
tentativas de comtpreensão) no campo da antropoloif•
cultural.
Bem sabemos quão precárias seriam as nossas mínimas bases de conhecimento científico, de condições de estudo e de apoucado de tempo, para podermos, ainda que
fôsse de visu) como de fato o foi, adiantarmos aqui interpretações ou conclusões sôbre os Auwé-Xavante (Tserawadúri) <29>, que tivemos oportunidade de observar nessa
expedição durante pouco tempo e sôbre um mínimo de
pouco mais de uma centena de índios e em um local, que
não pertencia ao seu "habitat".
Moveu-nos o desejo de coligirmos aqui as nossas observações pessoais, os preciosos informes, que obtivemos
em horas e horas de conversação com o Revm9 Padre
Diretor da Missão do Sangradouro, que é aquêle que mais
estreito contacto vem mantendo com os Xavante, desde
a sua chegad·a, e com mestre Benjamim Mendonça (irmão salesiano) . A e1'as acrescentamos a troca de idéias
com o clérigo Giacaria que, como Benjamim Mendonça,
é conhecedor da língua Xavante. Aquêle nos prestou
(29) Os Xavante dão denominações locais aos seus agrupamentos humanos, assim Tserawadúri, que parece ser corrupção
da palavra Sangradouro, chega a indicar os índios daquele local,
cujo nome próprio do grupo, pelo qual, aliás, é o mesmo conhecido
entre os outros grupos, é PRABUBú. Nó ró cú rãú são os
Xavante da Lagoa. E tené ritípa são os Xavante de São Domin~os, etc.
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imensos obséquios nas longas interpretações, que realizou de nossas conversas com os índios, e êste, estudioso
que é do idioma, tendo, inclusive, elaborado uma gramática, além dos resultados dos seus estudos lingüísticos,
não se recusou em atender-nos em abusivas interrogações de nossa parte, pelo fato de podermos num mínimo
que fôsse, registrar os costumes e usos indígenas de uma
das formações tribais mais arredias outrora, e uma
das últimas, que, no Brasil, estão se integrando na civilização, pois sempre ofereceram uma resistência que
coalhou os anais sertanistas dos mais lamentáveis episódios.
As nossas últimas hesitações em dar a lume estas
notas, foram dissipadas, pela insistência de nossos colegas ,de magistério, de nossos companheiros de viagem,
de escritores que leram os originais, e que acabaram por
acenar-nos com o honroso convite para a publicação dos
mesmos.
Na verdade, não esquecíamos, também, a preciosidade do ensejo que a expedição, por nós realizada, nos
ofereceu, isto é, o de entrar em contacto com o que
poderíamos apontar como dos últimos remanescentes do
patrimônio indígena brasileiro, que vem sendo ràpidamente assimilado pela civilização, através do Serviço de
Proteção aos índios e do trabalho dos religiosos.
A literatura jornalística que há sôbre os Xavante,
apresentou-os, geralmente, com côres terrificantes, sem
admitir que os contactos com o S. P. I. e com os religiosos têm logrado a sua assimilação e a sua afabilidade,
como tivemos ensejo de constatar.
Aliás, desde a segunda metade do século XVIII, os
aldeamentos que foram feitos com êsses índios demonstram-nos que a belicosidade dos mesmos se fazia sentir
só quando provocados, desde que aceitavam até ser aldea~os. Por outro lado, quando molestados, aí sim, promoviam as suas acometidas, sempre de surprêsa e visando o inimigo quando êste estava em pequeno nÚmero.

Tinham, geralmente, razões para assim proceder.
A verdade é que os Xavante procuraram sempre viver isolados, refugando os contactos propostos pelos brancos, daí a aura de curiosidade que passou a cercá-los.
Quando constatavam penetrações de intrusos em seu
território, revidavam de maneira violenta, o que ainda
mais contribuía para que fôssem apontados como agressivos e temíveis, inclusive por outros índios, como os
Carajá, os Bororo, etc.
Convém lembrar, ainda, que tivemos a ventura de
entrar em contacto com um grupo de indígenas, que apesar de relativamente pequeno, apresentava um índice de
aculturação repousando num status) que atualmente no
Sangradouro tinha mínimas curvas, desde que há pouco
mais de um ano é que entraram em contacto com a Missão. Assim, os processos sociológicos de aculturação e
assimilação dos Xavante, no Sangradouro, oferecerão,
dentro de um. ·ou dois anos, surpreendente rapidez na desfiguração da cultura originária.
Por isso, evidentemente, não poderíamos perder essa
inestimável oportunidade de alinhavarmos, despretensiosamente, as observações, que se seguem, e que por certo,
só daqui a anos de pacientes estudos e percucientes trabalhos de campo, sob rigorosos métodos científicos, poderão os especialistas confirmar, interpretar, concluir ou
simplesmente negar.
Nesse sentido, talvez até mesmo o testemunho histórico que pretendemos ter aqui trazido, seja comp1etamente invalidado.
Com o nosso registro informativo, sem avanço de
conjecturas e mesmo ponderações, muitas vêzes desculpáveis até aos leigos, como nós, fizemos de certa maneira,
mais rápida e precàriamente, o que faziam os viageiros
dos séculos XVI, XVII e XVIII, pois a investigação científica das nossas culturas indígenas parece datar do século XIX, sem sistematização nem princípios teóricos.
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Observamos e registramos sem as interpretações de
relações e processos, sem conclusões, ainda que quase
não soubéssemos disfarçar o nosso grande desejo de
compreender a realidade cultural que se nos antojava.
Para evitar, tanto quanto possível, um falso retrato
dos Xavante, preferimos, portanto, ficar apenas na contemplação de uma reaJ,idade de fato.
Nesse sentido, não laboramos a análise do índio chamado de calça e camisa. Por outro lado, procuramos
vê-lo ao natural, sem esquecer de corroborar essa preocupação, inclusive com o documentário fotográfico, que
foi conseguido com certa "artificiosidade" (a trôco de
rapad·uras de cana, como adiante se conta . . . ) .

os indígenas, vivendo quase a sua vida, numa pesquisa de
campo inestimável.
Por outro lado encarecemos ainda às nossas Universidades e Institutos especializados, a importância inquestionável do trabalho científi~o de cam~o ao lado do
estudo de gabinete. A formaçao do etnolo~o,. que se
realiza .no gabinete, nas salas de aula e laboratorios! nunca poderá ser completa, sem o trabalho e a pesquisa de
campo.
Não estaríamos ainda, cometendo injustiça ou exagêro se afirmássemos, aqui, de público, a necessidade de
uma revisão de muitos dos nossos compêndios escolares
de história pátria, no curso secundário, que exiger.a dos
prof essôres o ensino de certas afirmaç~es de . natur~za
etnológica, que fogem completamente a realidade indígena.
Na contemplação de uma aparência etnológica, que
pudemos realizar, encontramos elementos que talvez não
satisfaçam de todo a curiosidade do vulgo sôbre os lendários Xavante, já acostumados que estão a uma literatura sensacionalista. É que o nosso pequeno mérito
está, justamente, em não ter imaginado ou fantasiado
quaisquer observações.
Para os sertanistas, afeitos a emoções diárias, incomparàvelmente maiores que as nossas, a leitura do
que se segue· deverá ser visível. Para êles, o cotidiano
deve constituir uma aventura, e portanto a nossa viagem foi uma alegre excursão escolar.
Entretanto, a nosso ver, a literatura de divulgação
abriga até mesmo sensaborias como estas nossas, feitas
por um repórter em férias.
Uma última explicação ainda se faz necessária. É
no que diz respeito ao registro das palavras Xavante
feito ao longo dêste trabalho, tanto no texto principal,
quanto nas notas de rodapé. Foram prejudicadas as
grafias das mesmas, e portanto a sua pronunciação,
uma vez que os linotipos que compuseram o texto não
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O nosso desejo de compreender a realidade que se
escondia por trás daquela aparência, com que se apresentavam aos nossos olhos curiosos, mais se intensificava,
quando nos lembrávamos dos Bororo, agora num estádio de lamentável marginalidade, de sub-raça, de degenerescência, de endemias, geradas em geral pelo álcool e pelo fumo.
Aliás, os responsáveis pela colonização e catequização dos Xavante, devem procurar evitar, a qualquer
custo, que êstes passem a viciar-se com o álcool, provada que está a sua deletéria influência já em anteriores
ocasiões <3°>. ·
Com estas justificativas, queremos, também, encarecer a inegável importância dos estudos com os dos
Padres A. Colbachini, César Albisetti e Ângelo Venturelli, em dezenas de anos de permanente contacto com
(30) Vide artigo de LINCOLN DE SOUZA, "Os Xavante e a
Civilização", in Boletim Geográfico, n. 9 106, à pág. 65. Nota
n.• 38 in rodapé da mesma pá~na..
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possuíam as matrizes especiais que permitiriam a cópia
autêntica dos origina is.
Fica assim esclarecido que a consignação das palavras na língua indígena teve apenas a finalidade de satisfazer em parte a curiosidade do leitor, não servindo
portanto ao estudo dos especialistas e lingüistas.

tramos referências nos trabalhos de Alípio Bandeira, Telêmaco Morosini Borba, Amador Nogueira Cobra, Hércules Florence, Hermann von Ihering, Curt Ninuendajú,
R. F. Mansur Guérios, Francisco Raimundo Ewerton
Quadros, Theodoro Sampaio e outros.
A precariedade da bibliografia informativa, já para
não dizer da científica, sôbre os Xavante, parecer advir
da segregação que êsses índios impuseram a si próprios
até há poucos anos atrás, dificultando, com isso, os contactos e observações dos estudiosos <30.
A classificação lingüístico-cultural dos Xavante, afirma-os, juntamente com os Xerente, pertencentes ao grupo Caiapó (Jê ou Tapuia).
Habitando hoje em dia, o Planalto Brasileiro, o~
Xavante aí estão sub-agrupados como auwés juntamente
com os Xerente <32 ).
Viajantes estrangeiros que percorréram o Brasil em
expedições científicas tiveram oportunidade de estabelecer contacto com aldei'as Xavante, registrando, então,
preciosos informes sôbre êsses índios.
~ste é o caso de Emmanuel Pohl (33>, que entre 1817
• 1821, período em que durou a viagem, estêve na aldeia
real Carretão ou de Pedro Terceiro) e também de Mar-

A ALDEIA XAVANTE DO SANGRADOURO
LIGE IRO HISTÓRICO DOS CONTACTOS ENTRE
XAVANTE E BRANCOS

Os auwé-xavante pertencem ao grupo jê ou tapuia
(ramo ocidental dos j ês centrais). Vivem em Mato
Grosso e Goiás. Em certas classificações etnológicas,
são divididos em Xavante, Xerente e Xicriabás (isto os
Xavante em geral).
·
Os rios do habitat dos auwé-xavante são o Rio das
Mortes, com os seus afluentes, o Tocantins e o baixo Araguaia.
Tinham o seu quartel-general junto à Serra do
Roncador. Os 10.000 que existiam para muitos estudiosos, são hoje em dia apenas uns' 2.000 (no Rio das
Mortes).
Outras tribos de Xavante, diferentes dos aruwé) lingüisticamente, localizavam-se, outrora, no sudeste de
Mato Grosso e oeste paulista. Hoje, pràticamente, são
desaparecidas.
Eram os Opaié-Xavante ou Ofaié-Xavante) referidos
por autores como W. Von W eickhann, Hermann von
Ihering, F. Lane, General Malan, H. I-I. Manizer, Curt
Ninuendajú Unkel, Darcy Ribeiro Cândido Mariano da
Silva Rondon, João Barbosa de F~ria e outros (localizava1n-se no Ivinhema e Rio Verde) e os Oti-Xavante) de
Campos Novos, no Paranapanema, sôbre os quais encon-

'

f. '

(31) Quantitativamente, essa bibliografia não é pequena
no que diz .respeito aos auwé-xavante) também chamados acuês-xavante. Em sua B i bliografia Crítica da Etnologia Brasileira
(S. Paulo, 1954), o Prof. Herbert Baldus arrola, entre artigos e
livros, nada m enos de trinta e quatro títulos, sendo que boa
parte dos mesmos insere, apenas de passagem, informações sôbre
êsses índios. Em todo o caso, se o leitor interessar-se mais pelo
assunto, deverá recorrer ao notável levantamento procedido pelo
Prof. Baldus.
(32) ACUÉS ou ACUENS, quer dizer "gente, humano, indivíduo da espécie humana", segundo José Feliciano de Oliveira,
em citação de L INCOLN DE SouzA no artigo sôbre "Os Xavante e a
Civilização", aqui já per várias vêzes citado.
(33) JOHANN EMMANUEL P OHL, Viagem no I nterior do Brasil) 2 volumes, Rio, 1951, I nstituto Nacional do Livro.
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tius, que viajou pelo Brasil de 1817 a 1820 além de ou.tros mais.
'
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Foi na expedição chefiada pelo Dr. Genésio Pimentel Barbosa, funcionário do S. P. I. , que acampou à
m~rgem esquerda do Rio das Mortes, naquele ano. Infelizmente os Xavante destroçaram êsse acampamento
mataram e despiram os expedicionários, inclusive Pi~
mentel Barbosa! deixando em baixo de cada cadáver uma
borduna, segundo o seu costume. Mataram-nos com
frutas envenenadas que haviam deixado como presentes .

O fracasso dessa expedição levou o S . P . I . a expedir
uma série de instruções que incluíram a não permanência de brancos no local daquele acampamento, o que f ôra
recebido como hostilidade para os índios.
A inf austa experiência de Pimentel Barbosa teve
valor para o S . P. I ., principalmente através das informações que o sertanista prestara em sua correspondência .
O local do acampamento passou a ser o pôsto-base
de atração, onde os' brancos deixariam os presentes preferidos então pelos Xavante: contas, ferramentas, tecidos, ·etc.
· A 27 de fevereiro de 1944 chegava a vez da Fundação Brasil Central acampar às margens do RiQ das
Mortes, e enquanto isso arrastavam-se os trabalhos de
aproximação desenvolvidos pe.Jo S . P. I. Os presentes
deixados no trágico local da morte dos sertanistas não
era.m recolhidos pelos índios.
Meses se passaram até que a expedição do inspetor
Francisco Furtado Soares Meireles, a serviço do S. P . I . ,
teve algum êxito em suas ofertas, pois os presentes ali
depositados desapareceram depois de algum tempo. Isto
se deu, inclusive, com algumas flâmulas brancas, com as
letras vermelhas S. P. I. , que os expedicionários traziam
bordadas às costas. Tal proceder serviria para que os
í11dios os identificassem como amigos. A demonstração
mais expressiva da acolhida indígena foi a retribuição
dos presentes, isto é, no local, os sertanistas passaram a
encontrar flechas e adornos <35).
A 6 de agôsto de 1946, a expedição do inspetor Fran. cisco Furtado Soares Meireles estabeleceu o primeiro
contacto direto. Nessa oportunidade, o grupo pacificador avistou-se com cêrca de 400 homens Xavante, tendo
sido feito documentário fotográfico.

.(34) "Ban?eira Anhangüera", in Rev ista Br asileira de Geografia, 1940, pag. 163. Edições de O Estado de S P aulo de
17 e 22 de julho de 1938.
·
'

. (35) HERBERT BALDUS, "Tribos da bacia do Araguaia e o Serviço de P roteção aos índios", i n R evista do Museu Paulista
(nova série), S. Paulo, 1948, vol. II, pág. 157.

A Catequese salesiana passou a ocupar-se dos Xavante desde 19~2, quando foi fundado o primeiro pôsto
de Santa Teresinha. Em 1934, deu-se o triste episódio
com os padres Fuchs e Sacilotti, que perderam a vida
tentando aproximar-se daqueles índios.
.os pri:neiros a coletarem material etnológico, fotografias e filmes das aldeias Xavante, localizadas aos pés
d!l Serra do R:oncador, parecem ter sido os expedicionári?s .da Band~ira Anhangüera, organizada por Hermano
Ribeiro da Silva, que ali estêve a 27 de outubro de
1937 (34) .
No r:i:smo ano, os salesianos também lograram contacto pacíf~co com os Xavante, através do Padre Hipólito
Chovelon, ?un~amente com o Sr. Pedro Lachat, relojoeiro em Cu1aba, mais um empregado do S. P. I. e dois
outros camaradas, quando navegavam pelo Rio das Mortes, em duas canoas, no trabalho de levantar o mapa
do rio.
·
Quanto ao S. P . I. , parece ter aberto o seu primeiro
pôsto
no Rio
.
..... das
. Mortes, por volta de 1941' numa trág1ca exper1enc1a em que foram massacrados seus seis
funcionários.

•

•
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O pajé, que estêve presente, lançou cascas e fôlhas
de árvores sôbre a terra e sôbre os índios que vinham
mais à frente, numa prática que devia ser de exorcismo (36>.
, Os presentes dos brancos não foram suficientes para
o numero crescente de xavante que foi aparecendo obrigando aquêles a precipitada fuga. Entretanto o~ contactos se seguiram, cada vez mais cordiais. '
O registro que estamos fazendo dos primeiros e mais
expressivos contactos estabelecidos pelos brancos com os
X~vante do Rio das Mortes, deve estar bastante omisso.
Inurpe~os outros contactos houve na época em que aquêles md1os se mostravam por demais arredios.
As correrias que promoveram pelo sertão se tornaram famosas pelas mortes que semeavam, deixando sempre suas bordunas junto aos cadáveres, por êles despidos,
sem que, contudo, tocassem nos objetos ou vestes de
couro ...
Muitos dos livros por nós citados nas notas de rodapé
poderão dar ao leitor maiores informações sôbre as relações entre brancos e Xavante.
Agora, com a aproximação dêsse povo das Missões
~e Goiás!. e principalmente de Mato Grosso, os especialistas terao excelente oportunidade de melhor conhecê-los
estudando-os com o vagar necessário.
'
Vários motivos devem ter impelido os Xavante à
Missão do Rio Sangradouro. Possivelmente a f orne as
febres e mêdo dos parentes mortos, mas sobretud~ as
condenáveis perseguições dos seringueiros, que estão penetrando ~elo lado. de Cuiabá e dos fazendeiros, que penetram alem do Rio das Mortes. Também surge como
uma das causas principais a desarmonia qu~ surgiu entre
(36) AMÍLCAR A. BOTEL!IO DE MAGALHÃES, in índios do Brasi~, II vol., C_onselho Nacional de Proteção aos índios, Publicações,
Rio, 1953, pags. 155 a 164. ·
.

grupos de famílias da mesma tribo. De fato, como referem os empregados da F. B. C., até _pouco depois de
1950 o núcleo central e mais numeroso achava-se instalado na "Aldeia da Lago·a ". Esta constava de cêrca de
80 casas, cujos moradores foram calculados em 500 a
700. Neste local, hoje em dia, acnam-se poucas dezenas
de índios. Os Xavante do Sangradouro, bem como os
de Meruri e outros que se acham com o S. P. I. , eram
parte dêsse agrupamento.
Adiante faremos referência à chegada dos Xavante
no Sangradouro. Aliás, o caso como· nos foi contado,
talvez se refira ao primeiro grupo de Xavante, que foi
para lá chefiado pelo capitão Dutçã, e o qual já estivera
aldeado na Missão do Meruri, mas que ali permaneceu
apenas poucos dias, pois logo chegou outra turma chefiada pelo capitão Apoêna, e querendo os missionários
reunir os dois grupos, fizeram, involuntàriamente, que
Dutçã p·r ocurasse outro refúgio. O mesmo aconteceria
com outro grupo chefiado por Aribuêna que teria também
permanecido no Meruri, se tivesse tido a possibilidade
de poder ficar separado de Apoêna.
Acrescem a êsses motivos, que deram ensejo ao
êxodo, e os quais apuramos nas conversações mantidas
com os padres e com os próprios índios, as causas mais
remotas das migrações de Xavante, que foram inclusive
respo.nsáveis pela sua dissidência com os Xerente. E
essas causas seriam, sempre, os maus tratos infligidos
pelos brancos, e o inveterado descaso do govêrno goiano,
que, aliás, em grande parte, prejudicou os primeiros contactos de evangelização de Frei Sigismundo de Taggia
(1856), de Frei Antônio de Ganges e outros, segregando-se os índios cada vez mais no sertão, conforme registra o Sr. Lincoln de Souza no seu estudo histórico
sôbre os Xavante (37>.
(37)

LINCOLN DE SouzA,

op. cit., págs. 54 e segs .
•
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. O Prof. Baldus se refere a contactos com os garimpeiros na segunda metade do Século XVIII (38).
De fato, a altivez dessas tribos, a dificuldade de
a~esso ao vale do Rio das Mortes, onde só relativamente
ha pouco tempo, a penetração civilizadora se fêz sentir
como já vimos, levou os Xavante a se isolarem, recha~
çando os contactos eventualmente tentados pelos brancos, quer religiosos quer civis.
Quanto à separação entre Xavante e Xerente se~ndo entrevista dada por um médico da Fun·d ação Brasil Central ao vespertino A Noite do Rio em 19-9-1946
citada pelo S~. Lincoln de Souza)<39>, ambos que vivia~
em boa paz, as margens do Caiapó, acabaram por desentender-se, e direta ou indiretamente instigados pelos
brancos e açulados pelas disputas de mulheres os Xerente, mais fortes na ocasião, expulsaram os 'Xavante
p~ra a ~argem esquerda do Rio das Mortes, de onde
vieram estes para a Missão do Sangradouro, agora recentemente.
Dessa dissidência data a relativa submissão dos Xerente aos brancos <4-0>.
, . No seu in.teressante escorço histórico sôbre êsses
indios, o Sr. Lincoln de Souza calcula (1952) em 2.000
os Xavante do Rio das Mortes, ignorando-se, entretan-to, o número de aldeias.
· ~~tigas narrativas dos Carajá se referem a supostas visitas que os Xavante recebiam dos Xerente mas
que acabaram por resolver não mais recebê-las (41>. '
(3~~ . HERBE~T BALDUS, "Tribos da Bacia do Araguaia e o
S: ~. I. , in R evista do lltluseu Paulista, vol. II, pág. 156 (nova

serie) , S. Paulo.
'
(39) L~NCOLN DE SouzA, op. cit., págs. 54 e segs.
(40) Sobre os Xerente, a bibliografia é mais numerosa
des tacando-se CURT NIMUENDAJ ú, The Sher ente, Los Angeles, 1942'.
. ~41) H~RMANO RIBEIRO DA SILVA, N os Sertões do A ragu ai a

Ed1çao Saraiva, 1958.
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Os contactos entre brancos e Xavante são bastante
antigos. Considerável trabalho de pacificação se deu el?
1788, segundo José Martins Pereira de Alencas~ye, citado pelo Sr. Lincoln de Souza, no seu trabalho Jª referendado. Nesses contactos, é interessante notar-se. qu~
os seus efetivadores já punham em dúvida a pureza dos
Xavante, diante dos cruzamentos que praticavam.
Segundo antigas narrativas e registros dos anais
goia.nos, segi_1iram-se outras várias tentativas de contacto, inclusive catequização, tendo algumas logrado relativo êxito. Entretanto, dificuldades inúmeras, de P?rte a parte, retardaram bastante a aproximação pacífica.
Assim é que a aldeia de Pedro III ou do Carretão,
forma.da em 1788, e cuja edificação para Pohl dataria
de 1784, chegou a reunir 5.000 Xavante que se dispersaram e se extingüiram por inenarráveis judiarias <42 >.
Muito fêz por, êsses índios na época, o govêrno-geral de
Tristão da Cunha.
Não obstante, nem sempre as atitudes do govêrno
revelaram atenção para com o gentio. Bastaria lembrarmos que em 1905 o trabalho de colonização e catequese recebeu na lei orçamentária do ano a ridícula
dotação de um mil cruzeiros <4 3>.
As penetrações brancas pelo sertão constatavam
sempre a hostilidade dos Xavante pelos Bororo, que chegaram certa feita a buscar a colônia do Meruri, mantida
pelos salesianos, acossa.dos que estavam pelos seus tradicionais inimigos.
Em 1896, um estudioso do problema indígena, o
Prof. José Feliciano, discorreu sôbre os Xerente, em artigos, dos quais mais tarde (1912) o próprio autor faria
comunicação ao 18.9 Congresso de Americanistas, teu( 42 )

( 43)

LINCOLN DE SOUZA, op. cit., pãg. 60.
LINCOLN DE SOUZA, op. cit., pág. 65 .

..

86

87

J. R. AMARAL LAPA

MISSÃO DO SANGRADOURO

nido em Londres <«> . Os primitivos artigos publicados
pelo autor, não sabemos quando nem onde visavam
subscrições em favor daquelas tribos. Os con'tactos entre o pessoal do S. P. I. e os Xavante, em 1946 resultaram de longos preparativos, e foram coment~dos pela
imprensa.
Torna-se, interessante, o cotejo entre os Xavante e
ª. bibliografia e:cistente sôbre os Xerente, que, como
vimos, para muitos estudiosos, não deixam de ser os
próprios .~avante, que s~ cindiram outrora, pelos motivos que Ja expusemos. Esse interêsse é óbvio nasce da
possibilidade de estudo etnológico coinparativ'o de ambos o~ povos, bem como a permanência de costumes, voçabular10 e traços culturais, originàriamente Xerente
entre os Xavai:ite. Al~ás, os Xerente chegam a ser apon~
tados como tribos emigrad.a s dos domínios espanhóis do
sul: xaraies, xerues!? <45).

Os salesianos, impressionados com aquela aparição,
pararam imediatamente o veículo, quando, então, os índios se aproximaram.
Não traziam armas e estavam nus, como naturalmente vivem. Vinham esfaimados, e logo subiram no
caminhão para examiná-lo. Deve ter sido uma cena
impressionante.
Ganharam alguns presentes, inclusive comida, apesar de que se mostravam desconfiados. Só mesmo o
mêdo e a fome os teriam levado àquelas atitudes suplicantes diante dos brancos, pois eram conhecidos pela
sua altivez.
Foram logo conduzidos à Missão do Sangradouro,
onde receberam dos pad.res principalmente roupa e milho. Ficaram os sacerdotes condoídos pelas condições
de penúria, em que se apresentavam aquêles índios.
À sua chegada no Sangradouro, seguiu-se uma debandada dos locais, pois a simples proximidade dos Xavante é sempre motivo de temor. A propósito, quando
de nossa volta,. trazendo no caminhão, com destino a
Campo Grande, dois adolescentes Xavante, ao pararmos
o veículo à beira de um botequim de estrada, numa localidade sertaneja, os caboclos que estavam de cócoras
à porta não quiseram acreditar que aquêles índios fôssem
Xavante, pois argumentavam que nós nunca conseguiríamos caçá-los, pois teríamos sido mortos... O temor
e as dúvidas dos sertanejos se justificam pelos causas,
muitos dêles verídicos, ,que se contam sôbre os Xavante,
e que enchem os anais de Goiás e Mato Grosso.
Na ocasião da chegada dos Xavante ao Sangradouro,
o Padre Diretor fêz os índios entenderem ·q ue podiam
permanecer na Missão, devendo, entretanto, escolher um
local para ficar.
Não esperaram segunda ordem, a uns mil metros
do edifício principal da Missão, iniciaram a construção
da aldeia (rípa aho'di). No dia seguinte, contou-nos

O que parece não restar dúvidas é sôbre o seu convívio no passado <46>.
Os Xavante chamam os Xerente de Aouen-oá-si-cui-oá
que quer dizer gente aparentada de nós <41>.
'
Os indígenas da aldeia que visitamos, tinham chegado à Missão de São José num domingo dia 24 de fevereiro de 1957.
'
·
Entre o Sangradouro e o Meruri, no local que tem
POf .nom~ Samam?ai~, contou-nos mestre Benjamim, que
avistaram do caminhao em que seguiam granqe grupo de
índios, vindos das bandas do Rio das Mortes.
~ 44)

JosÉ ~ELICIANO, "Os Cherentes" (Aborígenes do
Brasil Central) , in Rev. do Instituto Histórico e Geográfico de
,S. Paulo, vol. XX, S. Paulo, 1915, págs. 14 e segs.
(45) FELICIANO, op. cit., pág. 17.
. ( 46 ) Frei RAFAEL DE TAGGIA, in Revista do I nstituto H istórico e Geográfico Brasileiro, vol. XIX, 1851.
(47) FELICIANO, op. cit., pág. 18.
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o Padre Diretor, a aldeia provisória já estava pronta. O
seu trabalho deve ter sido grande, mesmo porque -e~ta
vam num meio natural, cujos recursos deviam, relativamente, desconhecer.
Na escolha do local, levaram em conta, naturalmente, a proximidade da água, representada por um córrego
(wái pari). O material de construção utilizado foi o
que encontraram nas cercanias. Devem ter procurado
a sua serventia de acôrdo com as circunstâncias, pois
longe do seu .h abitat era natural que encontrassem dificuldades.
Restava, agora, aos salesianos, enfrentar além do
problema de trato e sustento dos silvícolas, um outro
mais delicado, ·que ameaçava surgir, pois os fazendeiros
e garimpeiros poderiam retirar os seus filhos, que estudavam na Escola da Missão (estavam no início do
ano letivo), com natural receio dos novos e incômodos
hóspedes . . . Aliás, um fazendeiro chegara a assim proceder, o que, naturalmente, ·exigiu providências acauteladoras dos padres.
O Padre Diretor solicitou, então, a ajuda do Bispo salesiano, dois dias depois, para que o orientasse naquela
conjuntura. O prelado deu ordens para que os Xavante
ali permanecessem, pois os mesmos se mostravam muito dóceis, e na situação de fome e mêdo, em que se encontravam, foi, por certo, a melhor solução, aquela dada
pelo antístite. Exigia-se com isso, dos missionários, um
nôvo e grande esfôrço para manutenção dos numerosos
hóspedes. ·
Observando a afetividade dos Xavante, não demorou
muito para que voltassem ao convívio escolar da Missão,
os meninos e meninas, filhos de fazendeiros e garimpeiros das circunvizinhanças.
Hoje em dia, dá gôsto ver as crianças civilizadas e
os culumins realizarem suas rezas, seus estudos e fol2"Uedos, com amizade e alegria. Tanto brincam como
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os brancos, quanto gostam dos jogos e .fo~guedo~ indígenas. Aliás, a criançada branca da ~i~sao esta . progredindo, com rapidez, no seu involuntario ap:endizado
da língua Xavante. Convivem como bons amigos.
Os X.avante logo se acomodaram à vida da Missão, e parece que muito a apreciam. Haja visto o que
durante a nossa permanência soubemos, que iam convidar um grande aglomerado indígena de Xavante,
talvez uns trezentos, para vir para o Sangradouro. Se
isso acontecer, serão certamente muitos e complexos os
problemas a ser enfrentados pelos salesianos.
Há, atualmente, na Missão do .Sangradouro, uns 70
.,
Xavante adultos com umas 25 crianças, que agora Jª
vivem, pràticamente, na Missão.
Os meninos chegam a pousar na Missão, já as
meninas, os pais ainda têm cuidado, não obstante já
freqüentarem a Escola, o que, aliás, não acontecia no
comêço.
A aldeia que os Xavante construíram no Sangradouro tem a forma de f erra·dura. Essa disposição de
suas casas hemisféricas era a mesma encontrada por
Nimuendajú entre os Xerente, diferindo apenas no fato
de que a aldeia observada pelo grande cientista apresentava uma casa no meio <48 >. Na sua construção,
como em todos os outros trabalhos pesados, as mulheres Xavante tiveram ativa participação.
Esta aldeia do Sangradouro é bem pequena. Outrora, existiam aldeias com mais de 100 palhoças, destinadas a uma população de mais de 1.000 índios.
No Sangradouro havia três chefes, aos quais os
brancos chamam de capitães.
Os salesianos procuram, sempre que possível, respeitar os traços étnicos e peculiares dos indígenas,
(48) LINCOLN DE SouzA, op. cit., pág. 82. Aliás, há aldeias
Xavante que, também, coniervam a referida gaia no centro .
•
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principalmente pelo fato dêles próprios possuírem
grandes etnólogos, como Albizetti e Venturelli.
A primeira e a última choupana que serão, possivelmente, no Sangradouro, as das extremidades do
semicírculo da ferradura, recebem o nome de a' mrá.
Também, na mesma aldeia, determinados lugares têm
nomes especiais, como a praça fronteira à choupana
dos wapté (hóba), que se denomina rinóri wá ú. A
praça fronteira à casa dos moços é wá í.
A praça circundada de choças não tinha nada que
a adornasse ou tivesse alguma utilidade.

do branco, com a mesma curiosidade com que nos dirigimos a êles.
A sua afabilidade e destemor diante do que levávamos conosco é evidente traço de anteriores contactos
com civiliza·dos, pois antigament,e. mostrav~ verdadeiro pavor das máquinas fotográficas, de cinema, de
cavalos e bois <49>.
Apenas alguns poucos sabiam ~~a pal8:vra ou
outra em português. Por exemplo, var1os haviam decorado a frase interrogativa portuguêsa: como chama?
Essa pergunta era logo feita. Respondido o :io·me, .º
Xavante atencioso, o pronunciava devagar, nao mais
esquece~do e nos tratando então pelo próprio nome.
Isto, pelo menos, é o que se deu com o a~tor, .q:ie ;x~ge
rando um pouco a mímica e· as, co.ntraçoes fis!onomic~s
ao procurar entender-se com os indios, logrou, involuntariamente, .d espertar simpatia, principalmente entre as
crianças.
Quando nos aproximávamos da aldeia, há uns duzentos metros, assim que nos viam, as crianças punham-se
a pular e gritar: Roberto! Roberto! ...
As mulheres pronunciavam os nomes dos brancos
com discreção, sempre em voz baixa, a qual, aliás, conservavam pelo menos em nossa presença, mesmo quando falavam entre si.
os meninos, em geral, desde os menores, são deli ..
cados e sorridentes. Não sabem con·versar, sem abracar-nos desde logo, encostam a cabeça er:i nossos
~mbros. falando baixo o nosso nome. Os mais desembaraçados logo começam a interessar-s: pela nossa
indumentária, relógio, óculos, como, também, perguntar
como chama?; nossas orelhas, nari~, etc. Obedecem-nos
em tudo, inclusive se surrando re~procamente, quando
mandados.

USOS & COSTUMES
As observações, que se seguem, são resultados de
um contacto curto, através do qual, entretanto, interessamo-nos em anotar as aparências mais curiosas da
vida dos Xavante.
Daríamos por bem paga a nossa tarefa, se o leitor
satisfizer uma parte mínima de sua natural curiosidade
com relação à vida indígena. Nada mais que isso.
Por outro lado, a nossa condição de n.ão especialistas em Etnografia nos convidou à leitura de cotejo
de alguns tratados de Etnografia brasileira, procurando
não .tanto elementos de interpretação e conclusão antropológica, pois isso não o fizemos, mas, antes, com o
intuito de melhor esclarecer o pensamento do leitor
com as aparências, que passamos a descrever, e que
correspondem a uma realidade de fato, dos usos e costumes dos Xavante.
VIDA SOCIAL
Os Xavante do Sangradouro mostram-se muito
afáveis com os visitantes. Imediatamente se acercam

( 49)

LINCOLN DE SOUZA,
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Ao dar uma tragada com o cigarro e soltar a fumaça pelo nariz, despertamos a curiosidade indígena, e
fomos logo cercados e por vêzes repetimos a operação,
que causou grande admiração e não conseguiu ser
imitada ...
A afabilidade dos Xavante, guarda, naturalmente,
uma certa relatividade, pois as suas tribos segregadas
da civilização, ainda são, aparentemente, hostis ao homem branco <50 >.
Com um ano e meio de co·n tacto mais ·e streito com
o elemento branco, são muito afáveis, mais que os
Bororo, por exemplo, que só vêm ao nosso contacto
com o interêsse pelo dinheiro, cujo valor conhecem e
cujo destino é, invariàvelmente, a bebida, que é a maior
responsável pela sua dizimação. Restaria perguntarmos,
se os Bororo, justamente por conhecer-nos bem, é que
não se aproximam, com a inocência com que o fazem
os Xavante? ...
Os Bororo nunca dormem. em casa alheia; os Xavante, entretanto, o fazem com naturalidade, havendo,
na Missão do Sangradouro, grande número de moços
Xavante que pernoitam na Missão.
Os Xavante, felizmente, não fumam nem bebem, ao
contrário dos Bororo, para os quais êsses vícios representam parte integrante da vida.
A sua pele, devido à intensa insolação, é acentuadamente escura, os olhos são amendoados, os cabelos

abundantes e pretos, são bem corredios. São todos imberbes. Notamos, na aldeia, apenas a presença de um
velho, de cabelos mais pardos do que propriamente
grisalhos, ·que possuía, também, uma barbicha. Ainda
um adulto, observamos, que apresentava buço. Os demais, homens e mulheres, não possuem pêlos em nenhuma parte do corpo. Contou-nos o intérprete, que
havia na aldeia úa mulher, que apresentava pêlos na
região pubiana, notando o mesmo, que a referida indígena era tratada com respeito pelas demais. Essa
coincidência, talvez, registramos apenas a título de
curiosidade.
Como são imberbes, homens e mulheres, apresentam o rosto inteiramente liso, pois todos, inclusive as
crianças, depilam as sobrancelhas. Aliás, a epilação é
usada por grande maioria dos nossos índios. A função
de cortar os cabelos, como de depilar as sobrancelhas,
cabe exclusivamente às mulheres. A barba de alguns
dias, que nós brancos apresentávamos, foi objeto de
observação atenta dos Xavante. Por outro lado, não
notamos um índio sequer que f ôsse careca. Os homens
casados conservam uma coroa no alto da cabeça.
Para o corte de cabelo, as mulheres colocam sôbre
a testa do paciente uma mandíbula (maxilar) de tamanduá-bandeira, a qual serve para deixar certo o
corte da larga franja, na frente, que é aparada, em ge.ral, com espécie de f ormão de ferro, ao passo que os
Bororo o fazem com conchas. O restante do cabelo
(occipício) é bem comprido. Ao que indagou para nós
o intérprete, os cabelos, uma vez cortados, não têm utilidade alguma para os Xavante.
Para fazer a coroa no cabelo se utilizam do dente
de piranha.
O forrruio de ferro, que serve para aparar o cabelo,
é, evidentemente, traço de aculturação. Contou-nos o
clérigo Giaccaria que procurou saber qual o instrumen-

(50 ) Era muito natural, que, de soslaio, ficássemos apreensivos à sua aproximação, pois lembrávamos das dezenas _de incidentes e a cidentes entre Xavante e sertanistas, dos ataques aos
Bororo, etc., e dos ataques aliados aos Carajá e Xerente, que
t antas mortes causaram. Essas narrativas, mais a lamentável
morte dos mártires salesianos, não nos animaram muito às aproximações daquelas palest ras com os Xavante no Sangradouro.
Chegamos. entretanto. a ir sozinhos na aldeia, para a troca de
objetos. Nessa ocasião, todos os moradores vieram ao nosso
encontro para parlamentar sôbre as permutações.
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to usado antigamente, mas ninguém soube responder,
ou melhor, o mais velho da aldeia de Meruri, e o antigo
chefe, relatou ,q ue os Xavante, antes de conhecer êsse
formão, não aparavam os cabelos na. frente, mas os
repartiam simplesmente. O Padre Pedro Sbardelotto,
que há vários anos trabalha entre os Xavante disse ter
reparado, um·a vez, que uma mulher Xavante, da Missão
de Santa Teresinha, aparava os cabelos com uma lasca
de taquara afiada a modo de f ormão.
Gostam muito de pentear-se. Os seus cabelos bastas precisam de pentes fortes. Não encontramos, infelizmente, nenhum pente na aldeia. Trouxemos um
que foi gentilmente cedido pelo Padre Diretor do
Sangradouro. A sua confecção é de bambus fininhos
justapostos e amarrados em pequeno pedaço de madeira.
Os pentes que levamos foram ·muito apreciados e
com estima conservados. Ao ato de pentear chamam
de dací waréne, quando estão bem penteados: dací
mvamáni, e mal penteados: dará waipó. Nesses dois
nomes, está, evidentemente, forte motivação de vaidade
na aparenc1a.
O seu instinto imitativo tem levado ao desejo de
cortar o cabelo à maneira dos brancos, entretanto, os
salesianos solicitaram que conservassem o corte original, que. , aliás
. é uma de suas -peculiaridades mais bonitas
e aprec1ave1s.
Os homens são musculosos, altos, lábios carnudos,
nariz achatado. Já Martius (Beitrage ~r EthnograA

'

phie und Sprachenkunde Amerika'szumal Brasiliens, I

Leipzig, 1867), citado pelo Prof. Baldus, ·descreve os
antigos Xavante-Auwé como bastante altos e muitó
fortes.

São muito observadores; logo que nos acercamos
dêles, após nos olharem, trocam comentários entre si,
inclusive de crítica, ao que nos esclarecia sempre o
intérprete.
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Ao contrário dos Bororo, os Xavante pouco pedem os nossos objetos de uso pessoal, salvo nas ocasiões
de trocas. Mas, quando querem, mostram o objeto e
fazem aceno como que dizendo: para mim! Os gestos
têm papel importante n a fala dos Xavante e o avanço
lento da mão meio espalmada com o braço estendido à
altura do rosto, é característico. A freqüência com que
procuramos compará-los aos Bororo não nasce de outro
motivo, senão do fato de conhecermos mais demoradamente, apenas essas duas tribos.
Mostram bem a sua afabilidade duas palavras comuníssimas, que proferem, ou sejam: tçauide e pixerede.
Logo após perguntarem o nosso nome, os que sabem a indefectível frase: como chama? pronunciam,
invariàvelmente, a sua saudação: tçauide, que quer dizer amigo! Dão a essa pronúncia uma evidente ternura
e até maciez na voz. A palavra seguinte (pixerede)
sempre dirigida ao interlocutor, quer dizer: bonito! Com
isso acreditam cativar desde logo o nôvo amigo e assim
abraçam-nos ou colocam as mãos sôbre os nossos
ombros.
Possuem ótimos dentes, duas carreiras como pérolas, de corte perfeito. Como s.ão m.uito sorridentes
arreganhando os lábios, a beleza dos dentes mostra-se
com freqüência. Conhecem uma fôlha (lixeirinha),
que passam nos dentes, limpando-os e polindo .
A epiderme é lisa, acetinada, brônzea. Lembram
os egípcios antigos. A larga franja da testa. vai até a
altura das orelhas, deixando-as, porém, descobertas.
Espáduas largas, deltóides salientes, tórax largo, cintura estreita, pés largos e gran·des.
,
•

HABITAÇÃO
Não tivemos ocasião de visitar as choças feitas por
Bororo, mas Padre César assegurou-nos que os Xa-
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vante constroem casa (ri) mais bonitas. Servem-se,
principalmente, das fôlhas sêcas de palmeiras pequenas
do campo.
Nas choças, em número de oito, que visitamos na
aldeia do Sangradouro, o interior é quase sempre idêntico. Não há mobiliário e a falta de higiene é observável. A aldeia do Sangradouro, fora do seu habitat
e contando com poucos recursos de construção, como
vimos, era bem pequena, pois outrora se observou
aldeias Xavante tendo até 147 choças.
A porta ( ridáwa) de entrada é ladeada no interior
por dois tapumes de taquaras, que devem ter finalidade
de abrigo, resguardo, etc. O interior é muito escuro. A
única porta é baixa, os próprios índios são obrigados a
entrar abaixados. Talvez · pela falta de matéria-prima,
pois nesse ano e meio de residência no Sangradouro, os
Xavante ainda estão aproveitando os recursos da flora
e da fauna locais. A altura da porta pode ser estratégica para obrigar o inimigo a curvar-se para nela penetrar, oferecendo, assim, alvo convidativo para as
bordunas.
Apenas os característicos cêstos de palha trançada,
onde as baratas do mato são mais que freqüentes, os
arcos e flechas em quantidade razoável, enganchados no
teto de palha, as duas pedras de quebrar côco, os pauzinhos de fazer fogo, e as cinzas do fogo quase permanente,
compõem o ambiente e paisagem doméstica daqueles
Xavante.
A base da choça tem a forma circular. São altas
e apresentam uma aparência que lembra a forma do
cone geométrico. A única iluminação, fora a porta,
que entra, é a de pequenas aberturas ao rés-do-chão,
que o indígena, deitado na indefectível esteira, gradua
conforme a necessidade de luz, abrigo ou ventilação. Os
objetos, como armas ·e utensílios pessoais, são conservados nos cêstos. As crianças de colo também ~ão aí
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conservadas. Para estas se utilizam, muito, também da
esteira.
Apenas em duas choças, notamos a presença do
papagaio no clássico poleiro.
Os Xavante passam boa parte da vida deitados nas
esteiras, no interior da choça.
Dentro de uma choça observamos um tapume de
taquara, que lembra a for~a retangular. Era destinado
ao casal, que contraíra matrimônio recentemente.
A construção da choça é, em geral, tarefa das
mulheres, que vão à mata ~arregando fôlhas de palmeiras e outro variado material, para erguer a morada.
Os homens apenas cortam as árvores.
Em geral, as fôlhas utilizadas são de buriti e indaiá.
Os Xavante não se utilizam do sapé.
O babaçu' está integrado na vida dos Xavante, pela
variegada utilização que êstes encontram para a palmeira.
As pequenas castanhas, por exemplo, são gulosamente
aceitas pelo selvagem, que passa o dia a mastigar-lhes
a polpa, principalmente quando nas caminhadas e caçadas.

'

EDUCAÇÃO & CULTURA

Ao chegarem ao Sangradouro, os Xavante causaram pavor entre os moradores, como já o dissemos;
por outro lado, êles próprios se mostraram um tanto
esquivos diante dos convites, que os pa·d res lhes faziam
para integrar a vida da Missão.
O Padre Diretor, muito sàbiamente, colocou imediatamente em prática o plano de aproximação e cateauese. Dp início, como manda a melhor pedagogia
( ratio studiorum) jesuíta. se fazia mister conquistar
as crianças. Como os adultos não permitiam que os
filhos permanecessem na companhia dos padres, por
•
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não compreenderem as suas intenções, o Padre Panciera
houve por bem mostrar aos adultos tôda a vida que os
brancos levavam na Missão. A isto se seguiu, de sua
parte, uma detalhada explicação, de que os padres não
se casavam e por isso não tinham filhos, com o objetivo
de cuidar dos filhos dos outros. ,
Diante dêsses esclarecimentos, feitos através de
mímica e entendimentos, os Xavante começaram por
deixar as crianças virem até a Missão buscar comida.
Aos poucos foram chegando. Em número de 7 foram
os primeiros internados, que se acostumaram desde
logo. Hoje, os pais gostam muito de mandar os filhos,
pois têm confiança nos padres, principalmente pelo fato
dos remédios que lhes dão.
A curiosidade que os Xavante mostram por nós
brancos é grande. Examinavam as nossas roupas e
objetos pessoais. O relógio-pulseira muito os impressionava. Colocavam-no no ouvido, para ouvir com
tôda a atenção o barulho, imitando o seu "tic-tac". As
lanternas também causaram celeuma. Os meninos logo
aprendiam a olhar nas máquinas fotográficas, fechando um ôlho. Certa feita, um grupo de índios foi visitar-nos em nosso quarto, na Missão. Presenteamos um
dêles, com o nosso cortador de unhas "trim". l!:le logo
aprendeu
a. .manejá-lo. Não demorou muito ' e todos os
.
curiosos visitantes estavam de unhas aparadas, pois o
cortador funcionou de mão em mão ...
Os seus progressos na Escola Salesiana do Sangradouro, ao que nos contaram os clérigos, que lá lecionavam, têm sido razoáveis. Tem úa maneira interessante de contar, juntando os dedos dois a dois. Aliás
a alfabetização dos Xavante, em geral, bem como ~
ensino profissional, já vêm .de velha data <51>.
Na Escola, naturalmente, vão tendo oportunidade
de conhecer novos objetos. O interessante é que, embora apreendendo a palavra portuguêsa, desde logo
'

(51)

~

Conforme

encontram o correspondente em Xavante. Assim, eis
alguns ·têrmos com o seu correspon~ent~ ~i~?ificado na
língua indígena: borracha escolar (impari. Je) , ca~erno
ciOtoté), caneta (icíhOtora íodo (o) ) ! gile_te .( rom '
uri) (52), giz (ti á adajú), gra\71,lra (dapodo), ig;e~ª .. c.~so
buréje), lenço (cibú undzé), livro (rornliurihOtobdje), etc.
·
t
Supomos que no caso não há prà~riam.ei: e _a
criação de novos têrmos, mas, antes, ~- identificaç.ao
com objetos análogos, que os Xavante Jª conhecem e
que pela forma ou utilidade se assemelham com os
novos objetos apresentados pelos bra:icos. Na ver·~ade,
é surpreendente, muitas vêzes, a r~pidez com 9-ue imediatamente depois de ver um obJeto ~ pela prima vez,
denominam-no logo em Xavante.
Esse recurso no-.
menclador merece a atenção dos estudiosos.
· Observam e denominam o arco-íris (tã wái pó), ao
céu encoberto chamam de io invádo ou bodu ondí. O
relâmpago é 'tã icíubují e ao raio o nome dado é (ta)
cíbuji.

•

A educação sexual das crianças ~ obedece a normas
severas e é ditada pela moral da tribo. Quando os
meninos atingem a idade do conhecimento sexual, v~o
viver todos juntos numa choça, separada d<l; aldeia.
Nessa fase não podem nem falar com as merunas. ~
malícia e a co.ncupiscência das crianças inexiste, pr~
ticamente, sendo co,ndenada como maldade. Os meninos passam perto das meninas se~ levantar os olh~s.
Na Missão, se se forçasse um menino a falar com ~a
menina, na idade proibida, êste acabaria chorando,
pois abaixava a cabeça sem obedecer.
É admirável a seriedade com que obedecem
,. .
, à sua
. .•
moral. Não obstante nos causarem espec1e, a nos civilizados certas atitudes e comportamentos indígenas que
não nhs são convencionais, devido às profundas dife(52)

Para a palavra gilete corresponde, também ROMHú-

RIWAPGERE.
LINCOLN DE SouzA,

op. cit., pág. 62.

'
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renças dos nossos valores morais com relação aos dêles,
comportamentos como êsse dos meninos, permitem-nos
avaliar o senso que preside as suas relações.
CERIMôNIAS DA PUBERDADE
As cerimônias, com as quais se inicia a puberdade
\
'
são realmente interessantes.
Precedem-nas cêrca de quatro meses de ativa preparação, a qual compreende pesados trabalhos, inclusive
de confecção dos variados enfeites, que serão usados no
decorrer das festas. Nesse período tem lugar, também,
intenso adestratamento dos jovens que vão entrar na
idade adulta. Os exercícios são árduos e incluem caçadas dirigidas por adultos. Diàriamente se processam
ensaios dos cantos tradicionais da tribo.
Durante uma quinzena os rapazes devem permanecer na água desde o nascer até o pôr do sol. . Pela manhã são acordados, após uma refeição, pintam todo
corpo com urucu, mister no qual são ajudados pelas
irmãs. A cabeça é enfeitad·a de penas. Voltarão a
tomar outra refeição ao pôr do sol. Feito êsse preparativo, postam-se em fila indiana, na qual respeitam
uma certa jerarquia, a qual não pudemos apurar. A
fila dirige-se para um determinado lugar no rio. Todos
os rapazes levam debaixo do braço uma espécie de
borduna redonda, sem enfeites e pintada com urucu.
Entram na água até a metade da coxa, postam-se em
semicírculo, com os braços levantados, juntas as mãos
em cima da cabeça, vão com estas batendo, ritmicamente, na água, durante o dia todo, com pequenos intervalos. Essa cerimônia, que se repetirá por um
período de aproximadamente quinze dias, não pode ser
negligenciada, o que aliás se perceberia no intervalo
prolongado ou na falta de cadência das batidas, o que,
qu~ndo oco~r~~ provoca ~ advertência dos homens, que
estao em vigilia na aldeia, os quais gritam nessas oca-
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siões. Como essa função começa pela madrugada, quando os jovens são acordados pelos gritos dos anciãos, é
ao romper do sol do último dia do período, no qual está
marcada a festa, que após um ligeiro descanso os
rapazes, um por vez, olhando de frente o sol, colocam-se
na frente de um ancião sentado sôbre uma esteira.
Êste oficiante, muitas vêzes, apresenta-se pintado de
vermelho e prêto, e traz uma cuia repleta de pauzinhos
roliços da grossura de um lápis, com uns sete centí- •
metros de comprimento. A esteira, que possivelmente
ainda não foi usada, por aparentar ser nova, fica na
frente da casa dos rapazes. Atrás permanecem todos
os homens da aldeia.
Após um sinal, saem dois rapazes nus, sem pintura nem ornamentos, e vão permanecer acocoradoi.
diante do oficiente. !:ste, segurando na direita um chifre de veado ou um osso pontiagudo, lanceta os lóbulüii
das orelhas, onde em seguida são colocados os pauzinhos ou algumas vêzes um fio grosso e arredondado
de capim.
Em lugar dos rapazes que, não podem chorar nem
mostrar sinais de mêdo ou dor, a mãe, a irmã ou a
parenta mais próxin1a, é quem chora, grita e canta
durante o ofício.
Após essa cerimônia, os rapazes fecham a porta
da casa com uma esteira e lá dentro permanecem deitados uma das duas horas. Em seguida, recebem de
suas mães, milho torrado debulhado. Esta entrega é
feita quando as mães permanecem paradas a uns dois
metros da porta, virada a cabeça, para não ver o filho
que agora é um nôvo guerreiro. Mais tarde, na manhã dêsse dia, os rapazes v.ão para o mato em busca
de embiras e outros materiais, com os quais, uma vez
encontrados, retornam à casa, para fabricar os ornamentos próprios dos homens, inclusive o estôjo prepucial, sem o qual nunca poderão apresentar-se em público.
Durante a noite seguinte os rapazes já poderão dormir
na casa dos pais.

.
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. Seguem-se, ainda, no dia seguinte ou em outro
determinado, grandes festas, das quais as mulheres,
pintadas de urucu, também participarão.
Vê-se que a formação e a conquista da condição de
guerreiro encerram um dos cerimoniais mais complexos
e cheios de responsabilidade da vida Xavante. Deve
ser, para os homens, uma de suas maiores aspirações.
A preparação para o casamento, feita pelo menino
que já possui o seu Tchimíre (;3), que por ser tabu êle
traz da floresta, escondido debaixo do braço, consiste
em várias cerimônias, inclusive na corrida em que carrega pedaços de tronco de buriti, construção de uma
casa própria, assistido pelos irmãos maiores, além da
confecção de enfeites próprios, etc.
Aprovado em tudo, êle está apto a contrair matrimônio. Segundo pôde observar Martius, entre os Xavante, a virgindade é respeitada apenas nos homens
(solteiros).
VESTU ARIO
Como é natural, os salesianos têm procurado fazer
com que os Xa vante passem a usar roupas, pelo menos
calça e camisa para os homens e um vestido simples
para as mulheres.
Entretanto·, o vestuário acaba sendo um fator anti~higiênico, como tivemos oportunidade de observar, pois
o índio, quando nu, banha-se com freqüência mais que
razoável. Onde encontra uma água, gosta de lavar-se.
Isso a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo logo
em seguida às refeições. Entretanto, quando vestidos,
(53) O T chimíre não é cedido, nem se mostra a ninguém.
Se úa m ulher ou criança, ainda não iniciadas, vêem um tchimíre, poderão ser mortos por isso. O pequeno objeto, que conseguimos graças à gentileza e compreensão do Padre Mário
P anciera, é um longo cordel feito de contas, em cujas extremidades são colocados os casulos pretos de borboletas, que conservam dentro a ponta de penas vermelhas e pretas.
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banho não só se torna menos ass~duo, como tam~m,
a roupa se suja logo; e como êles nao a lavam, o leitor
fará logo idéia dos farrapos em que se transformam.
Aliás a sua noção a r espeito do vestuário, está
ainda d~ certa maneira, primitiva, no Sangradouro.
Evid~ntemente que percebem a utilidade da roupa co~
tra o frio, por 'exemplo, ou o vento, a chuva, etc. Nao
obstante, fazem confusão, pois o homem chega a colocar
a roupa da mulher e vice-versa. A mulher que conserva
o seu vestido e está com criança nova de peito, na hora
da amamentação, levanta todo o vestid·o ...
Também para fazer qualquer necessidade, o Xavante tirà tôda a roupa, vai satisfazê-la, após o que,
volta a vestir-se ...
Quando longe dos padres, na vida natural da
aldeia, homens e mulheres não se utilizam, em geral,
nem de penas para o seu resguardo. Conservam-se
inteiramente nus. Quando a mulher não tem-confiança
nos presentes, conserva, segurando ventarolas abaixo
ventre. Essas ventarolas, levam-nas sempre nas caminhadas. Se t êm confiança nos circunstantes, permanecem inteiramente nuas. Não notamos, entre êles, manifestações maliciosas. Nas festas e comemorações
usam cordéis com chocalhos, penas, tangapenas, etc.
À aparência da mulher Xavante não é bo.nita. São
obesas, de ventre dilatado possivelmente pela verminose (54). As pernas são finas, mostrando músculos, resultado das caminhadas e labôres pesados. Logo após
o primeiro filho os seios caem. São mais arcadas que
os homens talv~z por carregarem sempre os filhos pequenos às ' costas. O homem, em geral, é erecto, de
ombros largos e porte relativamente esbelto, bem
espadaúdo.
0

ª·º

(54) O "ventre dilatado" pode também ser causado pela
postura habitual, r elaxam ento muscular após a gravidez, hepat omegalia, ascite, doenças, estas últimas, que se não nos enganamos não foram observadas entre os Xavante.
I

..
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Contou-nos uma das irmãs salesianas, que as índias apreciam as roupas justas . no corpo, rejeitando a
véstia larga, que não acham cômoda e bonita.
Quando estão na aldeia ou na caça, nas suas freqüentes peregrinações, longe da Missão e dos padres,
permanecem nus. Sabem que os sacerdotes os desejam
vestidos, e nesse sentido, apenas contrariam as suas
ordens, como já o afirmamos, quando estão distantes.
Ora, nós pretendíamos fotos e filmagens dos Xavante, também ao natural, para efeito do documentário
e estudos, que eram as finalidades principais de nossa
expedição. O problema foi resolvido pronta e atenciosamente _pelo Padre Diretor do Sangradouro.
Mandou êste chamar o menino Xavante José Luís,
que entendia um pouco de português. Entregou-lhe vários
pacotes de rapadura de cana <55 >, e explicou-lhe muito
bem que nós (apenas os homens da expedição) iríamos
à aldeia com êle; lá, o José Luís deveria explicar aos ·
indígenas que permanecessem nus, pois seria apenas
para podermos bater as nossas fotografias (das quais os
índios não tinham noção). Disse mais o Padre Mário,
que êle não ficaria zangado com os Xavante e sim retribuiria com rapadura, quem obedecesse e permanecesse nu para as fotos. Assim, foi possível realizarmos
o nosso precioso documentário, que logramos durante
uma tarde tôda na aldeia.
Estão acostumados e vivem muito melhor sem a
proteção da roupa. Em uma de nossas manhãs, na
Missão, chegou uma família para nos ver. Haviam
tomado banho no riacho, no meio da neblina e co,m um
frio tiritante; entretanto, conservavam a pele ainda
respingando água, bem quente, talvez pela circulação
ativa do sangue.
Nas noites hibernais, a fogueira é o único recurso
para afastar o frio. Ficam longo tempo numa posição,
(55) A grande g ulosidade com que os Xavante devoraram a
rapadura de cana desmente a afirmação do Sr. Willi Aurely de
q ue os mesmos não apreciam o açúcar.

depois viram-se, e assim vão aquec~ndo o corpo. Os
salesianos que já chegaram a dormir nas choças cont am que, principalmente nas noites de inverno, todos os
índios dormem na esteira, nus e abraçados uns aos outros. Durante a noite, os movimentos são uniformes,
A
quando um se vira, todos viram juntos . . .
O vestuário como já o dissemos, tem, para eles,
mais a função de' enfeite, do que de proteçao.
Da sua inconveniência os especialistas têm tratado
exaustivamente, e fugirá do nosso intuito a referência
mais pormenoriza.d a ao problema.
Não usam calçado, na guerra usam sandálias de
capim com a finalidade de disfarçar os rastos, o que
revela' grande sagacidade.
.
.
Têm os pés calejados, afeitos a grandes caminhadas em qualquer espécie de terreno: lamoso, areento,
rochoso, etc.
. ,
Como os Bororo, os homens Xayante us~m. m1nusculo estôjo peniano em forma de funil. É a umca peça
que conservam no corpo, I?e.smoA quando completamente
nus. Fica prêsa pelo prepucio sobre a glande.

-

-

CAÇA & PESCA

A situação cultural dos Xavante, no seu primitivis~o,
tem na caça e na pesca as principais fontes de alimentaçao.
A coleta de frutos, as raízes e tubérculos e ~ma ou outra
cultura eventual, como a mandioca e o milho, completam o seu regime alimentar.
. ,
.
A luta pela vida, no que diz respeito a sua alimentação, e portanto, à própria subsistên~ia, é inten~ e
começa cedo. Observamos, certa feita, um menino
muito pequeno, manquinh?, ~upomos que ~º! caus~ de
uma nevralgia na perna direita, ,q ue manhazinh~ ainda,
apanhava o seu arco, as pequenas flechas e saia para
a mata em busca de alimentos. Não víamos a sua
volta mas soubemos que voltava, em geral, somente à
noite: Nas suas longas caminhadas de caça, o Xavante
•
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o uso das armas de fogo, o que, entretanto, acabarão
por aprender.
As crianças se utilizam de flechas e arcos menores
(úmniã cire). Certos animais têm, para a sua caça,
flechas especiais, como é o caso da onça e do veado.
Para as grandes caçadas (a caçada com fogo é
dúdzo), muitas vêzes o processo é o seguinte: promovem
uma grande queimada aproximadamente circular numa
área florestal, deixando, apenas, uma abertura para
passagem dos animais, afugentados pelo fogo. Nesse
local de passagem, bem armados, ficam à espera dos
anin1ais, logrando, assim, caça abundante. Ao ato de
acamp·a r para -caça chamam de itsô'ré. Uma aldeia de
caça tem as suas nialocas próprias (abaré) feitas com
as características da morada transitória para apenas o ·
pernoite. Hermano Ribeiro da Silva registrou várias
delas ao longo de sua marcha.
,
.
Essa observação fizemo-la pelos "dispositivos" do
Padre Ângelo, que em suas peregrinações no Rio das
Mortes encontrou uma aldeia Xavante de caça.
Pescam, em geral, com flechas, atira.ri.do-as COf!l
precisão e atingindo os peixes a certa profundidade,
Também usam dardos. Muitas vêzes têm o expediente
de envenenar as águas paradas com timbó e batatas
venenosas, revelando noções empíricas de toxicologia;
Essas experiências toxicológicas com as varas de timbó
dão em resultado grandes pescarias à flor d'água. Também se utilizam da casca do angico, para envenenamento
da água. Com êsses processos tonteam os peixes, que
vêm à superfície, sendo, então, apanhados com facilidade.
Nos rios menores, chegam a represar as águas,
com cêrcas de taquara, por onde passa a água, mas o
peixe não o consegue.
Contou-nos o Padre César Albisetti, que conhecem,
também, os lamhedores (lugares de barro sal obro), onde
há concentração de animais e aves, que ali vão em busca
do sal. Os Xavante sempre sondam êsses locais, onde
há caça c~rta .

anda, em média, seis ou sete léguas por dia. A região que
atravessamos não deve ser muito favorável à caça, devido
à vegetação rala. A concentração de animais · e peixes
tendo lugar mais nos rios, representa pouca reserva e
obriga os índios a muito caminhar.
A sua caça principal é o tamanduá-bandeira.
Vão isolados, em bando ou mesmo tôda a aldeia.
Certas caçadas, que implicam inclusive em rituais, são
vedadas às mulheres e,, crianças. Quando saem ·e m
grupo, vão sempre em fila indiana. Razoável parte da
rotina diária da vida do Xavante é, assim, dedicada aos
preparativos ou à própria consecução dos alimentos.
Para efeito da caça, como das plar1tações e colheitas, observam as estações, as chuvas, a temperatura,
etc. As caçadas periódicas duram cêrca de vinte dias.
Em aquela região, os meses de caç·a dos Xavante são
agôsto, setembro e outubro.
Um jovem índio de nome Tibúrcio, nos fêz demonstrações atirando flechas a alturas incríveis. . Essas
flechas caíam no local previamente determinado e em
posição vertical, ficando boa parte enterrada no chão.
O set1
cálculo da parábola descendente surpreendia pela
.
,...
precisao.
Para não ferir os pássaros, utilizam-se de flechas
cuja ponta é just~mente um nó do bambu, assim a ave
morre com o choque sem a ferida que uma flecha po·ntiaguda causaria. Com êsse expediente, às vêzes,
conseguem apanhar os pássaros ainda vivos. Conhecem
tôdas as manhas dos animais .e pássaros, sabem imitá-los
e segui-los.
As flechas são sempre conservadas na choça, entre
as palhas do teto, havendo uma boa quantidade delas.
Aquelas que são guardadas em conjunto, não sabemos
se constituem propriedade individual ou pertencem à
família ou à tribo.
Não se utilizam das arm'as de fogo, e quando atiramos em algumas aves, na sua frente, observaram
com atenção todos os nossos atos. Deviam desconhecer

.,

.)t
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Os animais que caçam são inúmeros, mesmo porque a caça chega a ser abundante em determinados
lugares. Além disso, o seu nomadismo os leva sempre
ao encontro dos campos faunísticos mais propícios.
O veado é muito apreciado, chamam-no, generalizadamente, de pó) entretanto, o veado mateiro é p6ne e
o veado campeiro ái hO. As garças são jaú)é) os jacarés
uhoceretí) os pica-paus cidú) porõ ári, os papagaios wái
horo) sucuris wana)ú) pacu peioptOVJára <56>.
Por razões que ainda se desconhece, costumam ao
avistar os brancos, quando com êstes ain·da não r{,,antêm relações, acender fogueiras.

Outro cereal, que cultivam há tempo, é o feijão, tendo, inclusive, lendas a seu respeito. Dizem, por exemplo, que foi o primeiro Xavante de nome WAíA, quem
obteve o feijão roubando-o ao WABURÉ, que é uma espécie de espírito mau, com a aparência de corpo humano.
Êsse espírito sempre os persegue, principalmente devido a
êsse roubo, e essa perseguição é através de doenças. Observações feitas pelo clérigo Giaccaria mostram que algumas
de suas festas parecem estar ligadas a essas crenças.
O feijão, como o amendoim e a mandioca, gostam de
comê-los crus. Aliás, parece-nos que a cultura do milho,
mandioca, algodão, amendoim e feijão, são as únicas feitas, que aliás são plantadas pelas mulheres que cuidam
da roça. O côco babaçu, a castanha e um arroz nativo
do Pantanal, são alimentos freqüentes nas choças. O babaçu está integrado na vida dos Xavante, quanto na dos
Bororo.
Apreciam muito a sua castanha. Um índio adulto
que nos convidou à caça, e ao qual acompanhamos apenas
até certo trecho, mastigava permanentemente a castanha,
como um ruminante. Quando levávamos babaçu para aldeia, havia verdadeira festa. Precisávamos organizar
"filas", para distribuir as poucas castanhas. Nas suas
caminhadas chegam a fazer provisão de castanha, para ir
mastigando-as.
Dos animais apenas não comem a onça, a qual, entretanto, matam com grande raiva. Explicou-nos um capit~o Xavante, através do intérprete, que êle era valente,
matava a onça e não a comia, pois acreditava morrer se
o fizesse. Só aproveitava o couro para dormir ... (5s).
O couro do veado é também poupado para servir de manto, fôrro de assento e de cama.

ALIMENTAÇÃO
A alimentação, como já o dissemos, repousa no
produto da caça e da pesca, na colheita de frutos e outras formas primitivas de subsistência.
O palmito ocupa um papel muito importante na sua
dieta alimentar, ao palmito de babaçu chamam de norõmpó e ao palmito de palmeira uacuri tirí'nho.
O milho, também, é básico em sua alimentação conhecem cêrca de 7 qualidades fundamentais do milho e
'
parece que o apreciam mais assado, retirando ou não,
antes, a palha (57).
. (56) As palavr~s Xavante registramos mais por curiosidade,
pois em ger~l um animal, ave ou inseto recebe mais de um nome.
E cada variedade de úa mesma espécie, também.
(57) As set e qualidades fundamentais do milho são as
seguintes: milho branco NóDZõB' A (dizem que o conseg uiram
do periquito), milho prêto NóDZõB'RÂRE (que foi roubado ao
maca?o), milho vermelh~ NóDZõB'RAR~ TOPM (que veio,
tambem, do maca co), milho roxo NóDZõ'PRE milho de côr
alaranjada NóDZ'ô B'úDJE, milho amarelo NODZõMA UBUTÉ
(êste foi tirado de estrangeiros, que seriam civilizados ou de
outra tribo ( ? )), milho com fundo em geral amarelo e variegado
de vermelho NODZõ'AWAWI, ainda há as qualidades de milho
derivadas destas, que, aliás, são numerosas. Os Inca s, do Peru,

conhecem
do índio,
pigas do
(58)
e à onça

cêrca de 300 espécies difer entes de milho. No Museu
do Centro de Ciências, em Campinas, há grandes esmilho cultivado pelos Xavant e.
Chama m à onça de Hú, à onça parda de Hú NIBRADA
pintada de H ú .ffiRE.
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Apreciam muito o porco do mato (uróbo), o tamanduá, o caitetu (wvori)'. Quando de nossa ida para o
Sangradouro, levamos um tatupeba (warã wawé), apanhado à unha no caminho de Cuia.bá. Foi logo devorado
pelos Xavante. Também t1m gavião e diversas outras
caças apanhadas pelos nossos alunos foram muito apreciados pelos índios. Do gavião, as nossas môças provaram a c_arne moqueada nas cinzas de uma choça, gostando, ainda que mal passada e sem sal. Nós não nos
animamos em prová-la ...
Dessas aves, apenas os ossos, bico, penas .e unhas são
poupados, o resto é todo deglutido: tripas, intestinos olhos
'
'
couro, etc. Têm um estômago de ferro.
Nes?e sentido, lembra.mo-nos de um pequeno, que fizera amizade conosco. Pois bem: um dia veio oferecer-nos uma ratazana (ri(,re) morta, que havia apanhado na
mata. Insistiu conosco para que comêssemos junto com
êle a suculenta r efeição. Diante dos nossos trejeitos de
repulsa, o pequeno Xavante, um tanto contrafeito, com
a nossa falta de apetite, foi d·e glutir sozinho o seu rato
sem compreender direito a nossa repugnância. . .
'
Os animais mortos têm a carne apenas moqueada
em cinzas mal acesas. Não temperam nem conhecem o
uso do sal.
, Ta_:n~m os . .morcegos (ar (o) bóri), lagartos, rãs
( uti rapre) raposa (wapsã wawé) constituem ótimos
petiscos para o seu p·aladar.
. Os insetos são devidamente apreciados. Em velhas
leituras de relatos sertanistas, havíamos sabido de uma
"co~eza1na
. " , .que agora comprovamos: os piolhos (dá'ú).
As lendeas que a sua r elativa higiene permite acumular
entre os cabelos bastas, que conservam servem de distração durante horas e horas: o índio d~ita a cabeça no
colo de um outro, ou então, simplesmente, permite que
um semelh.ante vá catando, com as unhas, em sua cabeça, os piolhos, que imediatamente são levados à bôca. . . Os pequenos vermes (ai-uté 11-arã pré) são comestíveis, os marimbondos (moromp tóre), idem.
1
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Também as pulgas dos cachorros da Missão servem
prõdigamente ao apetite dos Xavante. Acreditamos ser
mais uma distração do que ter intuito alimentar, de
satisfação ao apetite.
Os Xavante parecem conhecer já há muito tempo
os cachorros. Usam-nos para a caça, utilizando-se, inclusive, das cinzas de um arbusto para lhes aperfeiçoar
o faro. Aos cães e gatos da Missão do Sangradouro vo..
taram, desde logo, grande amizade, acariciando-os, constantemente, e segundo o nosso intérprete, tratando-os,
muitas vêzes, melhor do que os próprios filhos. Com os
cães e gatos, vivem, comem e dormem juntos ...
Os sapos, pelas indagações feitas a respeito, parece
que não fazem parte de sua dieta alimentar; entretanto,
as cobras, principalmente a sucuri, de cuja carne são
ávidos, servem à sua mesa. Entre êles não sabem negar
qualquer pedido de comida.
Aos poucos vão-se acostumando à nossa alimentação.
Quando de sua chegada à Missão, desconfiavam muito
das frutas, rejeitando as laranjas, cajus, etc. O morango era aceito.
Os Xavante que nos acompanharam, de volta, a
Campo Grande, não aceitavam o café, mas comiam regularmente, observando-nos atenciosamente, a maneira
de pegarmos nos talheres, de levar o alimento à bôca,
imitando-nos com grande facilidade. Apreciam muito a
rapadura de cana, em troca da qual nos fizeram grandes
favores. A um menino, que tom·ava o seu desjejum no
refeitório da Escola Salesiana, observamos a sua tijela
cheia de arroz, bem branco, ao que êle, nos olhando, co..1
mentou: bom! bom!
Gostam de côco (norowéde). Tôda a choça tem,
no seu interior, as indefectíveis pedras de quebrar côco,
possuindo uma delas uma concavidade artificial, onde
é colocado o côco, para ser quebrado pela outra pedra.
Essas pedras servem também para moer. À pedra inferior chamam de inroví e à superior de etenúru.
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As baratas, também, são comidas, com satisfação.
Aliás, em um cêsto, no interior de uma das choças, notamos grande número de baratas cascudas, do mato, que
possivelmente eram conservadas ali para a finalidade
alimentar ...
Ao contrário dos Bororo, não toleram o fumo.
O seu regime alimentar não prevê horário. Comem muito e durante muito tempo, ficando, depois, dois
ou três dias sem comer, sem se ressentir disso.
A geofagia, apesar de não ter sido observada entre
os adultos, verificamos que as crianças a praticam com
freqüência.
·
Não sabemos se conheciam certas frutas, entretanto, estas, que a seguir enumeramos, denominavam-nas
(a palavra entre parênteses é de acôrdo com a pronúncia
Xavante): abacate (rom rá'wá), abacaxi (ap'cí), banana (pá' ó), coroa de frade (fruta silvestre, que os Xavante chamam de abawají).
Não tivemos ocasião de verificar, mas pelo conhecimento que t êm, acreditamos que comem as sementes,
como as do capim navalha (a'é), de guatambu (tarãntí).
Também, nesse sentido, não lhes devem ser desconhecidos ao paladar a queixada (úvo ), o quero-quero (ciõiõéri),
os preás (ruto ma'á)' as diferentes espécies de pombas,
como a pombinha silvestre (aranõwri), a pomba fogo
( nairé), os pirilampos (waut·umóri), as piranhas (wawá),
os pernilongos (mãtsá), periquitos (ríri), patos (má hú),
os pássaros em geral (pi ãire) , as pacas (ráwa) , os
ovos de aves (círe ), os nhambus (aptoróri), as môscas
(úbu), talvez, o lôbo (atsadaurã), lagartixas (réju í ho),
a juriti (nampré ), o jaburu (jaú é), jacu (aaá tpré) o
gavião (waí oro ), o gató do mato (nó ni wapsã) ,' a
coruja
(prórtore), a capivara (úbdu), os bernes (da·u,,
)
are , etc.
Apreciam o cará silvestre assado sob as cinzas ou
comido mesmo cru (ponf?rü). Possivelmente, como os
Caiapó, gostam também das aranhas caranguejeiras,
aracnídeos, que tanto nos repugnam. Os gafanhotos,
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crus ou assados comem-nos com gulodice, retirando as
asas, pernas e c~beça, segundo o costume b~blico de São
João Batista. Segundo narrativa que ouvimos gostam
dos cópteros socados com mel de abelha. Arrot!ill1 com
gôsto, uma vez satisfeitos, .no mesmo ,cos~me tao apreciado pelos chineses. O milho duro, as vezes levemente
sapecado ao fogo, mastigam os grãos até formar uma
pasta umedecida pela saliva. Do seu len~á:io g~sto em
sempre beber água, fomos testemun.has varias vezes:.
Com grosseira farinha de mandioca fazem os beiJUS.
Em muito êsse cardápio indígena é comum aos sertanistas ' e ist~ vem dos nossos primórdios <59>. Os ban.
deirantes em suas andanças, adotaram as comezainas
dos silví~olas. Mesmo um grande bandeirante, de mais
recentes épocas, como o foi Rondon, fala-nos das refeições que êle e os seus companheiros da Comissão tomav~m nestas paragens, isto é, o mel da "manduri", da
"tatá", da "uruçu", da "bojuí" e outras árvores, o palmito das "palmeiras", o leite de uma urticácea de nome
"soveira", que aquêles sertanistas achavam mais denso,
adocicado e adstringente do que o leite de vaca, mas
que misturado com água e açúcar era muito agradável <60>.
Quanto à caça é ainda o grande batedor dos sertões, quem afirma que os jacus, mutuns, antas, cobras,
macacos, lôbos (sic!), lhes serviam de alimento <61 >.
Aliás, Rondon menciona o urubu, como a única ave,
que não· conseguiram comer, apesar da grande fome, que
.
passavam na ocas1ao.
Assim, irracionalmente, o Xavante consegue, comendo de tudo, o necessário em proteínas e sais minerais, que
aliados ao clima e à água salubérrima, dão à saúde o
necessário. A caça é reservada ao IÍomem, enquanto às

-

(59) Vide SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, Caminhos e Fronteiras (Iguarias de Bugre, à pág. 62), Rio 1957, Livraria Jo•é
Olímpio Editôra.
(60 ) Rondon conta a sua Vida, pá~. 8~.
(61) RoNDON, op. cit., pá~. 88.
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mulheres cabe a colheita de frutos, palmitos, abóboras,
côco, piqui, tubérçulos, mandioca, etc.
As crianças gostam do içá, depois da primeira chuva
de outubro.
As meninas, que vi vem com as mães até o casamento, não podem comer carne de anta antes do primeiro
parto.
O leitor há de observar nestes registros, como em
todos os demais, que nós simplesmente nos limitamos a
escrever o que nos foi contado pelos Xavante, à primeira
indagação, ou o que pudemos diretamente observar. Não
cometemos qualquer conclusão. As hipóteses aventadas,
uma ou outra vez, dirigem-se para ocorrências cujas implicações até o leigo percebe com facilidade.
A FAM1LIA E A VIDA TRIBAL
Tôda vida social, as funções dos grupos sociais, as
relaçõe13 de família e entre as diversas instituições das
comunidades, entre os Xavante, giram em tôrno do casamento.
O pai entrega a filha mais velha e o noivo tem direito às irmãs mais novas. Essa concessão, entretanto,
está subordinada ao pai da môça.
A idade mais freqüente da môça, para o casamento,
vai dos 12 a.os 14 anos. Anotamos o caso de um . môço
casado com uma menina de 9 ou 10 anos; êle vivia na
Missão e só ia visitá-la na casa do p·ai. Os moços atendem, em tt1do, ofl pais das môças, ·entregando-lhes inclusive pertences, caça e até dinheiro, quando têm noção
do seu valor. O pai tem grande poder sôbre a(s) espôsa (s) e os filhos.
Em nossa presenç~, as mulheres sempre guardavam
uma certa reserva nas atitudes e na fala. Ficavam mais
distantes, trocando comentários em voz baixa. Quando
a aglomeraç.ão era mais intensa e ficávamos no meio de
maior grupo de índios, então, elas se misturavam com os
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homens. Em geral, se recusavam a posar para as fotografias, tendo, não obstante, maior intimidade com as
nossas moças.
Permaneciam junto às portas das choças, rindo e
comentando as nossas atitudes. Quando promovemos
muita troca de objetos com os homens, êstes ordenavam
que as mulheres fôssem buscar os objetos no interior das
choças, no que eram prontamente obedecidos. Tudo que
vêem ou sofrem, contam, em seguida, à tribo.
Nesse sentido, lembramo-nos de pitoresco fato, que
denominaríamos como da rel,ativa autoridade do capitão
(cacique) <62 >, mas que, na verdade, mereceria um estudo spciológico e filosófico bastante sério, que talvez
encontre elementos de um possível resquício matriarca!.
Na Missão de Meruri é que teve lugar o fato, que ·
passamos a narrar: úa mulher Xavante da Missão praticou um roubo qualquer numa fazenda da redondeza.
O fazendeiro, tomando conhecimento .do roubo, foi queixar-se ao capitão da aldeia, •que imediata e pessoalmente
castigou a ladra. Pois bem, no dia seguinte, as mulheres
da tribo se reuniram e pregaram tamanha surra no capitão, que êste permaneceu uma semana deitado na
choça ...
A

(62) O t êrmo cacique, tão usual e indefectível em nossos
compêndios, é pràticamente ausente no trato entre brancos e
r eligiosos com os índios.
De início estranhamos o fato, pois, não logramos saber a
sua causa no Sangradouro, e por outro lado esperávamos encontrar entre os Xavante a designação cacique.
O Sr. Lincoln de Souza, no trabalho, já por tantas vêzes
citado aqui, isto é, no artigo inserto no Boletim Geográfico n. 9
106, à pág. 65, in nota 38, no rodapé, dá a seguinte explicação :
"Não se diz mais cacique, tuxaua, etc., para designar o maioral da tribo, mas sim capitão. Essa denominação t em origem
no seguinte: Pedro II, para agradar aos silvícolas e atraí-los ao
nosso meio, costumava mandar distribuir fardas e patentes, naquele pôsto, a chefes indígenas. Antônio de Paula Fleuri, no
seu relatório à Assembléia Legislativa de Goiás, datado de 1849
(doe. do Arquivo Nacional), fala da entrega, por ordem do monarca, de fardas e patentes de capitão a dois chefes chambioás".
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A interpretação sociológica dêsse procedimento daria margem a inúmeras considerações e estudos. Seria
pasto para o matriarcado antropofágico, preconizado por
Oswald de 'Andrade, na sua filosofia do rpau-brasil.
Os recém-casados residem, nos primeiros tempos,
num cercado, de tapumes dentro da choça dos pais da
môça.
Distinguimos os homens, quando casados, pela coroa
que conservam no alto da cabeça, ou pelo orifício nas
orelhas, que é feito com um espêto de taquara taboca:
salivam a ponta e num só golpe perfuram o lóbulo da
orelha, que fica sangrando, sem que disso se cuide ou
que possa o paciente demonstrar sinais de mortificação.
Os casados, que moravam na Missão iam, pelo menos duas vêzes por semana, visitar a mulher.
Não gostam de falar na mulher, ou em mulheres.
Pelo menos sempre negavam que tivessem mulher. Isto
também o fazem com vistas às relações sexuais.
Entretanto, em uma ,d e nossas primeiras visitas à
aldeia, como entrássemos em uma choça juntamente com
uma de nossas alunas, logo um Xavante, que por sinal estava sentado ao lado da mtllher, perguntou-nos se a môça
que nos acompanhava era nossa mulher. Respondemos
afirmativamente, para observar a sua reação. O comentário veio logo, lacônico, mas expressivo: pxeredê (bonita!).
Os Xavante não limitam os filhos, ao contrário das
tribos indígenas, que se utilizam de diferentes processos
de abôrto e limitação da prole. Os pais têm profunda
afeição pelos filhos, principalmente quando êstes se
acham doentes.
Quando partimos do Sangradouro, de volta a Campo Grande, ao decidirmos levar conosco dois meninos
Xavante, o pai foi até o Padre Ângelo, com uma série
de recomendações e cuidados pelos pimpolhos.
Quanto à vida sexual entre os Xavante recolhemos
c~m g:ande d.ificuldade, uma série de info~mações, qu~
nao vem reg1stradas neste livro. Os índios mostram
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º. .

muita relutância em discorrer sôbre ela.
índio de
nome Bebe (sic!), que nos fêz algum relato sobre o assunto, foi de má vontade e com cautela,. para .que os
demais não ficassem sabendo da su~ palrice, pois se o
itoubessem, seria êle fatalmente punido.
EM TôRNO DA MORTE
Os Xavante do Sangradouro enterram o~ seus mortos
em cova pequena, na posição do fet? (?e cocoras) , arrodeado dos seus objetos pessoais. Nao Jogam a terra em
cima do cadáver mas na abertura da cova constroem
uma estiva de g~lhos trançados e sôbre êstes amonto~m
a terra em forma de cone, sôbre êste montículo serao,
·
.
ainda colocados mais galhos com fôlhas.
Há sempre vários cemitérios em, volta das al~eiait.
Cada um tem 5 ou 6 túmulos. O tumulo .denomina-se
inrú. Não soubemos se êsses túmulos costumam ier
limpos anualmente, como o fazem os Xerente com 3S
suas covas.
.
Quando morre uma criança pequena, ainda de peito,
a mãe se "ordenha" colocando o leite em uma es~écie de
tijelinha de cerâmica, que é posta junto ao cadaver no
sepulcro.
..
As mortes recebem denominações próprias, de acordo com a causa mortis, o que nos permite concluir dos
seus conflitos, acidentes, etc. Assim, a morte natural
recebe o nome de inõri, enquanto que a morte por afo:
gamento é modOro, a morte po~ cace~a?a (porduna) e
dapãri a morte por flechamento e moto tin wi. C! morto
recebe' o nome de motodOro, e o ato de morrer e moto-tsóroapto.

.

.

Os temporais ( dawaú pípe) são considerados sinais
de morte. Narrativas de sertanistas contam encontrar
enterrados em covas rasas fetos junto a cabaças com a
placenta da parturiente.
.
Quanto à morte por cacetad'a (borduna), pedimos
aos Xavante que nos demonstrassem como a praticavam.
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Houve, então, demonstrações de várias formas de ataque,
em geral girando o atacante em molinete as pesadas bordunas. Interessante seria estudar-se a causa dos Xavante após os ataques ou a morte das vítimas, deixar
sempre as clavas nos locais de assalto ou sôbre os cadáveres, como talvez uma ameaçadora advertência. ~sse
costume é narrado por todos os sertanistas e religiosos,
que tiveram a desventura de participar ou verificar os
despojos dêsses ataques. Costumam, também, deixar os
cadáveres das vítimas nus. A borduna esquecida sôbre
o ca·d áver parece ser costume idêntico ao adotado pelos
Kaiapó do Norte.
Existem certos pássaros de mau agouro. São pássaros notívagos e êles os chamam de CIWARE. Quando
êsses pássaros cantam, à noite, o Xavante não sai de
casa.
Ao enterramento de um defunto, seguem-se choros
e cantigas fúnebres, que se estendem por dois dias e
duas noites, e até por mais de uma semana, apenas espaçados pelo descanso e pelos momentos de refeições.

Soubemos, por outro lado, que se utilizam de raízes des. .
conhecidas para as feridas, de raizes, que dão leite às
mulheres, etc. Quanto às raízes desconhecidas que ràpidamente cicatrizam as feridas, o seu trato exige apenas ser bem amassada dentro d'água <63>.
A farmacologia e a farmacodinâmica são, pràticamente, ausentes.
Da precariedade de sua profilaxia, quase inexistente fora dos mitos e superstições, diz a firme convicção
que tem o Xavante de que amarrando uma cordinha de
buriti nos pulsos e tornozelos, a doença (upsédi) não
subirá para o corpo . . . Essas cordas amarradas nas
munhecas e nos artelhos, já haviam sido observadas por
Martius.
Contou-nos o intérprete, que os Xavante conhecem,
também, determinadas plantas eficazes para combater o
veneno nas mordidas de ofídios.
Voltando , à propriedade das raízes, afirma-nos o
clérigo Giaccaria que a raiz do "embiru" (~TEPA
REPA) é cortada em fatias e sêca ao sol, reduzida à
farinha e passada sôbre as feridas das pernas. Entretanto, maior que o seu poder curativo, parece ser a propriedade que lhe é atribuída de aumentar a agilidade do
indivíduo nas corridas. ·
A seiva da "mutamba" (~DE :NORõTO) é usada
para reforçar as raízes dos cabelos, uso êsse que aliás é
também praticado pelos sertanejos daquela zona.
.A.s hemorragias nasais são curadas com cinza de
certos arbustos.
·
A balneoterapia entra muito nos usos medicinais
dos .Xavante, no parto, nas febres, etc.
Outra prática comuníssima, entre os Xavante, na
cura de dores e moléstias, é a sangria (flebotomia). Praticam-na, po:rique afirmam que "é o sangue que dói", e
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A sua medicina é animista, naturista e mágica.
Julgávamos, pelo que observamos, como pela proliferação de moléstias comuns, curáveis entre outras populações primitivas do nosso país, que os Xavante desconheciam a propriedad.e de cura de determinadas plan..
tas existentes 11a região observada. Entretanto, por nós
consultado a respeito, o clérigo Giaccaria aponta, no
caso, ma.is o fato dos Xavante esconderem os seus remédios vegetais, talvez pelo mêdo de não mais receber
os remédios dos missionários, que consideram muito mais
eficazes que os próprios. No Meruri, o referido salesiano teve ocasião de observar o uso de muitos vegetais
como remédios, como certas fôlhas, que não pôde identificar, com as quais fazem massagens nos doentes.
'

(63) Supomos que se utilizam de idêntico processo de esmagar, como fazem certas tribos com r elação às flôres (Pístia
occidentalis), de que nos fala Martius.
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êste se escoando cessará a dor. Em ·geral, a prática consiste na provocação de hemorragia mediante sulcos abertos na pele, preferencialmente no local da dor. Quase
todos conservam vestígios dêsses sulcos nos rostos e nas
têmporas, naturalmente contra dores de cabeça. Vimos,
também, üa môça com o braço todo escalavrado por
sangrias passadas.
Essas sangrias não são somente praticadas nas
doenças, mas também em certas cerimônias antes da
corrida, especialmente nas pernas. O instrumento para
êste fim também varia segundo as circunstâncias: nas
doenças é usada uma faquinha de taquara bem afiada
(TIBúWA), antes das corridas é usada uma faquinha
de ôsso de cervo (P·ó DJEHI).
As condições primitivas de vida, a ignorância de
uma higiene eficiente, são· os maiores responsáveis pelo
índice de mortalidade entre os Xavante. Apesar daquelas regiões possuírem excelente clima e água salubérrima, o Xavante mal chega aos 70 anos, em média. A
mortalidade infantil atinge índices que impressionam.
Entretanto, como observamos, na aldeia do Sangradouro,
o número de crianças era bem grande, em proporção ao
número de adultos.
As doenças mais comuns são a pneumo.nia, a pleurisia e as infecções intestinais. São também, freqüentes,
sintomas de outras afecções, como dores de ouvido, e de
garganta, as nevralgias, os resfriamentos, além da descalcificação do organismo, devida, principalmente, à deficiente alimentação. No Sangradouro, ao contrário do
Meruri, onde os recursos médicos são menores, já está
pràticamente desaparecido êste .último sintoma de moléstia, pois os salesianos a combateram com remédios
apropriados desde o início.
Não verificamos a existência de Xavante asmático,
doença tão comum entre os Bororo.
. Quando as crianças empreendem caminhadas, principalmente durante a caça, bebem .q ualquer água parada,
provàvelmente contaminada, servindo essa falta de cui-

121

MISSÃO DO SANGRADOURO

dado para contrair moléstias com freqüência. Aliás
diz-nos o clérigo Giaccaria, que os Xavante preferem to:
mar a água parada à corrente. Quando se acham perto
das fontes, usam cavar pequenos buracos deixando-os
:ncher de água, que depois bebem, afirma~do que com
esse procedimento a água fica mais gostosa. Tomam
~ambém, a água da chuva, que se recolhe nos tocos da~
arvores.
As doenças da civilização vão logo se assenhoreando
dos Xavante. A "asiática" levou muitas vidas, o sarampo, quando deu na aldeia, levou 12 crianças, durante o
ano, apesar, do.s esforços dos salesianos que empregaram
os seus propr1os recursos, enquanto os indígenas procuravflm debelar a febre só com o uso da água. Aliás
tambem outrora, o sarampo já dizimara muitos Xavante'
conforme .narrativ~s do Brigadeiro Cúnha Matos <64>. '
. Ap_rec1am. r:iu~to os nossos remédios, inclusive a
apl1caçao de inJeçoes, chegando-se a fingir-se doentes
apenas para tomar injeções . . .
'
Quando são curados de qualquer indisposição por
uma pess.oa, pas~am .ª respeitá-la e muito, não suportai:ido ~ais que n1nguem o cure, a não ser aquela pessoa,
pois nao :ntendem que o remédio seja independente de
quem o da.
Quando as crianças ficam doentes, como ocorreu
com, o saramp.o, estas foram conservadas, sempre que
P?~s1vel, nos leitos.. ?a ~issão. Então os pais vinham visita-Ias, ~om frequenc1a. Nessas ocasiões os pais falava~ mu1t.o co!-11_ os fi}nos, mas êstes nem respondiam.
Alias, a d1sposi~ao do indio doente (daiépú) é a de fh." ar
com? .morto, .nao comendo nem bebendo, só tolerando o
r~i:ied10. Evidentemente que êsse comportamento pode
dificultar a cura.
X O ho~m casado, quando fica a·doentado, entre os
avante, nao permanece na casa do sogro, que é a sua
.

(64)
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morada indefectível. Nessas circunstâncias êle mudará
para a casa dos pais ou para a casa onde nasceu. Sõmente nessas ocasiões é que a espôsa sai, então, da casa
dos seus pais, para tratar do marido.
A limpeza do nariz (daniróbo) em geral é feita com
a palha (danicíre upsí). Existem tribos, não Xavante,
que se contaminam, involuntàriamente, como é o caso
das narrações sertanistas, que contam que os parentes
de um moribundo tuberculoso enlambuzavam-se com o
sangue vomitado pela vítima das hemoptises, como prova
da sua estima pelo infeliz, contagiando-se dessa maneira
repugnante.
Notamos muitos índios, inclusivê crianças, com sarna pelas mãos, nádegas, rosto, etc. A sarna segundo os
estudiosos, é comum nos climas quentes (sarcoptes
scabiei) <6s>.
Aliás a sarna e as afecções intestinais e respiratórias foram as únicas doenças chamadas "indígenas" que
notamos, aparentemente, entre os Xavante do Sangradouro. Assim, a bouba) as sezões, disenterias e a psicose emocional (melancolia), as intoxicações peçonhentas, que possivelmente existiriam, não foram notadas em
nossa curta estada, o que, evidentemente, só poderia ser
verificado, t alvez, em mais acuradas observações.
Ainda, com respeito à higiene, já mencionamos a
freqüência com que se banham não observando horário
para tal, pelo menos ao que tivemos oportunidade de
observar, ·ainda que ràpidamente. Lavam, em geral,
todo o corpo, mas como as abluções locais também têm
lugar, estas recebem, cada uma, um nome de acôrdo~om
a parte do corpo que é la,rada. -- Assim o ato de lavar-se,
ou mesmo lavar algo, recebe o nome de dani mijú. Já,
lavar a cabeça é círãi'tí) lavar os pés é ací paraupzõria)
lavar o rosto, dací bupsondá ou aci bupzõria. Gostam de
(65) JAYME DE S..\ MENEZES, Medicina I ndígena (na Bahia),
1957, Salvador. Bahia, Livraria Progresso Editôra. Na reali~
dade a sarna foi comum entre indígenas, tanto quanto entre os
europeus e outros povos, quando, ainda, a Higiene engatinhava.

lavar-se, jogando a água sôbre a cabeça, o que toma o
nome de danrú. Os sabonetes com que foram por nós
presenteados, mereceram, de sua parte, especial carinho.
Lavar-se com sabonete lhes dava indescritível prazer.
Chamam ao vômito de daM)ó.
Em alguns Xavante notamos tiques nervosos e sestros dos membros, etc.
As necessidades fisiológicas fazem-nas sempre fora
de casa, mas dentro da aldeia, limpando-se com fôlhas
de árvores.
Gostam de chupar os dentes, indiscretamente.
Parecem não adotar o uso do tembetá e portanto
não furam os lábios.
'
DANÇAS
(Waiá)
Festejos Indígenas .

Logo na noite de nossa chegada à Missão São José
quando estávamos à mesa de jantar ouvimos vozerio'
que vinha de fora do pretório da c~a das irmãs n~
Missão, onde sempre tomávamos as refeições. Logo a
madre entra em nossa sala, para anunciar que estava
lá fora uma comissão de Xavante, que viera ·e m nome
d·a tribo, convidar-nos para assistir, no pátio da Missão
logo mais, números de dança, que realizariam em noss~
home:iagem. Aceitamos o convite, com expectativa,
emoçao e uma certa importância, também ...
,
Terminado o jantar, dirigimo-nos para a grande
area em frente ao prédio principal da Missão. Reunimo-1!os ,t~os, inclusive a criançada da escola, os padres,
fu.nc1onar1os e todos os homens, meninos e adultos da
tribo, que ~aviam vindo da aldeia, especialmente para
aquela funçao. As mulheres foram proibidas de assis-
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tir ou participar das danças. Permaneceram na aldeia
e não chegamos, durante a cerimônia, nem de longe, a
avistar alguma.
As danças a que assistimos, infelizmente, não foram
no "adro" da própria aldeia, onde, possivelmente, seriam
a caráter, inclusive nos enfeites. Os índios que d·ançaram na noite de nossa chegada, conservaram seus vestuários civilizados (camisa e calça), não se utilizaram
de qualquer enfeite e nem tampouco dos seus inst.rumentos musicais.
Apen·a s poucos números ali executados, foi-nos possível dos mesmos registrar impressões ligeiras, dada também ·a seqüência rápida com que se nos apresentavam.
Com tôda a natural precariedade destas notas, aqui vão,
entretanto, as mesmas.
ADO DA PRABA <66>

Esta foi a primeira das danças executadas: reuniram todos os índios (adultos e crianças) do sexo masculino num bloco silencioso. Há uns cinqüenta metros
de distância, um menino deitado e imóvel fazia o papel
do morto. Um a um, os índios que se conservavam aglomerados, avançam em direção ao morto e fazem inúmeros gestos com a cabeça e os membros, voltam sem dar
as costas e silenciosamente.
Essa função dura fração de minutos. Depois que
todos a fazem, formam uma grande fila indiana, que vai
se fechando, em caracol, em volta d.o pseudo morto.
Quando o "caracol" se fecha, todos tossindo (sic!)
muito <67 >, carregam o morto até um local não muito
distante, onde êle é depositado, terminando com isso a
dança.
(66) Ado, quer dizer morto e '}Yraba: dança.
(67) Não sabemos se essa tosse fôra propositadamente proV()Cada dentro do ritual, ou se fôra provocada pela poeira, que
as suas batidas de pé levantavam do chão do pátio. A insistência e em hora determinada é que nos prendeu a atenção.

Outras danças executadas, foram: dasarone, dacire
uede (pau) e dac-waena.
Na praba dasarone de cuja palavra não soubemos o
significado, mas deve ser algo relacionado com a onça,
pois se tratava de uma dança em que a onça é representada, as nossas anotações foram as seguintes:
Contamos numa ala da área, onde se realizavam as
danças, 20 Xavante adultos e do outro lado 23 Xavante
meninos. Permaneceram, os dois grupos, postados, em
duas longas fileiras, fronteiras a uns cinqüenta metros
de distância uma da outra.
Inicialmente, os homens colocaram-se de joelhos
contra a terra, apoiando as mãos, também, no chão.
Logo vai subindo um ruído soturno, que êles fazem; conservan·do a bôca meio· fechada, e imitando, com isso, o
rosnar da onça.
Os homens avançam negaceando em volta dos meninos: é o ataque da onça, que não consegue amedrontar
os caçadores, que permanecem alegres, cantando, sem sair
do lugar, enquanto as "onças", em grupo, continuam o
"ataque", que dura uns cinco minutos. Quando essa
dança tem um caráter mais solene ou oficial, que não
foi o caso da que assistimos, os que representam a onça
levam na mão o osso da mandíb·u la superior da queixada,
com os dois dentes (UHõWA) e vão arranhando ÇlS pernas daqueles que cantam, e representam os caçadores.
Executaram ainda os Xavante, em nossa homenagem, várias outras danças, que escaparam à nossa descrição. Em uma delas f armaram um grande círculo, de
mãos cruzadas ·ao contrário, meninos de um lado e homens de outro. Pulavam com as pernas abertas, reunindo os pés nos chãos, mediante um .arrastar característico de suas danças, que prolonga o som da batida.
Enquanto assim procedem, cantam alto numa voz
cadenciada, sem êrro, sem sair do compasso. Caminham
numa direção, sempre em círculo e aos pulos; voltam,
em seguida, na mesma direção.
1
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Outra dança foi ainda em círculo, só que os seus
executantes não saíram do lugar; o canto também variou nesta última execução.
De uma dança para outra, os compassos variavam.
Às vêzes ficam em semicírculo. Após cada número de
dança nós brancos batíamos calorosas palmas, a que os
índios' observando e gostando dêsse gesto, passaram a
bater palmas também e rir.
Nos últimos números que executaram, o, desembaraço dos nossos alunos levou-os a dançar no circulo dos
Xavante ...
Achamos o seu canto monótono. Os cantos de guerra indígena, já o sabíamos cansativos, através das, ~rava
çóes que ouvimos do Prof. Alceu Ma~a!d ArauJo. O
Padre César Albisetti observou ser o cantico dos Xavante mais harmonioso que o dos Bororo, ao, passo _que .ª
língua dêstes, na observa~~ do mesmo etnologo, e mais
suave que a Xavante.. Alias, lembra.mo-nos que o Padre César havia organizado, certa feita, uma banda de
Bororo, com flauta, tambor, bandolim, bandola, etc., que
causou sucesso.
Após aquela noite cheia de danças,_ que ~oi a, ~ossa
primeira na aldeia, na qual executar~m ua .meia duzia de
números os Xavante vieram até nos explicar que estavam ca~ados e transpirando, por isso iam encerrar a
homenagem, desejando-nos boa-noite.
.
Para as grandes danças periódicas e come~orativas
se esmeram na depilação das sobrancel~as. ~~n~am-se,
então com urucu e jenipapo. A marcaçao periodica das
danç~s é feita em geral pela observação das fases da lua.
Nas danças solenes as cabaças (jé) e apitos marcam ativamente o compasso.
Os enfeites feitos e usados, por ocasião das danças,
são bem mais rudimentares e menos meticulosos, que
os dos Bororo.
O mesmo TCHIM1RE (objeto sagrado) , que serve
à iniciação de vida sexual dos meninos (trata-se de ca-

sulo prêto de borboleta), tem função de apito festivo nas
~':Ilças. Ta~bém ~o usados braceletes de cordéis (wéde
noro), cacetes feitos especialmente para as danças
(únhúdu), os cacêtes festivos (·urruúàu), além de cintos
(dawúci), que são os mais variados, de cordel, algodão,
fibra de embiru, etc. Também os colares são diversos:
colar de algodão para o pescoço (abají) aliás esta palavra designa, em geral, o algodão e tudo que é feito dêle),
colar de cordel de algodão com um"a pena no meio
( abají aaáoo) , colar de fios de algodão com flocos
( danóri ibjú'á), o colar de semente de côco de babaçu
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(ítsõiú).

O comêço da festa recebe o nome de noõni jaaru.
Também os diademas são muito do gôsto dos Xavante: adzábú: diadema de uma a quatro penas de arara,
com suporte, adzá hú dzarídi; diadema com duas penas
de arara, sem o suporte.
Na festa chamada wanorí dobé) as môças levam um
grande colar de fios de algodão.
Nas danças, também, são usadas flechas (pelo pai
no caso de casamento). Essa flecha chama-se tí ípe.
A música com o canto é tcióri wé e a música sem
canto tcióri watsetéri.
Usam as pulseiras de cordel (danípsi), tornozeleiras
de barbante (danípci), que têm finalidade fetichista, como
dissemos, de impedir as doenças.
Não sabemos, entretanto, se são feitas do mesmo
material, tanto as de enfeite quanto as profiláticas.
Os maracás, cheios de semente (patsé), são usados
pelos músicos. Os brincos são feitos de vegetais (pobracúpré).

Os cânticos parecem ser compostos de poucas palavras, a repetição é que os encomprida. Nas danças, contaram-nos, que chegam a participar crianças de dois ou
três anos. Dançam· todos fixando o chão. Nas grand~
festas essas danças se prolongam durante tôda a noite.
•
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A festa do Uê-de isto é, da corrida do buriti, é
semelhante à celebrada pelos Bororo. A diferença

está mais nas pinturas, enfeites e n·a própria tora, que
entre êles é feita de talos verdes de buriti, enquanto
os Xavatne tiram do próprio tronco. Numa pista limpa de mais de um quilômetro, após longos preparativos,
duas turmas de homens postados no lugar da partida e
após animada conversação em tôrno do que vai suceder,
colocam-se em duas filas, e, a uma ordem do chefe, o
primeiro de cada fila apanha a tora de buriti do chão,
coloca-a ao ombro e, a outra ordem, principia a corri.da,
no meio da torcida dos que perm.anecem na ordem das
filas, das mulheres e crianças, que esperam em frente
às casas. A corrida não para, e os suores e esforços d9s
competidores são impressionantes. Em seguida à corrida todos vão mergulhar no rio para rápido banho.
Seguem-se danças, inclusive na noite daquele dia (a
corrida em geral se r ealiza à tarde). Nela tomam parte somente os moços e me·ninos. Entretanto, contou.-nos
o Dr. Desidério Aytai, que tem feito inúmeras viagens
às tribos Xavante, que há uma corrida do buriti, para
as mulheres também. Certa feita, precisou atender,
numa choça, a um parto prematuro, provocado, provàvelmente, pelo· fato da mãe ter tomado parte na
corrida das mulheres. Esta corrida é feita em dia
diferente da dos homens e, com certeza, apresenta outras
diferenças também.
TATUAGEM
Pintam-se, freqüentemente, com o urucu (bo) <68>
e o jenipapo (wéde rã ). Muitas vêzes chegam a colar
o urucu aos cabelos (waraj.ú ·u ranpré). Costumam fazer üa mancha de urucu nas costas (dababó) e outra
No vocabulário Xerente, registrado pelo Prof. Felic~ano (op. cit., pág. 19), urucu é ba) o que deve ser o mesmo
bo) com a pronúncia mal recebida por quem a registrou.
(68)
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retangular na barriga, também de urucu (cín~re). A
pasta de urucu, feita para a pintura, recebe o nome
de bó ú rã.
Pintam, na guerra, a bôca de prêto: wédenrã (69) e
também as pernas recebem pintura dessa côr, imitando
perneiras (date' rá). Além disso, costumam riscar as
pernas com traços pretos (dawarndzá) feitos com pó
prêto, de carvão molhado na saliva.
_ As mulheres de qualquer idade parecem não usar
pintura, entretanto, os salesianos falam em algumas,
q.ue provàvelmente seriam parteiras, que se ungem de
urucu em todo o corpo e em certas ocasiões. No dia
do casamento as noivas têm, também, o cabelo tinto domesmo urucu. Em outras ocasiões e por outros motivos parece ser possível também observar a pintura do
urucu nas mulheres.
O urucu terá, além da finalidade de adôrno, a de
proteção contra a ação actínica do sol e o calor tropical
sendo, ainda, repelente para muitos insetos, como te~
sido provado pela~ pesquisas sôbre essa tintura e a sua
aplicação. A finalidade simbólica, também, é evidente
diante da forma e local das manchas.
Interessante observarmos que os diversos autores
que consultamos, e que entraram em contacto com os
Xavante, não mencionam a tatuagem por êles praticada, pelo menos não o fazem com relação ao rosto.
(69) Encontramos no seu vocabulário essa palavra wédenrã
que indicava a pintura preta na bôca, entretanto consignamo~
que a tatuagem no rosto parece não ter sido obser vada pelos
que tiveram contacto com os Xavante, conforme lembra o Prof.
Baldus (BALDUS, op_ cit., R ev. Museu Paulista~ à pág. 160). Fizemos o registro, com essa ressalva. Por outro lado observou
o clérigo Giaccaria, por nós aqui tantas vêzes chamad~ que em
determin~d? período do ano, igual ,?úmero de moços e m'ôças pintam os lab1os e todo o redor da boca, até a m etade da face com
j~nipapo. Essa pintura deve ser conservada por período de 405
d1~s. ~m certas ocasiões pintam na face os símbolos do próprio ela.

..
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INDúSTRIA
As manufaturas Xavante são primitivas, de acabamento tôsco.
As esteiras são muito comuns, pelo uso variado
que têm. São tecidas com brotos de buriti. O Xavante
amarra em dois mourões, trabalhando ràpidamente,
como tivemos ensejo de observar, pois havia duas esteiras sendo tecidas na aldeia que visitamos. Às mulheres cabe o fabrico de esteiras pequenas, lembrando a
forma quadrada, de sêda de babaçu. Essas pequenas
esteiras servem de assento, de prato, de ventarola,
inclusive para cobrir as partes pudendas, quando se
cruzam com um homem.
Para as esteiras grandes, trabalham nas f ôlhas de
brôto de buriti, logo pela manhã, pois o orvalho deixa
a palha úmida e macia, o que lhes facilita a tarefa. Os
seus arcos, mais altos e compridos que os dos Bororo,
parecem ser de acabamento sensivelmente inferior. A
maioria tem as mesmas curvas de modo que a corda fica
sempre no centro, afastada para a direita, daí, talvez,
parecem ser bem mais tortos que os arcos Bororo, por
exemplo. Cada cordel que enfeita uma flecha, a posição, côr, origem de cada pena, tem a sua razão de
ser dentro de uma severa disciplina, que norteia a fabricação. O Xavante, segundo relatos sertanistas, expressa o seu desejo de paz, cortando a ponta da flecha.
Para as festas costumam confeccionar coroas de
"aigrettes" de garças bran.cas.
Na construção d·a casa, utilizam-se muito da palha,
para cobrir as choupanas em geral. É preferida a
palha de guriroba (recú), de ludaia e inadaicá (norore
cicucera). A casa se eleva em arco ogival de 4,5 e
mais metros de altura, a sua porta é estreita e baixa,
não permitindo a entrada de mais de uma pessoa de
cada vez, e assim mesmo abaixada, o que torna a visita
extremamente vulnerável ao hospedeiro, numa condição,
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cuja finalidade será talvez a eventual defesa. Cada
choça tem uns nove metros de diâmetro, na parte inferior. Por baixo da espêssa cobertura de palha, no
interior, dá claramente para percebermos a armação
de varas flexíveis. Queimando madeira bem sêca não
produzem fumaça, evitando a fuligem e os seus incômodos.
Fazem cestas bem feitas e com diferentes utilidades.
Tivemos ocasião de trazer várias delas para o Museu
da Universidade de Campinas, além de uma destinada
à nossa coleção particular. Chamam ao cêsto comum
de citsúMmri, o cêsto com tampa, de abaméri, o cêsto
destinado às crianças é o cí wapsére (êsse cêsto é feito
pelas mulheres, em geral a mãe, fazem-no em duas
partes, que depois são justapostas) . Na confecção de
balaios, parece que o processo é o mesmo dos Xerente <10>.
Em seus estudos no Rio das Mortes, o Padre Ângelo
Venturelli logrou obter de uma velha Xavante, após
muito custo, que lhe demonstrasse o suposto conhecimento, que os Xavante tinham de cerâmica. O resultado foi a confeição de rústico vasilhame. Aliás, utensílios rudes de barro, destinados à preparação de
alimentos, foram colhidos pela Bandeira Anhangüera,
em 1937. Também foi nessa penetração de Hermano
Ribeiro da Silva, realizada no vale do Rio das Mortes,
que foi encontrada bôlsa feita de couro de veado <1 0.
Martius e Pohl ao descreverem os Xavante, não
fazem referência à éerâmica. Parece não conhecerem
instrumentos de pedra, como machados, etc., e portanto estariam, originàriamente, numa espécie de idade
pré-lítica, como querem alguns etnólogos.
·
Pohl conta que na aldeia do Carretão, que êle
visitou, os Xavante se interessavam muito pelo ferro.
Qualquer pedaço que conseguiam a poder de percussão
1

(70)
(71)

pág. 169.

op. cit., R. M. P., pág. 161.
"Bandeira Anhangüera", op. cit., Rtm. Bras. de Geo., à

BALDUS,
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com pedras, procuravam tr:ansformá-lo em grosseiras
facas, de grande utilidade na confecção de arcos e
flechas <72>.
DENOMINAÇÕES DE PARENTESCO, GESTOS,
ATITUDES, ETC.
Damos a seguir, e sempre a título· de curiosidade,
algumas palavras Xavante com as suas correspondentes
portuguêsas, que nos mostram a intuição daqueles
índios, a sua observação dos f enômenos próprios do
homem, e ·as suas relações entre si. O desenvolvimento,
digamos vocabular, do Xavante, nasceu num processo
natural de criação de têrmos, para nomear fatos novos.
Esta nossa assertiva, é evidente, não tem nada de científica, pois sómente o conhecimento de sua língua e_ o
estudo lingüístico, fonético, etc., da mesma, poderao,
como o realizaram os Padres Ângelo e César, com relação aos Bororo, trazer revelações interessantes sôbre
os processos de conexão dialetal, de pronunciação, semântica, além de outros setores antropoculturais de
importância científica.
As palavras, que adiante registramos, foram consignadas e estudadas pelo clérigo Giaccaria que, vivendo,
catequizando e ensinando entre os Xavante, pôde, p·a cientemente, registrar pronúncias e grafias, realizando,
inclusive, os apontamentos necessários para uma gramática, que já editou, e que, como já por diversas vêzes
afirmamos, foram preciosos a estas nossas anotações. A
êsse bondoso salesiano devemos mais a revisão de nossas notas, a correção de tôda nomenclatura Xavante,
principalmente aquela que havíamos apanhado diretamente na fonte, isto é, mediante conversação com os
índios, através do intérprete e as anotações competentes feitas na ocasião. Preciosos informes ainda acres(72)

POHL,

op. cit ., II vol., pág. . 34.
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centou o clérigo Bartolomeu Giaccaria às nossas observações, enriquecendo sobremaneira o texto original.
Devido à falta de recursos tipográficos, não nos foi
possível obedecer a grafia correta de inúmeras palavras.
Os Xavante, como todo agrupamento primitivo, têm
certas atitudes universais, como as expressões fisionómicas de alegria, de tristeza, de raiva, de preocupação,
fadiga, curiosidade, indagação, etc. Êsse comportamento, como é natural, é todo êle conhecido e nomeado.
Também, assim, as relações entre êles.

Parentesco
Sómente através do estudo da organização social
dos Xavante e das fórmulas, que determinam os seus
vínculos familiares, poder-se-á ter noção do conhecimento e respeito, que têm aquêles indígenas, do parentesco, que os prende a ancestrais, descendentes ou
ascendentes, colaterais ou subcolaterais.
Senão, vejamos, as palavras que separamos, propositadamente, para corroborar as nossas assertivas, que
não pretendem, e mais uma vez o repetimos, tentar
qualquer interpretação, que haveria de falecer, naturalmente, pela falta de mais acurada observação, para a
competente base científica.
Como não persiste, entre os Xavante, o casamento
monogâmico, é mais · difícil ainda, a nós que muito curto
contacto mantivemos com os referidos índios, perceber
a noção que os filhos têm dos pais.
Encontramos, entretanto, palavras que têm, aproximadamente, êsse significado.
Com relação à mãe, ainda nos vínculos poligâmicos,
acreditamos que o têrmo indicará, possivelmente, a
mãe legítima, isto é, unida pelos laços de consaguinidade. Mas, por outro lado, as irmãs da mãe, isto é,
as tias, são chamadas com a mesma palavra: ína, o que
torna-se compreensível desde que a moral da tribo per•

I
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mite ao consorte tomar a mulher e as suas irmãs menores.
Destarte, acreditamos, que a palavra não
ocorrerá apenas como traço de afetividade, mas, talvez,
mesmo, de íntimas relações. Um pouco mais de estudo
lingüístico e sociológico haveria de permitir-nos conclusões mais ou menos idênticas às que se estabeleceram com relação aos vínculos e relações familiares
entre os egípcios da antigüidade, que tratavam tanto a
mulher, quanto a irmã, de "minha amante". Não há
a recíproca, o pai, e somente êle, recebe a desinência
de ímamã.
Para a palavra família achamos

M·a s e aqui se nos acena um mundo de hipóteses,
a mesm~ palavra ína, que designa a mãe e as tias,
designa, também, os irmãos, o que de imediato nos
leva a acreditar nas relações incestuosas. Entretanto,
uso
e talvez' só a afetividade da palavra a leva a tal
.
diverso. Mas as relações de parentesco entre os irmaos
( rídi ' bá) recebem designações mais específicas, por
exemplo: o irmão mais velho é dub (a) ráda ou ídu
b(a)ráda, a irmã pequena é otfc, enquanto o irmão
ainda criança é bõdíie ou inóire.
Já a designação afetiva: mamãe, encor1tramos entre êles naturalmente proferid·a pelos filhos, é rá'mé
ou ha'mé.
Encontramos, também, a palavra sobrinho no vocabulário do clérigo Giaccaria, é írapté <73 >, entretanto,
não acreditamos fácil confirmá-la.
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inraao,

que significará realmente?
Quem, futuramente, e após acurado conhecimento
da vida e da língua Xavante promover estudos dêste
jaez, haverá de perdoar-nos a freqüência de reticências
e falsas conjecturas aventadas, nas poucas vêzes que elas
tiveram lugar, pela lógica ou apenas pela aparência,
que nem sempre a ciência aceita, encerrando, no caso,
de certa maneira, uma quase ingenuidade de nossa
parte, só mesmo justificável pelo objetivo chão dêste
livrete.
Mas, voltemos ao vocábulo em questão. Compreenderia inráaó o pai, as mães e os filhos, pois a palavra
neto não foi observada? Aliás a palavra não foi consignada ou pela sua ausência ou pela falta de compreensão e consideração da parte do Xavante para explicá-la.. O que é mais provável é que a palavra abrace,
em linha reta, apenas a primeira e segunda gerações
de parentesco.
A filha (mulher) recebe o nome de baónon.
As crianças (filhos e filhas) têm o nome de
wateeremi. Não confundir aqui denominações genéricas, que os Xavante emprestam às diferenças de idades
na infância.
Os indivíduos casados de ambos os sexos, recebem
o nome de daníru.

-

ATOS FISIOLóGICOS, FUNÇÕES, GESTOS,
ACENOS, ETC.

'

abanar: ( in) wapõre
abraçar: dací mrãmi
acenar: arhíwi
apalpar: inuáti
urinar: dací jári
urina: da jé
cuspir: dádaipró
engolir: daijá da']Yfonónwri
comer: cina ou dJlcá terenédá
chupar: datsái ou wajarijé

(73) 1RAPTÉ, o significado desta palavra foi averiguado
como sendo igual a filho de minha i r mã. Assim, a t radução para
sobr inho, talvez seja imprópria, pois não sabemos se a palavra
Xavant e terá tôda a ext enção de sentido que possui na língua
portuguêsa. O mesmo pode-se dizer da palavra tio - 1MOWAPTÉ, que significa irmão de minha mãe.
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lágrima: daút' pi
bocejo: daiáda dzá
assobio: dáwa ' hôno
aspirar: (inspirar) dawaáoro.

NOÇõES DE ANATOMIA
Com êste título, evidentemente, não quisemos atribuir aos Xavante um minucioso conhecimento do corpo
humano, nas suas partes, funções ou particularidades.
Entretanto, pelas numerosas denominações aqui registradas, podemos deduzir como os índios são ?~ervadores.
O vocabulário segue sem ·qualquer comentar10:

Corpo e Membros

Cabeça

cabeça, os Xavante dão o no·m e de dá nrã dará.
O que nela está localizado:
bôca: daiadawá ou daiada príri
beiço: dajá iro
cabelo: dajére
barba: dáuta tsú ou dáwá ' tatsú
bigode: daiáiro
cabelo grisalho: dãní
crânio: darãnpári
dente: dawá
faces do rosto: daiaàapáda ou dawráda
fronte: daú' wá ~
garganta: daiíá ! ri
lábios: dajá ' íhó ou dadziho
língua: atsontó ou danóto
nariz: dacíri ou danicíre ou ainda dacíre
nuca: darãna õno
ôlho: da tó
orelha: da pó ' ri
osso do nariz: daní ivá ' ú
pescoço·: dabúdu
queixo: dawatári e dawada
rosto: daúbu
testa: daú wá
pestanas: da tómo tsú
saliva: daiadáre ou daiedaró
sobrancelha: da i oiwádu
traquéia: danóri
À

,..)

-

Os Xavante chamam o corpo de danimitsó ou
dá wá ró ou dáhOíba.
abdômen: dawé ou dadú
veia: danóro
tórax: danó údu
colo: da o
coracão : ie ru ou daporidzé
peito: dáno údu
mão: ací b(a) ráda
braço: dapanó
antebraço: daimijú
costa: doopóré
cotovêlo: dái mí jaõno
dedo da mão: daniptó
ombro: daníce ou dapó ' ré
unha: d:animpó
.
barriga da perna: daté ou daja náti
perna: dadjá
' coxa: dajá dahno
frente da perna: dání wá .ú
joelho: dá.n í rãtí
nádegas: da nóri
pé: dá ·p ára
umbigo: daníno hí
úLTIMOS REGISTROS

Aqui vamos terminando o registro de nossas observações. Se elas ficaram sempre apenas na anotação,
sem maiores comentários ou interpretações, acreditamos que certo foi o nosso procedimento nesse sentido.
Na verdade, há nas páginas que ficaram atrás um mar
•

•
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de sugestões, que não arriscamos estudar. Isso entretanto, não nos impede de encerrarmos essas mesmas
notas com uma impressão geral, que nos ficou dos Xavante, por nós visitados e por nós observados. É o
que se segue.
A iniciação severa da puberdade, para os meninos, dá-se aos 12 e 13 anos, ou antes, com 8 e 9 anos,
quando vão morar sozinhos numa casa, no extremo
esquerdo do semicírculo da aldeia, em geral perto da
casa de um preceptor. Enfim, pela vida afora, nas
mais diversas demonstrações, seja na festa de Uê-de) a
da corrida da tora do buriti, ou nas danças freqüentes e
variadas, os Xavante revelam a preocupação (talvez até
mesmo involuntàriamente, mas num instinto natural de
defesa) pela sobrevivência num meio, em geral, agreste,
que lhes aguça os sentidos, enrijece os seus músculos,
fazendo-os, mesmo, desconfiados e observadores. Para
enfrentar o animal, o réptil, o sáurio, os insetos, as intempéries, os males desconhecidos, não lhes basta a
f ôrça natural, que Deus lhes deu, é necessário adestrá-la para as lides cotidianas, que não são muitas, nem
tão afanosas, mas trazem, quase sempre, presenças indesejáveis e ataques traiçoeiros.
Imprevidentes, ou pelo menos não tanto preocupados com as provisões futuras ou com a estiagem próxima, colhem apenas a ração do dia. E se a encontram
em abundância, comem até empanturrar-se, sem horário, sem descanso quase, e assim resistirão, em seguida,
a prolongado período de jejum, que se estende muitas
vêzes durante di'as e dias. A mesma coisa acontece com
relação ao sono: há um grande descontrôle; dormem
dias e noites, agüentando, depois, dilatados períodos
acordados.
Para adestrar os músculos, acostumá-los às exigências do meio que os obriga a rasgar caminhos na
mata, vadear, mergulhar, pesquisar e permanecer nas
correntezas e águas paradas, bem como transpor obstáculos e vencer distâncias em desenfreadas corridas'
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escalar escarpas e galgar árvores, à atividade natural
ac:esce .re~peitável. var~edad,e de práticas desportivas,
cuJa ass1du1dade vai mais alem da simples recreação ou
e?1u!aç~o por troféus, mas assume um papel de cont1ngenc1a em que o seu senso intuitivo está sempre
presente, para lhe exigir essa freqüência.
, O rio é parte integrante da paisagem do Xavante.
A agua. e a mata são pontos de referência forçados,
n~m ~e10 como o do planalto mato-grossense. Os índ1?s sao grandes nanadores, observou-se mesmo até
crianças de colo serem exercitadas a boiar e a dar braçadas, pelos pais. A criança, de dois anos para cima,
nada co1? grande desenvoltura e elegância. Chegam a
nadar vigorosamente contra a correnteza. Nas com~tições desportivas, que também elas têm lugar nos
rios, nada~ .com a cabeça dentro d'água, ·emergin.do-a
apenas e rapidamente para uma golfada de ar.

•
Os Xavante sorriem sempre. Se olharmos fixo é
o"'bast~te para sorrirem ou se encabularem. O sorriso
neles e franco, como expressão de satisfação. Sabem
gue o sorriso agrada e dêle não fazem parcimônia. O
s~~ , desembaraço é infantil. Aliás, em tudo·, o primit~vismo dos Xavante lembra a puerícia. Assim como
tem a falta de cerim?.nia de nos empurrare~, para
sentar na mesma cadeira ou enfiar a mão em nossos
J;?olsos~ ?U ainda abraçar-nos, ou encostar-se em nós,
eles facilmente se acanham, escondendo o rosto com as
mãos, .colocand? a mão sôbre a bôca, deitan.do a cabeça,
em atitudes universais na sua simplicidade.
Gostam muito de brincar, mesmo os adultos. Entre os homens, trocam abraços, beijos e afagos no rosto.
O Xavante repreendido não guarda tanto rancor
ql!anto '? Boro~o. Esquece logo as ofensas, sendo tam~
bém muito mais expansivo que êstes.

• * *
•
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São ágeis corredores, e enquanto O· fazem, o seu
cabelo comprido bate nos ombros. Contam os sertanistas que as mulheres, para correr, conservam as mãos
por baixo dos seios, para evitar que os mesmos balancem.
São bem nômades. Entretanto, ·e stavam permanecendo no Sangradouro mais tempo, do que, relativamente, permaneciam os Bororo. Essa mobilidade dificulta em geral aos salesianos a administração dos
sacramentos. Muitas vêzes, sem qualquer aparente
explicação, após meses de permanência, numa única
noite, sem prévio aviso, tôda uma aldeia abandona o
convívio das Missões.
Qu·a ndo chega um índio, vindo de longe ou após
prolongada . ausência, os outros vêm cumprimentá-lo
cada um de per si. :estes cumprimentos são acompanhados de muito chôro. Em seguida, passam a ouvir
as histórias, que o recém-chegado tem a contar. São
longas histórias, que duram horas ...

*
Costume dos mais interessantes, digno de estudos,
cujo significado, entretanto, não conseguimos, é o que
tem lugar tôdas as noites, durante prolongados minutos,
quando os meninos percorrem a frerite de tôdas as
choças, entoando um cântico alegre.

Consta não conhecerem o uso de embarcações, apesar de improvisarem, levados pela necessidade, espécie
de jangada, com que fazem a travessia dos caudais.
Por volta de 1938, ocasião em que, portanto, os
Xavante eram muito pouco conhecidos, observações
realizadas no Rio das Mortes comprovaram a presença
de balsas primitivas utilizadas para a travessia do rio,
ao que parece, e não para navegação de longo percurso.

•
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Deviam ser jangadas da mesma espécie daquelas também avistadas pelo Padre João Fuchs. Dessas embar• •
cações muito primitivas, e que parecem ser as un1cas
construções navais que os Xavante conhecem, foram
algumas totograf adas pelo cientista 1q ue a~ observou <74!.
Graças a êsse estudo é que podemos registrar esta 11geira informação sôbre o tipo de embarcação. '!rata-~e
de uma espécie de jangada construída de madeira propria, isto é, muito leve, não tendo a forma nem a
técnica de construção da jangada comum: os troncos
são quebrados e não cortados, formando uma espécie
de gradeado, fixado nas pontas <75 >. Os seus inimigos indígenas tradicionais são os
Bororo do Rio São Lourenço. Tiveram, também, atitudes ho~tis em relação aos Carajá e Javaé, da ilha do
Bananal.
A fase de crescimento dos Xavante é ·a companhada

com interêsse e as transformações fisiológicas e intelectuais de cada idade ou período merecem especiais
cuidados. Prova disso é a variegada denominação, que
as crianças recebem, denominações essas que os acompanham até os 17 anos, mais ou menos, como podemos
abaixo observar.
As crianças, de acôrdo com a idade, recebem os seguintes nomes:
Até 7 anos: watalrãmí
Até 10 anos: baõno
Até 11 - 12 anos: repúdu
Até 14 - 15 anos: wapté
Até 17 anos: riróiwa
(74) Dr. PHIL. TrnAMÉR SZAFFKA, "Sôbre construções navais
de uma tribo de índios desconhecidos do Rio das Mortes", in
Revista do Arquivo Municipal de São Paulo) Ano VIII, Volume
LXXXVII, dezembro de 1942.
(75) Op. cit., pág. 172.
•
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Nessa minuciosa nomenclatura, o,s ·meninos de 8 e
9 anos recebem o nome de reptúre.

outras formações isoladas; palmáceas debruando as extensas fazendas de gado, onde não se vê o gado ... ; as
casas à beira do leito da Noroeste, construídas sempre
sôbre pilastras, para evitar as enchentes do grande Rio
Paraguai, cuja majestade é ainda mais realçada pela
ponte Barão do Rio BranGo) que atravessamos no dia
25; os imensos carandazais, os algodoais, o verde-amarelo das alfombras e as paragens onde se deram episódios da Guerra do Paraguai. Mas, à medida que nos
aproximávamos de Corumbá, todos os assuntos vão
sendo dominados pela fronteira.
Em Corumbá, o programa de visita$ foi intenso.
Fomos à Base Naval de Ladário, ao pôrto e às grandes
indústrias que circundam a éidade, como a de cimento,
o moinho de trigo, a siderúrgica e as minas de manganês e ferro do Morro do Urucum, exploradas desde
1870, além de outros inesquecíveis passeios que nos foram proporcionados graças à gentileza do Sr. Carlos
Bobadilha, secretário da Prefeitura Municipal de Corumbá, que nos cumulou de atenções.
Em Ladário, visitamos os navios de guerra · Parnaíba e Paragua.çu) ali ancorados. Na Sociedade Brasileira de Mineração) concessionária das minas de ferro
e manganês, obtivemos detalhadas explicações sôbre
aquêles minérios que são vendidos no mercado internacional aos que melhor oferta fazem em dólares.
Quando essa mina estiver completamente equipada, a
sua capacidade de exploração será de 20 milhões de
toneladas de manganês. A reserva de manganês, só
no Morro do Urucum, é calculada em 60 milhões ·de
toneladas, sendo que com as adjacências essa reserva
atingiria 100 milhões de toneladas.
Outro local que mereceu demorada visita foi o
Museu Regional de Mato Grosso, também em Corumbá.
Trata-se de modelar instituição que conserva precioso
e variado acervo: trabalhos em couro de talabarteiros
e todo um conjunto de objetos e petrechos ilustrativos
da pecuária mato-grossense, como indumentária dos
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* * *
Têm um vocabulário de xingações que não é pequeno, e naturalmente é usado nas ocasiões de brigas
recíprocas. O significado se refere em geral a um defeito ou anomalia física, por exemplo:
tonip ' toré: colo torto.
ato,á :
mancha branca nos
póri ' póri: orelha grande.

cabelos.

* * *
Todo inseto, por menor que seja, tem o nome próprio. A formiga vermelha chamam de djóómpré) a formiga preta de d.ió imuráre) a formiga grande de matsá.

O trilho aberto na mata, muitas vêzes a poder de
caminhadas, é r .ã ná bododi.

Terminamos aqui o nosso diário de viat;em) aliás
da primeira viagem que fizemos ao Estado de Mato
Grosso, pois lá voltamos em julho de 1962, para outro
longo percurso que ultrapassou, em seu total, a 8.000
quilômetros. Só que, desta feita, o nosso trajeto atingiu áreas bastantes diversas, não obstante têrmos sobrevoado de Cuiabá a Aragarças (Goiás), várias aldeias
indígenas, inclusive a missão salesiana do Meruri. Mas,
pretendíamos agora conhecer o Pantanal, além de outras
regiões do grande Estado. Foi o que fizemos.
De Campo Grande fomos, pela Noroeste, até Corumbá. A viagem cansativa é amenizada pela paisagem:
os paredões rochosos da serra de Aquidauana ou

•
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vaqueiros do pantanal, "aperos" dos condutores de gádo;
tranças de couro, l'aços reforçados e chicotes, com os
quais são enfrentadas até as onças, esporas, mostras de
couro
industrializado,. artesanato em couro , estribos'
.
artigos em palha, etc. Também vimos os diferentes
tipos de veículos usados em Mato Grosso: carretão
zorra, carrêta pantaneira, alça-prima, igarité, batelã~
com pisa-pé, carrêta com estiva, carrêta mineira carrêta com tôldo, etc. Completam o material clo Museu
Regional objetos históricos, inelusive do tempo de Rondon; cêras, resinas, produtos bovinos guaraná chi' · cemarrao, carpoteca, cerâmica popular de' Corumbá
râmica cadiueu, retratos das grandes fazendas de 'gado
de Mato Grosso, caramujos do pantanal, conchas do Rio
Paraguai e arte plumária dos índios Urubu-Kaapo. Na
mesma instituição. foi possível ainda anotarmos umà
série de frases típicas dos vaqueiros do Pantanal. São
as que se seguem: "Perto de · quem come, longe de
q?em trabalha", "Quando Deus dá a farinha, vem o
diabo,, e" rasga o saco", "~ente que nei:i espingarda
velha ,,, ~rub~ qu~ndo .esta sem sorte, pisa na pedra
e atola , Aquele tira leite de onça sem risco de coice"
''' Na sombra da galinha, o cachorro bebe água" "Bu~
'
gere"' ne~le.'" , "Eu, Deus e o bico do corvo" ''Deixa
estar jacaré, s?a lagoa há de secar", "Se tens' mêdo, toma
o meu chapeu", etc.
·
De Corumbá, atravessamos ·a fronteira boliviana
para conh~er uma vila próxima, no vizinho país;
Puerto Suarez, ~e onde voltamos à noite, após úma
parad·a na fronteira, para cantar com os soldados brasileiros que lá estão servindo, e que encontraram ria
passagem de nossa caravana um alegre motivo de confraternização.

-

Goro·u uma projetada viagem nossa até Santa
Cruz de la Sierra, devido às dificuldades que não conseguimos remover na Comissão 'Mista Bra'Sfil-Bolívia.
Esta Comissão trata, entre outros assuntos, do que diz
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respeito à ferrovia Brasil-Bolívia, que constitui uma
seção da Transcontinental A rica-Santos, velho e aro.bicioso projeto de atravessar-se o continente por estrada
de ferro. Uma vez concretizada a Transcontinental,
será inegável a sua importância para a segurança do
continente sul-americano e para a economia dos . dois
países, abrangendo · vasta região produtora e consumidora..
Retornamos de Corumbá, pela Noroeste, a Campo
Grande, onde nos esperava uma bo·n ita festa campestre,
motivada pelo aniversár-io do Major Aluísio Lontra,
Comandante da Base Aérea d.e Campo Grande, quando
tivemos ocasião de aplaudir o conjunto folclórico 40
Qe.n tro de Tradições Gaúchas Miss~onário dos Pampas).

de Três Passos (Territó·r io das Missões, no Rio Grande
do Sul), que o Major Lontra mandara buscar especialmente para aquela data .
•
Graças à gentileza da mesma autoridade, foi-nos
oferecida a oportunidade de viajarmos num Douglas da
F AB, a serviço .do CAN (Correio Aéreo Nacional) até
Cuiabã, a velha capital mato-grossense. Durante essa
viagem, quando o avião voa a baixa altitude, é possível
di_stinguir, nas enormes lagoas que compõem o p·a ntanal', a, grande quantidade de jacarés q11e ali vivem. A
área do pantanal, que outrora foi coberta pelo, mar;
oferece, mesmo de avião, impressionante paisagem.
Cuaibá passa, atualmente, por uma febre de prqgresso que atinge os mais diferentes setores da cidade:
ruas são asfaltadas, construç.ões erguidas, praças alargadas e um plano de urbanismo executado. Lamenta-.
mos apenas a demolição de sua velh·a igreja, localizada
no largo próximo ao imponeQte palácio do govêrno.
Vetusta reliquia histórica, aquele templo provocará,
com a sua destruição, a quebra .do conj.u nto da linda
praça que o circunda.- Não encontramos, realmente,
justificativa para a deliberação das autoridades municipais.

..
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De Cuiabá, ainda no avião da F AB, seguimos até
a fronteira de Goiás, para conhecer Aragarças nesse
Estado, e Barra do Garça, em Mato Grosso.
Ambas as cidades são separadas por uma ponte
próxima à confluência dos rios Araguaia e das Garças.
Daqui voltamos a Campo Grande, para retomar a
Noroeste e seguir para Ponta Porá, cidade fronteiriça,
cuja avenida central de um lado é Brasil (cidade de
Ponta Porá, sede do antigo território do mesmo nome)
e- de outro é Paraguai (cidade de Pedro Juan CabalIero). Aqui, também, as autoridades brasileiras e paraguaias foram pródigas em atenções.
Bem, a descrição que realmente ficou nas páginas
atrás foi a de nossa primeira viagem. Não alimentamos dúvidas que ela sofrerá críticas, muitas vêzes até
irrespondíveis, particularmente da parte dos sertanistas,
aos quais o cotidiano já representa uma aventura, perto da qual a viagem que fizemos assume a condição
de alegre excursão escolar.
Nós, brasileiros, pouco viajamos.
O exemplo do turismo E;Strangeiro que, periõdicamente estimula ou mesmo força o nosso sedentário
'
.
comodismo,
tem nos levado há alguns anos a aceitar
a viagem, no Brasil, como algo convidativo.
·
Não será àqui o momento de fazermos uma apologia toynbeeana da viagem. Entretanto, as nossas andanças em diferentes direções do território, ainda que
modestíssimas, têm nos convencido, cada vez mais, não
apenas do seu valor emotivo e cultural, social e recreativo, mas, e princip'almente, do valor cívico através da
consciência de algo que jaz bem esquecido nas proporções de ·sua grandeza, mas que se torna pleno na medida em que o surpreendemos em circunstâncias várias
ao longo de nossas peregrinações.
Mui tas das melhores cenas que nos foram dadas
a presenciar em nossa vida, algumas inolvidáveis na
memória e na retina, tiveram lugar durante essas viagens.

-·
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Quando elas assomam em nosso cismar, vê~ sempre ensopadas pelo colorido dos contrastes do pais.
Imigrantes italianos, cujas cantigas de amor entoadas na volta do trabalho no vinhal sul-rio-grandense,
ainda ressoam em nossos ouvidos; temos presente as
alegres danças dos colonos ucranian.os do Paraná; ~s
cerimônias natalinas no templo budista de uma colonia japonêsa no interior de São Paulo; os convulsos
can·domblés num terreiro dos arredores do Salvador ou
as evoluções coreográficas da capoeira de mestre Cangiquinha, foram quadros que nos ajudaram a melhor
compreender o Brasil.
Entretanto em nenhum dêles nos doeu tão forte o
sentido remoto' mas ao mesmo tempo tão próximo, do
reencontro de 'raízes cbmuns, como quando ao aproximarmo-nos de uma aldeia Xavante, vimos ao encontro
-ao nosso olhar, emergindo de suas choças, os índios que
nos saudavam.
Só esta lembrança, esbatida em nossa memória,
aqui no pesado silêncio da sala de estudos, justificaria
a coragem de darmos ao público as páginas que aí
ficaram.
Uma solidariedade humana, como nunca até então
sentimos, uma ânsia de encontrar chãos perdidos, de
perguntar àqueles índios respostas que só êles talvez
conservem, para as contingências históricas que podem
nos explicar, tudo isto enfim, é que moveu a nossa pena.
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* 77 - Manuel Antônio de A lmeida:
Memórias de um Sar gent o de
Milícias Novembro.
• 78 - Hermano Ribeiro da SllTa : Ga·
• 68 -

• 91 -

• 92 93 -

J ol um! Brito: Oar1o1 Gome•
- J"anei ro.
Paul Féval : 08 Jl'8t6rio1 ü
Lonàr ea Jrev. (1 .• Tol . ).
Paul Féval : 01 Jl'8t~rfo1 ü
L<>Mr e1 lúrço (2.• TOI.).

1 08 10~ -

110 -

Noiva

llS -

àa Inconfi.àéncla
Agôsto (1. o volume).
Orestes Rosolla : M arUia, •
Noiva àa Inconfidêncta
Setembro (2.o volume).
Eugene Sue : O Oomendador
àe MaZta Outubro.
Ralph Moody : Kit Oar1on -

114:' ·

Novembro.
Théophlle Gautier: ..4.vatar e
J etatura Dezembro.

111 112 -

1958
Gastão

115 -

Cruls :

116 117 118 119 •120 -

A.

.Amazónia

Janeiro.
Camilo Castelo Branco : Oariota Ângela Fevereiro.
JúHo Verne : Otnoo Semanas
em Balão Março.
Emily Brontã: O M orro dos
Ventos
Uivantes
Abril
(1. 9 volume).
Emlly Brontã: O Morro doa
Ventos Uivantes Maio (2.Q
volume).
Cassiano Nunes: Seduç4o àa
Europa Junho.
Misteriosa

-

121 122 123 124 125 *126 -

Manuel Pinheiro C.qagas : Tr(S·
tezas à Beira-Mar Julho.
Massimo D' AzegUo : Ettore Fie·
1-amosca Agôsto.
Oscar Wilde : O Fantasma de
Canterviile Setembro.
A.twa Sewell: Beleza Negra
Outubro.
J osé de Alencar: A Pata da
Novembro.
Gazela
Albert B. Paine: A Vida de
Mark Twain Dezembro.

1959

129 -

l\Iachado de Assis: Dom Oaa·
Janeiro.
?.íanuel Pinheiro Chagas : .d
Má-soara VermeUia l <'ev.
Manuel Pinheiro Chagas: O

130 -

Março.
Conrad Ferdinand Meyer:

131 -

sasaínio na Oateàrai - Abril.
Georg Ebers: Ole6patra

•127 -

murro -

128 -

Juramento

132 -

133 134 -

135 136 -

137 -

138 -

da

Duquesa

A•·

:Maio (1. Q volume).
Georg Ebers : Oleópatra
Junho (2.9 volume).
José de Alencar: Diva
Julho.
Helen Hunt Jackson: Ramo·
na .Agôsto (1. o volume).
Helen Hunt Jackson: Ramo·
na - Setembro (2.o volume) .
Wilkie Collins : Doi1 Deati·
nos Outubro.
Lothar Ressei: Brava Gente
Novembro.
Alphonse Daudet: Tartarln ü
Taraicon
Dezembro.

19 6 (}
José de Alencar: Sonho• D'Ou·
r o - Janeiro (1. 9 volume).
140 - J osé de Alencar: Sonhos D'Our o - Fevereiro (2. Q volume).
141 - Sra. Leandro Dupré: liiramoa
Seis - Março (l.Q volume).
142 - Sra. Leandro Dup1·é: 1ilramos
Seis - .A.bril (2. Q volume).
1 43 - Robert Louis Stevenson: O
Médico e o Monstro - Maio.
144 - Ciro Vieira da Cunha: No
2' empo àe Patrocínio Junho (l.Q volume) .
145 - Ciro Vieira da Cunha: No
'l'empo àe Patrooínio
Ju·
lho (2. Q vohune) .
146 - Amédée Achard : A a Outila·
àas do Conde de La Guerche
- Agõsto (1. Q volume).
147 - Amédée Achard: As Ou tila·
139 -

das do O<>Me de La Gueroh.e

• -

Volumei e11iotados .

-

Setembro (2. o volume) .

L

•148 149 150 -

Amédée Achard: Oo11tra T1tào
e Oontra Todos Outubro
( 1. 9 vol11me).
.Amédée Achard: Oontra Tudo
e Oontra Todos - Novembro
(2. o volume).
Ivan Turgueniev: O P rimeiro
Amor - Dezembro.

1961·
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161, 162 -

Joaquim Manuel de Macedo:
A Luneta Mágica Janeiro.
J osé de Alencar: O Guarani
- Fevereiro (1. o volume).
José de Alencar: O Guarani
Março (2.o volume).
Camilo Castelo Branco: Agulha em Palheiro Abril.
Machado de Assis: Helena Maio.
Lawrie Reid: Flan<indo pelo
Mundo Junho.
Emílio Gaboriau: O Oaso Lerouge Julho (1. o volume ).
Emílio Gaboriau: O Oaso LerO'Uge - Agôsto (2. 9 volume).
Edgard Allan P<le : Os Orimes
àa Rua Morgue e Outras Histórias Setembro.
Júlio Dlniz: A M orgadinha
dos Oana'lriais - Outubro (1. o
volume).
J úlio Diniz : .4 M orgadinha
dos Canaviaía Novembro
(2. o volume).
Ofélia e Narbal Fontes: O
Gigante de B otas - Dezembro.

1962
163 164 165 -

Alexandre Herculano: Eurico
o Presbítero Janeiro.
Machado de Assis : Ressurreição Fevereiro.
Camilo Castelo Branco: Amor
de Salvação Março.

Eduardo Frieiro: O Mameluco
Abril.
167 - José de Alenca r : O 8ertaneJo
Maio (l.o volume).
168 - J osé de Alencar: O SertaneJo
- Junho (2. 9 volume).
169 - George Harmon Coxe : Sedutor
de Mulheres Julho.
170 - Edna Ferber : Teatro Flutswnte - Agôsto (Lo volume).
171 - Edna Ferber: Teatro Flutuante Setembro (2.o volume) .
172 - Silveira Bueno: P or Area •
Outubro.
Mares da Terra 173 - Harriet Beecher Stowe: A Oabana do Pai Tomáa Novembro (l.o volume).
174 - Harriet Beecher Stowe: .4. Oabana do Pai Tomá1 Dezembro (2. o volume).
166 -

Boaventura -

1963
175 176 -

Malba Tahan : O Terceiro Jlotivo Janeiro.
Machado de Assis: Memória•
Póstumas

de Brás

Oubae -

Fevereiro.
*177 - Konrad Bercovlci: A TeN'tJ
Março ( 1. o voPro1net·ida. lume).
178 - Konrad Bercovici : A Terra
Prometida Abril (2. o volume).
*179 - J osé de Alencar: O Gaúolto
- Maio (1. o volume).
*180 - J osé de .Alencar: O Gaúcho
Junho (2.o volume).
181 - Júlia Lopes de Almeida : Or~l
Antor Julho.
1 82 - Júlio Diniz: Fiàalgos da Casa
Mourisca Agôsto (1. o volume).
183 - Júlio Diniz: Fidalgoa da Oa1a
Mourisca - Setembro (2. o volume).
184 - Tolstói: A Morte de I vdn
Ilitch e A.mo e Servíàor Outubro.

*
Sste livro foi composto e impresso nas
oficinas gráficas de SARAIVA S. A., à
Rua Sampson, 265, São Paulo ( Brasil),
em outubro de mil novecentos e sessent a
e tr ês, t 4911 ano de fundação da nossa
organização.
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Memórias da Rua do Ouvidor
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JOAQUIM MANUEL DE MA.CEDO

Jornalista, teatrólogo, poeta, romancista e divulgador, Joaquim Manuel ae Macedo gosou, no seu
tempo, da melhor reputação intelectual e até mundana. Brilhava nas let ras e nos salões. O que fundamentou o seu êxito, foi, principalmente, a sua obra
de romancista. Praticando uma ficção honrada, para
usar o adjetivo do crítico Antônio Cândido, produziu
amplo documentário da época romântica brasileira.
R eergueu, em estilo desataviado e mesmo negligente,
tôda a sociedade em que viveu. rue mesmo se considerava um Balzac tropical.
Macedo foi autor que procurou, sempre, e com
uma constância profissional, agradar ao seu público.
A critica moderna vê, nêle, um cultor do "pequeno
realismo", e, ainda, personalidade prêsa à condição
de homem típico da classe média urbana. Assim,
conforme escreve Heron de Alencar, "sua observação
fixa geralmente aspectos da vida pequeno-burguêsa dos
meados do século XIX ( ... ) . As próprias personagens são retiradas do quotidiano da classe média ; basta ver os negociantes, funcionários públicos, políticos e
caixeiros que povoam as suas páginas, os únicos sem
profissão definida constituindo a galeria dos heróis
românticos, muitas vêzes indicados como estudantes,
o que era na época, a melhor forma de ser romântico".
Na verdade, o autor de A M oreninha era mais
cronista do que romancista. Assim, nas Memórias da
Rua do Ouvidor, em que o croniqueur dá vazão ao
seu talento, à sua facilidade, encontramos o melhor
Macedo. Um Macedo em estado natural, em sua autenticidade.
Trata-se de livro original, incomum em nossa
bibliografia. Conta a história da famosa via da antiga côrte, o que é pretexto para Macedo tagarelar,
com graça, espontaneidade e ligeireza, sôbre mil e um
aspectos da vida de então. O celebrado romancista
narra uma porção de casos, episódios, anedotas, assim num tom de dis plicente conversa e, ao cabo de
uma série de capítulos, todo o Rio de J aneiro de
antanho é incorporado à imaginação e sensibilidade
do l eitor.
Lê-se M emória.s da Rua do Ouvidor com o maior
prazer. ~ mesmo um deleite ouvir Macedo falar daqueles bons tempos, daquela bela época brasileira.
Entretenimento agr adável, sim, mas mais do que isso
representa êste livro. ~le é um momento do passado
que ressurge e vive em nós, a mostrar-nos a psicologia
do povo, seu comportamento, suas idéias e ideais. ~.
pois, u m pedaço de nós mesmos que ai está. Nós mesmos enquanto passado, enquanto vida que foi a geratriz de muitas atitudes de nossa alma coletiva.
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