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PREFACIO DA EDIÇ ... ~0 ORIGINAL 

:Este livro retrata o viver de um pequeno povo trabalhador 
que, longe de nossa civilização, nas selvas brasileiras, passa seus 
dias tristes e risonhos. Narra aventuras pessoais - vivência 
de um europeu entre os índios e vivência dos índios entre os 
brancos que, à procura da borracha e aventuras, lentamente 
m:as sem detença, vão penetrando nos mais longínquos recantos 
do Amazonas e Mato Grosso. Assim desenrola-se a vida dos 
habitantes das selvas diante dos olhos do leitor e cada minúcia 
deve ser tomada pelos pesquisadores críticos como autêntica. 
Apenas alguns nomes foram abreviados ou modificados, obri
gados pela discrição. Abundantes dados etnográficos, que geral
mente sobrecarregam livros de aventuras, ficaram reservados 
para outro trabalho, que o Museu Etnográfico de Hamburgo 
dará publicação numa das suas conhecidas monografias. 
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PARA A SUfÇA OU PARA AS SELVAS? 

MAS NOTfCIAS E NOVAS ESPERANÇAS 

UMA RESOLUÇÃO LIGEIRA 

Janeiro de 1948. Achava-me diante do balcão de uma agên
cia de turismo em La Paz, capital da Bolívia. Desejava me 
inteirar sôbre o melhor itinerário para a Europa. O agente de
senrolou aos meus olhos um mapa da América do Sul. 

- Pondere calmamente tôdas as possibilidades. Se não qui
ser tomar o avião via Rio de Janeiro e Dakar, ·o senhor pode 
viajar por estrada de ferro para Buenos Aires. Dessa cidade 
partem muitos navios para a Europa, nos quais lhe podemos 
reservar a passagem. Se desejar ir pelo Pacífico, pode embar
car em Arequipa, Arica ou Mollendo. Dessa maneira, poderá 
conhecer o Canal do Panamá. 

Porém, nenhuma dessas rotas viajadas anualmente por mi
lhares de turistas, me agradava. Quanto mais me inclinava 
sôbre o mapa, mais o meu olhar se dirigia para uma outra 
direção. Das cordilheitas para o este, quase através dõ inteiro 
continente, serpenteava uma linha azul: o curso do Amazonas 
que, em milhares de curvas, alimentado por milhares de rios 
grandes e pequenos, rolava dos Andes até o Atlântico. Poderia 
eu deixar a América do Sul, sem haver conhecido o mais cau
daloso rio do mundo e as incomensuráveis florestas que o flan
queiam? O boliviano, por detrás do balcão, abanava a cabeça . 
Não estava autorizado a decidir sôbre uma viagem pelo Ama
zonas e a seu ver tal emprêsa só poderia tomar um fim de
sastroso: malária, febre amarela, praga de insetos, animais 
selvagens ... Deixei a agência, porém, sem a passagem. Tomara 
uma resolução. Primeiramente, partiria de avião para a fron
teira brasileira e lá veria o que poderia fazer. 

Num avião do Lloyd Aéreo Boliviano, em março, deixei Co
chabamba, uma cidade agradável na encosta oriental dos Andes. 
O Douglas de dois motores elevou-se fàcilmente de 2.500 me-
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tros de altitude a perto de 5.000 metros. Voamos sôbre os picos 
cobertos de neve da Cordilheira e sôbre os sinuosos vales An
dinos, até as planícies infinitas de Mojos. Descemos em Trini
dad, capital do Departamento Beni, banhados de suor. Daí 
prosseguimos sôbre as aldeias de San J oaquín, Magdalena, 
Guayaramerín e daí para Riberalta, que em alguns anos se 
transformou de um pequeno acampamento de barracas de se
ringalistas, suíços, numa cidade de mais de dez mil habitantes. 
Alguns dias depois, tomei um vaporzinho e desci o Rio Beni, 
para Cachuela Esperanza, centro de uma importante emprêsa 
de borracha, e aí parti num caminhão, através de floresta vir
gem, direto para Guayaramerín, no Rio Mamoré. 

Guayaramerín, também conhecida por Puerto Sucre, é um lu
garejo na fronteira entre a Bolívia e o Brasil. Diante da aldeia 
correm as águas turvas do Rio Mamoré para uma cadeia de 
estrondeantes cachoeiras e a floresta virgem se aproxima num 
semicírculo, até as imediações das portas de suas cabanas. 
Vacas e cavalos magros vagueiam pelas ruas areentas e pela 
grande praça. Nos ranchos singelos, cobertos de palmas, vivem 
uns mil brancos, índios e mestiços. 

À beira do rio acham-se os armazéns escalavrados dos agen
tes americanos. Durante a guerra, Guayaramerín foi um dos 
centros mais importantes do florescente comércio de borracha. 
O pôrto aéreo data desta época. Hoje, tal comércio pouco sig
nifica. Seus habitantes, porém, não querem acreditar que os 
tempos de abastança hajam terminado. Não dobremos a cabe
ça! dizem entre si. Haverá uma terceira guerra mundial e en
tão os negócios reflorescerão. 

A mim, pouco se me dava pelos sonhos de borracha de 
Guayaramerín. Estava de passagem para a Europa. Na manhã 
seguinte, atravessaria o Mamoré para o lado brasileiro onde 
tomaria o trem da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré. Enchi
me de alegria, pois os rumôres sôbre o mau estado do leito da 
estrada de ferro e sôbre índios que costumavam agredir os 
trens descarrilhados, prometiam uma viagem cheia de aven
turas. 

Ao almôço, dirigi-me à pequena hospedaria, em cujos muros 
se lia em grandes· letras "Hotel Royal". Lutei bravamente 
para cortar · com a faca cega um pedaço de carne de vaca. A 
mesa vizinha, estavam sentados uns seringalistas e aduaneiros, 
com as mangas da camisa arregaçadas jogando os dados por 
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uma rodada de cerveja. A um canto estava uma família de · 
Collas, _assim são chamados os bolivianos do, pl~alto. . 
· Um homem de cabelos negros sentou-se a minha mesa. Ti
nha aspecto de turco, como são chamados os síri~s .e libaneses 
que há anos emigraram ~~ ba~~os para a Am7rica d? Sul, 
onde devido a um comercio diligente, conseguiram aJuntar 
grandes fortunas, em pouco tempo. Macambúzio, atirou-se à 
sopa magra e a devorou ruidosamente. De vez em quando, lan
çava os olhos sôbre o jornal que o avião acabara de trazer. 

Chegara um navio de Trinidad e devagar a sala se encheu 
de hóspedes palrantes e gesticulantes. Um terceiro viajante 
sentou-se à nossa mesa, um homem simples, esmerado, de uns 
50 anos de idade, de olhos cinzentos e inteligentes ... 

- Brückner, êle se apresentou, oferecendo-me a mão. Fi
quei surpreendido ao ouvir falar alemão. 

- Ouvi dizer ser o senhor suíço? De viagem de volta? 
Começamos a conversar. Meu companheiro de mesa viera 

há 35 anos da Turíngia para a Bolívia. Conseguira uma situa
ção invejável, com seu trabalho. Possuía uma série de 7st~
cias com milhares de cabeças de gado, sem falar nos sermgais 
rendosos, engenhos de açúcar e uma grande loja em Magdalena, 
que distava hora e meia de avião, ou cinco dias de viagem 
de barco a motor. 

, 

- Sim, quando se tem sorte, pode-se prosperar na Bolívia, 
disse eu. 

- O senhor disse "sorte"? Assim pensam todos, e em es
pecial os bolivianos. A sorte raras vêzes auxilia ~ tampouco .ª 
inteligência e o que se aprendeu na escola. Ten~ci?ade, tenaci
dade, tenacidade é o que falta ao pessoal .daqui. E o que falta 
também à maioria dos imigrantes. Acreditam que em poucos 
anos ganharão milhões e perdem a coragem aos primeiros ~ro
peços. Nãq vai assim tão depressa. Precisa-se esperar pacien
temente, esperar mais ainda, tentar, tentar, trabalhar, moure
jar ... E o que fêz o senhor na Bolívia? 

Contei-lhe os meus afazeres como professor de uma Missão 
no Rio Beni onde ensinara o ABC aos indiozinhos e distribuíra 
muita quinÍna e atebrina, e da minha promoção a chefe da 
emprêsa de Quina da Missão. 

- O senhor, nestes poucos anos, deve ter experimentado 
muita coisa, disse Brückner, talvez mais do que eu em 35 anos. 

- Estou satisfeito, disse sorrindo. Menos num ponto. 
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E "? -- m· que. 
- índios, respondi. índios selvagens. Vivi entre índios du~ 

rante anos. Mas eram todos mais ou me116s civilizados. O .que 
ainda não conheço são os realmente selvagens. · -

- Se o senhor quiser esperar um pouco, será muito fácil. 
Brückner olhou-me atentamente. Falava sério. Nas proximi
dades da aldeia Baures possuía uma estância com centenas de 
cabeças de gado. Lá, um dos seus filhos estava tentando desde 
há anos domesticar um bando de índios. Ficavam algum tempo 
trabalhando com o gado ou nas plantações e, de repente, su
miam de novo nas selvas. 

- Venha comigo a Magdalena. Logo aparecerá uma oportu
nidacle para ir até a estância, terminou Brückner. Lá o senhor 
esperará até que os selvagens cheguem. 

- Quanto tempo poderá demorar? 
- Dificilmente lhe poderei dizer. Talvez algumas semanas, 

talvez alguns meses. -Pelo que vejo, o senhor tem pressa. Já 
está tomado pela pressa européia. Talvez êste senhor lhe possa 
dar um conselho melhor. O senhor se acha entre a companhia 
acertada. · 

Apresentou-me ao companheiro de mesa o carrancudo sor
vedor de sopa. Ês~e . me tomara por um ~migrante judeu e, 
como os Estados arabicos estavam em guerra com Israel não se 
havia dignado lançar-me um olhar. Era realmente libadês mo~ 
rava porém na Bolívia já há uns vinte ou trinta anos. De~tista 
de profissão, tinha pendurado sua broca e tenazes e se tornado 

_ v~ndeiro, comerciante de borracha e gado, político ativo e pre
feito de uma cidadezinha boliviana. Como explorador de gran
des _.exten~ões de floresta virgem, na província de Itene entrara 
muitas vezes em contato com índios selvagens e como dizia 
domesticara grande porção desta gente, transfor~ando-os e~ 
seringueiros e vaqueiros muito capazes. 

Estava a can1inho das florestas do Rio Itenes. Tendo boas 
ami:ades entre os políticos de La Paz, conseguira dinheiro do 
Gov~rno para procurar uma lendária fortaleza espanhola dos 
tempos coloniais. Ao mesmo tempo, pretendia encontrar às 
margens de um dos afluentes do Itenes o Cautário uma tribo 
de índios selvagens para conduzi-los a ~a colônia tle proteção. 

- Venha . comigo! Em dois meses, no máximo, estaremos 
?e volta. Depois o senhor poderá seguir para a Europa. Está 
interessado? 

12 

' 

Como me sentia interessado! Conversamos sôbre o provável 
custo de tal viagem, o que não deixava de ter i!nportância, pois 
a metade do dinheiro deveria sair ·dos meus bolsos. Já me sen
tia com os dois pés em plena floresta virgem. Veria índios 
selvagens, participaria durante alguns dias de sua vida, em 
suas próprias tabas, observaria no próprio local a existência 
primitiva de uma tribo selvagem. · · 

Combinei com o turco, assim, a expedição em comum, para o 
Rio Cautário. Brückner me desejou muitas felicidades. - "Mas 
tome cuidado de não acabar, ao invés de na bela Suíça, na 
panela dos selvagens", disse-me à despedida. No dia seguinte, 
embarcou num avião para Magdalena. 

• 
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tosa locomotiva americana manobrava um trem carregado de 
borracha e madeira que seria conduzido até Pôrto Velho, a 
366 km de distância, ponto de partida da estrada. 

Vi logo a igrejinha. Os relógios da tôrre tornaram-se, evi
dentemente, vítimas do clima úmido: cada um marcava uma 
hora diferente. Mas para que serviam relógios neste fim de 
piundo? Sabe-sé que para · os felizes habitantes dos trópicos 
nunca soa uma hora. 

Bati à porta da prelazia. Um negrinho fêz-me entrar e me 
conduziu ao pátio interno. Aí encontrei Monsenhor em roupas 
de trabalho, suado por todos os poros, todo sujo de óleo. 

- Desculpe-me, não lhe posso dar a mão, cumprimentou
me amável, estou consertando o motor do meu barco. Sabe 
alguma coisa a respeito de motores? 

Tirei-lhe as esperanças. 
Monsenhor Rey era filho de camponeses da França central, 

Missionário da Ordem Terceira de São Francisco. Em todo o 
seu vicariato era tido como mateiro e o maior conhecedor do 
território do Guaporé brasileiro. 

Chamou o negrinho e mandou preparar um café. Preparou 
para si um cigarro grosso e me ofereceu fumo e papel de ci
garros. 

- As refeições são trazidas da cozinha das freiras · profes
sôras. Assim nos mantemos vivos, disse êle sorrindo. Muito 
mais importantes, porém, são o café, o cigarro e de vez em 
quando uma cachaça. Sem isto, a malária nos derruba, ou se 
é devorado pelos mosquitos e vermes. No Brasil, chamamos a 
aguardente de mata-bicho. 

Comecei a lhe falar sôbre o meu assunto, pelo qual o bispo 
se mostrou muito interessado. 

- Pena precisar eu estar na França em maio. Iria com real 
prazer com o senhor para as selvas. 

Não me era fácil entender o francês campônio do padre. 
Freqüentemente, mudava para o português que lhe era mais 
fluente, mas que para mim era ainda pouco compreensível. 

- M on Dieu ! Alegre-se de se ter livrado do libanês. Para 
onde ia levá-lo, não existem mais, há muito tempo, índios real
mente selvagens. Por ali vagab.undeiam apenas alguns serin
gueiros índios que aprenderam com os. brancos e .pretos a va
diar e roubar. O único lug.ar onde o senhor, com os seus es
cassos meios, ainda pode encontrar índios puros, é n.o Rio 
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Branco. A alguns dias de distância acima da embocadura, 
existe um "barracão", um depósito de borracha, chamado 
São Luís. Trabalha aí um administrador alemão, môço como 
o senhor. Gostará muito de sua visita e ajudá-lo-á a pene
trar na floresta virgem. Sem tal auxílio, é difícil entrar em 
contato com índios selvagens. Por aqui perto também há índios. 
Mas são inimigos dos brancos. Como poderia o senhor se apro
ximar dêles? Não titubeariam em lhe fazer um buraco na pele. 
Não seria o primeiro, aliás. · 

O bispo esboçou ràpidamente o curso do Guaporé e seus 
afluentes. Guaporé é o nome brasileiro do Rio Itenes. 

- Aqui está o Rio Branco. Já fui até lá muitas vêzes no 
meu barcó a motor. Uma vez naufraguei, sozinho, no meio da 
mata. Não foi nada agradável, mas, felizmente, passou o barco 
da emprêsa de borracha. Do contrário, teria de esperar por 
semanas, entre jacarés e sucuris. Na certa, morreria de fome. 

- E os índios? sentia .. me impaciente. 
- Os índios vivem noutro lugar. Nas cabeceiras do rio. Não 

se pode ir até lá de barco. É preciso andar por oito ou dez 
dias, através da floresta para, então, topar-se com suas choças. 
Não tive tempo, então, de ir mais longe. Sei existirem lá tribo~ 
que quase não têm contato com os brancos. Ali o senhor po
deria realizar estudos. 

Perguntei se havia livros sôbre as tribos dos a:r:redores. O 
bispo nada sabia a respeito. No Moré sim, estêve um pesquisa
dor alemão duJl'ante alguns meses, às margens ·do grande rio 
e fêz estudos, sôbre os quais escreveu um livro. Êste, porém, 
não podia ser encontrado aqui. 

- Vá, pois, à casa do proprietário do seringa! do Rio Branco. 
· Êle mora aqui perto. Para obter um mapa, é melhor se dirigir 

à superiora da escola de meninas. Não há mapas à venda, nestas 
paragens. E é melhor não indagar; poderiam-no tomar por 
espião. Esta gente é muito desconfiada ... 

O barão da borracha, Sr. R., recebeu-me, também, com gran
de amabilidade. O próximo barco que partisse para São Luís, 
anunciaria lá a minha chegada. índios de tribos que ainda 
não haviam tocado na civilização iam, ocasionalmente, até São 
Luís. Viviam mais para o interior, na serra. "Trabalham tem
poràriamente nas roças do barracão, depois tornam a desa
parecer nas selvas. Assim, por exemplo, os Tupari. São ainda 
canibais, mas não molestam os brancos. Talvez ainda nos en-
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contremos no Rio Branco. Agora preciso fazer uma viagem de 
inspeção. Fui nomeado chefe de polícia ambulante das redon
dezas". 

Visitei, também, a superiora da escola de meninas. Empres
tou-me o mapa da região do Guaporé, do que copiei o essen
cial. Mas não foi só o mapa, em que a fantasia do cartógrafo 
repr.esentava um papel muito maior do que o trabalho dos 
topógrafos, que recebi da amável superiora francesa. Sorrindo, 
estendeu-me ainda um punhado de fotografias. Eram retratos 
tirados há alguns anos no Guaporé, por um dos padres da . -m1ssao. 

Via tliante dos meus olhos o retrato de dois silvícolas nus, 
com arco e flecha, espiando com ar meio selvagem, meio estú
pido. Na beira, estava escrito: "índios Tupari do Rio Branco -
valentes guerreiros e canibais". Suas fisionomias não desper
tavam confiança. Olhavam para a máquina fotográfica, descon
fiados e amedrontados. Padre e máquina deviam ter-lhes sido 
estranhos e medonhos. 

Que cara iriam fazer êsses moradores das selvas quando os 
fôsse visitar em suas choças? Pois que eu iria conhecer os Tu
pari, estava mais do que certo. 

Naturalmente, ainda tinha de fazer muitos preparativos. 
Comprei equipamentos e presentes para trocas, nas lojas bra
sileiras de Guajará. Além das mercadorias, os comerciantes 
deram-me, de graça, algumas advertências sôbre a minha 
aventura. 

- Quer também terçados? Para índios selvagens? Meu Deus 
do céu, tenha cuidado! Quem lhe pôs essa idéia na cabeça? 
Será que viaja por incumbência de algum museu ou por uma 
missão? Não? Sabe o que aconteceu, há pouco tempo, mais aci
ma do rio? Um bote ancorou à margem com diversos comer
ciantes e passageiros. Um índio com arco e flecha saiu do mato 
e disse gritando: faca, faca, faca. O vagabundo queria trocar 
uma faca pelo seu arco e flecha. Um passageiro foi até êle e 
lhe estendeu seu facão. O que fêz o índio? Pegou o facão e deu 
um golpe na cabeça do homem que caiu botando sangue aos 
borbotões. Assim são os índios. 

-: E o que aconteceu ao Tenente Fernandes? O quê? O 
senhor ainda não ouviu falar no Tenente Fernandes? O senhor 
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i\fcrcado e1n Cochaba111ba. 

Vapor do Rio Guaporé. "Dormitório de l.ª classe." 



. 
"?vforro Pelado'', no Rio Br~nco. índios Makuráp espremem 
cana-de-açúcar numa moenda primitiva de madeira. 

Dez di~s de ".iagem em barcos a remo do Rio Guaporé até São Luís. 

decerto vem de muito longe. Há alguns anos, o tenente foi 
raptado pelos "Bôcas Negras" numa caçada. Desapareceu, sim
plesmente. Setl irmão, também oficial, organizou grandes ex
pedições para o salvar. Aviões n:iilitares sobrevoaram tôda a 
região, os americanos até vieram com um helicóptero. Nada 
acharam senão choças abandonadas. Quando êsses selvagens 
prendem um branco, êle está para sempre perdido. Se não o 
devoram, retêm-no prisioneiro. É obrigado a trabalhar, caçar, 
pescar para êles, dão-lhe uma mulher e é obrigado a ter filhos. 
Nunca mais sai de lá. 

Com a cabeça cheia de tais notícias, fui visitar o bispo, pela 
segunda vez. 

- É isso-mesmo, disse-me oferecendo um cafezinho prêto. 
Poder-lhe-ia contar coisas ainda piores. Mas os índios não são 
simplesmente índios. É preciso diferenciar aquêles que já ti
veram más experiências com os brancos e aquêles que só ti
veram bons contatos. Também passei por boas nestas florestas. 

Envolto na fumaça de um cigarro de fumo prêto, Monsenhor 
1 

começou sua narração: 
- Fui, uma vez, de barco a motor para São Luís e passei 

pelas cabanas dos seringueiros até as malocas de índios. Mo
rava por ali, um chefe feit iceiro chamado pelos brancos To
más Antônio. Haviam-me recomendado ter cuidado com êle. 
Era conhecido como envenenador perigoso. Não me importei. 
Mon Dieu, que pêtas já haviam tentado pespegar-me. Na choça 
escura enxerguei uma rêde muito grande. Alto! pensei. Isto 
é uma maravilha para a Exposição Missionária em São Paulo! 
Dirigi-me ao velho e pedi-lhe para trocar a rêde ·pela minha 
espingarda de três canos. O senhor conhece esta arma com dois 
canos para chumbo e u.m terceiro para bala 44? O velho tomou 
a arma e não queria mais largá-la. A troca parecia lhe agradar, 
mas não queria entregar a rêde. Desapareceu na escuridão da 
choça e voltou, arreganhando os dentes à guisa de sorriso, com 
uma cuia cheia de chicha, a bebida dos índios. 

Por que não regar a troca? Bebi a chicha, isto é o dever dos 
hóspedes. Porém não me esquecia da rêde. 

De repente comecei a sentir os meus membros se tornarem 
frios e rijos. Saltei, corri ao ribeirão e enfiei os dedos na gar
ganta. Inútil. Um pânico angustioso me envolvia: estava enve
nenado. Chamei meus companheiros, uns índios civilizados~ O 
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único meio era correr até não poder mais. Pois só assim man
tém-se em atividade o coração, e tendo-se sorte, elimina-se o 
veneno do corpo com o suor. Foi difícil o caminho de volta 
para São Luís. Todo o percurso sem parada, sôbre paus e pe
dras. Não sentia mais as minhas pernas e o tato das mãos de
saparecera. Mas vencemos. Não há nada que possa com um 
bom estômago. - O bispo riu. 

- E o pajé? perguntei? 
- Nunca mais o vi. Deve viver ainda na sua maloca. Não 

faz muito tempo ainda. Não queria com isso amedrontá-lo. Mas, 
aviso-o: os índios têm boa índole e podemos confiar nêles. Mas, 
como acontece com os brancos, amarelos e negros, também en
tre êles existem velhacos. 

Talvez o senhor não fique só entre os índios, continuou de
pois de uma pausa. Há um mês, mais ou menos, encontrei na 
embocadura do Rio Branco um casal de jornalistas de Buenos 
Aires, com dois companheiros. Estavam, também, à procura de 
índios selvagens e não tinham tido sorte no Rio Colorado. 
Aconselhei-os a subirem ·o Rio Branco. Pode ser que os encon-
tre na mata. · 

Ajuntara no meu quartinho uma porção de mercadorias: 
provisões indispensáveis, arroz, farinha, açúcar, chá, café, mate, 
sal, gordura, amendoim torrado e milho, banana sêca e algu
mas latas de conserva. Tudo que não estivesse seguramente 
empacotado, era roído pelos ratos esfaimados que, à noite, su
biam do rio em bandos, até a aldeia. 

Aqui estavam os tesouros com os quais ·queria conquistar os 
corações dos índios: terçados, facas de cozinha, colares, fósfo
ros, braceletes, batons, agulhas para coser, linhas de côr, panos 
de algodão vermelho, pratos, xícaras, papel de cigarro, colheres 
de sopa e de café, frascos de óleo perfumado e pomadas chei
rosas para o cabelo, sabões, sabonetes, dúzias de espelhos, fumo 
em molho, cachimbos, açúcar em pastilhas, grampos, pentes, 
anéis com pedras vistosas, meia dúzia de gaitas baratas, anzóis 
de todos os tamanhos e muitas outras coisas. 

Meu equipamento pessoal se compunha de uma espingarda 
de caça n.0 12, umas caixas de balas, um revólver Colt com a 
devida munição, um farol, duas lâmpadas elétricas, um isquei
ro, machado, terçado, um saco de roupa, barras de sabão, 
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uma pequena farmácia que arranjei com grande trabalho a 
cama ~e . viagem dos trópicos, uma rêde e seu indispensá~el 
mosqu1te1ro e alguns cobertores. Levei, também meu rádio de 
:pilha. E por fim, a máquina fotográfica, como 'o objeto mais 
importante. 

Tudo junto pesava perto de duzentos e cinqüenta quilos. 
Eram-me necessários dias para encaixotar e colocar em sacos de 
algodão impermeabilizados com borracha crua, todo o material. 
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A VIAGEM PAR.A O RIO BRANCO 

Uma vez por mês, um barco-correio do govêrno sobe de Gua
jará, pelo Mamoré acima, até o Guaporé, depois além, seguin
do a fronteira Brasil-Bolívia, até a antiga capital Vila Bela, ou 
Mato Grosso. O percurso total é de 1.200 quilômetros e não se 
estando em plena sêca, qt1ando correntezas demasiadamente 
fortes e trechos de pouca profundidade dificultam a navegação 
pelo Rio Guaporé, a viagem dura quatorze dias. 

Mais ou menos no meio do percurso, o Rio Branco desemboca 
no Guaporé, a nordeste. A embocadura dêste afluente foi a 
minha primeira meta. 

Quando finalmente o barco-correio se balançava à margem, 
não apareceu a tripulação. Ela entrara em greve. 

- Não há dinheiro na caixa. O funcionário da agência sa
cudiu os ombros, indiferente. 

- Mas a companhia não é do govêrno? 
- Por isso mesmo. Cobran1-se os portes e as passagens, mas 

certos senhores se esquecem de un1a bagatela, como seja o 
ordenado da tripulação. Já expedimos telegramas sôbre tele
gramas ao Governador. O barco-correio ficará parado aqui por 
tôda a semana. 

Esperar ainda uma semana? Uma semana node transformar-... 
se em duas, três! Aborrecido, caminhei ao longo do rio -
descobri um pequeno barco a motor que se aprontava para 
partir. Pertencia a um comerciante de borracha. Dirigia-se ao 
São Miguel, que desemboca no Guaporé, urn pouco abaixo do 
Rio Branco. No meio do caminho encontra-se Moré colônia 
boliviana de índios, cujo dirigente, Don Luís Leigue, há pouco 
tempo me convidara para a visitar. Em Moré poderia desem
barcar e esperar pelo barco-correio. 

Pensado e feito. Alguns carregadores levaram meus caixotes 
e sacos para o embarcadouro. Um policial prêto examinava a 
miscigênia turma de viajantes. O comerciante de borracha fi
cou muito satisfeito pelos inesperados passageiros e cobrou 
pessoalmente as passagens e o frete das bagagens. O motor 

20 

pôs-se logo em movimento e seguimos beirando as margens, 
pelas águas turvas do Mamoré. 

Não havia cabinas, ou coisa parecida, no barco. Compunha-se 
só da carcaça coberta precàriamente com fôlhas de palmeira. 
A dúzia de passageiros pendurou suas rêdes nos suportes do 
teto. Mal havia espaço para se mover, sem bater na rêde do 
vizinho e balançá-la involuntàriamente. Colocaram as malas, 
caixas e sacos onde julgaram mais seguro contra algum agua
ceiro repentino, e não corressem o risco de serem esmagados. 
O temporal se a~unciava. Sôbre a copa da floresta ajuntavam
se nuvens escuras, ameaçadoras. 

Não se podia colocar bagagens no centro do barco decrépito, 
mais do que centenário. u ·m mulatinho, com um prato de fôlha 
e uma lata de querosene, esgotava a água aí empoçada. A 
cozinha ocupava a pôpa. Uma velha negra mexia sem parar em 
panelas que ferviam sôbre um pequeno fogão. Seu pequeno 
ajudante, quando não estava ocupado com o esgotamento do 
barco, ia descascando raízes de aipim. Sôbre o fogão estavam 
.pendurados alguns pedaços de carne sangrenta, rodeados por 
um enxame de môscas varejeiras. 

Visto que o nosso barco a motor, a contrário dos vapôres, 
não necessitava de lenha, raras vêzes atracamos. Assim, não 
demorou que alguns passageiros começassem a se sentir em 
apuros, pois a bordo, naturalmente, nao havia um lugar dis
creto para as necessidades. As súplicas dos tais passageiros não 
comoviam o patrão do barco. 

À noite fiquei inteirado de como nestes primitivos navios do 
Amazonas a gente se livra de tais aflições: antes de dormir, 
uma vizinha da esquerda tirou da mala um urinol e um lençol. 
Sem dizer uma palavra, obteve auxilio de outra mulher. Uma 
delas estendeu o pano com ambas as mãos, à guisa de pára
vento. A outra escondeu-se atrás com seu urinolzinho. Depois 
trocaram os papeis. Apos ambas haverem feito suas necessi
dades, sorriram amáveis uma para outra. O urinol foi lavado 
no rio e, juntamente com o pano, guardado outra vez na mala. 

- Boa noite! Boa noite! 
Todos fomos dormir. O motor rumorejava sem cessar. A 

son1bra da floresta se estendia de ambos os lados, como cortinas 
fantasmas. 

Na segunda noite, deixamos o impetuoso Mamoré e entra
mos no calmo Guaporé. Antes do romper do dia, aportamos 
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na margem bolivianá. Lá estava Moré, a pequena colônia índia, 
onde deveria esperar pela ocasião, para partir à embocadura 
do Rio Branco. 

Os índios da colônia Moré, ou Itene, haviam sido civilizados 
há bem pouco tempo. Em 1933, o explorador alemão Heinrich 
Snethlage pôde visitar os esconderijos dos temidos salteadores 
e assassinos sob mil perigos e sofrimentos. Agora os restantes 
da tribo dos Moré se haviam transformado numa família ope
rosa e confiada, de cujo bem-estar cuidava o diretor da colônia, 
"pai" Leigue e sua bonita e eficiente espôsa, Dona Iolanda. 
Êles acolheram-me hospitaleiramente. 

Ao cair da noite, os músicos se reuniram. Eram todos índios 
jovens, munidos de flautas, tambores e bombos. Ao som das 
alegres melodias brasileiras e bolivianas, a mocidade índia 
dançou o samba, maxixe, carnavalito, taquirari, marchinha e 
caluyo. A vista do espetáculo deixava pleno o coração de 
alegria. 

No dia seguinte, quando percorri a colônia, comprovei que 
êsses índios, há tão pouco tempo selvagens, sabiam algo mais 
do que tocar e dançar. Índias môças e idosas preparavam 
magníficos queijos e manteiga, sob a direção de "Mãe Iolanda". 
Fabricavam diversas qualidades de lingüiça e outras guÍodices, 

· faziam sabão de sebo de boi e cinza, para as grandes lavagens, 
derretiam banha de porco, e de enormes raízes de aipim que 
descascavam, ralavam e torravam, faziam a gostosa farinha 
chivé, indispensável naquelas redondezas. 

Ainda sobrava tempo às môças para outros serviços. Mode
lavam bilhas de formas bonitas e outras vasilhas, alimentavam 
os porcos, galinhas, patos, ajudavam na cozinha e jardim, 
aprendiam o ABC na escola, enfim, eram educadas sob todos 
os pontos de vista, tornando-se mulheres diligentes que nada 
ficavam a dever às chamadas "civilizadas". 

Homens e meninos trabalhavam na agricultura. Alguns, 
guiados pelo capataz branco, fabricavam tijolos e telhas que 
eram usados nas construções da colônia, ou vendidos às aldeias 
vizinhas. Em tôda parte, o trabalho prosseguia calmamente. 
Era admirável a índole alegre dessa gente amável. 

Passei quinze dias em Moré - o barco-correio se fêz espe
rar - até que o pequeno "J oca" chegou lutando contra a cor
renteza. Vinha rebocando um batelão em cada lado, pois o pró-
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prio vapor só carrt=:ga a máquina e . o fogão com os seus per
tences. 

Minha bagagem foi embarcada. Os carregadores deixaram 
um dos caixotes cair na água. Enquanto discutiam sôbre o me
lhor modo de pescá-lo sem molhar os pés, despedi-me dos meus 
novos amigos. Fiquei em Moré poucos dias e já parti com 
saudades. 

O vaporzinho apitou duas vêzes. Os marinheiros recolheram 
os cabos e a lancha avançou. 

No reboque fui acolhido com um cordial "Bonjour". Dois 
missionários franceses de Guajará iam ao povoado de Pedras 
Negras onde pretendiam construir uma escola e uma capela. 

- Como passou em Moré? perguntaram interessados. O 
Leigue não é mesmo muito distinto e um perfeito caballero? 

d " t t d , d. " t Fôssem como êle todos os chama os pro e ores e in ios . 
Comecei a me arranjar no reboque. Não havia cabinas, nem 

mesmo para os passageiros de "primeira classe". Homens, m~
lheres e crianças dormiam no tombadilho aberto que servia, 
ao mesmo tempo, de sala de estar e "refeitório:'. A gr~nde 
caldeira, colocada ao ar livre, irradiava um calor insuportavel. 
Armei a minha rêde bem na proa. Aportamos perto duma 
cabana solitária, onde o vapor se abasteceria de lenha. Os 
mosquitos não davam trégua. 

E a comida? Mal o cozinheiro dava o sinal para a refeição, a 
metade dos passageiros era obrigada a retirar as rêdes do ca
minho. A mesa era armada como um tabuleiro de mercado, 
uma tábua sôbre dois cavaletes. Duas tábuas postas sôbre dois 
caixõezinhos serviam de bancos. 

O despenseiro trouxe as gulodices: arroz, feijão .prêto, ~arne 
sêca assada e farinha mofada. Como sobremesa foi oferecido o 
cafezinho prêto e forte. O gôsto de tudo não teria ,si~o nada 
mau se não fôsse a baixela de lata amolgada de pessimo as
pecto e o copeiro improvisado que tiravam todo o ai:etite. ~ste 
jovem, côr de azeitona, de cabelo encaracolado, nao fazia a 
menor cerimônia, durante o serviço, diante dos olhos dos pas
sageiros, se assoava com as próprias mãos e lim~ava os ded?s 
no parapeito do navio, ou no guardanapo. Porem, o chapeu 
comprado recentemente, não tirava da cabeça. 

De todos os lados exalavam cheiros indescritíveis do canto 
da cozinha, dos passageiros suarentos, dos embarcadiços e da 
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carne salgada que, exposta ao calor e à umidade, ia lentamente 
se deteriorando. 

·O· vapor movia-se· lentamente rio acima. Raramente encon
trávamos nas margens alguma cabana perdida. Os m~radores 
com a mulher e filhos: olhavam-nos da . beira do rio imóveis 

, ' ' ate q~e o b~rco, resfolegando, desaparecia na próxima curva. 
Repetidas vezes, tanto de dia como à noite, atracávamos para 
fazer um novo carregamento de lenha. 

I'~ o segundo dia de viagem, alcançamos o Forte "Príncipe da 
Beira", um grande forte abandonado. Fôra construído há uns 
200 anos pelos portuguêses, quando os .colonizadores espanhóis 
da atual .Bolívia tentaram invadir os seus domínios. Ao lado de 
s~u~ muros em ruína se aquartela uma pequena guarnição bra
s1le1ra, em barracas de f ôlhas de zinco. Ninguém me exigia 
o passaporte. Considerariam-no um acolhimento muito pouco 
civil. / 

A~si:n que o vapor. atracou, ~s passageiros se apressaram 
e:n ir a ~erra. Poucos tinham negocios a tratar, mas todos que
r~am est~car um pouco os membros. Era aborrecidíssimo passar 
dias e dias a. se b~lançar na rêde, lendo jornais velhos, ou ro
mances sem interesse. 

Enquanto o capitão distribuía a corresnondência e os embar
cadiços carregavam lenha, os passageiro; conversavam com os 
habitantes do lugar, para os quais a chegada do navio era um 
grande acontecimento. Cumprimentavam-se conforme a hora 
do dia: "Bom dia", "Boa tarde" ou "Boa noite", senhor! Os 
conhecidos se abraçav?m com tapinhas amigáveis nas costas: 
"Con10 vai a família?" "O que há de novo no mundo" "O que 
aconteceu por aqui?" ''Sabe qual é o novo preço da castanha?" 

Em q~alquer lugar desta região, os seringueiros empregam 
suas muitas horas vagas durante o período das chuvas na co
lheita da castanha-do-pará selvagem. Pouco se falou ~ôbre a 
borracha. Reclamou-se um pouco o preço vil garantido pelos 
governos brasileiro e boliviano. 

De resto, discutiram política - para isso os meridianos são 
verdadeiros mestres. 

Deitamo-n?s nas rêdes. Os embarcadiços retiraram a pran
c~a que servia de ponte para terra. O vaporzinho seguiu esbafo
rido, ao longo da floresta virgem interminável. 

Conhecedores do Amazonas, dizem ser o Guaporé o rio mais 
bonito da região. Acham-no ainda n1ais belo no tempo da sêca, 
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quando a água reflete as margens areentas e os jacarés e · as 
tartarugas gigantes vêm ao sol e os inúmeros pássaros aquáti
cos enchem as praias. Mesmo agora, no fim da estação das 
chuvas, a paisagem era encantadora e pitoresca. A água não 
rolava turva e lodosa como a dos rios que descem dos Andes. 
As margens não estavam desmoronadas nem fechadas por 
altas escarpas, ou por escuras muralhas das florestas. A mata 
subia lentamente de arbustos e juncos baixos até o longínquo 
fundo de árvores. gigantescas, cujas copas floresciam em va
riadas côres, formando um espetáculo maravilhoso. 

Os agricultores e comerciantes de bordo pouco se interessa
vam por essa maravilha: - Veja, disse-me um colono boliviano, 
o senhor acha estas margens bonitas. Porém todo êste solo não 
se presta à cultura. Tudo é areia grossa e embaixo argila e 
11ada mais. Para se encontrar terra boa, precisa-se ir mais para 
o interior. Mas nem ali ela é tão boa como no Mamoré e 
no Beni. 

A fertilidade das margçns do Mamoré e do Beni· foi louvada 
em tôda parte. Desde tempos imemoráveis, os rios trouxeram 
consigo, como o Nilo no Egito, massas enormes de terra das 
montanhas e encheram uma grande bacia com o lôdo fertilís
simo. O suave Guaporé e seus afluentes, ao contrário, nascem 
no planalto ondulado e nas planícies de Mato Grosso, Chiqui
tos e Mojos. 

- Por que os agricultores não se estabelecem então no Ma
moré, se lá é a terra prometida? 

- Porque aqui é a melhor região da borracha. Por causa da 
borracha é que viemos para cá. Aqui realizamos grandes plan
tações e construímos nossas casas - ou o que chamamos de 
casa. Mas todos nós já percebemos que bem melhôr seria se 
tivéssemos deixado a borracha nas árvores. Hoje, aquêle que 
possui arroz, milho, feijão e mandioca é . rico. Precisamos per
correr todo o rio para obter uma dúzia de bananas, ovos, ou 
para comprar um leitão, ou um frango. Os colhedores e comer-

, ciantes de borracha, muitas vêzes, mal podem pagar as suas 
dívidas. 

Enquanto conversávamos, a noite caíra. Os passageiros ba
lançavam-se sonolentos em suas rêdes. Alguns incansáveis con
tinuavam jogando cartas. Subitamente começou um grande al
vorôço. Parecia haver algum desarranjo na caldeira. A forna
lha e a chaminé tornaram-se incandescentes. A chaminé lan-
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çava uma chuva interminável de fagulhas, que iluminavam de 
, uma maneira fantástica as águas escuras do Guaporé e a orla 

. ·da floresta. Em vão, o foguista .prêto tentava abrir a porta da 
fornalha em brasa. 

- As válvulas de segurança estão entupidas. Por certo não 
demorará e a caldeira voará para os ares. 

- Que perigo! disse um comerciante amedrontado. Há al
guns anos, houve uma explosão semelhante. Um único estron
do e num raio de cem metros foram encontrados fragmentos 
do barco e dos cadáveres. 

O jovem capitão corria desatinado para lá e para cá. Afinal 
encostou a embarcação à margem e a amarrou a uma árvore. 
Abandonar o barco era impossível. Nas margens alagadas po
dia-se fàcilmente ser devorado pelos jacarés, serpentes, ou pe
las piranhas esfaimadas. Esperamos pelos acontecimentos. Não 
voamos pelos ares. A fornalha se esfriou pouco a pouco, as 
fagulhas pararam de voar pelos ares e o mecânico de bordo 
consertou o estrago. O vapor recomeçou a funcionar. O copeiro 
nos mandou. retirar as rêdes para que pudesse arrumar a mesa 
para o jantar. 

Na noite do quinto dia de viagem dormimos em paz. Pela 
manhã, foi necessário carregar mais lenha. Os embarcadiços 
acordaram-nos. Delicadamente sacudiu-me o pilôto, um negro 
muito amável: 

- Senhor! É preciso levantar. Chegamos ao Rio Branco. 
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DEZ DIAS A REMO, PARA SÃO LUiS 

Eis-me, pois, chegado! Em qualquer lugar desta região devia 
começar a propriedade do barão da borracha do Rio Branco, 
o Sr. R. Ninguém conhecia ao certo o tamanho exato dêste 
imenso pedaço de terra, pois não havia sequer um marco es
clarecedor. 

À luz da madrugada, divisei uma barraca ampla, sem di
visórias, coberta de palmas - uma cabana sôbre jirau cons
truída a um metro acima do solo. Um brasileiro, ainda môço, 
do Pará, aí morava com sua mulher e um filho. Era, por assim 
dizer, o porteiro do seringa! de São Luís. Controlava a passa
gem dos navegantes rio acima e abaixo. Recebia o correio de 
São Luís que eventualmente chegava por algum barco do go
vêrno, ou por algum comerciante de passagem. Enfim, era o 
homem de contato entre os seringueiros da selva profunda e o 
mundo exterior. 

Soletrou a carta de recomendação que seu patrão me dera, 
à luz de uma lanterna de querosene. 

- Muito bem, disse. Quando clarear o dia, o senhor poderá 
mandar trazer sua bagagem para casa. 

Os embarcadiços carregaram mais uma porção de lenha. 
Amanhecia quando terminaram o serviço. Um dos missionários 
rezou uma missa festiva, num altar improvisado. É que era o 
dia da Ascensão do Senhor. Então o Joca deu o sinal de partida 
e pôs-se a navegar penosamente rio acima. 

- Precisarei esperar muito tempo para poder continuar mi
nha viagem para São Luís? perguntei ao Amando. Assim se 
chamava o guardião do lugar. 

- O senhor tem sorte, disse num bocejo. O mais tardar, 
numa semana, espero o barco a motor de lá. O barco fica aqui 
para o patrão, mas o pessoal volta na canoa a remo. 

- Quanto tempo levaremos rio acima? 
- Dificilmente mais de dez dias com esta altura das águas. 

Depende, todavia, da "colcha" e se o rio abaixar muito depres
sa. Já há alguns dias que não chove. 
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Já ouvira falar da "colcha" muitas vêzes. Uma camada só
lida de paus podres, grama dos charcos e vegetações aquáticas, 
flutuante, durante a sêca e freqüentemente durante as chuvas, 
cobre a superfície dos afluentes do Guaporé e retém os bar
cos, às vêzes, por dias. 

A espera na embocadura do Rio Branco foi um suplício. Dia 
e noite, sem cessar, lutava contra os mosquitos. Não podia ficar 
deitado eternamente sob o mosquiteiro. De todos os lados pelo 
chão surgiam colunas de formiguinhas vermelhas, as "formigas 
de fogo", que não tardaram a invadir tôda minha bagagem. 

- Olhe só, meu bebê, exclamou a jovem espôsa de Amando. 
Estamos picados dos pés à cabeça pelos mosquitos e "formigas 
de fogo". Mas o que podemos fazer? Afinal, de alguma ma
neira o pobre precisa de ganhar o seu pão. 

Mas o Amando não parecia lutar tão duramente pelo pão. 
Se não estava olhando para os anzóis que jogara ao rio, ficava 
espichado na rêde. O patrão mandara-lhe dois meninos índios 
como auxiliares, e êstes faziam todo serviço para o homem 
branco que, aliás, não era inteiramente branco. Cortavam ár
vores, picavam lenha que Amando vendia por conta própria 
para os vapôres. Ajudavam na pesca, cujos peixes salgados e 
secos ao sol, eram fàcilmente vendidos aos passageiros. Não 
era difícil de se perceber quem, durante a sêca, sangrava as 
seringueiras e formava da seringa as grandes bolas. 

- Donde vêm os meninos? perguntei a Amando. 
- O menor é Makuráp e o maior Tupari. 
- Tupari? Ouvi dizer que êles são selvagens e ainda ca-

nibais? 
- É verdade, mas êles vão de vez em quando para São Luís 

e êste rapaz nunca mais voltou à sua tribo. Ficou no Barracão 
e demos-lhe o i1ome de Jordão. Trabalha na embocadura há 
uns dois anos. 

- Não posso levá-lo comigo? perguntei, poderia guiar-me 
até sua tribo. 

- Não, não ... não pode ser ... respondeu; um velho pajé quer 
matá-lo e devorá-lo. Êle não quer mais voltar. Há ainda, po
rém, uns quatro ou cinco rapazes Tupari em São Luís. Um 
dêles, há pouco tempo, até levou os viajantes à sua tribo. 

- Viajantes? 
- Sim, um escritor de Buenos Aires, sua mulher, uma mé-

dica e um estudante. Ficaram aqui pouco tempo, logo segui-
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ram para São Luís. Foi nos fins de f;vereiro, s~ bem m~ ler:i
bro. Agora já devem ter chegado ate os Tupar1. Logo estarao 
de volta. 

Devia ser o jornalista com seus companheiros de viagem dos 
quais já ouvira falar na prelazia de Guajará. 

Finalmente, chegou o barco a motor com seu carregamento 
de castanhas-do-pará. 

- Sim, precisamos contar com dez dias, confirmaram os 
recém-chegados. O rio ainda está correndo muito rápido e o 
batelão é muito pesado para só quatro homens. 

A 11 de m·aio partimos. Um seringueiro boliviano se colocou 
ao timão imnrovisado. Era considerado chefe do pequeno gru-... 
po. Dos outros três remadores, um era peruano, o outro de um 
ponto qualquer do Amazonas e o terceiro, o único natural da 
região, era um rapazi11ho índio de sangue Makuráp. 

Comparado aos Rios Mamoré e Guaporé, o Rio Branco mais 
parece um grande córrego. Durante as chuvas porém transbor
da, entrando pela floresta adentro. Cria à direita e à esquerda 
grandes braços e leva tanta água que, antigamente, no tempo 
alto da borracha, os vapôres fluviais da companhia navegavam 
sem risco algum até além de São Luís. 

A floresta imensa passava lentamente por nós. Os remos ba
tiam na água num ritmo embalador, os improvisados toletes 
de madeira chiavam. Ora acompanhávamos a margem direita, 
ora a esquerda, conforme a correnteza. O rio levou-nos para 
fora da floresta, para uma imensa savana alagada. Emergiam 
das águas pequenos grupos de árvores e pontas dos capins al
tos indicando-nos o caminho. Entramos outra vez na mata. 

' Quando o sol se pôs, chegamos a uma "pascana", um lugar 
de repouso. Devido às águas altas, poucos sítios serviam para 
o per11oite. Os barqueiros, porém, conheciam bem a região. 
Onde olhos de estranhos nada viam, indicava-lhes uma árvore 
de forma especial, ou uma espécie de arbusto, o lugar ideal 
para passarmos a noite. Penduramos nossas rêdes e tomamos 
um pouco de arroz, carne sêca e café. Os remadores estavam 
exaustos pelo trabalho e a mim havia causado o sol abrasador. 
Metemo-nos imediatamente sob os mosquiteiros. 

Passados poucos minutos, um forte rosnado arrancou-me do 
sono. 

- Um jaguar! exclamei com voz contida, acordando meus 
companheiros. 
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- Onça não, murmurou o boliviano sonolento. Jacaré velho 
danado. 

Não era jaguar, mas um jacaré velho. Observara-nos das 
margens há tempo e externara a sua raiva porque não conse
guira abocanhar nenhum de nós. 

Não tínhamos tiro de bala. Mas não havia perigo de o de
mônio vir nos pegar nas rêdes. Os seringueiros conhecem bas
tante os costumes dos animais selvagens. 

- Somente é perigoso dormir no chão, sossegou-me o pe
ruano. No último verão, um jacaré agrediu um casal que dormia 
nas praias do Guaporé. Segurou o homem e queria arrastá-lo 
para o rio. Êle acordou, gritou e tentou se libertar. Não fôsse 
a mulher que lhe correu em socorro, o jacaré o teria arrastado 
consigo. Arrancou-lhe o braço dilacerado, mas o homem esca
pou com vida. 

O rapaz amazonense, não obstante, se sentiu inconfortável. 
- Dê-me dois cartuchos de chumbo grosso. Vamos fazer 

umas cócegas no velho. Assim, irá grunhir noutras paragens. 
O môço foi com minha lanterna numa mão e a espingarda 

na outra, pelo matagal, até a margem. Segui atrás dêle. 
- Veja as três corcundas! É a cabeça, cochichou o rapaz e 

atirou. Um estalido quebrou o silêncio e o monstro mergulhou , 
nas aguas escuras. 

O tiro pareceu acordar tôda a selva. Pássaros noturnos e 
morcegos esvoaçaram pelos ares. Grilos estrilaram, ouviram
se assobios semelhantes a apitos de uma locomotiva. Peixes 
saltaram no rio e uma tropa de macacos pulou assustada pelos 
galhos. Os restos da fogueira iluminavam fracamente os arbus
tos e nossas rêdes e mosquiteiros pareciam navios fantasmas 
balançando-se ao vento, em plena escuridão. 

- Não há onças por aqui? 
Um pigarro anunciava, de vez em quando, que também meus 

companheiros ainda estavam acordados. 
-- Durante as chuvas vão para o interior em sítios mais al

tos. O que podem achar aqui? Tudo está inundado, respondeu
me o boliviano. Na sêca sim, então precisa-se ter cuidado. 
Muitos já foram agredidos. 

- Bobagem, contradisse o amazonense vivamente. Nenhuma 
onça ataca um homem dormindo embaixo do mosquiteiro. 

- Você quer saber mais! A onça, à procura de .carne hu-
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mana, pega você junto com o mosquiteiro. Graças a Deus, nem 
tôdas estão atrás de carne humana. 

Um ronco, como trovão de uma tempestade longínqua, in
terrompeu-nos. Vai chover? Escutei preocupado. Não tínhamos 
tenda e a perspectiva de uma tempestade tropical era pouco 
agradável. 

- Não, não, é o urro esfaimado da sucuri. Estas serpentes, 
às vêzes de mais de dez metros de comprimento, são insa
ciáveis. Devoram porcos selvagens, tapires, veados, gente e . , 
mesmo pequenos Jacares. 

- Não me importava muito em ser agredido por uma onça. 
Mas ser esmagado por uma sucuri - o peruano arrepiou-se 
- quando nos estalam todos os ossos e a gente de tanto mêdo, 
nem pode gritar, não, assim não quero morrer! 

Às três horas o boliviano nos acordou: - Precisamos apro
veitar a frescura da madrugada, ordenou e atiçou o fogo. Ao 
meio-dia descansaremos um pouco. Ninguém suporta o maldito 
calor. 

Os remadores bocejaram sonolentos. Quando sentiram no 
nariz a fumaça do café quente, levantaram-se mal-humorados. 

Outra vez, seguimos horas a fio através da mata escura. Cada 
curva do rio, mostrava a mesma paisagem. Gigantes da mata 
virgem, torreantes, palmeiras esbeltas, trepadeiras entrelaça
das e brenhas impenetráveis. Sôbre nós, estrêlas brilhantes. 
Quando saímos da mata e entramos na imensa planície, os re
madores procuraram o Cruzeiro do Sul. Neste instante riscou 
o céu uma estrêla cadente. 

- Deseje depressa alguma coisa para si, senhor! O senhor 
não sabe que tudo o que se pede acontece? 

Começou a clarear. Paramos à margem e cozinhamos a des
j ejua. Também ao meio-dia repousamos um bom pedaço, mas 
o sol abrasador nos estragara o apetite. Continuamos a seguir 
rio acima pelas imensas curvas do Rio Branco. Só noite alta 
chegamos a outro lugar sêco. Ao descer do barco escorreguei 
e caí n'água. 

- Saia depressa, gritou o boliviano impaciente. O senhor 
não sabe que aqui está cheio de piranhas? Elas devoram num 
abrir e fechar de olhos um bom naco de carne. 

Num instante achei-me outra vez no sêco. Já ouvira falar 
dêste peixinho de rapina. Estraçalham um homem ou um ani
mal em alguns minutos, com seus dentes afiados como navalhas. 
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Ainda por três dias, navegamos rio acima. Alguns bôtos 
nos seguiam. Punham o nariz para fora da água, bufavam e 
mergulhavam em elegantes movimentos. Aqui e ali, meus com
panheiros descobriam a ponta do focinho, ou o brilho dos olhos 
de um jacaré. 

Inúmeros pássaros voejavam sôbre o rio e a savana inunda
da. Patos silvestres e outros palmípedes procuravam alimento. 
Sôbre árvores isoladas balançavam-se seriemas e longirrostros 
aquáticos menores e em tôdas as curvas avistávamos frangos 
selvagens de espécies várias. Não houve um dia em que um 
dos remadores não acertasse um tiro num ou dois patos selva
gens. Assim, não dependíamos só do peixe sêco, que já come
çara a bichar. 

Quando o sol queimava demais, descansáva1nos à sombra nas 
margens, abria-se o saco de farinha e preparava-se um chibé 
com água e açúcar. Eu achava o chibé com gôsto de água com 
açúcar e serragem, mas a gente se acostuma a isso. Debicá
vamos milho e amendoim torrado, e casta11has-do-pará. 

Meus companheiros proseavam sem interrupção. Também o 
perua110 e o boliviano falavam o português quase melhor do 
que o espanhol, pois já trabalhavam h.á muitos anos no Brasil. 
Sempre. que moços solteiros conversam, a prosa cai sôbre tlm 
tema inesgotável e inevitável: a mulher. Na canoa acontecia a 
mesma coisa. Os remadores falavam abertamente nas suas 
aventuras e experiências e criticavam o passado agitado assim 
como a conduta presente das raras mulheres dos seringais com 
pouco respeito e sem a menor discrição. 

- I-Ie, peruano, diga a verdade! Você anda atrás da Justini
nha. Se não, para quem você leva todos os sábados aquêles 
vidrinhos de perfume? 

- Em São Luís há muito que não há mais perfumes. A Jus
tina é apenas uma isca. Seu pai só quer negociar com ela. Os 
malditos índios são mais espertos do que nós. A mim a coisa 
não vai como ao Velardo ! 

Os rapazes arrebentavam em gargalhadas. Até o indiozinho 
• sorria. 

- Como foi com o Velardo? 
- Deu uma espingarda ao pai da J ustina em troca da filha. 

Mas assim que o índio ganhou a arma, a filha fugiu do V elardo. 
Agora êle não possui nem arma nem mulher. E o índio ri com 
a pança cheia. Logo oferecerá a filha a um outro bôbo . 
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Chegada a São Luís. Da beira do rio uma escada de pranchas leva à casa tôsca de palmas, 
sede da administração da emprêsa da borracha. A borracha é ainda o capital da região 
<lo Amazonas. Vindos dos remotos afluentes, os pesados fardos são embarcados rio abaixo. 
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Primeiro encontro com os índios Tupari. tles esperam 
ser pagos, pelos brancqs, corn um machado ou uma faca. 

Os Tupari escutam vozes e melodias misteriosas no rádio. 

--

• 

O govêrno se mete em tudo hoje em dia. Bem podia man
dar que cada patrão mantivesse um bordel para seus emprega
dos. Assim, não precisaríamos correr atrás das mulheres de 
nossos vizinhos, ou regatear com um índio a compra de suas 
filhas tão feias. Nas grandes cidades existem bordéis. Isso é a 
prova de que não é imoral. 

- Não adiantaria! Quanto tempo você acha que as môças 
ficariam no bordel? Nem quinze dias! Logo teria cada uma seu 
amante - e os outros que ficassem sem nada ... 

- O melhor seria cada um ter sua mulher! Mas qual môça 
iria com um pobre seringueiro morar no mato com onças e 
queixadas? As môças querem ficar na cidade, ir tôda semana 
ao cinema, tomar sorvete. Quer a gente levá-las embora, só se 
f ôr para o Rio de Janeiro. Manaus ainda é muito pouco. Ima
gine, então, ir com um seringueiro para a floresta, é de se rir. 

No quinto dia de viagem, chegamos a um povoado, "Morro 
Pelado". Três ranchos sôbre estacas, de índios, operários da 
emprêsa de borracha. 

Saltamos em terra. Perto de um barracão de carpinteiro e 
uma engenhoca primitiva, fumegava num moquém uma anta 
recentemente caçada. 

- Boa tarde! Saudou-nos Alfredo, o chefe, pondo de lado a 
enxó. Estava consertando uma cánoa reboque de seu patrão. 
Diversas mulheres estavam sentadas no chão. Achegaram-se 
tímidas e me estenderam a mão. Alfredo olhou desdenhoso para 
uma delas. 

- Esta é a minha mulher ... uma índia. Meus pais o eram 
também; mas eu sou um caboclo civilizado. 

Alfredo empertigou-se orgulhoso. Era índio do Rio Mequens 
ou Corumbiara, mas aprendera em Guajará o ofício de car
pinteiro. 

- Já trabalhei em Guajará e na Bolívia, prosseguiu cheio 
de si, lá aprendi também o espanhol. 

Não sabia, porém, nem escrever nem ler. Sua casa não podia 
ser mais maltratada. A mais suja e desarrumada que vi durante 
a viagem. Numa barafunda estavam na cozinha, caídos, depen
durados ou en1 pé, arcos, flechas, espingardas, roupas em an
drajos, balaios, penas de pássaros, latas vazias de todos os ta
manhos, cabaças, couros de porco, 11m.a pele de onça, potes e 
tigelas de barro, pratos de fôlha esmaltada importados, carne 
fresca e sêca, sôbre as quais as môscas voejavam, mandioca, 
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mamão, bananas, um monte de amendoim, sapatos de borra
cha, um urinol amolgado, cascas de ôvo e escamas de peixe, 
uma velha mala de mão, um balde, garrafas opacas de óleo. 
Entre tôda essa confusão malcheirosa, descobri meus talheres 
e pratos que o zeloso indiozinho trouxera para a próxima re
·feição. 

Ficamos todo o domingo em Morro Pelado. Tínhamos ven
cido metade do caminho e os remadores bem mereciam um dia 
de descanso e mais farta alimentação. 

- Os caboclos nunca passam fome, disse o boliviano. Sempre 
encontram nas suas roças alguma coisa para morder. Só nós 
brancos somos preguiçosos. Esperamos que nos enviem farinha 
do Pará, conservas do Rio de Janeiro, ou mesmo da América 
do Norte. 

- Êstes índios parecem ser gente muito amável! disse eu 
tocando um enxame de môscas do meu prato. 

- Nem sempre, esclareceu-me o boliviano. Veja só, o Este
ban, por exemplo, aquêle barrigudo de sorriso bondoso. Aquela 
mocinha bonita de vestido vermelho é sua espôsa. O vestido 
pertencia a um patrício meu: êle morreu. 

- Como se deu o fato? 
- Muito simples. Meu patrício correu atrás da mulher do Es-

teban e a levou para a sua colocação. O Esteban não disse uma 
palavra. Pensávamos já ter esquecido da mulher. Um dia, en
tão, entrou no rancho do meu patrício armado de arco e flecha. 
:t:ste não teve tempo de carregar a espingarda .. Correu para a 
porta e quis fugir. Este ban ergueu o arco e lhe lançou duas 
flechas nas costas, tirou sua mulher do rancho e a trouxe de 
volta para casa. O que devíamos fazer? Tiramos as flechas do 
corpo do morto e o enterramos. 

Na segunda-feira, tomamos a canoa e partimos do "Morro 
Pelado". Outra vez, recomeçou o remar interminável. 

- Uma ubá vem descendo o rio! anunciou o pilôto. Vinha 
se aproximando de nós um monóxilo (barco de uma só peça de 
madeira). Logo vi se tratar do grupo de viajantes que se havia 
embrenhado na mata, até os "selvagens", o jornalista, sua mu
lher, seus dois companheiros e um índio que tomaram como 
guia. 

Ambos os barcos atracaram. Cumprimentamo-nos. Os viajan
tes contaram suas peregrinações pelas matas virgens do alto 
Rio Branco. Foram realmente até . os Tupari; e trouxeram de 
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lá trinta carregadores. tstes trabalhavam ~gora em .são. ~uís 
·á estavam cientes de que outro "doutor os queria v1s1tar. 

e bonversamos durante uma hora, depois nos despedimos. A 
ubá desapareceu rio abaixo e nós remamos para frente, contra 
a correnteza. Dia após dia, víamos, de am?os os lados, densas 
florestas virgens. De vez em quando, passavamos por cabanas 
de seringueiros. Em tôdas as partes, se preparavam para a 
colheita. 

À tarde do dia 21 de maio, alcançamos, finalmente, a nossa 
meta. Viam-se algumas canoas às margens do rio. Escalava-se 
0 barranco íngreme por uma escada de paus toscos :pesados. E~ 
cima do barranco, erguia-se uma casa de pau-a-pique, preca
riamente revestida com barro avermelh~do, coberta de pa~as. 
Era a casa da administração de São Luis, o centro do sermgal 
do Rio Branco. 
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PRIMEIRO ENCONTRO COM OS HOMENS NUS 

Subi os degraus. Em cima, esperava-me de pé, um môço mais 
ou menos de minha idade, com cabelos louros ondulados e enér
gicos olhos azuis. 

- "Guten Tag, Herr Angele ! " saudei-o em alemão e aper
tamo-nos fortemente as mãos. 

-- Seja bem-vindo! Nós o esperávamos h.á muito tempo. A 
carta de recomendação do patrão já chegou há umas três se
manas. Pensei que o senhor se tivesse perdido. 

Angele acenou para os remadores que subiam do rio, arfan
do, com minhas bagagens. 

- O senhor deve estar com uma fome de morte, disse, le
vando-me consigo. A cozinheira preparará logo qualquer coisa. 
Mas o senhor tem de contentar-se com o pouco que temos. Es
tamos passando os sete anos magros. 

Subimos três degraus e entramos na casa da administração. 
- Desculpe-me um momento, preciso ir à cozinha para ver 

se tudo vai bem. Ponha-se à vontade na rêde. 
Tinha tempo para observar o que me estava à volta. Um 

grande celeiro de primitivas paredes de pau-a-pique, teto de 
fôlhas de palmeira, o todo subdividido por tabiques formando 
dois quartos, cozinha, um canto para o escritório, depósitos de 
mercadorias e uma venda. O soalho era feito de troncos ra
chados de paxiúba que se vergavam a cada passo. O solo dos 
outros quartos era de terra socada. Nenhum dos aposentos era 
forrado e as janelas tinham uma tela contra os mosquitos. Isto 
era o "Barracão", o prédio da administração da emprêsa de 
borracha do Rio Branco, um reino só Deus sabe de quantos 
quilômetros quadrados, que continha uma fortuna de milhões 
em borracha, castanhas-do-pará, madeira de lei e plantas me
dicinais, cuja exploração mal havia começado. 

Os remadores empilharam minha bagagem ao longo da pa
rede. Através da porta aberta, começou a entrar um cheiro 
apetecedor. 
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Jantei na cozinha enfumaçada, onde uma boliviana pequena 
e· curvilínea trabalhava ao pé de um fogão de barro; :um ·me
nino índio trouxe a comida. Examinou-me criticamente· e cón• 
tiriuóu a descascar grandes tubérculos. Dois papagaios faziam 
ginástica à janela, gritavam palavras incompreensíveis e davam 
gargalhadas. 

Angele perguntou pelos seus conhecidos de Guajará e pelos 
acontecimentos da minha viagem. Havia muito para contar, mas 
eu tinha outros pensamentos na cabeça. 

- Os Tupari ainda estão aqui, ou já voltaram para a flo
resta? 

-- Não se preocupe, estão ainda aqui. E oxalá que perma
neçam ainda por muito tempo, respondeu-me o suábio. Estão 
agora no outro lado do rio ocupados com a colheita do arroz. 
Hoje à noite o senhor os conhecerá. 

- Como se deve tratar com êles? 
- O senhor logo verá por si mesmo. São boa gente. E tra-

balham. Seria difícil para mim se não viessem a tempo. Aqui há 
muito trabalho e muito pouca gente. · 

- Quantos Tu pari estão aqui? 
- Trinta homens. Parece ser todo o resto da tribo. Os Tupari 

devem ter diminuído assustadoramente nestes últimos anos. O 
Sr. Regino lhe poderá dar melhores informações sôbre êste 
assunto. Êle é o próprio pai dos índios de São Luís. Foi mesmo 
até as malocas dos Tupari. É um homem útil para o senhor. Se 
o senhor se der bem com êle e com o Alfredo, então sua em
prêsa não falhará. 

- Quem é Alfredo? 
- Uma espécie de capataz nas nossas plantações, um índio 

Makuráp, filho de um chefe e pajé muito temido. Precisamos 
de um caboclo assim para lidar com os índios. Nós não podemos 
com êles. O Alfredo se dá bem com o pessoal de diversas tri
bos. Temos aqui J abuti, Wayoró, Arikapú que às vêzes vêm 
trabalhar e agora estão aqui os Tupari. Todos compreendem 
um pouco da língua Makuráp que é, por assim dizer, a lín
gua internacional daqui. Como o inglês é no mundo. Muito 
poucos índios compreendem o português e, geralmente, não o 
sabem falar. 

Restavam-me ainda milhares de perguntas, mas Angele foi 
chamado para um outro assunto qualquer. 

Comecei a arrumar minha bagagem. Separei o que tinha fi-
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~ . cado mofado e úmido durante a viagem. Caía a noite. Ao calor 
do d~a, se sucedeu um frescor agradável, que dava ao corpo 
s_uado arrepios desafogantes. 

Subitamente, abriu-se a porta de fora. Entrou um índio nu, 
armado de arco e flecha. Olhou cautelosamente e depois diri
giu-se a mim. Entrou um segundo atrás dêle, mais um, enfim, 
uma tropa tôda entrou e me rodeou. 

Eram os Tupari. Há semanas, meu único desejo era encon
trar êstes habitantes da mata virgem. Ei-los agora diante de 
mim. Tudo fôra tão inesperado e autêntico que me parecia 
inacreditável. 

Angele contara aos índios que um "doutor" viera para visi
tá-los em suas malocas. Tinham vindo para conhecer o desco
nhecido. 

Um homem atarracado, com um rosto sério e ousado, che
gou-se a mim e me olhou dentro dos olhos. Bateu com a palma 
da mão no peito e falou num português quase incompreensível: 

- Aqui capitão! 
Depois, pôs a mão sôbre meu peito, num gesto indagativo e 

disse: Aqui? 
Queria saber como me chamo. 
- Francisco, respondi-lhe e fiquei tão aparvalhado como um 

meninão nos exames escolares. 
- Pransico ... Pransico ... o capitão experimentou repetir o 

meu nome. 
Sorri-lhe afirmativamente. Êle, porém, não mudou de ex

pressão. Parecia não gostar de brincadeiras. Examinou-me com 
a testa franzida. Tentei enfrentar seu olhar. Comecei a me sen
tir mal à vontade. 

- Tabaco, disse o homem sêcamente e apontou para as mi
nhas malas. 

O bispo da prelazia de Guajará me avisara ser o primeiro de
ver dos brancos quando se encontram com índios, lhes oferecer 
fumo. 

Procurei depressa nos meus caixotes um molho de fumo, um 
terçado, papel de cigarro e fósforos e estendi-os ao índio. Êste 
picou ràpidamente o fumo em camadas finas, apertou as miga
lhas nas mãos, enrolou-as hàbilmente no papelinho e o acendeu. 
Os outros seguiram . seu exemplo. 

Recuperei-me do primeiro susto. Os rapazes nem pouco me 
assustaram com sua entrada intempestiva. Estava, finalmente, 
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entre "índios selvagens". Alguns miravam as minhas coisas que 
estavam em parte abertas no chão e sôbre as cadeiras, com uma 
curiosidade sem disfarce. Outros se aproximavam de mim sem 
mêdo, outros, ainda, punham os braços nos meus ombros, rindo 
numa careta. 

- Aqui bom, Totô bom! 
Assim externavam sua impressão de que eu era um bom ca

marada. Tagarelaram entre si num linguajar incompreensível, 
indicavam isto e aquilo, faziam seus comentários e riam. Eu não 
queria trair minha curiosidade. Olhava discretamente para 
aquelas figuras singulares. Eram perto de vinte índios. Alguns 
jovens ainda, outros já traziam fios brancos no queixo e nos 
lábios. Quase todos eram pequenos, alguns esguios,. poucos de 
compleição forte e robusta. 

O homem sério que se apresentara como capitão, era o 
único que trazia calças. Os outros estavam nus, só com uma 
fôlha amarela que lhes cobria o pênis. Tinham furados o nariz, 
lábios e lóbulos das orelhas. Através do orifício do septo na
sal traziam um canudo da grossura de um lápis, ou um bastão
zinho colorido que quase lhes tapava as fossas nasais, tornan
do-as mais abertas. Espetavam nos lábios pedacinhos de pau 
finos, longos como metade de um fósforo, ou então espetavam 
dois espinhos de porco-espinho. Nas orelhas ostentavam brin
cos bonitos de pedacinhos de madrepérola e contas de vidro. 

Alguns tinham à cintura um cinturão de pequenas contas 
negras. Todos, porém, tinham o corpo pintado, de alto a baixo, 
com pintas e riscos pretos ondulados. Alguns traziam também 
o rosto pintado, só que os riscos eram feitos de maneira mais 
artística. O cabelo era escorrido e quase prêto. Os homens re
partiam-no ao meio e a alguns o cabelo chegava até quase aos 
ombros. Os mais moços apresentavam uma espécie de penteado 
pônei. Não vi em nenhum dêles sombra de sobrancelhas, barba 
ou qualquer outro cabelo no corpo. 

O sol desaparecera, porém os meus hóspedes não davam sinal 
de despedida. Ao contrário. Acocoraram-se ao chão, ou se sen
taram sôbre meus caixotes. Olhavam-me sem parar. 

Como poderia entretê-los? Corri os olhos pela minha baga
gem. O rádio? 

Sim, por que não o rádio? Desembrulhei o aparelho, liguei a 
bateria e comecei a girar os botões. 

- ... se va el caimán, se va el caimán, se va a la Barran-

39 



quilla ... soou através da caixa. Uma estação sul-americana irra
diava uma alegre música de dança. O efeito não se fêz esperar. 
Os índios foram .tomados de um entusiasmo que nunca esperei. 
Começaram a cochichar e discutir. Olhavam para o aparelho 
excitados. Roídos pela curiosidade, achegaram-se a êle. Agar
raram suas armas e se puseram a sapatear compassadamente, 
para diante e para trás. 

Sentia-me feliz e não radiava menos alegria do que os índios. 
O rádio, pois, agradava. 

Antes de a escuridão ser completa, os visitantes partiram, um 
depois do outro. Decerto sentiam fome. 

- Embora! disse o cacique. Era uma das poucas palavras 
brasileiras que aprendera. E com arco e flecha, marchou im
ponente para a porta de saída. 

- Você, velho maganão, disse para mim mesmo, queira ou 
não, me levará até sua tribo. Ah, se pudesse saber o que se 
passa atrás de sua cara séria como a morte! 

Acendi minha lâmpada de querosene e pus-me a enxotar 
os mosquitos que enchiam a sala de zumbidos suaves. 

A lua já estava alta no céu quando Angele voltou. Seguimos 
então pela floresta virgem por um caminho largo recém-corta
do, para a pequena povoação fundada havia pouco tempo a 
dois quilômetros do rio. 

- Precisamos manter os índios separados dos civilizados. 
Êles não têm a menor idéia de que cambada má são os cha
mados civilizados. Houvesse aqui somente índios, o trabalho 
seria outro. Êstes caboclos são a melhor gente do mundo, en
quanto não entram em contato com algum malandro branco ou 
prêto. 

Saímos da floresta e entramos numa clareira. À direita via-se 
uma plantação nova e acima de nós, a luz pálida da lua ilumi
nava algumas choças. Diante delas estavam acocorados os Tu
pari. Alguns caboclos estavam também à volta. 

Subimos os degraus de uma cabana erigida sôbre jirau. Uma 
lamparina a óleo iluminava parcamente o interior. 

- Boa noite! cumprimentou o administrador. Alfredo está 
aqui? 

Uma môça ergueu-se na semi-obscuridade. Uma criança que 
mais parecia um macaquinho, lhe sugava o peito. 

- Êle voltará logo, foi tomar um banho rápido, - disse em 
bom português, - não querem sentar-se? 
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- Não, esperamos aqui fora, respondeu Angele. Boa noite! 
~ Veja.o senhor esta mulher, continuou em alemão. É uma 

índia puro sangue, mas não o quer mais ser, agora é uma "ci
vilizada~', seu marido, o_ Alfredo, também pensa do mesmo 
modo. Ambos cortam o cabelo curto e o repartem do lado. Que
rem vestir-se com as melhores fazendas, tomar o seu cafêzinho 
umas tantas vêzes por dia como os senhores de Guajará e ficam 
sentidos quando alguém se refere ao seu passado índio. Seus 
pais viviam ainda como selvagens. Referem-se a êles como nós 
aos nossos antepassados que ainda saltavam de galho em galho. 
Contudo, Alfredo, ainda, tomou parte num massacre que houve 
há alguns anos. Logo mais, lhe contarei o ocorrido. Mataram 
todos os brancos de São Luís. 

Alfredo terminara seu banho e voltava do ribeirão. Asseme
ll1ava-se perfeitamente aos milhares de habitantes das aldeias 
tropicais. Ninguém o poderia tomar por filho de um chefe te
n1ido. 

- O doutor quer morar com os Tupari em suas malocas, 
assim que êles regressem, disse o administrador. 

- Bem, respondeu o índio e me olhou fixamente. 
- O que os Tupari pensam sôbre o caso? perguntei interes-

sado. Os índios nus ouviam nossa conversa a distância. O chefe, 
em pé, parecia estar melancólico, ou mergulhado em pensa
mentos profundos. Alfredo trocou com êle algumas palavras em 
sua língua. 

- O que disse o capitão? perguntei. 
- Nada, senhor! 
Angele deu ao Alfredo algumas ordens sôbre o trabalho do 

próximo dia. Tratava-se da colheita do arroz e da fabricação da 
farinha. Os seringueiros haviam começado seu trabalho. Sua 
necessidade de arroz descascado e farinha de mandioca torrada 
era grande. Voltamos ao barracão. 

- Todos aqui me chamam de "doutor", mas não o sou! 
- Aqui, são chamados doutor todos aquêles que percorrem 

a mata virgem não em negócios de borracha mas para fins de 
estudo ou por outro qualquer motivo incompreensível, escla
receu-me Angele. 

Ao brilho da lâmpada de óleo, conversamos até tarde da noite 
e bebemos uma garrafa de vermute que o patrão mandara a 
seu administrador. Quanto dois europeus, numa noite em plena 
floresta, não haviam de se contar? Nunca nos havíamos visto 
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antes. Mas um encontro na solidão torna os homens sentimen
tais. Sente-se a incerteza da existência e está-se, repentinamen
te, tomado de um impulso de confessar segredos há muito tem
po cuidadosamente escondidos. Talvez que então continue vivo 
algo de nós, caso a mata virgem traiçoeira não nos solte mais. 
Não pode haver indiscrição, pensa-se, e a gente se sente tão 
longe da turba curiosa e palradeira. 

A história do meu novo amigo levou-nos de sua cidade natal 
Biberach, para Hamburgo e de lá para o Pará e Manaus. Êl~ 
foi enviado a Guajará como guarda-livros pela casa comercial 
Koehler. Veio a guerra. Angele escapou para a floresta e tra
balhou como administrador de um barracão no Rio Corumbiara. 
Estava no .Rio Branco há dois anos, esperando ajuntar. um pe
queno capital e voltar para a civilização. 
~ A garrafa se esvaziou e a luz está se apagando. Amanhã 

é dia de trabalho, terminou o suábio. O velho sabe bem porque 
colocou aqui um administrador alemão. Outros barões da bor
racha ganharam milhões de cruzeiros durante a guerra. Ove
lho, então, estava diante da falência. Seus administradores não 
prestavam e eu tive de desatolar o carro. Agora as coisas vão 
melhor, mas já estou cq.nsado com a luta. 

Sentíamos frio. A noite tornara-se muito fresca. Os mosqui
tos zumbiam incansáveis. Nem a fumaça dos nossos cigarros os 
espantava. Estendemos o mosquiteiro sôbre minha rêde dese-. ' Jamo-nos um repouso reparador e dormimos. 

No dia seguinte, conheci o Sr. Regino. Era mineiro, tinha o 
r~sto ~scuro, c~belo encarapinhado que começava a branquear. 
Viera Jovem ainda para o Amazonas, como foguista de um na
vio. A floresta lhe agradou mais do que as cidades do Sul. 
Assim tornou-se mateiro; casou-se com uma índia e tinha três 
filhos. Não era negociante, senão, teria ganho muito dinheiro 
com sua operosidade e seu conhecimento da floresta. 

Sua presença em São Luís tornara-se indispensável, porém, 
por uma outra qualidade. Era amigo dos índios. Gostavam dêle 
e o respeitavam como a um pai. Enquanto os administradores 
se s~cederam no barracão, estava êle sempre presente como 
mateiro e capataz, .sempre protegendo os índios contra os abu
sos dos seringueiros. Tornara-se um dos seus, embora mal fa
lasse nem en~endesse uma palavra da sua língua. 

- Quanto tempo os Tu pari ainda ficarão aqui? perguntei 
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preocupado. Um belo dia podem desaparecer e eu fico aqui 
plantado com minha bagagem. 
. _ Não tenha receio, disse êle rindo. Os Tupari só irão em
bora quando eu mandar. Sossegue. Temos ainda três semanas 
de trabalho. Há ainda muito arroz a ser colhido, e a casa nova 
da farinha está apenas começada. 

- O que o senhor acha de eu ir sozinho aos Tu pari? 
- Pode fazê-lo sem receio nenhum, disse Regino. Há alguns 

anos estive lá com um caboclo e êles me receberam cordial
mente. Mataram algumas galinhas e um pato para mim. No 
mais, possuem grandes plantações de milho, aipim, cará, amen
doim e também bananas. Não se passa fome. Levei comigo café 
e açúcar também. É que não bebo chicha e não como as porca
rias dos índios. Lagartos, besouros, carne de macaco e cobras, 
que nojo! Não precisamos com~r vermes se não quis~r~os, c~n
tinuou o Sr. Regina. Os Tupari sabem que temos hab1tos dife
rentes. Já receberam mais de uma vez visitas de brancos. 

- Quantas vêzes? interrompi. 
- Podem-se enumerar. A primeira foi de um empregado do 

barracão. Foi o primeiro branco a conhecer os Tupari. Só sabía
mos serem êles amigos dos Makuráp que trabalhavam com os 
seringueiros do Rio Colorado e que também aparecem aqui em 
São Luís. Trouxe consigo um punhado de Tupari que logo de
sapareceram na floresta. Depois foi o "doutor alemão", um ex
plorador. O Sr. Angele sabe seu nome. Foi com uma turma in
teira de caboclos e índios semi-selvagens até os Tupari, e 
trouxe outra vez, uma tropa dêles. Tinha-se então um sagrado 
pavor 'dêles. Dizia-se serem guerreiros selvagens e cani~ais. 
Precisava-se, porém, de novos trabalhadores. As outras tribos 
morriam com grande facilidade. A tosse não deixou quase nin-

, . 
guem vivo. 

- Desde então vêm os Tu pari de sua própria vontade? 
- Às vêzes vêm por si mesmos, mas depois ficam dois ou três 

anos sem vir. Numa dessas ocasiões parti pessoalmente e bus
quei-os para um trabalho urgente. Levam-se sete a oito dias 
para chegar às suas malocas. Primeiro, vai-se até Tomás An
tônio, depois até mais outras cabanas dos J abuti e por fim até 
os Arikapú. Êstes conhecen;i o caminho que vai até os Tupari. 
Levaram o Pedro quando êle estêve lá há uns três anos. 

- Pedro? 
Sim, ainda não o viu? O antecessor do Sr. Eugênio o man-
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dou aos Tupari para arranjar trabalhadores. Estávamos, nessa 
ocasião, construindo o novo barracão. Devia êle então acom:. 
panhar também o escritor de Buenos Aires. Fale o senhor mes
mo· com o Pedro. É aquêle negro lá que está torrando farinha·. 

Pedro trabalhava numa grande assadeira de cobre de quase 
dois metros de diâmetro. Mexia a farinha crua, esbranquiçada 
de mandioca, com um colherão do tamanho de uma pá de remo. 
Ao lado, achava-se um monte enorme de raízes de mandioca. 
Ao redor, alguns rapazes índios Tupari de cócoras descasca-

, ' ' vam as raizes com facões rombudos. Os tubérculos descascados 
erai:i postos de môlho numa gamela grande, cheia de água até 
a boca. Outros rapazes giravam a manivela duma máquina de 
moer ou picar, cujos dentes agudos reduziam os tubérculos a 
uma papa. 

- ~ senhor :iu~ca viu como se faz farinha? O negro perce
beu. minha curiosidade. Não posso sair daqui, senão esta joça 
queima. Coloca-se a papa na prensa. Veja como o caldo escorre 
para baixo. Contém veneno. Precisa-se retirá-lo senão a fa-
rinha não pode ser comida. ' 

- 1:1ªs já comi muita mandioca sem tirar o veneno, respondi. 
- E uma outra qualidade de mandioca, a macaxeira, que no 

Sul chamamos de aipim. Os bolivianos chamam~na de "yuca". 
Esta não é venenosa, mas não serve para a nossa farinha. É ado
cicada. Comemos iúca assada ou frita, mas não como farinha. 

· Alguns Tupari trouxeram balaios cheios de raízes e despe
jaram-nos na grande pilha, 

- O senhor conhece as malocas dêstes índios? perguntei ao 
negro. 

- Ah, sim, muito bem. Há dois anos estive lá com o Seve
rino. Não o encontrou no Rio Branco? 

' 
- Não que o saiba. Como lhe correram as coisas com os 

Tupari? 
- Muito bem. Respeitam os civilizados. Mas, ainda assim, 

nem sempre nos sentimos bem seguros. Acho que ainda comem 
carne h~mana. Vi a um canto de uma choça, um montão de 
oss~s. Nao eram de anta nem tampouco de queixada. Eram 
muito grandes para serem de macaco. Só podiam ser de gente. 
Por precaução, dormia com minha espingarda carregada nos 
braços. Só o diabo sabe o que pode acontecer à gente numa 
destas malocas. Afinal de contas, são selvagens. E se devoram 
a gente, não há quem lhes peça satisfação. 
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- O senhor acompanhou também o escritor de Buenos 
Aires? 

- O administrador queria que eu o acompanhasse. Mas 
quem pode viajar com tal companhia? murmurou o negro aca
brunhado. Pergunte ao Regino ! Os índios tinham de carregar 
tôda a bagagem pesada e os senhores nada trouxeram com que 
pagar o serviço. Imagine só: ao André ofereceram em pa~a
mento uma caixa de fósforos como se fôsse um selvagem. Riu-' . 
lhes na cara. tle é índio, mas também é um seringue1ro op~-
roso e tem mais caixas de fósforo do que necessita - ademais, 
não. viajo numa caravana onde uma mulher dá ordens. 

- Então o senhor não foi até os Tupari, esta vez? 
- Nã~, desgostei-me. Mas o, J~ão Tupari ~os. Arikapú ~inal-

mente levaram os viajantes ate la. Agora os mdios se q~eixam. 
Deram aos viajantes uma porção de flechas, arcos, brincos e 
sabe Deus lá quanta coisa, ainda por cima carregara:n-lhes a 
bagagem até cá e receberam quase na~a em tro~a. Nao se es
pante se os índios estiverem agora meio desconfia~os. 

Depois de um pequeno silêncio, continuou: - Mais longe ~as 
malocas dos Tupari, deve existir ainda o resto d~ uma t~ibo 
que é inteiramente selvagem. Mais longe ainda, ha uma tribo, 
os Kuairu, que ainda não viu branco algum. , . . 

Tôdas as noites, depois do trabalho e tambem ,..ªº meio-dia, 
ia ao acampamento dos índios e se11tava-me c.om eles nas suas 
choças sem janelas. Levava sempre num saquinho um ~om pu
nhado de fatias de banana fritas em gordura e as repartia entre 
os índios. Esta gulodice lhes era especialmente apetitosa. 

Alguns dos homens nus mal me davam aten~ão. Silen~iosos, 
balançavam-se em suas rêdes, ou assavam espigas de milho e 
raízes de aipim nas pequenas fogueiras. Outros, no entanto, 
sentavam-se perto de mim familiares e ten~avam falar al~umas 
palavras em português que haviam apr~ndido em s~a~ ~1ag~n~ 
a São Luís. Mesmo assim nosso entendimento era dificil. Tirei 
do bôlso um caderninho de notas e uma caneta-tinteiro e êles 
compreenderam o que eu queria. Imitei o capitão quando me 
perguntara pelo nome. _ ,.. · 

- Aqui do~ô. Fr~nci~co,, di~se, p~11do ,ª palma da mao ~.obre 
0 peito. Depois mdiquei o indio mais prox1mo e perguntei. 

- . Aqui - como chama? . 
- Amérava, foi a pronta resposta. Anotei o :iom~ n? meu 

caderno e tentei repetir a palavra. Quando acertei, os indios as-
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piravam o ar profunda e audivelmente, o que queria dizer sim, 
assim está certo. 

Indiquei minha cabeça. Amérava pegou a sua com ambas 
as mãos e disse: 

- Vápaba ... Vápaba ... 
Repeti e outra vez aspiravam o ar para confirmar que eu 

estava no caminho certo. Riam e se divertiam com a lição. 
Continuamos: vápaba-hab, cabelo; vamsi, nariz; vepa, ôlho; 

e assim até os dedos dos pés com suas unhas. 
Tirei o pente do bôlso. Meu professor não perdeu um mi

nuto, tomou-me o pente das mãos e começou a se pentear. De
morou um tempão na operação, pois era muito minucioso. Des
de quanto tempo não se teria mais penteado? Queria recuperar 
o tempo perdido. 

Êle, porém, não estava satisfeito. Levantou a mão aberta, li
geiramente em concha, diante do rosto e mirava atento. 

- Toab mãka ! disse e estendeu-me a mão. Compreendi, 
queria um espelho para admirar seu penteado. Dei-lhe o es
pelhinho que trazia no bôlso. Olhou-se atentamente e endirei
tou o repartido. Por fim, achou-se suficientemente bonito, arre
ganhou a bôca numa c,areta e devolveu-me o pente, dizendo: 

- Ampae ... o que significava pente. Devolveu-me também o 
espelhinho e falou claramente: 

- Toab ... com certeza queria dizer espelho. 
Assim, aprendi as primeiras palavras de Tupari. Muitos sons 

não eram fáceis de imitar e mais difíceis de escrever. O traba
lho, porém, recompensava. 

Passados uns oito dias, foi quando levamos um grande susto. 
Era domingo cedo e eu ainda repousava na rêde. No quarto 
vizinho, ou por outra, atrás do tabique que separava o meu 
canto de dormir do outro canto, ouvi o administrador dar um 
salto de sua cama. 

- Não, não, gritava excitado. Levantei-me imediatamente. 
O que havia? A casa tôda se enchera de índios nus. Um assal
to? Não era muito provável. 

Não, vocês não vão embora. Cláudio, depressa, vá buscar o 
Sr. Regino! gritava Angele. 

Era o seguinte. Lá estavam os Tupari prontos para partir, 
com suas rêdes enroladas e as provisões envolvidas em cêstos 
trançados. . 
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Regino chegou num minuto. Começou uma discussão viva. 
Um dos índios mais moços sabia bem o português. Êle dirigia 
a conversa. 

- Não, trabalhar, não ... Tupari embora ... para maloca ... aqui 
ruim, ter fome ... argumentava atabalhoadamente. 

Regino pôs-se no meio: 
- Vocês não vão embora, estão ouvindo! Os Tupari sempre 

receberam aqui bom pagamento: machados, calças, camisas, sal, 
tabaco. Primeiro construímos a casa da farinha. Logo chegará 
o patrão com o motor e trará muitas coisas para vocês. Depois, 
i)oderão ir embora. 

- Mentira! exclamou o índio muito zangado. O patrão não 
vem e trabalharemos de gr~ça. 

Troca de palavras azêdas. - Angele, excitado, andava de lá 
para cá, lançando algumas palavras no meio da conversa para 
reforçar a promessa do Sr. Regino. Eu esperava o resultado da 
contenda com muito interêsse. Se os Tupari fugissem, o que 
seria de mim? Ainda não estava pronto para a partida. 

Finalmente, pareceu ter-se chegado a um acôrdo. Dez ho
mens, entre êles o cacique W aitó, ficaram firmes em voltar 
para casa imediatamente. Os outros resolveram ficar para ter
minar o trabalho iniciado. 

O cacique aproximou-se de mim. Mirando-me fixamente nos 
olhos, disse: · 

-· Aqui - capitão embora maloca. Olhou-me indagativo. 
Iria com êle, ou partiria com o segundo grupo? Expliquei-me 
com poucas palavras e muitos gestos que ficaria e iria à sua 
maloca com os outros Tupari e lá beberia muita chicha. 

Os dez índios receberam umas poucas coisas como pagamen
to. Só o cacique recebeu um machado. Desapareceram na mata. 
Os permanecentes levaram, de novo, suas rêdes para o acam
pamento dos caboclos. 

- Como se chama o jovem que falava com tanta vivacidade? 
perguntei a Angele. 

- Chama-se Curumi, é um finório, filho de um outro cacique 
que também está aqui. O patrão o levou, uma vez, até Guajará. 
Êle é o único Tu pari que já viu uma aldeia de brancos. Já 
trabalhou também aqui em São Luís por algum tempo, talvez 
um ano. Compreende bastante bem o português, qua11ào quer!· 

- Êle poderia ser um ótimo intérprete para mim. 
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_ Experimente! Angele mostrava-se incrédttlo. Sentamo
nos para a refeição. 

Tentei conquistar Curumi, mas inutilmente. O rapazinho 
mostrava-se arisco, talvez não entendia o que eu q11eria, dêle? 
ou talvez desconfiasse de mim. Quem sabe, perguntava a s1 
próprio, por que um estrangeiro havia de ter tai;to interêsse 
em aprender sua língua e conhecer suas crenças.Some restava 
dirigir-me a seus companheiros de tribo que, conquanto não 
soubessem português, mostravam muito zêlo em ensinar-me 
a sua língua. Um dos meus melhores professôres tornou-se, 
com o decorrer do temp.o, o pai de Curumi, o chefe Kuarumé. 
Admirei-me ter a pequena tribo, que se compunha apenas de 
umas quarenta famílias, dois caciques. Depois ,verifiquei, q~e 
se dividiam em dois grupos e cada um possu1a seu propr10 
chefe. Waitó, o capitão sério e cheio de dignidade que já par
tira, dirigia o grupo maior, e Kuarumé, o menor. Também 
soube que cada grupo vivia numa grande taba coletiva. 

Um dia, estava sentado com os meus professôres ao pé de 
uma das muitas pequenas fogueiras que ardiam na sua choça. 
Kuarumé levantou-se de seu banquinho improvisado e tirou de 
cima de uma viga qualquer coisa misteriosa envôlta em grandes 
fôlhas verdes e atada com fibra. Os amazonenses chamam a 
isto "moqueca". É um embrulho no qual se assam carne ou 
outras comidas colocando-as em cima da brasa aberta. 

Cheirei. Tinha cheiro de pombinha, ou qualquer outra ave 
assada. Mas, o que apareceu? Um grande lagarto verde! 
Kuarumé sorriu arrancou uma perna do lagarto e a estendeu ' ~ a mim. Uma repugnância apertou-me a garganta, mas nao po-
dia fazer outra coisa senão pegar o bicho. Os índios levanta
ram-se e se chegaram a mim. Comeria mesmo o lagarto? Sa
biam muito bem que a maioria dos brancos sentia nojo por 
tal petisco. 

Fechei os olhos e levei a coisa à bôca. Mordi e engoli: o la
garto era muito saboroso: como as pernas das rãs que comíamos 
com tanto prazer em minha casa, na época da quaresma. 

Kuarumé ofereceu-me u.m segundo pedaço. 
- Ane-ne? perguntou contente e estendeu-me a cauda. 

Gostoso? 
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- Ane - respondi no auge da convicção. - Esplêndido. 
Aprendera mais u1na palavra - hako - lagarto. 

• 

Dia a dia, enriquecia meus conhecimentos da língua Tupari. 
Diàriamente, acocorava-me com os índios em suas choças, re
partia fumo entre êles e quebrávamos juntos castanhas-do-pará. 
Os jovens se tornavam cada vez mais confiantes e os mais ve
lhos me tratavam com benevolência meio paternal. 

Comecei a diferenciar suas fisionomias e a chamá-los pelos 
nomes. 

Não me pareciam mais simplesmente índios, lentamente se 
tornaram personalidades, cada ·qual com seus característicos. 

Um dia, porém, caiu uma gôta amarga na taça de prazer do 
explorador que antecipadam·ente vê os seus planos realiz~dos. 
· Quando me ocupava batendo umas fotografias dos Tupari, de 

repente o filme enguiçou. O carretel não rolava mais nem para 
diante, nem para trás. Algo parecia estar sôlto dentro da má
quina. Revirei-a, sacudi-a, apertei, tudo inutilmente. O apare
lho estava quebrado. Restavam-me apenas duas alternativas: 
ou voltar desta aventura sem fotografias, ou mandar a Leica 
ao consêrto para a Bolívia. Mas quando ma devolveriam? Em 
seis meses, num ano? talvez mesmo nunca mais? Quem pode 
adivinhar o que pode acontecer durante a . viagem? Angele 
compartilhou do meu desespêro. Como bom alemão se sentia 
quase culpado do fiasco de um aparelho alemão, o qual um 
mecânico boliviano, após o último defeito, obviamente tinha 
apenas negligentemente consertado. Aconselhou-me; apenas, a 
não adiar a viagem. Mandaria a Leica a La Paz. De qualquer 
maneira, descobriria um meio para mandar o aparelho às ma
locas dos índios. Prometeu-me que eu não esperaria até ficar 
velhinho de cabelos grisalhos. 

Acabei me consolando da minha falta de sorte e continuei a 
arrumação para a minha próxima partida. 
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UMA FESTA INDfGENA NO SERINGAL 

DESPEDIDA DA CIVILIZAÇÃO 

- Doutor, hoje haverá uma grande festa no Jabiru. Êle fêz 
uma porção de chicha. O senhor não vai? - Regina olhava-me 
esperançoso. - A gente precisa ver essas coisas. 

- Quem é J abiru? 
- É um dos últimos Aruá. A tribo está quase desaparecida. 

Uma parte foi vencida e devorada pelos Tupari. Sobrou apenas 
um, o magro com o braço doente. Outra parte da tribo refu
giou-se aqui. Em alguns anos, todos terão desaparecido. Os 
pobres diabos não suportam o catarro. 

- Que faz o Jabiru? Mora longe daqui? 
- Uma meia hora a pé, do outro lado do Rio Branco. Iremos 

no casco; o varador ainda está muito encharcado. Valerá a pena. 
Irão todos os caboclos dos arredores e também os que traba
lham aqui. 

- Mas são tôdas pessoas de tribos diferentes, dar-se-ão bem 
numa festa? 

- Ah, isso já é outra coisa, admitiu Regina. Conversam só 
em Makuráp que todos entendem. Muitos Makuráp se casaram 
com mulheres Jabuti e vice-versa e muitos Aruá se casaram 
com Makuráp. Isto auxilia o bom entendimento. Um diz que o 
outro é envenenador e tem ligações com os maus espíritos. É 
verdade que existem por aqui envenenadores perigosos, espe
cialmente entre os J abuti. 

- Apesar de tudo isso uma festa coletiva? 
- O senhor precisa conhecer os caboclos, respondeu Regino. 

Onde há chicha, esquecem-se de todos os receios e inimizades. 
Seria um desafio não aceitar o convite para uma festa. Final
mente, nem sempre alguém é envenenado. 

.Assim que a noite caiu fomos para o Jabiru. À volta de 
sua cabana, a maior de tôdas, havia outras menores. Ao redor 
estendia-se uma roça bem cuidada. De todos os lados, partiam 
pequenas picadas por onde o J abiru e mais dois ou três índios 
retiravam o leite das seringueiras. 
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Não fomos os primeiros a chegar. Diante da choça, umas duas 
dúzias de índios sentavam-se sôbre troncos de árvores cortadas 
especialmente para a ocasião. Todos trajavam camisa e calça e 
traziam à cabeça cocares de penas de côres variadas, ou coroas 
de palha de palmeira. 

As mulheres se agachavam no chão, ao lado dos maridos ou 
, ' 

conversavam, de pe, em pequenos grupos. Quase tôdas traziam 
crianças nos braços, ou numa faixa de casca de árvore caindo 
do ombro direito até o quadril esquerdo. Esta faixa prendia a 
criança a cavalo à anca da mãe que, desta maneira, carregava o 
filho, sem se cansar. · 

Quando apareceu o Alfredo, o filho do cacique e capataz, 
fiquei pasmo. Êle que sempre se dizia civilizado e não queria 
n1ais saber dos índios, lá estava com um cocar imenso que fazia 
sombra a todos os outros, uma verdadeira maravilha de pena$ 
de cegonha rosada, de papagaio e de tucano. 

Sua mulher também se transformara em índia. Pintara ris
cos pretos ondulados nas pernas e braços e o rosto de verme
lho. O pequerrucho não estava menos paramentado. Pinta
ram-lhe riscos pretos da cabecinha aos pezinhos. A jovem mãe 
lhe besuntara o cabelo com uma resina preta, dando a impres
são de que o crânio da criança estava coberto por uma touca de 
banho. 

Os Tupari se mantinham afastados, como se envergonhados 
da sua mísera nudez. Os jovens colocaram na cabeça tranças 
amarelas de palha de palmeira e pintaram o corpo com riscos 
pretos. Permaneciam em pé, silenciosos, apoiados aos arcos e 
flechas. Alguns tinham bordões nas mãos, em lugar de arcos; o 
jornalista argentino levara suas armas e um bom arco não se 
faz de um dia para outro. 

- Dotô toma chicha - cumprimentou-nos Jabiru, esten
dendo-me um caneco. É chicha de milho, não embebeda. 

Provei. Era chicha de milho, relativamente inofensiva, em
bora fermentada. Já estava habituado à bebida turva e insípi
da, desde minha estadia na Bolívia tropical. 

- Está bom? perguntou o índio amável, quando lhe devolvi 
a tigela vazia. · 

- Está bom, obrigado! respondi. Voltou à cabana satisfeito. 
O hóspede bebêra e apreciara a sua chicha - na medida em 
que um branco é capaz para isso. 

O sol sumira atrás das árvores. Os índios corriam de cá para 
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lá com cuias de cabaça nas mãos. A conversa no terreiro tor
nou-se mais alta. 

Porém, o momento de se beber até não se poder mais, ainda 
não chegara. Os hospedeiros· trouxeram de dentro uns porcos 
do mato assados, veados, macacos, galinhas selvagens e outras 
caças e colocaram tudo no chão, diante dos convidados. Nin
guém se fêz de rogado. A golpes de facão, os homens cortavam 
nacos de carne assada. Não faltavam também vegetais: aipim 
e inhame assados na brasa, milho, pamonhas de aipim, e outras 
coisas semelhantes. 

- Doutor, o senhor quer um pedaço de nambu? Os olhos de 
Jabiru brilhavam bêbedos. - Está bom, encorajou Regino. Co
m~mos junt?s um nambu, uma espécie de galinha selvagem, 
CUJa carne e especialmente saborosa e macia. Quando o ban
quete terminou, já estava escuro. Os hospedeiros arrumaram o 
resto do festim do lado. Estalos e ruídos de bôca denunciavam 
que os cachorros se apoderavam dos ossos. Partiam da floresta 
fortes sons de corneta. 

- Afinam os instrumentos, esclareceu-me Regino. 
- Instrumentos? 
- Sim, canudos de taboca que êles cortam até ficar com o 

tom desejado. 
Levou um tempão até que os músicos ficassem satisfeitos com 

os instrumentos. Espetaram uma vara no chão, bem no centro 
da pequena praça e a enfeitaram com fôlhas esbranquiçadas 
de palmeira. 

Os homens se saciavam de chicha. Sem cessar, os índios se 
apressavam a encher, outra vez, suas ct1ias, na cabana mal ilu
minada. 

- Ouça, disse Regino, agora se descarregam. Um já vomi
tou. Faz parte da festa: beber, vomitar, beber, vomitar até o 
dia raiar. Quando acaba a chicha, vomitan1 nas cuias v~zias e 
assim, bebem a mesma chicha duas, até três vêzes. ' 

Logo depois de um bêbedo se ter aliviado, um outro ll1e 
oferece11 uma grande cabaça. O primeiro a segurou com am
bas as mã.os e bebeu-a de um só trago. Ambos riram, puse
ram-se os braços aos ombros e desapareceram na casa. 

A lua nascera. Os músicos se dispuseram em círculo. Atrás 
dêles ~e colocaram os outros índios. Cada qual segurava uma 
arma: espingarda de caça, flecha e arco, ou uma espada longa 
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de dois gumes, de palmeira. O braço livre colocavam ao ombro 
do homem que lhes estivesse à frente, ou ao lado. 

A música começo? ~m cu:r:tos arrancos. Músicos e dançarinos, 
ao comJ?asso Ada musica, começaram a m~rchar para diante e 
para tras: tres passos para frente, em direção à vara e três 
passos para trás. Depois dos três passos para frente batiam 0 
pé direito no chão, com fôrça. Sempre os mesmos passos. A 
música continuava ininterrupta. Lentamente, a roda se movi
mentava em círculo. Ora o anel se fechava, ora parecia se des
fazer, num ritmo fascinante. 

Afinal os músicos se cansaram e terminaram numa cadência 
característica. 

Hu-uuuuuuuuuh... bramiram todos juntos e serviram-lhes 
chicha novamente. Músicos e dançarinos bebêram. Bebêram e 
se curvaram para o lado. 

A dança recomeçou. As mulheres, até agora, só haviam obser
vado os dançarinos com olhos atentos. Então, penduraram seus 
pequerruchos de lado e foram dançar também. 

Os Tu pari ainda se mantinham afastados olhando o espe
táculo de longe. De vez em quando, um Aruá ou Makuráp lhes 
oferecia uma cuia de chicha. Os jovens, porém, não resistiram 
mais à tentação. Reuniram-se aos dançarinos. Seus corpos nus, 
no ritmo rápido, para frente, para trás, emprestavam ao qua
dro da festa um aspecto ainda mais selvagem e primitivo. Os 
velhos, porém, continuaram em pé. Só quando eu lhes falava, 
tentavam sorrir. O que poderia deixá-los tão pensativos? 

Cansei-me e me deitei numa rêde. Quando acordei, a lua já 
havia desaparecido. No meio da praça ainda ardiam pedaços 
fumegantes de sernambi, com que os caboclos e civilizados 
iluminam suas choças quando não há querosene. Porém, as 
danças, cantos, música, vômitos, risos e gritos continuavam . , . 
1ncansave1s. 

Antes de clarear completamente e que o sol aparecesse por 
sôbre as copas das árvores, o círculo de dançarinos tornou-se 
menor. Os músicos jogaram as cornetas de taboca no meio da 
praça, esvaziaram as últimas cuias de cerveja grosseira, junta
ram as mulheres e cri~nças e tomaram o caminho de volta 
para casa. 

Na casa, os patos acordaram. Satisfeitos, grasnavam à volta 
das choças e bebiam sôfregos nas poças de chicha vomitada, 
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pelas quais os últimos convidados passavam, atolando-se até 
os tornozelos. 

Tresnoitados, com as pálpebras pesadas, voltamos ao barra
cão de São Luís. Numa curva do rio, a canoa sobrecarregada 
quase soçobrou. Um momento, os remadores saíram assustados 
de sua sonolência. Mas quando o perigo passou, puseram-se a 
dar gargalhadas e continuaram a remar no mesmo ritmo com
passado. 

Essas três semanas passadas em São Luís, deram-me uma 
idéia do que me esperava entre os Tupari. E ao mesmo tempo 
mostraram-me como, num acampamento, os índios recebiam os 
efeitos da civilização ocidental. 

Ali estavam os Tupari que haviam vindo até São Luís atra
vés da floresta virgem, numa marcha de oito dias. Há vinte 
anos, haviam visto o branco pela primeira vez. Então, ainda 
trabalhavam com machados de pedra, não conheciam o ferro 
º.vidro e não sabiam o que os brancos queriam dêles. Hoje: 
ainda levam sua vida antiga, livre e despreocupada. 

Os outros trabalhadores índios, os Makuráp, J abuti, Aruá, e 
que mais eram chamados, na sua maioria tornaram-se servos 
dos civilizados. Do Amazonas, Pará Ceará Rio de Janeiro 
B , ' ' ' olivia e Peru, chegaram homens à procura da fortuna. Eram 
estranhos nas velhas terras dos índios. Mas dominaram inteira
mente a situação. Os caboclos, filhos das florestas foram os 
vencidos numa luta aparentemente pacífica, mas d~sapiedada. 

Voltemos aos Tupari. Lentamente, mas sem parar, conti
n~avam seu trabalho. Sob a direção do Sr. Regino carregavam 
vigas e postes pesados, levantavam a armação da casa da fa
rinha e iam à mata buscar feixes de fôlhas de palmeira para a 
cobertura da construção. 

Capinavam uma plantação de mandioca sufocada pelo mato, 
com velhos facões e enxadas. Queixavam-se de fome dos mos-. ' quitos que não os deixavam dormir à noite e relatavam-n1e 
sem cansar o quanto, ao contrário, a vida era boa em sua casa· 
diàriamente chicha fresca, amendoins, raízes saborosas e mi~ 
lhares de macacos e outros bichos para caçar. A vida entre os 
brancos lhes parecia um inferno que só agüentavam para ga
nhar alguns machados e terçados. Porém lá, em suas malocas, 
estava o paraíso terrestre. 

A n;anhã do. dia 13 de junho apenas começara, quando os 
Tupari se reuniram em frente à administração. Tinham termi-
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nado o trabalho e queriam partir. Cada um trazia sua rêde 
.enrolada na cabeça. Carregavam na mão um cêsto de fôlhas 
de palm~ira trançada e esperavam o pagamento para colocá-lo 
no cêsto. Alguns embrulharam em fôlhas grandes alguma co
mida para o caminho, ou levavam amarradas com entrecasca 
de árvore espigas de milho torradas. Angele esperara êsse dia 
inquieto. Os índios terminaram o trabalho um pouco devagar, 
mas a contento. Não encontrava coisa alguma no depósito com 
que pudesse pagar o trabalho de muitas semanas, por ínfimo 
que fôsse o salário prometido. O patrão ainda não chegara e 
o honesto suábio via-se obrigado a mandar embora os pobres 
rapazes, com as mãos vazias. Porém, nada podia fazer. Dividiu 
entre êles tudo o que pôde encontrar no depósito vazio: um 
pouco de fumo e papel para cigarros, algumas caixas de fós
foros, uns quilos de sal. Só três ou quatro índios, entre êles o 
chefe Kuarumé e seu esperto filho Curumi, receberam um 
machado cada um - o mais precioso que se podia oferecer a 
êsses "selvagens". 

Os Tupari receberam o minguado pagamento, com rostos 
sombrios. Eu ponderei: como farei para dividir minha bagagem 
entre êstes vinte homens descontentes. Quando fui procurá-los, 
haviam desaparecido. Só encontrei uns três ou quatro, com 
caras tristes. 

- Embora .... mal oca... diziam e mostravam a floresta. Seus 
companheiros deixaram-me esperar debalde e escapuliram. 

Sentia-me atrapalhado. Como faria sem carregadores e guia? 
Angele não podia ceder nem um caboclo, ou outro trabalhador. 
Todos estavam ocupados com os preparativos para o fabrico 
da borracha. Deus do céu! Como me sentia infeliz e perdido . 
nessa manhã de domingo. 

A pequena cozinheira meteu seu bedelho, opinando que An
gele não devia ter distribuído nada entre os índios, antes que 
cada um tivesse sua carga às costas. 

Angele, porém, cortou-lhe a palavra. Quatro burros, diante 
do barracão, esgaravatavam a terra impacientes. Êles deviam 
neste dia carregar provisões para algumas colocações que fica
vam em meu caminho. 

' 
- Os Tupari devem dormir a primeira noite em casa do 

André, não é? perguntou ao Alfredo que estava perto, todo 
atrapalhado. · 

- Sim, senhor! 
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- Bem, então carreguem a bagagem do doutor nos burros. 
O mais tarde, perto da casa do André, alcançarão os Tupari. 

Aliviado, apertei a mão do prestativo administrador. 
- Felicidades e até logo, disse êle. Então, iniciei a minha 

marcha pela floresta. 
Curumi pegou sua trouxa e pôs-se a trotar atrás de mim. 
- O senhor vai sozinho às nossas malocas? perguntou in

crédulo. 
- Sim, sozinho, por que pergunta? 
O rapaz franziu a testa, mas não disse mais nada. 
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HóSPEDE DO MASSACRADOR 

Depois de meia hora de marcha, alcançamos os Tupari. Es
tavam acocorados numa pequena clareira no caminho; olha
ram-me amigáveis, como se nada houvesse acontecido. óbvia
mente, quando se safaram, contavam que os burros levassem 
minha bagagem algum trecho. 

Prosseguimos a marcha juntos .. Dois jovens seringueiros bra
sileiros, de rostos doentios, se reuniram a nós. T.rabalhavam 
numa colocação que devíamos alcançar no próximo dia. 

- O doutor vai até os Tu pari? perguntaram-me. Não tem 
mêdo? 

- Por que mêdo? os Tupari são boa gente. Nada fizeram aos 
outros visitantes. 

- Mas êstes não estavam sós. Nunca se sabe o que pode 
acontecer quando se está entre índios. Quando se vai em gru
pos de três ou mais pessoas, êles têm mais respeito. Mas tão só ... 
darão cabo do senhor num instante. 

Seguíamos pela picada. Calamo-nos por um momento. 
- O que o senhor vai fazer lá? disse um dos seringueiros, 

recomeçando a conversa. 
- Estudar sua vida, respondi. 
- Estudar a vida dos índios? o que o senhor ganha com isso? 
- Ganhar? nada! respondi, percebi, porém, que me havia 

desacreditado aos olhos dos rapazes. Um homem que passasse 
por tanta fadiga e sofrimento, sem almejar lucro algum, de
veria ser uma toupeira! 

- Talvez mais tarde escreva um livro ou qualquer coisa 
para os jornais, apressei-me a acrescentar. Êste esclarecimento 
os satisfez. 

- Existem muitas mulheres nas malocas dos Tupari, disse 
um outro dos meus acompanhantes.· O senhor verá quando che
gar lá. O capitão lhe. dará, imediatamente, uma ou duas mu
lheres. A sua voz soava com sincera inveja. Mas, o senhor 
precisa ter muito cuidado. Os índios armam à volta de suas 
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malocas tôda espécie de armadilhas. Quem não as conhece bem, 
pode cair fàcilmente nelas. 

Pôs-se a contar histórias de traições maliciosas, flechas, co
midas e bebidas envenenadas, e das feitiçarias dos curandeiros, 
dos "doutôres", como chamavam. 

- Você já estêve alguma vez numa maloca? perguntei. 
- Não, eu mesmo não, mas meu amigo me contou ... 
Conversando, caminhávamos pelas planícies das matas, ou 

subíamos por colinas íngremes. 
- Esta noite, dormiremos todos juntos em casa do André, 

não é mesmo? perguntei aos dois. 
- Sim, em casa do André, confirmaram. Os burros também 

pernoitarão lá. 
André! Quantas vêzes ouvira seu nome em São Luís. Con

tavam-me histórias terríveis a seu respeito. Era filho de um 
Makuráp e de uma J abuti. Estas duas tribos vizinhas, muito 
antes da chegada dos brancos, já se casavam entre si. Os mes
tiços, porém, queriam contint1ar a ser Makuráp. Os J abuti era.m 
orgulhosos, como mais tarde pude comprovar. No Rio Branco, 
porém, eram considerados como uma espécie de índios de se
gunda classe, não sei por quê. 

Não consegui saber se André passara sua infância livremente 
nas malocas, ou se crescera nos seringais. Em todo caso, viera 
há tempos para São Luís e trabalhava lá com os brancos. 

Foi quando o Sr. R., um antigo funcionário do Serviço de 
Proteção aos Índios, comprou a imensa floresta do Rio Branco 
junto com o barracão São Luís e todos os seus pertences. Mo
rava com sua família em Guajará. Não sentia a menor vontade 
de administrar pessoalmente a sua propriedade retirada do 
mundo, embora, ou talvez justamente porque houvesse passado 
a metade da vida acompanhando o célebre General Rondon, 
em suas expedições audazes por Mato Grosso. Agradava-lhe 
muito mais ir uma vez por ano buscar as bolas de borracha, 
castanhas-do-pará, ipeca, arroz, amendoim e farinha, em seu 
barco a motor rebocando os batelões e levar fardos de fazendas, 
ferramentas e outras miudezas como pagamento dos caboclos. 

O primeiro administrador de São Luís era boliviano. Sabia 
lidar com o negócio e pensava também saber lidar com os 
índios. O regime de pavor que levou a efeito em São Luís, 
ultrapassava todos os limites. Sei que não se pode dar muito 
crédito às histórias que todos gostam de contar sôbre os acon-
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tecimentos passa.dos em lugares isolados. Sôbre êste escravo
crata, porém, contaram-me testemunhas fidedignas fatos dos 
quais êles próprios se envergonhavam. 

Pela manhã, o administrador enfileirava os índios e distribuía 
o trabalho. Aquêle que na véspera não tivesse terminado sua 
tarefa, ou que não a tivesse feito satisfatoriamente por qual
quer motivo, era algemado, encarcerado e impiedosamente 
chibatado. O boliviano era ainda pior para com as mulheres e 
filhas dos índios que tratava pior do que um sultão os seus 
súditos. Tinha espôsa e filhos. Não obstante, tomava para si 
as índias que lhe agradavam, divertia-se com elas e, depois, 
distribuía-as, à sua vontade, entre seus empregados brancos 
ou pretos. 

E os índios? os orgulhosos peles-vermelhas? Êles aturavam 
tudo. O homem branco mostrara ser o mais forte. Não tinha 
os instrumentos de ferro, belas calças de fazenda, camisas, pa
letó, pentes, espelhos, óleo de cabelo cheiroso, sabonetes finos? 
Não era senhor das armas de fogo, contra as quais o arco e 
flecha eram brinquedos de criança? Não dominava o rio, para 
baixo e para cima, com o barco a motor e o vapor? Como se 
mostrava atrevido mesmo diante de um grande número de 
índios! O mais miserável dêstes estrangeiros, branco ou prêto, 
não falava com o orgulho e segurança de um cacique? 

Os brancos bem percebiam o sentimento de inferioridade dos 
índios. Aumentavam-no e se aproveitavam dêle. Os poderosos 
do Amazonas, não há muito tempo, tinham uma guarda pessoal, 
cujos componentes se chamavam "capangas". Sem esta polícia 
particular era impossível manter em segurança no acampa
mento, as mercadorias, o dinheiro e a mulher. Pois ali formi
gavam aventureiros, criminosos fugidos da cadeia e a polícia 
estatal ficava a centenas de quilômetros de distância. Os barões 
da borracha procuravam, entre seus empregados, os homens 
mais intrépidos e melhores atiradores. Ofereciam-lhes um novo 
encargo muito mais agradável e bem pago. Nomeavam-nos pro
tetores do barracão e de seus bens e sua pessoa. Algumas vezes, 
êsses beleguins eram encarregados também de algum~ . ação 
de limpeza secreta. Sempre aconteciam desastres aos v1~1nhos 
e concorrentes que não eram muito estimados e dos quru.s, por 
qualquer motivo, se queriam ver livres. Se por acaso um se
ringueiro diligente, depois de alguns anos de, trabaTI:o operoso 
queria cobrar a sua parte, êste homem tambem devia desapa-
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recer do seio da terra. Os índios se revoltaram e não queriam 
mais se submeter .. a trabalhos forçados. Alguns dêles deviam 
então servir de exemplo_ para seus companheiros revoltados. 
Não importava que um ou outro perecesse de chibatadas, con
tanto que os índios rebeldes tornassem a tomar juízo. 

A isso, os capangas .se encarregavam de boa vontade. Tudo 
isso era um segrêdo de polichinelo no Amazonas e para todos 
os sul-americanos honestos era uma monstruosidade. Ao admi
nistrador de São Luís, porém, os déspotas pareciam modelos 
brilhantes. Também êle formou um grupo de capangas, com o 
qual aterrorizava os moradores do Rio Branco. Queria, assim, 
amestrar os "seus" índios. Deveriam trabalhar como jumentos 
e comer em suas mãos como cães domesticados. Se um dos 
martirizados fugia para as malocas, os capangas lhe iam ao en
calço. Onde não existem traidores que, por mêdo ou por espe
rança de uma boa recompensa, não entreguem um irmão? 

Assim era o novo regime do Rio Branco onde, antes, brancos 
e índios trabalhavam pacificamente. Porém, tanto vai o pote à 
fonte até que um dia se quebra. 

Certo dia o jovem André deveria ser prêso e castigado. Não 
sei de que delito era acusado, porém Alfredo, o capataz em 
São Luís, contou-me: 

- Eu estava juntamente com minha mulher Madalena em 
minha colocação, cêrca de uma hora abaixo de São Luís. Aí 
certa noite apareceu um capanga, chamando-me para o admi
nistrador. Eu tinha maus pressentimentos. André havia tido 
uma desavença com o Sr. Severino, assim contava o capanga. 
E agora em meio à noite André desapareceu com seu pessoal, 
sem dúvida retornando à maloca. Desde a morte de seu pai 
era êle o cacique. 

O administrador em São Luís estava fora de si. 
- Você amanhã irá com seu pessoal à procura de André, 

disse. Tr.agam-me o bandido, vivo ou morto. Se êle não vier 
espontâneamente, então atirem nêle e me tragam sua cabeça! 
Êle afirmou mesmo que o patrão em Guajará queria ver cor
tadas as cabeças de todos os índios rebeldes. 

Respondi que estava disposto a ajudar ria busca, porém cor
tar sua cabeça, isto eu não faria. Eu disse-lhe: O André é meti 
parente e do mesmo sangue que o meu. 

Aí então o Sr. Severino ficou mais furioso ainda: 
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- Você irá com seu pessoal de uma forma ou de outra ... , 
berrou. 

Assim, na manhã seguinte Alfredo partiu· com os quatro ca
pangas. Eram três brasileiros e um boliviano. Chovera o dia 
inteiro e molhados e esfomeados êles cbegaram à noite na an
tiga maloca do André. Esta porém fôra queimada. Desta forma, 
tiveram de dormir na floresta, prosseguindo somente na ma
nhã seguinte. Aí encontraram uma pequena trilha e uma pe
quena maloca redonda e, finalmente, também André e seus ho
mens. 

Êles amarraram as mãos nas costas de todos os homens, tam
bém ao André. E êstes permitiram que o fizessem. Só um ho
mem faltava, que havia sumido na floresta com sua mulher. 
Alfredo partiu com um capanga à procura do casal. Os outros 
permaneceram na maloca. Um estava sentado numa rêde e 
comia amendoim, o outro fôra até a floresta para cortar um 
bastão. E o terceiro também saiu. 

Aí então André chamou uma mulher. Cochichou com ela e 
não demorou mu.ito q11e um menino se aproximasse por trás 
cautelosamente do André, com uma faca de cozinha e cortasse 
as cordas. Tudo isto aconteceu pelas costas do capanga que 
estava sentado na rêde, mastigando amendoim. André apanhou 
um machado velho que estava no chão, e com um golpe abriu 
o crânio do capanga. Êste afundou na rêde sem emitir um som. 

André apan}1ou uma espingarda e uma Winchester que se 
encontravam ao lado da rêde. Êle queria seguir os outros dois. 
Porém justamente aí um dêles adentrava na porta da cabana 
e viu o companheiro morto na rêde. André atirou-lhe uma 
carga de chumbo em pleno rosto e a seguir ainda uma bala 
de Vvinchester. 

O capanga que havia ido cortar o pedaço de pau, ouvindo os 
tiros, veio correndo. André atirou também nêle com a Win
chester, não acertando bem, todavia. O ferido atirou-se de facão 
em punho sôbre André. Êste a custo evitou o golpe. O branco, 
porém, estava enfraquecido pelo tiro e André finalmente do
minou-o, atirando-o ao chão. 

Tudo isso Alfredo não viu pessoalmente. Os dois somente 
ouviram subitamente tiros na floresta e pensaram que o casal 
fugitivo já houvesse retornado à maloca e os companheiros 
estavam dando sinal por meio de tiros. Êles estavam satisfeitos 
de não ter de prosseguir andando pela floresta molhada e re-
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tornaram. Ao se aproximarem da maloca, em meio ao milha
ral, de novo espocaram dois tiros. 

"Eu só vi como meu companheiro estremeceu e levantou sua 
espingarda", assim contava Alfredo, e então atirou a êsmo con
tra a maloca. tle correu para detrás dum tronco de árvore que 
estava deitado no chão, e preparou-se de novo para atirar. 
Mas, não ~tirou mais. André o havia matado com dois tiros no 
peito. 

Na maloca encontrei André e os três capangas mortos. 
- Que fazemos agora? perguntei ao André. 
- Vamos até o Mutum! 
Assim sendo, deixamos os mortos e seguimos todos até onde 

estava o cacique Mutum. Êste já naquele tempo tinha sua ma
loca em direção ao Rio Colorado. Lá as mulheres prepararam 
uma quantidade de chicha, e conversamos sôbre o que fazer em 
seguida. Mutum permaneceu com seu pessoal na maloca, mas 
nós jovens retornamos a São Luís e falamos lá secretamente à 
noite com nossos amigos. 

Então, de manhã cedo, bem coberto, André esperou diante do 
barracão. Êle sabia que o administrador após levantar-se ia 
para a frente da casa uri11ar. Aí então atirou-lhe uma bala no 
peito. Severino sabia imediatamente o que estava acontecendo. 

- André, não faça isto! gritou e correu para onde André se 
escondia. A seguir caiu morto. 

Aí o velho João apareceu à janela do barracão para ver o que 
acontecia. Também êle logo recebeu uma bala. A seguir foi a 
vez da mulher do administrador e uma parenta de Severino, 
que também vivia no barracão. Seu filhi11ho, o compadre Gua
poré atirou vivo ao rio. Eram nove mortos ao todo. Então re
tornamos todos à maloca. 

Foi isto que Alfredo contou. Que êle mesmo havia massacra
do uma das mulheres, êle omitiu. Enfim êle não era um sel
vagem. 

Só dois "civilizados" se salvaram da cl1acina. Conversei 
muitas vêzes, com um dêles. Um negro, quase cego, de cabelos 
brancos, que hoje vive aposentado em São Luís. 

- Tive uma sorte danada daquela vez, murmura com sua 
bôca desdentada. Umas semanas a\ltes subi o rio com um com
panheiro, até uma colocação, para colhêr castanhas-do-pará. 
Um dia, chegou um caboclo de São Luís e nos contou que o 
André assassinara o administrador e todos os civilizados. Rimo-
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nos. Histórias, conhecemos êsses índios prosas! O caboclo ofen
deu-se. É verdade, disse, e se o rio não tivesse subido tanto na
quele dia, vocês dois também teriam sido assassinados. André 
queria liquidar com vocês também. Mas a correnteza estava 
forte demais para vir até aqui. A princípio, não acreditamos 
numa só palavra do caboclo. Afinal fomos para São Luís para 
ver o que tinha acontecido. Porém lá, não existiam mais 0 
ad.ministrador e nem um civilizado. Quase uma dúzia de pes
soas tinham sido liquidadas. Correu-nos um frio pela espinha. 
E como acossados pelo diabo, remamos para a embocadura. De
pois de alguns dias, chegou o barco-correio. Mandamos uma 
carta ao patrão em Guajará e fomos procurar trabalho noutro 
lugar. 

Enquanto isso, em Guajará pensavam no que se devia fazer. 
Perder-se-ia tôda a rendosa propriedade do Rio Branco, aban
donando-a aos assassinos? Não poderia ser o início de uma re
belião de todo? os índios do país? Os inimigos do Serviço de 
Proteção aos Indios e dos missionários triunfavam. Isto é o 
agradecimento dos índios tão bonzinhos que o General Rondon 
quer proteger e estragar com mimos! Com êstes bichos pér
fidos, só se tem um meio: a bala! 

O proprietário de São Luís, porém, começava talvez a sus
peitar que no seu reino longínquo se passara muita coisa de 
que êle nada sabia. O delegado de Guajará enviou um desta
camento de polícia. Mas ninguém ousou ir ao cenário da atro
cidade. Muitos brancos já haviam sucumbido sob as flechas dos 
índios e os caboclos do Rio Branco sabiam até manejar armas 
de fogo. 

Foi então que se lembraram do Regina. Tr<;ibalhara muitos 
anos em São Luís. Não se dera bem com o último administrador 
e procurara, noutro rio, seu meio de vida. Foram ter com êle. 
Sabiam-no bom amigo dos índios. Só êle poderia restabelecer 
a paz. 

Regino partiu para São Luís sozinho. Os policiais seguiram 
atrás, armados até os dentes. 

Como se deram as negociações, nunca consegui saber. Porém, 
a paz foi restabelecida e os índios não foram castigados. Sua 
promessa de que não o fariam outra vez foi achada suficiente. 
E realmente, não o repetiram, pois em São Luís desaparecera 
o zumbir do chicote e também o emprêgo de capangas. 

Assim era a história do André,. em cuja cabana íamos per-
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noitar. Estava ansioso em conhecê-lo. Perguntei aos meus com
panheiros que espécie de homem era o massacrador. 

- É um bom caboclo, responderam-me. Sempre se tem mui
to o que comer na sua cl1oça. É também um bom seringueiro. 
No último fabrico, foram êle e seu irmão os que forneceram 
maior quantidade de borracha. 

Chegamos a um pequeno córrego e transpusemo-lo, passando 
sôbre o tronco de árvore colocado através da água à guisa de 
ponte. As margens e a picada que nos conduzia pela mata a 
àentro estavam muito pisadas. 

- As mulheres do André vêm buscar água aqui, disse um 
dos brasileiros. 

Chegamos a uma clareira. Diante de nós erguia-se uma gran
de choça, cujo teto, de fôlhas de palmeira, caía até o chão. Al
guns Tupari nos esperavam à entrada. Eu devia ser o primeiro 
a entrar. 

Penetrei pela porta baixa. ~~ada enxerguei, até que meus 
olhos se habituassem com a semi-obscuridade. Só então, divisei 
um homem nu sentado sôbre um banquinho. 

- É o André, murmurou um Tupari. Dirigi-me ao homem e 
estendi-lhe a mão. 

- Boa tarde! saudei-o. Deu-me a mão, mas não disse uma 
palavra e não me olhou. 

- Esquisitão, pensei, estará aborrecido com a nossa visita, 
ou será que está sempre de mau humor? 

Olhei para o interior da choça e divisei, ao fundo, três mulhe
res nuas. Uma balançava-se na rêde, com un'la criança nos 
braços. As outras duas acocoravam-se ao pé do fogão e mexiam 
numa panela. Pareciam não nos ter notado. 

Foi a primeira vez que entrei em contato com a vida familiar 
dos índios nus. Minha curiosidade era enorme. 

Depois de um momento, André levantou-se e desapareceu. 
Logo voltou, vestindo uma calça. 

- O senhor vem de São Luís? perguntou-me ein português 
e me olhou firme nos olhos. 

- Sim, de São Luís, respondi-lhe. 
- O alemão está lá? continuou. 
- Ainda está, dei-lhe como resposta, mas logo irá a Guajará 

para buscar mercadorias. O patrão ainda não chegou. 
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De sen1entes brancas, vermelhas e pretas, até de botões de flores aron1áticas, as mulheres 
Tupari .fazen1 bonitos colares. Contas de vidro são tun tesouro raro e ainda longe de tornar 
supérfluo o enfeite antigo. 
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Annação dutna choça Tupari. Compridos e esguios troncos de árvore são fincados em círculo 
no chão e as ex tre1nidades superiores curvadas para o centro. Esteios e sarrafos ao redor 
suplementam a construção e, por fi1n, o tod9 é coberto con1 palmas. 
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- ~ bom que o alemão vá a Guajará, continuou o índio com 
ar severo, não temos mais roupas e mais nada. Você trouxe al
gumas camisas? 

- Camisas? disse, camisas infeli"zmente não. 
- E agulhas e linha? perguntou André. Seu rosto denuncia-

va que uma resposta negativa não o desapontaria. 
- Agulhas e linha, tenho. Depois procurarei. 
- E espelhos? Seus olhos mongólicos pesquisavam meu ros-

to. Minhas mulheres não têm espelhos, apressou-se a dizer. 
- Tenho espelhinhos, dar-lhe-ei dois. 
André mostrou-se satisfeito. Era, então, aquilo o massacrador 

que fêz tremer de mêdo a polícia de todo o distrito? 
Arranjou dois banquinhos. Sentamo-nos e conversamos sôbre 

diversos assuntos. O mau humor do meu singular hospedeiro 
parecia ter desaparecido de repente. Um índio vestido entrou 
na choça com a espingarda na mão. André disse-lhe em tom . 
superior: 

- Cumprimente o senhor! É meu irmão, disse-me. Uma das 
mulheres levantou-se, pegou um vestido e vestiu-o. 

Apareceu outro índio completamente nu, só com uma fôlha 
no pênis. Não me cumprimentou. Parecia, mesmo, não me ter 
visto. Entrou e sentou-se num banquinho. A mulher nua, com 
a criança, saiu da rêde e agachou-se no chão, diante de mim. 

- É um doutor, disse André baixinho. Vem duma maloca 
dos J abuti. Meu filho está muito doente. 

Tornara-se, outra vez, sério e olhava preocupado para o pe
queno grupo. O doutor feiticeiro pôs-se a fazer gestos esquisi
tos. Levantava ambos os braços para o a:i;, passava a mão sôbre 
a criança, depois sôbre seu próprio corpo, soprava e fungava 
e chupava o corpo do pequeno paciente. Então, acenou para 
André. 

- Fique aqui e não se mexa, ordenou-me áspero, levantou
se e sentou-se perto de sua mulher que, com o rosto impassível, 
olhava para a criança deitada nas suas coxas nuas. O curan
deiro prosseguiu com os movimentos mágicos, que agora eram 
feitos também sôbre o corpo do pai. André, com o rosto imóvel, 
aturou tôda a cerimônia . 

Volveu-se para mim, passados alguns momentos. Tornara-se 
amável outra vez. 

- Tem algum remédio para meu filho? perguntou. 
- O que tem êle? 
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Seguiu-se uma longa explicação que, no entanto, em nada 
me esclareceu. Dei-lhe uma aspirina. André já conhecia os com
primidos e sabia a dose. 

- Que raízes são aquelas penduradas à porta? perguntei. 
Seu rosto escureceu-se. 

- É o veneno que um Jabuti me deu para beber na chicha, 
respondeu. Queria me matar. Durante muito tempo, senti dores 
horríveis de barriga. Então êste doutor tirou as raízes da minha 
barriga ... imitou o sugar do pajé ... agora estou quase bom. Sem 
o doutor teria morrido. 

Levantou-se e se dirigiu a uma mala que se achava sôbre dois 
cavaletes. Voltou com um envelope e um papel dobrado na 
mão. Com um olhar expectante, estendeu-me o papel. Era uma 
carta do administrador de São Luís dizendo que André ent-re
gara tantos quilos de borracha. Feitas as deduções, das merca
dorias recebidas, o portador André tinha ainda um saldo de 
Cr$ 1.200,00. 

André era analfabeto. Li-lhe o texto. Iluminou-se num sorri
so, dobrou o certificado e colocou-o no envelope. Tirou da mala 
duas fotografias tiradas pelo jornalista S. de Buenos Aires. 
Uma delas era do próprio André todo enfeitado com penas e a 
outra, era da mulher do jornalista, pelo que se podia ver, in
teiramente nua, sentada na rêde. Ela mesma a dera ao André, . 
como lembrança. 

Entrementes caíra a tarde. Saímos para diante da choça. No 
pequeno terreiro estavam acocorados os Tupari. Êles foram as 
plantações de André e trouxeram espigas de milho e mamões. 
O tropeiro chegara com os burros e levou minha bagagem para 
dentro da choça. 

Começou então uma grande agitação. André e seu irmão bus.:. 
caram uma quantidade incrível de carne de caça. Potes cheios 
foram colocados no meio da praça e ao lado dêles depositadas 
moquecas misteriosas. Atentamente olhavam os Tupari e os 
seringueiros. 

- Todo mundo diz ser o André um miserável que não dá de 
comer aos seus hóspedes, disse André. Clássico "fishing for 
compliments". Os seringueiros que já o conheciam de há muito 
tempo, responderam-lhe prontamente, ser êle um trabalhador 
e caçador muito hábil e de grande generosidade. 

André radiava alegria. Trouxe um banquinho e convidou-me 
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a sentar. Com os gestos dignos de um anfitrião de prática mun
dial, colocou, diante de mim, um prato de barro e disse: 

- Coma aqui... comerei o seu resto. 
O prato estava cheio até a borda de dourados vermes assados. 

Pareciam larvas de vaca-loura de maio. 
Bom apetite, pensei, mas não escaparei de começar uma vez. 

Estendi a mão para o prato e fiz como se não tivesse comido 
outra coisa na vida. Cautelosamente, quis agarrar uma larva, 
mas retirei a mão assustado. O bicho começara a se mexer. 
Esticava-se e se encolhia como uma sanfona de um músico de 
muito temperamento. 

Senti um nojo tão grande que nenhuma fôrça· de vontade, e 
também o exemplo dos índios e seringueiros não pôde vencer. 

- Também gosto mais das larvas bem assadas, disse rindo 
um dos brasileiros. Mas, caso necessário, pode-se comê-las t~m
bém vivas. Sabem a manteiga fresca. 

Arrepiei-me. André mostrava-se profundamente desaponta
do; compreendeu porém, e trouxe um pedaço de lombo de por
co selvagem. Comeu êle próprio as larvas. 

Quando se fêz noite, penduramos as rêdes na choça. 
- Não está certo que você tenha duas mulheres e nós, bons 

amigos e vizinhos, nem uma, disse brincan~o, um ?os serin
gueiros ao André. Sua voz, no entanto, traia que ele estava 
falando mais a sério do que queria admitir. Os olhos do índio 

\ . . 
fuzilaram. Não deu resposta alguma, mas sorriu superior. 

Ninguém .ousaria tocar em suas mulheres. A matança de há 
alguns anos foi boa lição. 
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ATRAVÉS DA FLORESTA VIRGEM, COM OS fNDIOS 

Da habitação do André seguimos uma picada através da flo
resta tropical, até a colocação dos dois brasileiros, durante meio 
dia de marcha. Uma paupérrima choupana, de um único cô
modo que servia, ao mesmo tempo, de quarto de dormir, sala 
e cozinha. Assim que chegaram, os seringueiros acenderam um 
pequeno fogo. 

Os burros foram aí descarregados. A picada terminava nesse 
ponto. Era chegado o triste momento em que tinha de carregar 
minha bagagem sôbre os ombros dos índios. Kuarumé tentava 
explicar-me ser necessário dividir as coisas de maneira a não 
sobrecarregar demais cada um dos índios. 

Com seu auxílio, pus mãos à obra. Os pacotes foram amarra
dos com uma faixa de entrecasca de árvore, cuja extremidade 
terminava por um laço. Os índios colocavam êste laço, ao redor 
da testa, para que a carga da cabeça fôsse suportada pelos mí1s
culos da nuca. Cada pacote foi erguido umas vinte vêzes, para 
se verificar se não estava muito pesado para ser carregado na 
longa caminhada. Cada índio não carregava mais de oito a nove 
quilos e a maioria ainda menos. Mesmo assim, os índios tinham 
a fisionomia de quem vai partir para as galeras. Bem que de
sejavam repartir o aparelho do rádio em dois ou três pedaços, 
para que não pesasse muito na cabeça. 

O sol já ultrapassara o zênite, quando, finalmente, nos puse
mos a caminho. 

- Até logo. Passem bem, despedi-me dos seringueiros e do 
trapeiro. 

- Adeus, doutor, boa viagem - exclamaram os últimos re
presentantes do mundo civilizado. Então, vi-me sozinho com os 
índios nus. 

A princípio, seguimos um caminho limpo que conduzia os se
ringueiros de uma árvore de borracha a outra. A casca das ár
vores apresentava sulcos profundos em forma de V. Ainda ti
nham colado ao tronco um resto do leite esbranquiçado da úl
tima colheita. No chão, viam-se dispersas tigelas de fôlha en-
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ferrujadas que são espetadas nas árvores durante o fabrico para 
nelas colhêr-se o leite. 

Daí, penetramos numa picada quase invisível, pelas selvas a 
dentro. Senti ter penetrado num mundo novo, com uma sensa
çao de felicidade, mas também de angústia. Pela primeira vez 
na vida ia, realmente, ao encontro do desconhecido. Não sabia 
se, como, nem quando regressaria. Mil perguntas assaltavam
me a cabeça, enquanto tropeçava em tocos de pau, pedras es
condidas e laços de cipó. Decerto os Tupari me acolherão bem, 
no início, mas que cara farão quando perceberem não vir eu 
fazer apenas uma visitinha, mas querer permanecer por longos 
meses entre êles? Ser-me-á possível chegar até. aos distantes 
Kuairu? Será verdade que os índios dão uma mulher ao hós
pede bem-vindo e depois não o deixam mais ir embora? 

Como passar um branco solitário durante as bacanais selva
gens? Será verdade, ainda, serem os Tupari comedores de car
ne humana? 

Mas que necessidade havia de serem assassinos cruéis e ca
nibais? O que seria de mim se apanhasse uma febre maligna? 
ou uma apendicite aguda ou mesmo se tivesse uma dor de den
tes à-toa? 

E a solidão! Diante de mim, longos meses - não sabia quan
tos - que deveria passar solitário, no meio de índios nus. É 
verdade que enchera muitas páginas do meu caderninho com 
palavras do linguajar estranho. Mas ainda faltava muito para 
eu poder entender-me com êles. Poderá uma criatura humana 
que não nasceu para eremita, viver meses a fio sem poder con
versar com seus semelhantes? Não serei, por fim, na solidão, 
atacado pelo delírio? Quantos brancos que pareciam estar sa
dios e alegres haviam-se, no delírio dos trópicos, enforcado em 
alguma árvore, ou metido uma bala nos miolos! 

Lembrei-me de um môço espanhol que era meu vizinho mais 
próximo na floresta de quina, na Bolívia. Lá administrava um 
acampamento. Raramente estava só. Quase todos os dias, re
cebia visitas de seus empregados e dos tropeiros de passagem 
por ali. Mesmo assim, sufocava na solidão. A floresta virgem 
com sua melancolia e mil ruídos misteriosos, começara a 
assustá-lo. Dia e noite, angustiavam-no visões de animais sel
gens e inimigos ocultos. Queria então fugir das selvas e ir para 
a aldeia mais próxima que ficava a três dias de distância. Mas 
já lhe faltava a lucidez para isso. Um dia, cortou a garganta 
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com o facão e, sangrando em jorros, enforcou-se num pilar de 
sua cabana. 

Possuído de tais pensamentos, eu seguia os meus homens. 
Morro acima, morro abaixo, através de planícies, subindo e 
descendo desfiladeiros. 

Passadas duas horas, alcançamos um pequeno riacho. Sentei
me e tirei os sapatos e meias para vadear a água. 

- Não, aqui dormir! esclareceram-me os índios que se sen
tavam, perto de suas cargas largadas sôbre o chão úmido. Pa
recia-me que podíamos ter andado um pouco mais, mas bem o 
sabia, aqui não podia dar ordens. 

Penduramos as rêdes. Nosso dormitório foi a floresta virgem. 
- Não vai chover, assegurou-me Curumi, o filho do tuxaua. 

Eu não trazia uma tenda e a construção de uma cabana de 
resguardo seria um trabalho inútil. Sôbre nós, balançava-se 
o teto de fôlhas da mata. Aqui e ali, o céu azul nos espiava. Se 
chovesse, enrolaríamos as rêdes e nos esconderíamos sob algu
ma árvore protetora e esperaríamos até que a chuva passasse. 

Meus companheiros cataram lenha sêca. Num instante, ao 
lado de cada rêde, brilhava um pequeno fogo. Comecei a sentir 
uma fraqueza no estômago a qual amolecia todo o corpo. Sentia 
fome. 

- Cozinharemos? perguntei a Curumi e fui buscar minha 
panela de alumínio. 

O jovem índio olhou-me admirado. 
- Cozinhar? perguntou. Mas se não temos nada para co

zinhar? 
Curumi tinha razão. Não tínhamos nada para preparar um 

jantar. Eu limitara minha bagagem ao mais indispensável e só 
trouxera uma ração de emergência. Pensara que, onde vinte 
índios encontram o que morder, também eu não passarei fome. 

Fome, realmente, não sofri durante a· viagem. Mas de vez em 
quando meu estômago resmungava. 

- Onde está a farinha? perguntou Curumi. Queria fazer um 
chibé com farinha e açúcar. 

Procurei no meu saco de provisões algumas fatias de banana 
sêca e milho torrado. Um índio quebrava, com seus dentes for
tes, castanhas-do-pará. Escurecia devagar. Cobri-me com meu 
cobertor. A noite estava ficando fria e prometia um orvalho 
forte. 
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O~ dois Tupari, ?º ~eu lado, entraram nas suas rêdes e ati
çaram o fogo que ilu_minava seus corpos nus. 

- So~dado-ne-en ?_ perguntou-me um dêles, olhando-me in
ter~ogativamente. ~ao o compreendi, mas tomei nota da frase. 
Mais tarde, percebi o que preocupava meu jovem vizinho. Per
guntava se eu era soldado. Os Tupari ouviram contar em São 
Luí,s . coisas terr~veis sôbre os soldados. Para êles, soldados e 
policias pertenciam a uma tribo selvagem, cuja única finali
dade era roubar, supliciar e matar o próximo. 

Quando na manhã seguinte eu acordei, meus companheiros 
já est~vam de P.é. Encolhiam-se ao lado do fogo, esperando que 
as espigas de milho, colocadas sôbre as brasas se assassem ' . . 

- Oka kiora ! Vamos embora? W aitó heged toge ! A maloca 
de W aitó ainda está longe. 

Segui:nos, em. fila indiana, pelo varador meio fechado pela 
vegetaçao. Mantinha-me no meio do comboio. Não vá à frente 
e não fique por último, recomendara-me um seringueiro. Sabia 
bem porque devia agir assim. Uma vez, êle se perdera na mata. 
Passara três dias inteiros procurando o caminho e três noites 
tremendo de frio, fome e mêdo, em cima de uma árvore. Fi
nalmente, já exausto, encontrou uma picada de caça que o 
levou à sua cabana. 

- Macaco prêto, disse o homem que vinha atrás de mim. 
Curumi e Yübã foram adiante com as espingardas. Haviam 

aprendido, em São Luís, a atirar. Na outra parada, mostraram
nos as peças caçadas - cada qual matara um macaco prêto. 

- É mulher - disse Curumi~ Os Tupari têm uma só palavra 
para mulher e fêmea. 

Meus companheiros sentaram-se à beira da senda. Dois índios 
cataram fôlhas de palmeira sêca. Penduraram os macacos de 
ventre para baixo, numa árvore nova que curvaram até ao 
chão para tal fim. Dispuseram as fôlhas sêcas em camadas sob 
os macacos e atearam-lhes fogo. As chamas ergueram-se e cha
muscaram o comprido pêlo negro dos animais. 

Correu-me um frio pela espinha - de entre a fumaça, ouviu
se um grito de dor e gemidos angustiados. Os índios riram e 
olharam alegres para as chamas. Um macaquinho agarrava-se 
ao corpo da mãe, procurando desesperado o auxílio da morta. 
A macaca, porém, permanecia muda e imóvel sôbre as brasas. 
Seu rosto, ao calor, se repuxava numa careta medonha. 
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O macaquinho parou de chorar. Agarrava-se, ainda, ao corpo 
da mãe, como à procura de proteção, mas não mais se movia. 
O calor e a fumaça, finalmente, haviam-no asfixiado. 

Os índios tiraram os macacos, abriram-lhes o ventre e o es
vaziaram. Não lavaram as tripas, apenas retiraram as fezes e 
as embrulharam em fôlhas. Amarraram as pernas e a cauda 
dos macacos atrás da nuca, arquearam, com fôrça, os braços 
rijos e os amarraram contra o peito, provendo a trouxa assim 
formada com um laço. 

- Pegue isto, disse Curumi sêcamente e deu-me um macaco. 
Seu fardo estava c11eio. Eu, ao contrário, só carregava um 
pequeno farnel. Joguei o macaco sôbre os ombros e amarrei o 
laço à testa e pus-me a caminho. 

Mais ou menos cada hora, os índios faziam uma parada de 
descanso em qualquer lugar que estivesse mais aberto. Mutua
mente nos catávamos os carrapatos que se agarravam sôbre o 
corpo inteiro. Às vêzes, um índio me pedia o facão para retirar 
um espinho da sola do pé. Outros, utilizavam-se da ponta de 
uma flecha de bambu, ou uma faca pontuda. 

- Potsie ! queixavam-se, pondo ambas as mãos sôbre a ca
beça que suportava todo o pêso do fardo. Os índios ainda não 
haviam percebido que se carrega um fardo muito mais fàcil
mente nas costas, pendurado nos ombros por duas alças como 
uma mochila. 

Continuamos através da mata virgem. A picada seguia em 
ziguezague, morro acima e abaixo. Aqui e ali, atravessávamos 
pequenos riachos. Quando eu não podia ir saltando de pedra em 
pedra até a outra margem, tirava os sapatos e as meias para 
alcançá-la vadeando. Meus companheiros me esperavam do 
outro lado, cortêsmente, até que estivesse pronto para segui-los. 

A picada tornou-se mais larga. Passamos por pequenos fo
gões e moquéns. Logo mais, chegamos a uma clareira. Diante de 
nós, erguia-se uma grande choça. 

- É a maloca de Tomás António, disse Curumi. Tomás An
tônio era o cacique do primeiro grupo dos Jabuti, o mesmo 
pajé que tentara envenenar o bispo da Missão de Guajará, para 
poupar o presente de retribuição pela espingarda que recebera. 

Uma matilha de cachorros amarelos e brancos atirou-se con
tra nós, latindo furiosa. Ninguém aparecia. A maloca parecia 
morta. Apenas algumas galinhas responderam, cacarejando, aos 
latidos dos cães. 
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Entramos pela porta baixa, meio encoberta por fôlhas de 
palmeira. A princípio, nada vi no aposento sem janelas. Len
tamente, meus olhos se acostumaram à semi-obscuridade. No 
meio da choça, erguia-se uma parede de esteira que escondia 
metade da habitação. No centro, enfileiravam-se uma porção 
de recipientes de barro, cujos fundos pontudos estavam enter
rados no solo. Ao longo da parede-teto abobadada, estavam 
penduradas as rêdes dos moradores. Pequenas fogueiras ilumi
navam três índias nuas que nos olharam curiosas. 

- Tomás Antônio, disse um dos Tupari e apontou para o 
outro lado. Um corpo humano jazia, ali, numa rêde. 

Soubera pelo André que Tomás António estava muito doente. 
Fui, pois, até êle e lhe desejei "Boa tarde" e perguntei-lhe 
"Como vai?" 

Em lugar de responder, o doente gemeu. Sentia sua mão 
ossuda e fria dentro da minha. Fiz menção de me sentar. Uma 
índia, a tempo, retirou debaixo de mim uma panela de barro 
que no escuro tomara por um bloco de maneira e empurrou-me 
um banquinho baixo. Tomás Antônio, sem dúvida, conhecia os 
brancos desde decênios. Julguei que falasse correntemente o 
português. Mas estava enganado. Numa língua que eu não com
preendia, provàvelmente J abuti ou Makuráp, mas com gestos 
compreensíveis, pôs-se a descrever tôdas as suas dores. 

Subitamente, levantou-se gemendo na rêde: 
- Aqui doutô? perguntou. Queria saber se eu era médico. 

Levantou suas pernas emagrecidas até os ossos e mas estendeu. 
Com gesto decidido, me desafiava para mostrar minha arte de 
curar. Eu vira, em casa do André, uma cerimônia de cura de 
feiticeiro. Compreendi logo o que o velho desejava. Devia exe
cutar sôbre êle os mesmos passes, sopros, fungadas, cusparadas, 
movimento de braços e sucções no membro doente. Não sentia, 
porém, vontade alguma. Ademais, seu mal não me estava claro. 
Tudo lhe doía, da cabeça aos pés. 

- Uma aspirina e uma atebrina não lhe fariam mal; pensei 
e fui buscar os comprimidos na minha bagagem que os índios 
entrementes tinham empilhado na entrada da choça. 

O doente não se mostrou satisfeito. Pegou o remédio com ar 
aborrecido. 

- Amanhã, disse. Amanhã os tomaria. Acreditasse, quem 
quisesse. Considerava os desprezados comprimidos, não obstan-
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te, como prova da minha boa vontade. Uma mulher trouxe-me 
um prato de aipim assado e duas laranjas. . · 

À noite, os .outros moradores da choça chegaram da caça e 
• A 

do trabalho no campo. Um dêles falava um portugues estro-
piado, mas compreensível. 

- Trabalhei muito tempo em São Luís, contou-me orgulho
so. óbviamente, porém, preferira a vida livre da maloca, ao 
trabalho regular do barracão. 

Moravam na choça, ao todo, umas dez famílias. Dividi entre 
os homens um pouco de fumo, papel para cigarros e fósforos. 
Mostraram-se contentes. Minha generosidade parecia surpreen
der aos índios que logo se tornavam meus amigos. Uma velha 
que enfiara às pressas um vestido vermelho, colocou, confiante, 
os braços nos meus ombros, deu-me pancadinhas amigas nas 
costas e tagarelou comigo. 

- O que ela disse? perguntei a um índio. 
- Ela disse que o senhor deveria ficar aqui e não ir até os 

Tupari. Lá, será logo devorado pelas onças. 
Os Tupari haviam colhido aipim e inhame e os assavam com 

a caça. 
- Toto, comer macaco! chamaram-me. 
Os macacos foram metidos na panela, com a pele torrada e 

os restos de pêlos chamuscados. Não tinham um ar muito ape
titoso. Mas estava ficando escuro, não enxergava bem o que 
tinha nas mãos e sobretudo, tinha fome. 

Penduramos as rêdes. Desde São Luís não usara mais o mos
quiteiro. Os importunos visitantes noturnos ficaram para trás 
no Rio Branco. No interior não havia mosquitos. Durante o dia 
os piuns e borrachudos picavam muito, mas durante a noite de-

• saparec1am. 
Já estava adormecendo quando me assustou um fungar nas 

minhas costas. O velho barrigudo Tadjuru, um dos meus com
panheiros de viagem, revelava-se ser um pajé. Diante dêle, 
perto do fogo branco, estava acocorada uma índia muito velha, 
engelhada, que eu ainda não havia visto. 

Com a cabeça resignadamente curvada olhava imóvel o chão. 
Sua mamas morenas pendiam como sacos de couro enrugado e 
vazios, sôbre as costelas magras. A anciã gemia de fazer até 
as pedras chorarem. 

Tadjuru estava acocorado sôbre seus calcanhares. Cheio de 
importância, passava a mão sôbre o corpo da paciente; levan-
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tava os braços para o ar, parecia retirar alguma coisa de seus 
próprios membros e fazê-la penetrar na mulher. Para terminar, 
inclinou-se sôbre a doente imóvel e sugou-lhe a nuca. Sempre 
acocorado arrastou-se até a porta onde cuspiu para fora o mal 
que havia sugado do corpo da velha. O processo durou meia 
hora. Durante todo tempo, a velha não cessou de gemer e 
chorar. 

Custou-me conciliar o sono outra vez. Minha nuca estava 
rija e dolorida pelo transporte do ~acac~. O velho tuxaua 
tossia, em intervalos regulares. A anc1a gemia alto e sem parar. 
Afinal vomitou e sossegou. 

Na manhã seguinte, aprontamo-nos para partir ao romper do 
dia. Um Jabuti nos ofereceu uma cuia de chicha. Comi uma es
piga de milho tenra que Tomás Antônio mandara a irmã me 
dar. Yübã que carregava a minha espingarda, estendeu-me um 
braço de ~acaco. Guardara-o para minha primeira refeição. 

Não vi nenhum dos índios se despedir do cacique doente . 
Só então reparei que, também ao chegarmo~, os T~pari n.ão 
haviam saudado o dono da casa. Os doentes nao pareciam exis
tir para os visitantes, fôssem êles da mais alta categoria. Tal
vez os sãos temessem o mau espírito que traz as doenças. 

De novo através das brenhas da mata virgem, colinas abaixo, 
colinas acima. Um gigante da floresta fôra derrubado tão hà
bilmente sôbre um córrego largo que sua copa alcançava a 
outra margem. Atravessamos pelo seu tronco balouçante. Só 
alguns índios velhos vadearam pelo leito do rio; a água alcan
çava-lhes o peito. Colocaram o fardo sôbre a cabeça, seguran
do-o com ambas as mãos. 

Lá pelo meio-dia, a coluna parou repentinan:_ente. Um índio 
nu veio-nos ao encontro, com arco e flecha na mao e um terçado 
embaixo do braço. Soltou um grito selvagem. 

- É Maracuti, murmurou um dos meus companheiros. Tro
caram algumas palavras vivamente. Maracuti era o chefe da 
maloca que devíamos alcançar. Já nos encontrávamos nas pro
ximidades de seu domínio de caçada e o tom orgulhoso de seu 
falar, .demonstrava claramente estar êle ciente disso. 

Os Tupari respeitavam a autoridade do senhor dêste trecho 
da floresta, pelo qual passavam como hóspede~ ~ estranhos. 
Respondiam à fala altiva do cacique, mansos e trm1~os. ... 

Eu esperava passar a noite na choça de M"aracut1. Ma~ nao 
conseguimos alcançá-la. Penduramos nossas redes numas arvo-
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res, à beira de um riacho. O tempo estava magnífico. Não havia 
prenúncio de chuva. Um dos caçadores matou um macaco-
prego. Nada havíamos apanhado durante o dia. · 

Um macaquinho para vinte e 'cinco estômagos! Preparamos 
outra vez duas panelas de chibé de farinha e água com açúcar 
que comemos junto com castanhas-do-pará, das quais os meus 
compan·heiros pareciam carregar quantidades inesgotáveis nos 
seus embornais. 

Já nos havíamos acomodado, quando ouvi, outra vez ao meu 
lado, a respiração ofegante, tão minha conhecida. Volvi-me na 
rêde. Quem seria agora o novo paciente do velho Tadjuru? Era 
êle próprio. - Doente e médico ao mesmo tempo. Seus pés 
doíam pela longa marcha. Não havia outro pajé no grupo. O 
que lhe restava fazer, senão executar êle próprio os gestos má
gicos sôbre seus pobres membros? 

No dia seguinte, a car1seira era geral. As pausas de descanso 
se sucediam. Todos se queixavan1 da longa caminhada, dos es
pinhos, dos pés, pernas e costas doloridos pelo pêso da carga, 
do qual eu tinha bem pouca culpa. 

Pouco depois do meio-dia, chegamos a uma pequena planta
ção de amendoins. Os índios jogaram os fardos ao chão e se 
atiraram sôbre as plantas, como se estivessem morrendo de 
fome. Ansiosos, arrancavam as plantas e quebravam a casca 
do amendoim. Os que não eram maduros ainda êles punham 
na bôca sem mesmo limpá-los da terra aderente. 

Desconfiado, provei um amendoim cru que, até então só co
mera torrado. Era bem saboroso. Apesar disso, não podia com
preender o entusiasmo dos meus companheiros. Só no correr 
dos meses é que pude compreender o quanto o amendoim era 
importante para os índios e o quanto se sentem mal quando 
êle lhes falta por algum tempo. 

A uns cem metros de distância, topamos com a maloca de 
Maracuti. Era muito menor do que a moradia de Tomás An
tônio. Tinha, porém, a mesma forma em cúpula com base re .. 
danda. 

Não encontramos vivalma na choça. Passados alguns mo
mentos, apareceu um velho acompanhado de um menino que 
eu já conhecera em São Luís. Lá êles ainda andavam vestidos 
de calça e camisa. Ali usavam também uma fôlha no pênis e 
um cordel de contas à cintura. O velho retirou a esteira que 
cobria um pilão de chicha; remexeu o conteúdo com um co-
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lherão de pau e serviu a cada um de nós uma boa cuia de 
chicha de milho fresco. Os Tupari esperaram sua porção com 
cara fechada, sem deixar transparecer a sêde e vontade de 
beber. 

Era meio-dia. O sol abrasava a pequena praça diante da cho
ça. Descansamos mais um pouco. Para que correr até perder-se 
o fôlego? 

- Oka ! vamos. 
- Oka wego ! disse um rapazinho, rindo para mim. 
- Oka wego, concordei! Queria dizer, vamos para casa! 

Os Tupari acharam muita graça que eu considerasse sua malo
ca longínqua como a minha própria casa. 

Após uma pequena caminhada, encontramos outras pequenas 
plantações. Por fim, chegamos a uma choça pequena. Deveria 
servir para duas ou três famílias. O dono se chamava Tucumi
mi. Pertencia à tribo J abuti. 

Não nos esperavam. Todos os habitantes estavam nus. Só 
um rapazinho vestiu apressado uma calça e camisa. Uma môça 
alta e magra rodava, calma, a pesada mão do pilão de chicha, 
sem nos olhar. 

Era ainda cedo e havíamos descansado bastante em casa de 
Maracuti. Mas a vista da môça moendo chicha bastou para que 
meus companheiros não dessem mais um passo para frente. Os 
Tupari desenrolaram suas rêdes e as penduraram embaixo do 
teto quadrado dum tapiri que se erguia diante da choça de 
Tucumimi. 

O jovem de calça e camisa, porém, parecia ser de outra 
opinião. Corria de um a outro e contava que seu vizinho Tababá 
tinha muita chicha, aipim, milho, carne de anta. Êles, ao contrá-
rio, nada tinham para comer e beber. · 

Era muito natural que nessa pequena choça não se tivessem 
alegrado com nossa chegada. Em que lugar do mundo poderiam 
chegar mais de vinte hóspedes, sem terem sido convidados, 
numa comunidade de três famílias e exigir hospedagem com 
comida e bebida gratuitas? Os rogos do rapazinho, no entanto, 
não comoveram meus companheiros. Deitaram-se nas rêdes, 
volveram as costas ao dono da casa, demonstrando-lhe clara
mente não estarem convencidos com suas desculpas. Quando 
chegava um estranho na maloca dos Tupari, êle era recebido 
com fartos manjares e bebidas. Agora era a vez dos Tupari que 
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após anos estavam a caminho e esperavam a mesma hospeda
gem generosa. Não admitiam serem expulsos. 

Afinal, resolveram procurar um lugar mais acolhedor. Tal
vez reconhecessem a situação desesperançosa. Enrolaram as 
rêdes, colocaram os fardos aos ombros e partimos. O rapazinho 
correu aliviado adiante e nos conduziu à morada de Tababá. 

Várias crianças que brincavam à volta da cabana quadrada, 
fugiram chorando. Cães latiram e nos rodearam a uma distâ.n
cia segura. Um homem de tamanho pequeno, com rosto encar
quilhado e jovial, saiu pela porta da frente. Era um perfeito 
gnomo dos nossos contos de fadas! Apenas estava nu e não 
tinha barba. 

Cumprimentamo-nos. Chegaram mais dois ou três índios e 
me estenderam a mão. Depois das saudações, entramos na cho
ça. Umas mulheres estavam sentadas no chão cozinhand.o, ou 
fiando. Não se dignaram dirigir-nos um olhar. Mas a isso eu já 
estava acostumado. 

O rapazinho da choça de Tucumimi não mentira. As jarras 
de chicha de Tababá estavam cheias, como se preparadas para 
u.ma festança. A carne de uma anta gigantesca estava a assar 
no moquém. Havíamos chegado na ocasião oportuna. 

Eu teria gostado de travar amizade com o dono da casa. Mas, 
a nossa palestra era difícil. Cada dia, afastávamo-nos mais da 
civilização e o português, mesmo estropiado, tornava-se cada 

• vez mais raro. 
- Jabuti no prego, Jabuti não presta, cochichavam os Tu

pari com desprêzo. Como é feia a língua Jabuti. 
Só Kuarumé parecia estar familiarizado com o idioma dês

ses vizinhos. Cavaqueava animadamente com Tababá. Cada pa
lavra ou cada meia frase que Tababá dizia, êle repetia pronta
mente. Acho que não entendia tudo o que o velho dizia. Mas, 
provàvelmente os índios aprendem desta maneira as línguas 
tão diversas dos seus vizinhos. Primeiro repetem as palavras 
sem lhes compreender o sentido, praticam a pronúncia e acos
tumam-se aos sons desconhecidos. Então, começam a entender 
o sentido das palavras, depois das frases e assim, lentamente, 
aprendem a língua desconhecida, sem gramática, sem dicioná
rios, como as crianças aprendem a língua materna. 

Há alguns dias não comíamos tanto como nessa noite em 
casa de Tababá. Geralmente, partíamos sem a primeira refei
ção, ou só enganávamos o estômago com algumas espigas de 
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mi.lho e castanhas-do-pará. Nessa noite, penduramos nossas rê
des satisfeitos. Alguns de nós dormimos na cabana, os outras 
que não acharam lugar dentro, foram dormir na mata. 

No dia seguinte a hospitalidade de Tababá ainda não estava 
esgotada. Sua gente distribuiu, entre meu pessoal, feixes in
teiros de flechas e grandes quantidades de taquaras de bambu. 

- Não há então, tal taquara perto de sua maloca? perguntei. 
- Tem, sim, respondeu-me Curumi. Mas a taquara aqui é 

grossa e dura. A nossa é mais delgada e não presta para flechas 
grandes. . 

Só então compreendi porque o velho W aleté vinha desde São 
Luís carregando um pedaço de madeira vermelha. Jogue fora 
isso, disse-lhe certa vez, em caminho. Jogar fora? o senhor está 
louco! parecia dizer o seu rosto. óbviamente não se encontra
va, a cada passo, uma madeira que servisse para um bom arco. 

Partimos. Meu embornal tornara-se pesado de milho torra
do, aipim cozida, o coração, pedaços de carne da anta e um 
enorme mamão, presentes de hospedagem do velho Tababá. 

Descansávamos freqüentemente para nos regalar com as pro
visões principescas que no estômago pesavam muito menos do 
que sôbre os ombros. 

Ao meio-dia, chegamos à maloca dos Arikapu. 
Não se via ninguém. Cachorros e galinhas corriam pela praça 

deserta. Sôbre um poste, um papagaio se aninhava preguiçoso, 
expondo ao sol suas penas coloridas . 

Não esperamos muito tempo sob o sol escaldante; entramos 
na choça. Uma velha de mamas murchas e ar aborrecido estava 
acocorada na choça mal iluminada. Fazia uma nova jarra para 
chicha, colocando pedacinho por pedacinho de barro escuro na 
borda mole do recipiente que parecia ameaçar ruir cada ins
tante. Meus companheiros descarregaram os fardos e dirigiram 
algumas palavras à velha obreira. Respondeu grosseira, mal le
vantando os olhos do trabalho. 

- Não está ninguém em casa. O capitão Aihé está há alguns 
dias na caça. 

Esperamos e esperamos. Ninguém nos vinha oferecer chicha, 
ou outro refrêsco qualquer. Meus companheiros se mostravam 
cada vez mais sérios e calados. 

Deu-se, então, um fato que mais me convencia estar cada 
dia mais longe da civilização e dos seus usos e de me encontrar 
num outro mundo, onde reinavam outros costumes e outras 
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idéias moviam os homens. O chefe Kuarumé levantou-se, arco 
e flecha na mão. Seu rosto selvagem não mostrava mais o 
habitual sorriso jovial. Com expressão severa, seus companhei
ros de tribo estavam sentados à entrada da choça. Kuarumé, 
voltou-lhes as costas e pôs-se a falar com voz irritada para den
tro da choça. 

Falava em Tupari. Eu não podia compreender o sentido das 
palavras irritadas. üapé ... üapé ... era a única palavra que dis
tinguia e que êle repetia inúmeras vêzes, chicha ... chicha ... 

Kuarumé falou durante muito tempo e com veemência. De
pois, reinou um silêncio de morte. Curumi sentou-se perto de 

• mim. 
- O que disse seu pai? por que êle está bravo? 
- Êle não está bravo. Os Arikapu é que são bravos conosco? 

Não nos deram chicha. 
Dois jovens saíram da escuridão da casa e se sentaram ao 

nosso lado, como se nada houvesse acontecido. Conversaram, 
mansos, com os Tupari. Um desapareceu e voltou com uma cuia 
cheia de chicha. Coube a cada andarilho sedento apenas um 
pequeno gole. Uma môça torrou a tôda pressa um punhado de 
amendoins e espigas de milho. 

Foi tudo. Nada havíamos caçado durante o dia. As malocas 
dos J abuti e dos Arikapu ficavam muito perto uma da outra 
e a caça no caminho entre as duas tribos era rara. 

Os ânimos não se mostravam côr-de-rosa. Assim, não acha
mos triste a despedida no dia seguinte. O sol ainda não estava 
visível, mas a orla da floresta já estava coberta com uma coroa 
róseo-purpúrea brilhante. Os Tupari estavam prontos para a 
partida. Os Arikapu sentiam a consciência pesada pela má hos
pedagem e para melhorar a situação nos presentearam com um 
feixe de flechas. 

Andamos um curto pedaço de caminho e chegamos às ruínas 
de choças queimadas. Morreu ... morreu ... morreu .. esclareceu
me Kuarumé em seu português estropiado. Morreram, ali, de 
repente, muitos Arikapu. Os sobreviventes abandonaram o lu
gar e queimaram as choças .. 

Ao meio-di~, atravessamos um grande córrego. Derrubaram 
sôbre êle, de ambos os lados, algumas árvores gigantescas. De 
galho em galho amarraram varas com cipós. A balaustrada im
provisada estava, porém, meio deteriorada. 
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À esquerda: Antes de cada festa de beber e muitas vêzes também em dias comuns, entra cm 
ação o utensílio caseiro mais esquisito <los Tupari: o pilão rotativo, encravado profundamente 
no chão. Nêle a matéria-prima, pi:eviamente cozida, para a chicha não é porventura pisoada, 
inas esmagada mediante forte rotação da enorme mão do pilão, até formar uma papa. 
À direita: A festa de beber vai começar. Com elegante concha de cabaça, de cabo comprido, 
a índia deita na cuia a cerveja de milho ou aipim. Cada membro masculino da tribo recebe 
do festeiro uma jarra de barro com cerveja. E para cada u1n é dever evidente oferecer um 
trago amigável a parentes e vizinhos. 
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Para cada festa, os Tupari pintam-se com a seiva do jenipapo. As 1nulheres mastiga1n os --
LEGENDA 

frutos verdes e cospe1n o suco em pequena cabaça. O suco passado no corpo com um chumaço coRTADANA 

de algodão é quase invisíveL Depois êle penetra na pele e torna-se prêto-azulado. Os desenhos Et1CAoERt1AçÃo 

- Rio Branco! esclarecet1-me um índio. Devia ser o curso 
superior do rio pelo qual navegara durante semanas na minha 
viagem para São Luís. 

A picada tornara-se péssima. Muitas vêzes, tinha a impressão 
de que meus companheiros haviam perdido a orientação. Mas 
incansáveis, seguíamos para frente, através de brenhas espinho
sas. Minha camisa estava em tiras e pingavam gotas de sangue 
das minhas costas - não era, porém, sangue meu. Os caçadores 
tiveram sorte e mataram cinco macacos numa só caçada. Tive 
de carregar um dêles. 

Noite feita paramos, penduramos as rêdes entre árvores fron
dosas e acendemos o fogo. Meio macaco veio para a minha pa
nela, cujo alumínio brilhante os Tupari sempre de novo apal
pavam e miravam encantados. O resto foi mais tarde colocado 
sôbre grelhas armadas a tôda pressa com varas verdes e cipós. 

- Eréd-erednô-kiego. Depois de amanhã chegaremos a casa? 
ensaiei meu Tupari aprendido de fresco. 

- Não, respondeu meu vizinho. Não depois de amanhã ... 
amanhã estaremos em casa! e indicou com a mão o céu a oeste. 
Quando amanhã o sol estiver lá, chegaremos à maloca de Waitó. 

Quanto mais próximos das pátrias chegamos, menos os índios 
pareciam sentir canseira e dores nos pés. Assim que o dia cla
reou, enrolamos as rêdes, fizemos nossos pacotes e partimos. 
Passamos por outras plantações abandonadas e malocas quei
madas. As brenhas eram quase intransponíveis. Precisamos nos 
arrastar de gatinhas. Morreu ... morreu ... morreu ... queixava-se 
Kuarumé com expressão triste. 

Não havia tempo para tristes meditações. Os índios corriam, 
como se tivessem roubado alguma coisa. De vez em quando, 
paravam para se certificarem da direção a ser tomada. Das 
choças queimadas e das plantações abandonadas, levavam para 
todos os lados, antigas picadas de caça. Cruzavam-se caminhos 
encobertos. Tomamos a direção do leste, depois para o sul. Por 
fim, seguimos um picada que se tornava cada vez mais larga e 
melhor. 

Devia ser perto de quatro horas, quando entramos numa cla
reira limpa, com inúmeros mamoeiros carregados de fruta. Não 
devíamos estar longe da maloca dos Tupari. 

Meus companl1eiros se agacharam num riacho e se lavaram. 
Ordenaram-me fazer o mesmo. Meu pente e espelho passaram 
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de mão em mão. Faziam questão de chegarem a casa limpos e 
bonitos. 

Quem já leu descrições de viagens de escritores dotados de 
imaginações fecundas, imagina a peregrinação através de flo
restas virgens muito mais aventurosa; pensa ser a selva repleta 
de serpentes venenosas e outra bicharia feroz que de todos os 
lados silva e serpenteia à espreita dos viajantes indefesos, para 
atacá-los. 

Para contar a verdade, só no último dia de viagem vi a pri-
meira cobra. Estávamos sentados durante uma curta pausa. De 
repente, ouvi um grito. O gordo Curumi saltou como que ele
trizado, levantando os pés para o ar, os outros recuaram para o 
lado. Entre nossas pernas, rápida como um relâmpago, arras
tava-se uma cobra de um metro e meio de comprimento. 

Animais de caça também, topamos em pasmável raridade. 
Unicamente os poucos macacos tinham de prover a nossa 
subsistência. É verdade que vimos, por todos os lados, rastos de 
antas, pacas, porcos do mato, tatus e, uma vez, ouvimos o berro 
selvagem de uma queixada. Infelizmente, desapareceu nas bre
nhas da mata, antes que uma das nossas flechas a pudesse al-
cançar. 

Vimos, diversas vêzes, pegadas de onças, principal~ente à 
beira da água. Porém, as seis balas que reservara ;specialmente 
para êste felino, ficaram no tambor do meu revolver. 

Faltavam só umas centenas de metros; marchávamos por um 
caminho largo. Yübã tomou da minha espingarda e soltou dois 
tiros. 

Em resposta ouvimos uns cocorocós de galo~. Na fl~resta, êste 
é o sinal infalível e animador, de que se esta aproximando. de 
habitações humanas. A mata abriu-se numa larga clareira. Er~ 
guiam-se, no centro, as cúpulas de duas grandes choças. Ali 
estava a moradia dos índios Tupari. 
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A RECEPÇÃO PELOS TUPARI 

Quando uma expedição topa com uma tribo de índios ou pe
netra inesperadamente numa aldeia de "selvagens" forma-se 
um alvorôço como quando se mexe com uma vara num formi
gueiro. Os homens agarram o arco e as flechas e ·se colocam 
diante das choças, prontos para a luta. As mulheres e crianças 
se põem a soltar gritos apavorados, escondem-se nos cantos 
mais escuros da habitação, ou fogem para o mato. Percebendo 
porém, a aproximação dos desconhecidos a tempo, apanha~ 
todos os seus pertences, correm para a mata, só deixando o 
fogo aceso, como sinal da fuga precipitada. Sabe-se lá o que os 
estranhos têm em vista? O que os pode trazer à solidão senão 
o desejo de roubar e matar? ' 

Não se deu tal confusão quando chegamos às malocas dos 
Tupari. Meus companheiros decerto já eram esperados com 
saudades há tempo, a chegada do hóspede estranho era tolerada 
com indiferença. Os homens que vieram antes de nós, deveriam 
tê-los informado ser eu uríl rapaz inofensivo, do qual não se 
devia ter mêdo, mas que, pelo contrário, trazia punhados de 
presentes preciosos. 

Parei, indeciso, diante das choças. Em qual das duas deveria 
estabelecer-me? Conhecia muito melhor a Kuarumé, o tuxaua 
da choça menor, do que o severo Waitó que nos havia deixado 
em São Luís, cheio de impaciência. Tinha certeza de me dar 
bem com Kuarumé. Lá, tinha também à mão seu filho Curumi. 
Êste, embora ainda se mostrasse muito arrogante, talvez, com 
o correr do tempo, se conformasse com o ofício de intérprete, 
quando as minhas poucas palavras de Tupari e a gesticulação 
não bastasse para o entendimento. 

Meus companheiros, no entanto, não se ocupavam com a mi
nha dúvida sôbre o alojamento. Conduziram-me à choça grande 
de W aitó, deixando minha bagagem à entrada. Foram-se sem 
dizer uma única palavra. 

Fiquei ali de pé. Surgiam índios nus do interior escuro da 
choça e desapareciam ~m §eguida. Mulheres e crianças me es-
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piavam furtivamente, sem mêdo e sem curiosidade perceptível. 
Sentia-me quase desapontado por não despertar a mínima aten
ção nessa gente. 

A maloca de Waitó era consideràvelmente maior do que as 
cl1oças dos J abuti e Arikapu. Mesmo quando meus olhos se ha
viam acostumado à semi-obscuridade, mal podia enxergar a pa
rede do fundo, embora nenhuma parede divisória impedisse a 
visão. O recinto circular, abobadado quase hemisfericamente, 
fazia lembrar a tenda de um circo. Bem no centro, estava finca
do no chão um poste, cuja extremidade superior se perdia na 
escuridão da abóbada. Erguiam-se de todos os lados paus ar
queados, cortados de troncos finos de árvore, com uma das pon
tas enterradas no solo, e a outra ponta convergindo para o ponto 
vertical da cúpula, ali se unindo com a extremidade do poste 
central. Numa certa altura, à volta da circunferência do telha
do-parede havia travessas horizontais, firmadas por diversos 
esteios fincados obliquamente no chão e que tinham a finalidade 
de escorar esta estranha abóbada na forma desejada de cúpula. 

Mais para cima, aonde êstes suportes não mais chegavam, os 
caibros haviam cedido ao pêso das fôlhas de palmeira da co
bertura. A cúpula se rompera em dois lugares e assim a choça 
parecia assaz decrépita e prestes a desabar de um momento 
para outro. 

Aqui e ali, pequenas lacunas no teto deixavam os raios de 
sol atravessarem. Como esta habitação poderia agüentar os 
longos meses de chuva e como poderia conservar seus morado
res secos? Isto era para mim um enigma. 

No entanto, não sentia no momento a menor disposição de 
me preocupar com os problemas arquitetônicos dos índios. Es
tava com fome e sêde. Uns vinte cântaros de chicha que se ali
nhavam em círculo à volta do poste central, atraíam, màgica
mente, o meu olhar. 

Onde Waitó estaria metido? Julguei que talvez tivesse de 
procurá-lo, a êsmo, pela enorme choça escura. Nisso veio a mim 
um índio muito velho, com os olhos todo enrugados, arrega
nhou-se, pôs familiarmente os braços nos meus ombros e per
guntou: 

- Etsa-ne-en? 
Mais tarde verifiquei ser essa a forma usual de saudação. 

Etsa-ne-en? o Tupari pergunta ao hóspede - Você chegou? 
O recém-chegado responde - Otsa on! - Sim, cheguei. 
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Poaré ! Está bem! Só depois dessa cerimônia é que a conversa 
pode começar. 

Só mais tarde porém, aprendi como devia ser minha resposta. 
Até agora, os índios me davam a mão para me cumprimentar 
esforçando-se, para meu pesar, a imitarem as maneiras do~ 
brancos. 

- Onde está Waitó? perguntei ao velho. 
- Peixe pequenino - respondeu, apontando para a mata. 
. C! tuxau~ t~ha ido pescar. Deixei o velho e fui à choça 

v1z1nha. N ao v1 nenhum dos meus companheiros de viagem. 
Deveriam estar nas suas rêdes, no interior da choça. 

Perto da porta uma índia môça depôs seu bebê e aproximou
se de mim. Embora não seja um gigante, a indiazinha chegava
me, apenas, à altura do peito. Olhava-me atrevida, não dando 
a menor importância à sua nudez. Estendeu-me a mão, rindo-se 
brejeira para mim. Depois se retirou, pegou a criança da rêde 
e a colocou ao peito. 

Ninguém me dava importância. Fui para fora. Um índio sen
tado num banquinho se ocupava na fabricação de uma flecha. 
Êle levantou a vista e quase recuei assustado: um rosto bruto, 
marcado de cicatrizes, vesgo, coroado por guedelhas. Se o boato 
de pajés devoradores de carne humana fôr verdade, êste ho
mem deve ser um dos carrascos, tal idéia atravessou-me a 
mente. Contive-me e estendi-lhe amável a mão. 

- Boa tarde! cumprimentei-o. 
Tomou-me a mão silencioso, da maneira canhestra das pes

soas não habituadas ao apêrto de mão, depois retomou seu tra
balho. 

Algo angustiado, voltei à choça de W aitó. Dois índios esta
vam à minha espera. Trouxeram-me de comer em pratos de 
barro. Um rapazinho, meio risonho, meio desconfiado, ofere
ceu-me um elegante banquinho esculpido. Sentei-me e comecei 
a devorar as raízes e a suculenta carne assada. Devia ser paca 
ou aguti. 

Enquanto mastigava calmamente, deixei o meu olhar vagar 
pela choça. Quanto não gostaria afundar-me na obscuridade da 
choça, para poder observar de perto as ocupações dos índios, 
suas mulheres e filhos. Mas não queria aborrecê-los com curio
sidade indiscreta. Os homens estavam metidos nas rêdes pen
duradas ao longo da parede. Algumas mulheres estavam sen
tadas perto dos fogões desfiando algodão ou fiando. 
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Quantas pessoas esta choça deveria abrigar? Sobraram da 
tribo umas quarenta famílias. Como a choça vizinha era visi
velmente menor, deveriam morar aqui, mais ou menos trinta 
famílias. Perto de cem pessoas. E não havia nem apêrto nem 
atropêlos. óbviamente cada um conhecia o seu lugar; ninguém 
atrapalhava o outro. o. centro inteiro da choça não era habi
tado por pessoa alguma. O grande círculo das jarras de chicha 
era separado por um corredor largo. Dêsse corredor, seguiam
se pequenas passagens que conduziam às alcovas dos índios, 
alinhadas ao longo da parede abaulada. 

Acabei de comer. Os dois Tupari tiraram os pratos, com um 
riso franco. Ousei atravessar a choça, até uma pequena saída 
que dava para a floresta. No terreiro atrás da maloca havia 
galinheiros de forma esquisita, pontudos em cima. À direita 
erguia-se um alpendre, coberto apenas pela quarta parte. 

Algumas índias apareceram com bilhas de água sôbre os 
ombros nus. Olharam-me esquivas, passaram por mim e en
traram na choça. 

Nesse instante vinha chegando o tuxaua. Pisava o caminho 
com passos rápidos. Trazia arco e flecha à esquerda, o facão 
sob o braço direito, às costas carregava uma moqueca volu
mosa amarrada por uma embira. Com certeza, ali estavam os 
peixes pequeninos, pescados num córrego próximo. 

- Boa tarde! exclamou de longe. Mostrava-se muito satis
feito com minha chegada. 

- Boa tarde! repetiu sorrindo, apertando e sacudindo, com 
fôrça, a minha mão. Já notara que os brancos não apertam a 
mão com moleza. 

Satisfeito com o acolhimento amável, tentei iniciar uma co11-
versa. Porém, Waitó desaparecera. Sem saber o que isso signi
ficava, segui-o alguns passos para dentro da choça. Avistei, lá 
no fundo, o digno cacique se esforçando para vestir uma calça 
a tôda pressa. Abotoou-a, com alguma dificuldade, agora a ca
misa! Na pressa errou a abertura das mangas e levou algum 
tempo agitando atrapalhadamente os braços dentro da vesti
menta desacostumada. Até que enfim, meteu-a no corpo. Em
baraçado, alisava a calça cáqui e olhou para mim. Era-lhe de
sagradável ter-se apresentado aos meus olhos tão desastrado. 

Sua indumentária, porém, ainda não estava completa. Tirou 
de um esconderijo do teto um velho chapéu de fêltro e enfiou-o 
sôbre seus cabelos negros. Era decerto o chapéu do qual me 
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falara o amável massacrador André. Dera-o a Waitó uma vez 
que passara por sua casa. 

W aitó tinha certas idéias sôbre as obrigações de um chefe 
para com um hóspede estrangeiro. Observara entre os brancos 
que não se recebe nu uma visita. Paramentado com a calça e 
camisa, chapéu de fêltro à cabeça, cumprimentava-me pela se
gunda vez. 

- Boa tarde! desejou-me cortês e bateu-me nas costas, exa
tamente como vira fazer em São Luís. Apressei-me a retribuir 
a sua saudação. Mas não mostrei talvez o rosto alegre que o 
Waitó esperava. 

É que apesar das duplas boas-vindas, comecei a me sentir 
irritado. Por que os índios livres das florestas se esforçam tanto 
para imitar os modos dos brancos intrusos? Iria Waitó tratar
n1e sempre como estrangeiro? ou considerar-me-ia finalmente 
como um dos seus, tratando comigo como está habituado em 
seu mundo? 

Waitó auxiliou-me diligentemente. Penduramos minha rêde 
na passagem principal, a alguns passos da porta e deixamos 
minha bagagem ali perto, sôbre um estrado de lascas de ma
deiras. Waitó chamou os carregadores e os mandou entregarem 
o que haviam carregado para mim na longa caminhada. Os ín
dios gostam de demorar para devolver tudo o que pertence ao 
branco. Êste não reclamando logo, o índio vai guardando, na 
esperança de que o estrangeiro venha a se esquecer de alguma 
coisa. O cacique, porém, não queria que surgisse a mínima 
suspeita de que eu poderia ser roubado por sua gente, em sua 
própria maloca. 

Assim, minha rêde balançava dependurada sob a prateleira 
de provisões que se estendia ao redor da choça, qual galeria, 
ao longo da parede, numa altura de uns dois metros. Agora já 
sabia onde seria o meu lar durante todo o tempo que ficasse lá. 
Não precisei procurar por muito tempo os meus vizinhos. Che
gavam de todos os lados e me traziam algo de comer: peixinhos 
do tamanho de sardinhas, pedaços de cutia, papas de feijão côr 
de violeta, raízes de aipim, bananas, mamão e também larvas 
de besouros torradas. 

O sol declinava na orla da floresta. A pequena praça que se 
achava entre as duas choças, os galinheiros e uns ranchos-depó
sitos se enchiam de vida lentamente. Arcos e flechas foram 
colocados em pirâmides de maneira que o terreiro tomou um 
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aspecto de um campo de exército. Os homens trouxeram seus 
banquinhos. As mulheres foram buscar seus potes de barro e 
cuias e sentaram-se, com os filhos., perto de seus maridos. 

Um índio ofereceu-me cortêsmente seu banquinho esculpido 
e o cacique Waitó, ainda de calça, camisa e chapéu, mandou-me 
tomar lugar ao seu lado. Coloquei sôbre o chão as gulodices 
que me haviam oferecido e servi-me à farta. À volta, os índios 
mastigavam e tagarelavam alegres. De vez em quando, um 
índio se levantava para oferecer ao seu vizinho um pedaço do 
seu petisco. 

Cães e galinhas, e um casal de patos, entre as pernas dos ban
queteadores, disputavam entre si tentando obter um bocado 
apetitoso. 

Antes que a escuridão baixasse de todo sôbre a povoação, os 
índios se levantaram. Os homens pegaram suas banquetas e as 
mulheres seus potes e filhos e todos desapareceram na choça. 

A noite caíra. A lua despontava sôbre a orla da floresta. Os 
índios se estiraram nas suas rêdes e atiçaram as fogueirinhas 
que espraiavam uma luz baça. 

Saí à praça. É espantoso como o luar altera a paisagem. As 
choças se assemelhavam a montes imensos de feno esbranqui
çado, rodeados pela parede escura da floresta. A vista era mais 
ampla em direção do oeste. A pequena praça fechava-se numa 
faixa de arbustos espessos e só a alguma distância os gigantes 
da floresta erguiam, para o céu, os seus galhos, como braços 
gesticulantes. Para o oeste, distantes duzentos quilômetros tal
vez, viviam os brancos mais próximos. Para a outra direção o 
que haveria? Existiriam lá, realmente, tribos selvagens que 
ainda nada sabiam dos europeus? Ser-me-ia possível chegar até 
elas e realizar novas descobertas? 

Um índio aproximou-se de mim, sob a luz pálida da lua. Era 
Curumi. 

- Você comeu muito pouco hoje, disse-me gracejando, assim 
nunca ficará barrigudo. 

Calou-se por um momento. 
- Queremos ouvir música, ordenou autoritário, apontando 

para a choça onde estavam as minhas coisas. Fui buscar o rádio 
e o levei para a praça. Vozes e melodias estranhas da civili
zação soaram no silêncio da noite da floresta virgem. Das cho
ças jorravam os índios. Moços e velhos correram para a praça 
enluarada e apertaram-se ao redor da caixa maravilhosa. Es-
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cutavam, alisavam, apalpavam e batiam no receptor escuro. 
Tentavam espiar pelas frestas, assaltando-me com um fluxo de 
perguntas: 

- Kadar-nape hoowed? Apóe nape hodanna? Kirene-hare? 
Apo i-poadka? 

- Como? Infelizmente, não os compreendo. Bem imaginava 
o que êles queriam saber. Talvez, mais tarde, lhes possa expli
car donde vêm as vozes. 

Tarde, muito tarde, a canseira acabou vencendo os ouvintes. 
Coloquei o aparelho no saco e me meti na rêde. 

Pouco depois da meia-noite, acordei sobressaltado. Sonhara? 
Diante da choça, um homem mantinha, com ênfase, uma con
versa importante. Prendi a respiração, não me mexi e procurei 
escutar. Percebia, porérn, só duas palavras: ãrãmirã e üdka. 
Significavam mulher e tabaco. Por que motivo o orador no
turno estaria tão excitado? Mulher e tabaco por muitas vêzes, 
repetiu apaixonado. 

Afinal terminou sua .arenga com três solenes: Mensi. .. rnensi. .. 
mensi. .. Então, reinou o silêncio. 

Não pude dormir por muito tempo. Escutei o trilar dos grilos 
e os ruídos dos animais da floresta. Morcegos voejavam pela 
choça. Ouvia-se, de todos os lados, o roer das baratas. Pelo 
chiar dos ratos, parecia que legiões dêles moravam na maloca. 
De vez em q.,ua11do, um í11dio volvia-se na rêde, inclinava-se 
para a fogueira extinta, atiçava o fogo com um sôpro forte e 
continuava a dormir. Finalmente, adormeci também. 
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O TR!1-B.A.LI-IO ADOÇA A VIDA 

Era dia claro, quando acordei. Por tôda parte, reinava gran
de afã. Enquanto dormia, as mulheres trouxeram do depósito 
uma grande quantidade de espigas de milho. Agora lavavam 
as jarras de chicha, com água trazida do riacho e enchiam 
grandes panelas com grãos de milho e água. 

Esfreguei meus olhos sonolentos, saltei da rêde e dobrei mi
nhas cobertas. 

- Bom dia? soou uma voz atrás de mim. O tuxaua W aitó 
desejava-me um bom dia. Deu-me a mão e fêz menção de me 
abraçar e bater nas minhas costas. Desta vez, demonstrei-lhe 
um ar espantado. O inteligente W aitó compreendeu imediata
mente que não queria aprender dêle maneiras brasileiras. Logo 
aprendi como se desejava bom dia em Tupari: 

- Epaka-ne-en? Acordou? O outro responde: Waepakaon! 
Acordei. Poare ! Bem bom. O primeiro sorri. Fui assim, saudado 
durante ineses, ao me levantar pela manhã. 

Mas voltemos a Waitó. 
- Aqui, capitão, trabalhar, cortar pau. Disse-me e me olhou 

como se me quisesse pedir permissão para ir roçar mata. 
- Está bom, disse. O chefe voltou a seu canto, a uns trinta 

metros de distância, do outro lado da choça. Curumi chegou 
e me levou ao desjejum. Comemos, em companhia de seu pai 
Kuarumé, um mutum caçado na véspera. As mulheres e crian
ças, por acaso, me lançavam olhares rápidos. Tôdas estava.m 
nuas, só com os enfeites comuns aos Tupari: pauzinhos no nariz 
e nos lábios, brincos, colares, braceletes, fitas de algodão nos 
pulsos e i1as pernas. Ouvia-se, a alguma distância, o estrondo 
das árvores derrubadas. W aitó desbravava, com seu pessoal, 
um trecho da mata, para novas plantações. 

Sentei-me na rêde. A luz que entrava pela porta era sufi
ciente para eu escrever algumas linhas no meu diário. O tra
balho prosseguia em tôda parte. As mulheres despejaram os 
grãos de milho cozido num pilão de madeira. Êsse pilão, feito 
de um bloco de madeira pesada, de metro e meio de compri-
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mento chegava à altura do peito da cozinheira que suava no 
seu manejo. A extremidade inferior era enterrada no chão para 
lhe dar mais estabilidade. A mão do pilão terminava em cima 
num cabo jeitoso mas de resto era tão grosso que um homem 
sozinho carregá-lo-ia com dificuldade. Quando o pilão estava 
quase até a borda cheio de grãos de milho, muitas mulheres 
seguravam a mão e giravam-na. Lentamente, a cabeça cilín
drica da mão esmigalhava o milho, até reduzi-lo a uma papa. 

Mais uma vez, trouxeram-me refeições abundantes. Pergun
tava a mim mesmo se esta boa vida de tanta abundância con
tinuaria. Comi o que desejava e guardei o resto no jirau sôbre 
a minha rêde e na pilha de lenha próxima. 

Na manhã seguinte, tive a primeira oportunidade de me fazer 
de hospedeiro. O jovem Moam caçara com a minha espingarda 
um macaco que foi assado à noite. Tive de levar o animal, 
solenemente para a praça e trinchá-lo com minhas próprias 
mãos. Felizmente, Moam me ajudou na tarefa. O cacique então 
ensinou-me a quem eu devia chamar com um aceno para ofere
cer-lhe um pedaço de carne: meia perna, meio antebraço, algu
mas costelas, ou um pedaço da cauda. Reservou a cabeça e 
miolos para suas mulheres e deixou-me guardar um bom naco 
de carne para meu alrnôço e jantar. 

Logo depois do banquete, fui escrever algumas linhas do meu 
diário. Tinha o hábito de escrever imediatamente tôdas as mi
nhas impressões, pois receava que, passado algum tempo, dei
xaria de anotar muita coisa por parecer-me trivial pela fami
liarização. Apenas começara a me balançar na rêde, com meu 
diário e caneta, quando o chefe se chegou a mim com arco e 
flecha na mão e o machado sôbre os ombros. Sêco e resoluto, 
com a expressão severa que já conhecia e mesmo temia, orde
nou-me ir com êle à floresta para abater árvores. 

- Embora, trabalhar, cortar pau! 
Eu sabia muito bem que, mais cedo ou mais tarde, teria de 

ir ao trabalho. O Sr. Regina me avisara. Queria, porém, afastar 
o inevitável o mais possível. Fingi ser surdo. Waitó repetiu a 
ordem. Sua fisionomia fechou-se. Delicadamente, fiz-lhe com
preender que precisava ir lavar minha roupa suja. Pareceu 
achar justo e me deixou em paz, por esta vez. 

Realmente, levei minhas camisas e calças ao riacho. A água 
do córrego era represada por ramos, folhagens e lôdo, da11do 
uma profundidade que me chegava até os joelhos. Era ali que 
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as mulheres iam buscar água para cozinhar e tôda tribo, gran
des e pequenos, tomava banho. 

Sem cessar, ouvia-se o estalar das árvores derrubadas, fazen
do côro à minl1a nova ocupação: lavar, ensaboar, esfregar, ba
ter, torcer, outra vez, lavar ... bater ... Chegaram umas índias 
para encher seus cântaros na parte superior do riacho. Espia
ram-me por um momento, riram e desapareceram balançando 
os cântaros. 

Assim que voltei à choça, exausto pelo trabalho inusitado, 
vi-me logo rodeado por u1n grupo de mulheres nuas. Pressu
rosas, dirigiam-me palavras incompreensíveis. rv.rostravam-me, 
com gestos explicativos, seus colares de variegadas sementes, 
oll1ando-me indagadoras. 

É isso, então, minhas senhoras! Querem aproveitar-se da 
ausê11cia dos maridos para se meterem em pequenos negócios 
de permuta! Não pude resistir, revolvi minha bagagem e tirei 
uns espelhinhos, pentes e agulhas. Mas, aí surgiram, inespera
damente, dois homens, com machado aos ombros que voltavam 
do trabalho. Como um bando de pardais assustados, as mulhe
res se espalharam. 

Nessa noite, a voz solene me acordou de novo. Belisquei meu 
braço para ter a certeza de que não sonhava. Esforçava-me para 
escutar o turbilhão de palavras excitadas, porém, só compreen
dia uma: karampod - que quer dizer, homem velho. Parecia 
ser a inesma voz que já ouvira na noite passada. Dava a im
pressão de pertencer a um homem de idade madura. A energia 
impetuosa com que exprimia seus sentimentos, fizeram-me es
tremecer. Quando estava no ponto culminante de sua oração, 
repetindo, com paixão por três vêzes, uma mesma palavra, pas
sou-me um frio pela espinha. Contudo não havia motivo para 
eu supor que tivesse excitado sua cólera. 

Perguntei, outra vez, a Curumi, o que significava a conversa 
noturna do desconhecido. O teimoso rapazinho ainda não que
ria desamarrar a língua. 

- Não sei, murmurou de mau humor. 
Emprestei, mais uma vez, a minha espingarda ao Moam. O 

menino obviamente sabia lidar com ela. Como no dia anterior 
levei um macaco assado, aipim e um pouco de milho à praça e 
tive a honra de repartir o festim. Depois, sentei-me na rêde 
para escrever o meu diário. O cacique apareceu de novo, com 
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arco e flecha e o machado aos ombros. Parou diante de mim 
e ordenou sêcamente: 

- Vamos! Trabalhar, cortar pau! 
Pelos seus gestos claros, mesmo um surdo e mudo o teria 

compreendido. Fingi não ter compreendido nada. 
- Vamos! Trabalhar, cortar pau pequenino! repetiu seve

ramente e mostrou-me com a mão, que eu só devia cortar ár
vores dêste tamanho. Não fiz um n1ovimento para me levantar. 
Continuei a escrever sossegadamente, observa11do a surprêsa 
de Waitó. 

Era uma grande insolência minha para com o meu hospedei
ro. Queria experimentar até onde poderia levar a resistência. 

A raiva abafou o chefe. Com o rosto encolerizado, retirou-se 
para o interior da choça. Passado algum tempo, reapareceu, 
deixou a choça sem se dignar lançar-me um olhar. Logo depois 
veio procurar-me Iad. Era ainda um jovem, mas parecia gozar 
de grande consideração entre seus companheiros. Soube, mais 
tarde, ser êle o único irmão de W aitó, considerado o cargo de 
uma espécie de segundo chefe. 

Iad pôs-se à minha frente e em seu português estropiado e 
com gestos eloqüentes instou tanto comigo até que, por fim, 
peguei meu terçado e trotei, obediente, atrás dêle. Atravessa
mos o riae-ho. De longe, ouvíamos as machadadas e a queda 
surda das árveres, sempre acompanhada pelos gritos de alegria 
dos índios. Ràpidamente, chegamos à derrubada, por um atalho 
largo e bastante pisado. . 

Nas últimas semanas, haviam trabalhado com afã. Calculei 
a floresta derrubada em cêrca de dois hectares. Uns trinta ho
mens se ocupavam no trabalho. Cada um usava um machado 
de ferro, alguns dos quais já eram bem gastos. Iad chamou o 
cacique. Êste acolheu-me, o derrubador de árvores novato, com 
expressão radiante. 

- Cortar pau pequeni110 - seu rosto consolador me i:>ro
metia que o trabalho não seria de matar. Deu ao seu filho 
Konkwad algumas ordens que eu não compreendi. 

O fedelho, de doze anos, mediu-me com um olhar brejeiro e 
fêz um movimento de mão co11vidativo. 

- Oka küpora! e foi comigo para um grupo de uma dúzia 
de rapazotes. O menor deveria ter uns oito anos e o mais velho, 
talvez, quatorze. 
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Eu fazia, portanto, parte do pelotão de meninos. Tínhamos 
de cortar as árvores pequenas com o terçado. Os homens vi
nham atrás de nós, derrubando com o machado os troncos mais 
grossos, entre os quais se achavam enormes gigantes. 

O filho de Waitó mostrou-me uma árvore de, mais ou menos, 
quinze centímetros de grossura. 

Héén pora ... ! ordenou-me. Peguei primeiro meu caderno de 
notas e lápis e anotei: Héén pora ... derrube esta. Comecei o 
novo trabalho. Não derrubei só uma árvore. Assim que uma 
caía ao chão, Konkwad me mostrava outra mais grossa. Tam
bém êle e seus camaradas não descansavam. Cortavam com 
seus facões que era uma beleza de se ver. 

Meus dedos começaram a doer. Quase não podia mais segu
rar o terçado. Bôlhas surgiram na palma das mãos e nos dedos. 
Sentia-me bem satisfeito cada vez que os homens nos manda
vam sair do lugar porque alguma árvore gigantesca estava para 
tombar. Logo depois de cair_ o poderoso tronco com estrondo e 
estalos ensurdecedores, sob os gritos de júbilo dos índios, vol
távamos ao trabalho. Era bem embaraçoso: os meninos faziam 
cair a sua árvore com bonito talhe em cunha, pois os seus gol
pes acertavam onde queriam. 

E isso embora muitos dos garotos precisassem segurar o facão 
com ambas as mãos, por ser o cabo muito grosso para uma só. 
Meu talhe, ao contrário, era todo irregular e eu levava, pelo 
menos, o dôbro do tempo de meus coleguinhas. 

Afinal, os garotos também disseram basta. Penetramos na 
espessura da mata. A floresta, então, tornou-se um salão de 
ginástica. Os garotos trepavam pelos cipós, como macacos, e 
se balançavam lá em cima. Outros davam puxões nos fortes 
sarmentos e tentavam derrubar os seus amigos. Todos grita
vam e riam, como no recreio escolar. Ao longe, soavam as ma
chadadas. A criançada parecia não pensar mais na derrubada. 

Ao meio-dia, Waitó veio nos procurar. Perguntou ao seu filho 
como ia meu trabalho. O menino contou-lhe fielmente. Imitou 
meus golpes desajeitados com alegria visível, rindo-se compa
decido para mim. O velho sorria benevolente, como se pensasse: 
o que ainda não é, pode se tornar mais tarde. 

Estava na hora da volta para casa. Banhamo-nos no riacho. 
Em casa, o tuxaua trouxe para cada um de nós uma cuia 
de chicha grossa, não fermentada, de milho. Os índios a engo-
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liram sem se deter. As mulheres tinham carregado quantidades 
enormes de aipim e inhame e tinham amontoado tt1do ao lado 
da porta, perto de minha rêde. 

Por enquanto pouparam-me mais trabalho e passei a tarde, 
a lavar a cabeça, braços e pernas ou o trazeirinho de umas 
crianças, amolecer crostas velhas e desinfetar com uma solu
ção de mercuriocromo, as feridas purulentas, causadas decer
to pelas inúmeras picadas de insetos. Um papai ?esconfiado 
cheirou a tintura vermelha e me perguntou se aquilo era san
gue. Finalmente, permitiu que. com ela pii:~el~sse ~ua filhiD:h~. 
Eu mesmo duvidava se, das minhas exper1enc1as nao me sa1r1a 
como um bom curandeiro. 

Na noite seguinte, não me roubou o sono a fala inflamada de 
um índio encolerizado, mas o cacarejo e risinhos agudos de um 
bando de mulheres. Às duas horas da madrugada, à luz de um 
lume de resina, estavam elas a pelar e cortar o grande monte 
de raízes. 

Apenas raiara o dia, o filho do cacique me chamou para o 
trabalho. Não mais me opus. Os braços e mãos ainda me doíam 
pelo exercício da véspera. Mas a boa vontade no trabalho era 
a melhor maneira de ganhar a confiança do tuxaua e sua tribo. 
Além disso, aprendia a língua da tribo com a garotada. Ne
nhum falava uma palavra de português e não tentavam, como 
os velhos, fazer-se entender com umas cinco ou dez palavras 
de um mau português. Assim, pois, dei golpes com os dedos 
machucados e os meninos me deram de boa vontade lições de 
sua língua. 

- Kadare hoowed - O que é isso? E-purpe-ne-hen? é o 
seu terçado? 

À tarde voltei de livre vontade ao trabalho, embora o chefe 
me explic~sse que eu podia descansar em casa, pois devia ;star 
exausto. Meu zêlo foi compensado. Em vez de derrubar arvo
res, cheguei na horinha de lamber mel. Um dos meninos acl1ara 
uma colmeia de abelhas. Os índios se puseram a lamber e a se 
regalar, engolindo os favos com bichos e tudo. Depois desco
br iram, numa palmeira, uma porção de larvas gorduch~s. Um 
garôto ofereceu-me três dêstes bichos gosmentos. Recusei o pre
sente com tôda amabilidade. Mostrou-se pasmado com minha 
recusa. Depois arrancou com os dentes a cabeça dos vermes, 
que se retorciam desesperados, engoliu o conteúdo grosso e 
an1arelo e, por fim

1 
çom.eu a pele viscosa, com visível prazer. 
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Deixamos a derrubada mais cedo do que na véspera. Na ma
loca reinava um afã extraordinário. Parecia iminente a grande 
bebedeira sôbre a qual o cacique já me falara. As raízes ami
láceas haviam desaparecido nas panelas e moinhos. As mulhe
res tiraram milho do jirau, removeram-lhe a palha e debulha
ram as espigas. Descascaram também amendoins que foram 
jogados, junto aos grãos de milho, dentro do pote de raízes 
para serem cozidos. Ao mesmo tempo, as mulheres mastigavam 
sem parar o milho torrado e as raízes assadas e cuspiam a papa, 
bem impregnada de saliva, numa cuia e a misturavam no 
mi11gau. 

A vista das mulheres preparando chicha, deixou os homens 
encantados. Cantando uma melodia ritmada, se alinharam para 
a dança. Os meninos, também, não se contiveram. Armados 
de pequenos arcos e flechas, dirigiram-se primeiro a Waitó 
que se aqt1ecia ao pé de uma fogueira, no centro da praça. Êste 
os ensinou a cantar uma estrofe. Repetiram-na para ver se já a 
sabiam ele cor. Depois se colocaram diante da choça, em três 
filas e começaram a cantá-la alto. Em compasso, dava1n três 
passos para frente e três para trás. Então batiam com o pé di
reito no chão, co1n fôrça. 

A lua surgiu por cima da copa da floresta, derramando uma 
luz prateada sôbre a clareira. 

- Prancico ... Prancico ... o pequeno Konkwad chamou-me. 
Oka kieka! Segurou-me pela mão e me arrastou para a fila de 
dançarinos - para frente, para trás ... 

Agora, para dentro da choça escura! Assustamos as mulheres 
que, zangadas, protegeram os vasos de chicha. Afinal, riram 
com a brincadeira do bando de n1oleques e ninguém levou a 
mal a nossa algazarra. 

Mais um dia inteiro devíamos derrubar árvores. Meninos e 
homens foram para o trabalho. Depois de um menino ter afiado 
o meu terçado já bastante cego, numa pedra, fui também para 
junto dêles. Ninguém, no entanto, parecia sentir muita vontade 
de trabalhar ainda. As machadadas se fizeram cada vez mais 
raras e, finalmente, todos os Tupari se dedicaram inteiramente 
a seu ataviamento. 

Pintaram com sumo de jenipapo grandes riscas sôbre o cor
po, braços, pernas e rosto. Fizeram-me tirar a camisa e me 
submeteram ao mesmo processo. No meu peito luzia grande 
triângulo e nas minhas costas viam-se largas riscas retas e on-
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duladas. lVIeu rosto também não foi poupado. O sumo incolor 
do jenipapo tem a propriedade de penetrar lentamente na pele 
e a colorir com um tom prêto-azulado. Passados alguns dias a 
tinta desaparece completamente. ' 

Enquanto nós desbravadores nos aformoseamos a valer as 
mulheres tinham ainda o que fazer às mãos cheias. Mais milho 
e ,amendoins eram fervidos e triturados. f:! ~ais importante, po .. 
rem, era coar o caldo fermentando nas inumeras vasilhas bo
ju?as. O. que esta~a muito denso, tinh.a de ser diluído. O que 
saira muito ralo foi engrossado com chicha mais densa. As cer
vejeiras experimentadas, misturavam, provavam e. estalavam 
os beiços, sem parar. 

J 
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CHICHA, DANÇA E CANTO 

Acordei durante a noite. Um lume de resina e as muitas pe
quenas fogueiras iluminavam, parcamente, a imensa choça. 
Vultos escuros se esgueiravam aqui e ali. De todos os lados, 
ouvia palavras sussurradas, o marulhar da chicha e goles ávi
dos. Ao longe, das bandas do riacho, soavam acordes de flauta. 
Deviam ser os meninos. Há dias, cortaram canudos de taquara. 
Acendi a lanterna de bôlso e olhei as horas. Era meia-noite 

• e meia. 
Quando, pela madrugada, acordei pela segunda vez, estava 

ao meu lado o velho Tokürürü, a quem eram co11f e ridas as 
honras de uma espécie de subchefe. Ofereceu-me uma cuia de 
chicha fermentada. Cheirei e a bebi - era-me agradável ao 
paladar. O velho mostrou-se satisfeito e foi-se. Porém, chegou 
um índio depois outro, cada qual com uma cuia de chicha. Era 
convidado a esvaziar tôdas elas. 

- Poane? Beba, é chicha da boa! O quê, não pode mais? 
perguntavam incrédulos. Então vomite - depois você pode con
tinuar a beber - demonstravam-me o processo com muito 
realismo. 

Era-me humanamente impossível beber as quantidades que 
êles consumiam sem esfôrço graças à prática de uma vida in
teira. Porém, via-me obrigado a engolir alguns goles de cada 
cuia. Eram muitos amigos que me queriam regalar. É que o 
festeiro, o homem que fornece o aipim e o milho para a fermen
tação, de acôrdo com o uso da tribo, põe à disposição de cada 
homem do grupo um vaso cheio de chicha, quer dizer, até onde 
dá a provisão. Pois, naturalmente, êle também quer beber con
dignamente, por dois ou três dias. 

Assim, os felizes proprietários dos jarros de chicha serviam 
o líquido apetecido a si, a suas famílias, regalavam todos os 
seus amigos e parentes e, principalmente, o tuxaua. 

Quanto mais o sol subia, lá fora, maior era o barulho dentro 
da choça. Alguns homens pegavam em flautas simples, entoa
vam modinhas monótonas, passavam a tocar uma melodia de 
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dança e corriam ao seu compasso ao redor do cântaro de chicha. 
Homens e mulheres, tocados pela bebida, caíram na dança. Mas, 
ainda não haviam chegado à animação necessária para formar 
uma roda. 

Enquanto isso, os índios foram tomados de uma vontade irre
sistível de comprar e trocar. Aprenderam com os outros visi
tantes o que cobiçam os doutôres forasteiros. Assim, trouxe
ram-me: arcos, flechas, colares, enfeites de orelhas, nariz e lá
bios e outras coisas semelhantes. Traziam rêdes tecidas e pin
tadas pelas mulheres. Como pagamento, queriam u~ machado 
ou um facão. Não podia mais vencer o afluxo. O desaponto foi 
grande quando abruptamente interrompi a feira e fechei mi
nhas caixas e sacos dando a entender que amanhã ... 

Havia chicha bastante para afogar o aborrecimento. Ao meio
dia, já havia alguns índios que jaziam em suas rêdes comple
tamente embriagados. Homens, mulheres, bebiam, vomitavam 
quando o estômago estava cheio e recomeçavam a beber. Em
borrachavam-se, cantavam na bebedeira louca, em grande con
fusão, suas canções da tribo e as cantigas que o jornalista de 
Buenos Aires lhes ensinara. 

A outros, ao contrário, os seus excessos tornavam melancó
licos. Sentaram-se perto de mim e lamentavam seus pesares. 
Pela simplicidade de suas penas, para nos entender, bastava 
nosso vocabulário comum, auxiliado pela mímica. Todos se 
ressentiam do pagamento miserável pelas longas semanas de 
trabalho em São Luís. Inutilmente, procurei convencê-los de 
que o "alemão" lhes mandaria machados e terçados assim que 
o Sr. R. chegasse com as mercadorias. Não podiam entender 
que êste era o único responsável, e Angele, porém, apenas um 
empregado. 

As queixas sôbre "Ti boro" e "Maria", os hóspedes de Buenos 
Aires, eram da mesma espécie. Para dizer a verdade, êles não 
eram "brabos"' pelo contrário, cantavam e brincavam muito. 
l\.1as levaram rêdes, bôlsas, arcos, flechas e muita outra coisa 
sem pagar o devido. Os índios, contudo, cheios de confiança, 
asseguraram-me que voltariam de avião, aterrariam diante da 
choça e trariam o pagamento: camisas, calças, espingardas, ma
chados, facas, açúcar, sal e tudo o que representa preciosidades 
ao coração dos índios. Muitos acreditaram firmemente na pro· 
messa de retôrno milagroso do casal de jornalista~. Porém, 
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havia hon1ens que preferiam ter o pássaro na mão e começaram 
a duvidar aos poucos da palavra dos viajantes. 

Kuarumé, o capitão da choça vizinha, recebera t~rnbém de 
Waitó um enorme cântaro de chicha que esvaziou valente
mente. Lá estava êle resmungando triste, contra os antigos hós
pedes. Sua grande mágoa, porém, tinha outras causas. Refe
ria-se, repetidamepte, à assustadora mortandade que sua tribo 
e também as vizinhas sofreram depois da chegada dos brancos 
ao Rio Branco. Lentamente, eram todos levados para o fundão. 
Não se cansava de contar o quanto os Tupari eram numerosos 
em seu tempo de criança. Depois, chegaram os brancos e com 
êles, o catarro. 

- Koo ... ! disse Kuarumé imitando a tosse qt1e matara seus 
companheiros. Fôra à bviamente o resfriado co1num que os de
vastara. Esta moléstia, proveniente do continente eurásio, é ino
fensiva para nós devido às muitas infecções que nos tornaram 
resistentes a ela. Os índios, ao contrário, a contraem em seus 
contatos com os brancos de uma maneira violenta. O mal ter
mina, quase sempre, numa bronquite mortal, ou numa pneu
monia. 

- Tosse ... morte ... tosse ... morte ... chorava a história como
vente de Kuarumé. No fim, de tôda tribo só sobraram duas 
casas. Êle, Kuarumé, comandava dez famílias ao todo. 

Waitó interrompeu-nos. Com uma insistência que só se asse
melhava à sua capacidade de beber, resolveu me inteirar de 
quanto eram grandes suas propriedades de aipim, cará, inha
n1e, milho, banana, mamão e fumo. E quantas qualidades de 
animais saborosos existiam nas ·florestas dos Tupari ! 

Os dois capitães também me falaram sôbre os vizinhos. Con
taram-me coisas terríveis sôbre os Hamno que viviam n1ais a 
nordeste. Perguntei a êles se queriam me levar até lá, mas ne
garam-se amedrontados. Ninguém conhecia o caminho diziam. 
Não havia picada alguma, e os Hamno eram tão malvados que 
ninguém saía com vida de suas malocas. 

Curumi era um problema difícil de ser resolvido. Visitara 
Guajará, quando menino. Compreendia e falava um pouco de 
português, possuía uma espingarda defeituosa e sentia-se, por 
·isso, muito superior aos seus companheiros de tribo. Pela ma
nhã declarara que nada queria ter com êsse bando de beberrões 
e foi para a caça. Voltara, mais tarde, orgulhoso, com quatro 
macacos pretos. À noite, porém, não pôde resistir à chicha ten-
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tadora. Agora, achava-se no triste estado de completa embria
guez, em que se dá. vazão ·aos mais negros pensamentos ·sôbre· 
a existênc~a hui::iana e- · ~u.ando a mente confusa procura dar 
uma ~oluçao a todas as ~1f1culdades e um fim aos sofrimentos. 
Queria me acompanhar a maloca dos brancos. Lá eu lhe com
praria roupas, sapatos, um chapéu e muitas outras miudezas 
As mulheres da tribo não lhe agradavam mais e eu devia-lh~ 
comprar uma mulher branca bem grande. 

Enquanto conversá:ramos, quas; ~ôda trib? se reunira na pra
ça encoberta pela norte. Uma duz1a de musicas se alinharam 
ao redor de um pau fincado no chão. Seguravam na mão es
querda a taboca e a mão direita estava pousada no ombro do 
vizinho. Os dançarinos moviam-se em círculo, dando passinhos 
para o lado, ao som de uma melodia simples. 

Não demorou e outros dançarinos se juntaram. Todos traziam 
o arco e flecha na mão, ou a espada ao ombro. As mulheres se 
alinharam na roda exterior. Davam-se as mãos, ou se segura
vam na cintura, ou no ombro. 

As rodas se moviam lentamente em círculo no ritmo da 
música. De te~po. em tempo! marcavam p,asso, faziam sempre 
na. rr1esma cadencia uns pass1nhos para tras e depois, com um 
grito selv~g~m, recomeçavam a rotação vagarosa para a direita. 
OAra os mus1cos tocavam o solo, ora os dançarinos cantavam o 
coro .. Uma cadência característica anunciava o fim da dança, 
dep_ois. de um quarto de hora, mais ou menos. A roda parava. 
Os indios soltavru:n um tenebroso huuuuuh ! Então corriam para 
todos os lados a frm de encher suas cuias e se acocoravam ao pé 
das fogueiras que brilhavam em todos os cantos. 
O~ músicos iniciaram uma nova sessão. Desta vez, também 

eu tive de dançar. Um Tupari puxou-me para o círculo de dan
çarinos. Depoi.s, convidou,-me para ir com êle à sua choça, pro
var ~e sua chicha. Mal t1nhamos, porém, penetrado na maloca 
mal iluminada, já dois braços fortes me agarraram. Uma mu
lher vesga, de peitos caídos, riu-se para mim. 

- Toto! Oka, hiéka, hodada! - Vovô, venha dançar e cantar! 
Antes de me refazer do susto, duas mulheres me arrastaram 

par;9- o centro. Agarraram minhas mãos e me forçaram a dançar 
atras de alguns rapazinhos que vinham na frente do bando de 
mulhere~, come: cantores. As mulheres impediram que fugisse 
para a rede. Nao era possível me opor à sua meiga violência, 
sem me tornar grosseiro e descortês. 
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. Meu par da esquerda era jove~. Carregava seu bebê nu~a 
alça feita de uma faixa de alg<:dao pendurado ao lado. ~en.tiu 
sono e desapareceu na escu~dao. A velha zarolha da direita, 
ao contrário, era incansável. A sua esquerda, dançava uma ra
pariga robusta de uns quinze ~nos. A pequena, de vez 7~ ~uan
do me lançava um olhar furtivo. Durante a pausa, dirigiu-me 
umas palavras em seu linguajar. Tentei repetir,. c~m maior ou 
menor dificuldade. Riu alegre, mostrando duas fileiras de alvos 
dentes perfeitos. 

Os cantores recomeçaram e a velha colocou, outra vez, o seu 
braço sôbre o meu ombro, mandando-me fazer o mesmo. A:
guém puxou-me, por detrás pela mão. A velha?. Não, parecia 
estar tomada pelo ritmo da dança. Talvez a rapariga ... 

Realmente, era ela, pegou minha mão, esfregava-a e aperta
va-a maliciosa. Na outra dança, conseguiu que eu ficasse entre 
ela e a velha. Brejeira, abraçou meu busto nu, pondo meu bra
ço ao redor de sua anca. A fraca luz de resina apagou-se. Por 
um mome11to, achamo-nos em completa escuridão. A pequena 
aproveitou a ocasião para apalpar, carinhosa, o meu corpo. 

Não me senti muito à vontade. A indiazinha, também, parecia 
ter a consciência pesada. Mas despertara-me a curiosidade. A 
quem não é excitante descobrir a simpatia de uma garôta, m~s
mo que seja no fundo das florestas de Mato Grosso? Conhecia, 
porém, os ciúmes dos índios. Sabia eu_ lá, se a peq~ena era .pro
metida, noiva, ou mesmo casada? N ao me parecia nada inte
ressante, de repente, na escuridão da noite, receber uma flecha 
entre as costelas. 

Por fim, os dançarinos se cansaram. Os músicos pararam_ e 
foram dormir. Meu jovem par desapareceu e as mulheres nao 
se opuseram mais a que eu fôsse para a rêde. 

Acordei com a cabeça pesada. A festança já recomeçara. Com 
tristeza verifiquei ter sido a minha rêde instalada no pior 
canto da choça. A passagem barulhenta onde eu dormia, .era 
o sítio predileto dos beberrões, pois ali acham-se perto das Jar
ras de chicha e podiam observar o movimento da choça sem 
serem perturbados pelos dançarinos. Ademais os homens da 
choça vizinha que não possuíam um jarro de chicha particular, 
descobriram ser êsse o lugar ideal para serem regalados pelos 
seus companheiros de tribo mais felizes do que êles. 

Assim, estava eu no foco da festança, no meio de um bando 
de bêbedos berradores que, após haverem pôsto fora a bebida, 
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bebiam-na outra vez. Até Curumi que fugira pela manhã, de
sistira de se afastar de seus irmãos, emborrachava-se com êles 
e cantava esganiçado e gargalhava . . 

Repentinamente, dirigiu-se a mim. 
- Iad está furioso com você e a mulher. O que você fêz com 

ela na noite passada? 
- Iad? sua mulher? Agora me lembrei. Ela se sentava quase 

tôdas as noites diante da choça com êle, ao jantar. Durante a 
festa não a vi. O que queria dizer Curumi? 

Queria arrancar-lhe outros esclarecimentos, mas êle não mais . 
me ouvia. 

I(uarumé estava muito animado. Fêz questão de que eu le
vasse uma cabaça de chicha à sua mulher na choça vizinha. 
Quando lhe devolvi a cuia vazia, levou-me através do entre
laçamento de rêdes até uma velha. Deu-lhe também da cerveja 
consistente mas a velha estava mais sedenta de novidades, do 
que da bebida. Colocou a cuia no chão e começou a fazer per
guntas a Kuarumé. Êste sentou-se numa rêde e deu-me um 
banquinho. Mal tomara lugar, já a velha começou a passar a 
mão sôbre minhas calças, peito e cabelos. Parecia dizer ao tu
xaua sua impressão sôbre tudo. Kuarumé riu e a velha con
tinuou com a sua estranha pesquisa. Então, apalpou os lóbulos 
das minhas orelhas, as narinas e lábios. Enfiou, sem-cerimônia, 
os dedos na minha bôca e pelo nariz a dentro. Kuarumé me
neou a cabeça e tomou um ar sério. 

A velha levantou-se, desprendeu de uma trave empoeirada 
uma garrafa de cabaça, de onde retirou uma agulha. Kuarumé 
mostrou os orifícios de seu nariz, lábios e orelhas. A velha de
veria fazer em mim, depressa, tais buracos. 

- Fique quieto, ordenou-me, não dói. 
Embora fôsse preparado a fazer grandes sacrifícios, esta exi

gência era forte demais para mim. Expliquei, como pude, ao 
cacique e à velha preferir meu rosto sem os orifícios e, a mais, 
tinha pavor da operação. O casal amável, no entanto, era de 
outra opinião e tentava me fazer compreender que uma pes
soa sem pauzinho no nariz e lábios e sem penduricalhos nas 
orelhas, mais se parecia com um macaco do que com gente. 
Não cedi. Desapontada, a velha guardou a agulha enferrujada 
e amarrou a garrafa à trave. 

Noite alta, os Tupari exigiram o meu rádio. O bando embria
gado ouviu atento a "Grande Aleluia" de Handel. A canseira, 
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no entanto, era grande demais. Dois rapazes se esticaram no 
chão e dormiram e . os outros foram, também, procurar suas 
rêdes. Apenas alguns incansáveis voltaram à chicha e conti
nuaram a beber vociferando. 

No terceiro dia, senti uma repugnância invencível pela be
bida. Meu estômago ail1da não estava afeito para poder acom
panhá-los como devia. Além disso, ninguém pensava em cozi
nhar. Por felicidade, Kuarumé, o tuxaua vizinho, lembrou-se 
de mim e mandou matar um franguinho. 

Kuarumé tinha duas mulheres como, obviamente, competia 
a um chefe, e um bando de filhos. Tôda sua filharada olhava
me comer. 

Agradeci-lhe e perguntei-lhe admirado porque matara uma 
das suas poucas aves, quando tinha quatro macacos no moquém 
de seu filho Curumi. 

- Amanhã o doutor Waitó vai tomar rapé, anunciou Kua
rumé sério. Os macacos pareciam ter alguma coisa a ver com 

. " . a cerimonia. 
Logo vi que o dia seguinte me traria novas curiosidades. 

• 
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DUAS EVOCAÇÕES DE ESPfRITOS 

Bem antes do nascer do sol, Curumi agachou-se na praça. 
Torrou e triturou, numa tigela de barro, uma mão cheia de 
umas sementes escuras. Misturou o pó fino com cinza branca. 
Depois colocou sôbre o moquém triangular um montinho de 
fôlhas de fumo, secou-as sôbre a brasa e moeu-as até ficarem 

• uma poeira. 
Na choça, alguns homens esvaziavam o restinho de chicha 

azêda. As mulheres já tinham ido buscar mais milho e inhame 
para fermentar mais chicha. Ninguém pensava, nesse dia, na 
derrubada. Ressaca! Aqui e ali, um índio talhava uma flecha, 
ou trançava uma esteira. As crianças se divertiam à sua ma
neira. Amarravam juntos, pelo pescoço, três cachorros. Os po
bres animais quase se sufocaram mutuamente ao tentar sair 
do laço. 

Nisto, W aitó apareceu com arco e flechas. 
~ 

- Vamos! .. Tabaco! 
Foi o convite para a sessão de magia. W aitó não era só o 

cacique mais importante dos Tupari, mas também ocupava o 
pôsto de primeiro pajé. Pela primeira vez, depois de minha 
chegada, vi-o nu, outra vez. Trazia os braços e pernas pintados 
com urucu vermelho. Tinha no pulso direito um anel grosso, 
feito da casca externa da noz da castanha-do-pará, e ao redor 
das ancas um enfeite de contas pretas miúdas. 

Curumi, que parecia ser uma espécie de aprendiz de feiti
ceiro, arrumou uma mesinha na choça vizinha: três varas de 
um palmo e meio de comprimento, fincadas no chão, e por 
cima uma tábua larga. Sôbre êste móvel estavam diversos 
objetos que eu ainda não conhecia. Waitó disse-me os nomes. 
I-Iavia dois canudos compridos da grossura de um dedo, com 
pontas pretas, furadas. Dois canudos mais grossos, um dêles es
culpido grosseiramente continham os dois pós mágicos, moídos 
por Curumi. Além disso via-se uma vassourinha feita artistica-

105 



mente de pêlos da'"' cauda de um tamanduá-açu e dois cigarros 
de palha de milho. 

Waitó procurou explicar-me a aplicação destas coisas: Comer 
fumo. .. algaraviou e apontou seu nariz. Esfregou e soprou os 
canudos quase com carinho. 

Pouco a pouco se reunia uma dúzia de homens. Trouxeram 
seus banquinhos e sentaram-se em semicírculo à mesa de fei
tiçaria. Waitó, então, com gestos misteriosos, assoprou sôbre o 
recipiente do pó e deitou dêle dois montinhos sôbre a tábua. 
Arrumou tudo direitinho com a vassourinha. Colocou o reci
piente no chão, ao seu lado. Então, fêz-me sentar e deu uma 
ordem a um rapaz que trazia uma fita de pele de onça ao 
redor da testa. · 

- J ati não, morreu não ... o pajé dirigiu-se a mim consolan
do-me, metade em português, metade em sua língua índia. Não 
dói, você não vai morrer disso. 

Entre todos que esperavam para tomar o rapé encantado, 
deveria eu ser o primeiro a aspirá-lo. O môço encheu de pó a 
ponta de um dos dois canudos e levou-o ao meu nariz. Tapei 
uma das narinas e fechei os olhos. Com tôda fôrça de seus 
pulmões, soprou a carga pelas minhas narinas a dentro. Res
pirei profundamente, como W aitó me ordenara. 

Então, fiquei estonteado. O pó parecia queimar a garganta e 
o nariz. Tossi, cuspi e espirrei convulsivamente. A mesa, o 
cacique, a choça, tudo rodava confusamente. Quando me re
fiz, vi, para meu pavor, que o jovem feiticeiro esperava, im
paciente, com o canudo de rapé. Olhei para W aitó, com olhos 
lacrimejantes, desesperado. Mas meus sofrimentos não o como
viam. Impiedoso, ordenou-me que aspirasse pela segunda vez. 
Não quisesse fazer má figura, tinha de cheirar outra pitada. 
Desta vez, a vista tornou-se-me escura, via o que me rodeava 
através de uma névoa. Corria do meu nariz uma mucosidade 
parda. O que eu expelia com uma tosse convulsa, tinha a mes
ma côr infernal. Os olhos ardiam pelo pó cauterizante, meu 
estômago roncava como se precisasse vomitar. 

W aitó julgou suficiente. Não precisava passar por outra. To
dos me sorriam benévolos. Quando, porém, peguei o lenço para 
me assoar, olharam-me indignados. Devia assoar-me com os 
dedos e limpar a mucosidade no banquinho. Meu vizinho, 
Waleté, mostrou-me como devia fazer. 
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Todos os participantes da feitiçaria tiraram entrementes os 
pauzinhos do septo nasal. W aitó e Kuayó, segundo pajé, senta
vam-se à mesinha em frente a nós. O barrigudo Tadjuru e 0 
môço com a pele de onça, tomaram lugar atrás. Nós outros, 
sentávamo-nos em semicírculo à roda da mesa mágica defron
tando a porta. 

Começou então, a cheirada de rapé em grande estilo. Os pajés 
sopravam no nariz de cada um, perto de vinte pitadas. Recebi 
mais uma porção de pitadas, guardei-me, porém, de respirar 
muito forte. Para meu prazer, observei até os veteranos já 
curtidos retorcerem o rosto com a dor da primeira pitada. 

Para finalizar, Waitó e Kuayó tomaram perto de quarenta 
pitadas. Os dois bufavam e espirravam, gemiam e vomitavam. 
O narcótico começara a agir. Os quatro pajés viravam-se em 
seus banquinhos para a abertura da porta e executaram uma 
série de conjurações. Acenavam para fora com a mão direita, 
bufavam e sopravam, pegavam coisas invisíveis do ar e as arre
messavam para longe. Emitiam sons esquisitos; parecia que se 
asfixiavam. Enquanto isso, tentavam pegar, com as mãos, um 
ente misterioso que permanecia, para mim, completamente in
visível. Por fim, tombaram exaustos sôbre os banquinhos, mur
murando palavras incompreensíveis. 

Começou outra rodada de aspiração de rapé. Também desta 
vez, os pajés tomaram doses muito maiores do que os compar
sas. Bêbedos, cravavam seus olhos vermelhos na distância. Os 
rostos tornaram-se amarelos pelo pó derramado. 

W aitó e Kuayó, outra vez, viraram-se para a porta. Waitó 
esfregou qualquer coisa branca nas mão::;, esfregou-a na cabeça 
também e pôs-se a fazer novos passes mágicos. Parecia erguer 
algo do chão, depois punha-se de pé, arremessava o objeto mis
terioso para o ar, saía da choça, voltava. Colocou um banqui
nho diante de si, sem interromper sua gesticulação conjura
tória. Outra vez voltado para a mesinha; descansou um pouco 
em completo esgotamento, olhando absorto, diante de si. 

O que significava tudo aquilo? Quebrei a cabeça inutilmente. 
Passava do meio-dia, quando os pajés encheram os canudos 
para a última rodada. Tive de tomar outras pitadas. Os índios 
demonstravam, claramente, a sua alegria, ao ver-me estreme
cer quando o pó entrava pelas minhas narinas a dentro. 

Na manhã seguinte, Curumi estava, outra vez, agachado fo~a 
da choça, moendo e misturando o pó mágico. Fui com os ho-
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mens para a mata derrubar árvores. Porém, lá pelas dez horas, 
voltamos. Na maloca de Kuarumé estava tudo pronto para · a 
feitiçaria. Além da mesinha com os seus pertences mágicos, 
estavam, também, colocados à porta, quatro panelas com igua
rias diversas. Perto das panelas, colocados um sôbre os outros, 
estavam uns seis macacos assados. Tinha vontade de perguntar 
a Waitó para quem eram aquêles petiscos, mas meu conheci
mento da língua não era suficiente para tal. 

Não queria perder um gesto da cerimônia. Mas, cheirar outra 
vez o medonho pó? Preferi ficar entre os espectadores e sentei
me numa rêde fora do círculo dos pajés. Daquele pôsto, en
xergava tudo muito bem. 

A sessão começou como no dia anterior. Depois da segunda 
rodada de rapé, Waitó levantou-se, foi até a porta, estendeu a 
mão direita para fora e pôs-se a cantar. Parecia estar chaman
do algum ente sobrenatural para a refeição. 

Depois, agachou-se diante das panelas e dos macacos assa
dos, fingiu comer, estendia os dedos para cada pote, tirava um 
bocado de cada um e oferecia-o a um ente invisível. Ofereceu
lhe, também, um macaco e, finalmente, encheu uma cuia de 
chicha tirada do quarto recipiente e levantou-a para o ar, por 
um longo tempo. 

W aitó, porém, ainda não estava suficientemente narcotizado 
para conduzir condignamente a sessão de feitiçaria. Outra vez 
mandou que soprassem umas dúzias de pitadas no nariz e pros
seguiu, meio inconsciente, com seus murmúrios e esconjura
mentos. Com enorme trabalho parecia puxar um ente que, 
apesar de todo esfôrço, não queria sair do chão. Afinal venceu. 
Jogou a cada assistente, algo invisível. Êstes procuravam pe
gar o objeto com grande agilidade. Todos agitavam as mãos no 
ar, fingiam cavar, remar, depois colocaram a mão direita sôbre 
a nuca. 

Com isso, terminou a parte mais importante da sessão. Os 
pajés bufavam como se tivessem executado um trabalho pesa
díssimo, ou houvessem representado uma cena de alta drama
ticidade. Enquanto a assistência conversava e ria alto, os sub
pajés Tadjuru e Padi sopraram-lhes o resto do pó no nariz. 
Por exigência de W aitó, não escapei da sexta pitada. Por fim, 
o pajé-mor distribuiu os macacos assados que antes oferecera 
aos espíritos entre os seus colegas e sua mulher trouxe chicha. 
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Um índio trouxe seu filho doente para ser benzido por Waitó. 
Eu queria observar bem a cena, mas o pai ordenou-me delica
damente, mas num tom de voz que não admitia réplica para 
que me afastasse e não fôsse tão curioso. 

Com a cabeça roda~do, voltei à minha choça. Os garotos me 
esperavam com um pedaço de lagarto assado, caçado por êles 
com suas flechas. Para acompanhar o assado, deram-me uma 
cuia de milho torrado. Waitó, então, ofereceu-me um dos ma
cacos assados que haviam servido na feitiçaria, como oferenda 
aos espíritos. Agradeci-lhe com o usual Poaré ! Está bom. 

-
' 
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COLHEITA DE AMENDOIM E BANQUETE DE COBRA 

Ao cair da noite, os índios iam para suas rêdes. Neste pe
ríodo do ano, em que os dias são muito curtos, dormiam, geral
mente, às 6 1h ou às 7 horas. Por essa razão, acordava muitas 
horas antes do romper do dia. Muitos homens se levantavam 
lá pelas 4 horas da madrugada e como não podiam fazer muita 
coisa na escuridão, acendiam uma fogueira diante da choça, ao 
pé da qual aqueciam seus corpos nus e conversavam. A crian
çada ia tomar banho no riacho, rindo e gritando, numa baru
lheira infernal. Punham-se a tocar longas trombetas de cabaça, 
sem dar a menor importância aos dorminhocos cansados. Al
gumas mulheres também se levantavam cedo. Fiavam algodão, 
ou teciam bôlsas, à luz da fogueira ou dum pequeno lume de . 
rezina. 

Quando precisavam preparar aipim e inhame para fazer chi
cha, as mulheres dos tuxauas e as amigas deixavam a rêde 
ainda à noite alta, lá pelas 2 da madrugada. Nuas como esta
vam, sentavam-se bem na corrente de ar frio que vinha da 
entrada principal, ao lado de um monte de raízes, punham-se a 
trabalhar, cortando os tubérculos numa prosa viva, entremeada 
de gargalhadas. 

Acordei com êsse alegre movimento. Dentro de dois dias, ha
veria um outro festim - os índios já mo haviam anunciado. 
- Mas, a chicha tinha de ser ganha, antes, àrduamente. W aitó 
foi me procurar de madrugada: 

- Oka, hirab iya ! mudubi ... ! 
"Mudubi" é amendoim. Quando me fêz a intimação, W aitó 

tinha o rosto severo que não admitia réplica. Com exceção das 
poucas mulheres indispensáveis na fabricação da chicha, tôda 
a gente foi a um campo ali perto, rodeado pela floresta virgem. 
As fôlhas dos muitos pés de amendoim pendiam murchas, sinal 
de que o amendoim de dentro da terra estava maduro para a 
colheita. 

Os Tupari não me deixaram muito tempo inativo. 
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- Venha, ordenou-me o velho Waleté, com um sorriso amá
vel. Abaixou-se e me ensinou como se devia fazer. Abria-se 
um pouco a terra dura com um pauzinho e depois tentava-s~ 
puxar a planta pela haste, com todo cuidado para que o amen
doim não se separasse da raiz. Nos lugares em que o solo era 
arenoso, a colheita não era difícil. As plantas, com as favas 
pendentes, eram postas em grandes montes. À volta dêstes, 
acocoravam-se as mulheres e meninas, retiravam as favas e 
enchiam com elas os seus balaios. Tentei cumprir a minha ta
refa, enfiei o pauzinho na terra, apalpei o emaranhado de has
tes, fôlhas e raízes e puxei tudo impaciente. Qual não foi 0 
meu espanto, quando fiquei só com a raiz-mestra na mão. As 
favas ficaram enterradas. 

O sol abrasava cada vez mais o campo aberto. Waitó achou 
já ter eu trabalhado bastante. Mandou-me descansar. Trouxe
me uma raiz de taioba assada na cinza, que sabia a batata de 
boa qualidade. Sua filhinha, de uns doze anos de idade, veio 
com êle. Até ali, se mostrara sempre tímida para comigo. Pela 
primeira vez aproximou-se de mim, acanhadamente e, tentan
do apresentar um rostinho alegre ofereceu-me um pedaço de 
favo de mel, cheinho de larvas . 

- Iká ! Poaré ! é gostoso. 
Ainda não comera larvas, mesmo misturadas ao mel. Mas 

quem poderia recusar? 
Depois, o tuxaua levou-me para ver suas plantações. Do 

milho colhido há meses, só restavam os caules ressequidos. 
A um canto, cresciam alguns pés de cana-de-açúcar. Através 
da plantação se estendiam algumas carreiras de algodoeiros, 
fumo e bananeiras. A maior parte do campo, porém, estava 
plantada de amendoim. 

- Aqui, capitão W aitó, milho tem muito, mudubi tem muito, 
macaxeira tem muito, tabaco tem muito ... esclareceu-me o chefe 
no seu português estropiado. 

No meio dos tocos carbonizados, contou-me uma longa his
tória que lhe parecia dar grande satisfação. Há alguns meses, 
uma enorme onça aqui atacara uma mulher e uma criança. Os 
Tupari acorreram aos gritos de socorro. Êle, Waitó, também. 
Atirou na fera, mas tôdas as flechas erraram o alvo. Deram
lhe, então, um machado e com dois golpes esmagara a cabeça 
do animal. A fera deixou os membros das vítimas cheios d~ 
mordidas e arranhões profundos e arrancou e comeu um dedo 
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da velha. No seu mêdo, contava Waitó com benévola zombaria, 
ela sujara todo o chão ao seu redor. 

Voltamos ao campo nos outros dias. Os amendoins dos Tu
pari eram muito maiores do que aquelas coisinhas que come
mos na Europa e mesmo do que os que vira na América do Sul. 
Não eram, porém, tão saborosos como os miudinhos. Mas, co
zidos, eram saborosíssimos. Só agora compreendi porque os 
Tupari davam tanta importância ao amendoim, achando mesmo 
que, sem êle, não se podia viver. Apreciavam-no mais do que 
a castanha-do-pará. 

Após alguns dias de trabalho, o tuxaua julgou-se na obri
gação de me proporcionar uma pequena distração e convidou
me, então, para uma caçada. Os índios levavam arcos e flechas. 
Só Iad, o irmão de Waitó, veio sem armas. Pediu-me a espin
garda emprestada. Aprendera com os brancos a lidar com ar
mas de fogo. Não poderia negar-lhe o pedido e tornei-me assim 
mero espectador. Matamos alguns macacos e voltamos à co
lheita de amendoim. 

Os homens trançavan1 grandes cêstos para guardar a colhei
ta. Eu tinha de aj11dar as mulheres a encher os cêstos com os 
amendoins e levá-los para os depósitos. Uma boa parte foi se
parada para o chefe vizinho, Kuarumé. Decerto, auxiliara na 
plantação e agora recebia a sua parte. 

Terminamos a colheita e descansamos diante da choça. ·O 
sol deitava-se no horizonte. O tuxaua anunciou-me, com ar 
festivo, que agora íamos comer amendoim, todos juntos. Sen
tamo-nos e as mulheres trouxeram os amendoins cozidos du
rante o dia. Diante de nós se enfileiravam umas quarenta pa
nelas. As mulheres do cacique enfiaram, com a mão, um pu
nhado de papa de amendoim, na bôca de W aitó e na minha. O 
cacique riu-se prazeroso e eu tive de fazer o mesmo. Waitó, 
então, entregou uma panela a cada um dos homens. Comeram 
um pouco e de1)ois se puseram a oferecer uma colherada da 
papa, um ao outro. Assim, logo me vi com um monte de amen
doins no meu prato. Devolviam a W aitó os caldeirões vazios. 

Os caçadores repartiram as suas peças de caça. Apesar do 
trabalho na derrubada e na colheita, quase todos acharam tem
po para caçar algun1a coisa que guardaram para ser comida 
nesta data festiva: peixinhos, larvas de besouros, macacos, 
tatus, quatis, pacas, etc. Cada qual repartia o que tinha e re
cebia, em troca, outras iguarias. Kuarumé e o velho Tokürürü 
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As inulh~res, principalmente, pintam o rosto com desenhos delicados. A côr elas a conseguem 
coin a mistura de uma resina de árvore e fuligem de suas panelas. 
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As filhas do cacique Waitó, Maãroka Kabátoa. 

Tarde de folga. Homem, mulheres, crianças, vizinhas 
reúnem-se para conversar sôbre os acontecimentos do dia. 

-

estavam bastante . tocados. De braços dados, dançavam à volta 
da praça, cantando um estribilho que continuamente se repetia. 

- "As mulheres devem comer muitas larvas de besouros 
gordos, até que não sobre nenhu.m", Waitó me traduziu o sen
tido da estrofe. 

Para terminar, os meninos vieram aos saltos. Seu desejo era 
bem estranho: queriam receb~r, de cada homem, uns açoites. 
Mesmo os pequerruchos que mal sabiam andar, vinham a nós 
com um ramo de palmeira e exigiam que lhes déssemos umas 
lambadas. A cerimônia parecia pertencer à festa da colheita. 
Quando, por fim, a alegre reunião se desfez, surgiu um peque
no distúrbio: quarenta panelas ... e cada mulher queria, natu
ralmente, reaver a sua: debates, exames, comparações - até 
que enfim, cada qual se retirava com a sua panela na mão, 
tôda satisfeita. 

Assim não me sentia, de modo algum, perdido, ou abando
nado nas selvas. Ao contrário, sentia-me cada vez mais a gôsto 
entre meus novos amigos. Bem pouco me interessava o que se 
passava no mundo distante. Casualme11te à noite, ouvia alguns 
trechos das últimas novidades. A BBC anunciava um enorme 
tráfego para Berlim, com o qual os americanos queriam pregar 
uma peça aos russos~ Dera-se uma outra conferência em qual
quer parte do mundo, para acalmar qualquer tensão interna
cional. 

Os Tupari queriam saber o que o homem do rádio estava 
contando. Não me sentia ainda capaz para dar tal explicação. 
Tentei uma irradiação de Schwarzenburg. Os índios escutaram 
enlevados uma série de canções regionais suíças. Entre tôdas, 
Là-haut sur la montagne - foi a que mais lhes agradou. Waitó 
cantarolou, suavemente, a última estrofe. 

- Lioba-lio-oba, pressez le pas ! ... 
Disse-lhe ser essa uma canção que se canta na minha tribo, os , 

SUIÇOS. 

- Na tribo de seus pais canta-se bonito, disse o morubixaba. 
- Agora cante você, ordenou-me sua mulher Kamatsuka. 
- Eu não sei cantar, respondi-lhe. 
- Você tem de cantar! ordenou obstinada, fazendo uma cara 

tão zangada que me apressei a entoar uma cantiga de criança 
- qualquer coisa que me veio à mente, pois a velha nada en
tendia do que lhe cantava ao ouvido: 

- Amanhã nos casaremos7 uh, uh, uh ... 

8 bi~ Tupari 
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Curumi tirou-me da rêde de madrugada. Havíamos combina
do uma caçada. Comi umas bananas a tôda pressa, calcei as 
botas, coloquei uns cartuchos nos bolsos da calça, agarrei a es
pingarda e o facão. A turma de caçadores se compunha do 
tuxaua Kuarumé, seu filho e mais meia dúzia de homens e 
meninos. Enquanto ainda tinha pólvora, trazida de São Luís, 
Curumi preferia sua velha espingarda, tôda remendada, a seu 
arco e flechas. Os outros índios levavam suas armas tradicionais 
e um dente de roedor afixado num cabo comprido com o qual, 
de tempos em tempos, apontavam as flechas. 

Penetramos na floresta por uma picada estreita. Mal demos 
uns passos, já topamos com um guariba. 

- Haü... itsá ! Lá em cima tem um guariba, atire nêle ! 
instaram comigo. 

Apontei para qualquer coisa escura que se mexia nos galhos. 
Depois de dois tiros, o macaco não se mexeu mais. Mas tam
bém, não caiu. Curumi acenava ansioso para cima e pôs-se a 
fungar. Além disso, batia com um ramo, cortado às pressas, 
sôbre o cano de minha espingarda. Tudo isso para impedir que 
o animal ficasse prêso aos galhos, ou fugisse. Fôssem os escon
juramentos de Curumi, ou o chumbo no corpo do macaco - o 
bicho, afinal, tombou. Ainda não estava morto. Depois do 
primeiro baque, sentou-se, tentando defender-se com grande 
fúria. Os índios riam divertidos. Sabiam não ser possível a fuga 
e esperavam pacientemente até que o macaco morresse. Não 
suportei mais e dei-lhe o golpe de misericórdia com meu facão. 
Os índios olharam-me espantados. Um dos meninos trouxe uma 
embira comprida, e amarrou-o às costas. Era um macho bem 
grandinho. 

Prosseguimos. Por entre a floresta densa, se entremeavam 
clareiras. Percorremos pequenas planícies, subimos colinas e 
atravessamos ribeirões rumorejantes. O solo da floresta, em 
muitos pontos, era de um humo prêto, profundo. Nas escarpas, 
surgiam da terra blocos de granito, rachados e anfractuosos 
como se fôssem golpeados por um martelo gigantesco. A flo
resta era mais rala e limpa nas planícies e colinas. Ao contrá
rio, nas ladeiras úmidas e nas várzeas dos ribeirões, vicejava 
um emaranhado intransponível de trepadeiras, arbustos, fôlhas, 
touceira de bambu espinhoso. 

Os índios confabulavam sôbre tudo que notavam à direita e 
à esquerda. Aqui e ali, um dêles parava, arrancava uma fôlha 
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de um galho, dobrava-a, punha-a e11tre os lábios e, assim, imi
tava o grito estridente do macaco prêto. 

Subitamente, os caçadores puseram-se a escutar atentos. Pa-
recia próximo, um bando de macacos. · 

- Não faça barulho com seus sapatos, disse-me Kuarumé. 
Curumi passou correndo por mim, com uma agilidade que nun
ca julgara possível num rapaz tão bem nutrido. Os outros índios 
desapareceram, também, nas touceiras. Só um menino ficou ao 
meu lado, olhando-me interrogativo. 

Só então notei como as copas das árvores se haviam tornado 
cheias de vida. Ouvia sussurros entre os ramos, os galhos ba
lançavam-se e soaram gritos característicos. Os macacos per
ceberam o perigo e tentavam fugir. Ouviu-se um tiro. Os índios 
perseguiam os macacos que se dispersaram ligeiros, saltando de 
ramo em ramo e de árvore em árvore. Era uma caçada selva
gem. Escutei com tôda atenção. 

Ao longe, estalou outro tiro. De uma outra direção, vinham 
chamados ocultos. Senti o olhar de censura do meu compa
nheirinho. 

- Oka kiora ... ! Hamoem ... ! murmurou excitado e correu 
através da moita. Tentei segui-lo. Descobrimos Amérawa, o 
pernilongo, escondido sob uma árvore. Apontava para o pico 
da árvore~ todo agitado. 

- Arãmirã ! ... uma fêmea! exclamou com zêlo contido. O 
rapazinho derrubou algumas árvores pequenas com o facão, 
golpeou o tronco grosso com um porrete e ambos soltaram um 
grito selvagem. 

Assustada, a macaca tentou fugir através da moita, para se 
reunir aos seus companheiros. 

Era isso que os índios almejavam com sua algazarra. Não 
largavam mais o animal de vista. Mas, quando pensava alcan
çá-lo com um tiro, o animal apavorado continuou na fuga. Cor
ríamos ofegante atrás dêle, sem nos importar com os espinhos. 
Meus pés se enroscavam nos cipós emaranhados e caí, muitas 
vêzes, de comprido no chão. Minha camisa ficou em farrapos, 
tinha as mãos e o rosto todo arranhados. 

Por fim, o macaco se deteve. De cima de um ramo, observa
va-nos cá embaixo. Irritado sacudiu os galhos a que se agarrava. 
Estava tão engraçado que me foi difícil atirar. Mas os índios 
que confiavam mais na mir1ha espingarda do que nas suas fle
chas, se. voltaram excitados para mim. 
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- Kõd-tsiru... kõd-tsiru... incitavam-me. Pe11sei primeiro 
que dissessem: atire ... atire! Porém diziam é uma fêmea com o 
filhote. São êstes a cçiça predileta dos Tupari, pois ganham dois 
animais com um só tiro. 

Minhas mãos tre·miam da êorrida exaustiva. Atirei. O animal 
soltou um berro e deixou cair um braço. Atirei outra vez. Seus 
membros se encolheram. Lentamente, as garras e a cauda escor
regaram do ramo. A macaca tombou, com um-baque surdo. O 
filhote também fôra atingido, chorava cada vez mais fraco, 
agarrado à mãe morta. 

Voltamos com a caça para junto dos nossos companheiros. 
Curumi, por seu lado, caçara dois macacos. Um ficara pendu
rado a um galho. Um menino amarrou-se um laço nos pés e 
subiu na árvore para empurrá-lo com uma vara comprida do 
seu galho. Não longe, encontramos uma árvore carregada com 
bagas maduras de pamá. Um menino trepou até a copa e der
rubou, com o facão, uma porção de galhos. Atiramo-nos aos 
frutos doces, de côr vermelho-clara, como animais sedentos. 

Um índio chamou-me e me conduziu pelas touceiras a dentro. 
À procura de embira apropriada para carregar as peças de caça, 
quas~ pisara numa cobra que n;i.atou com um bastão. O reptil 
jazia enrolado dentro da moita. Tinha perto de dois metros e 
um desenho claro nas costas. Era uma cascavel de tamanho 
grande. O índio esmigalhara-lhe a cabeça. Pude examinar, sem 
risco, as suas prêsas venenosas. Ela, porém, ainda se contorcia 
em câimbras e fazia retinir nas últimas convulsões os anéis 
córneos de sua cauda. 

Era meio-dia. Os Tupari proveram os quatro macacos de la
ços. Ajuntamos as últimas pamás e nos pusemos de volta para 
casa. Os caçadores mais moços carregavam a caça às costas. A 
mim deram uma grande moqueca para carregar. 

Não perguntei o que estava embrttlhado l1as fôlhas. Após al
gum tempo, estava banhado de suor. 

- Had potsie ... a cobra é pesada, caçoou rindo, um dos ín
dios. A cobra? Correu-me um gêlo pela espinha. Estaria ela 
morta de verdade? 

Encontramos mais um bando de macacos. Os animais fugi
ram para todos os lados quando nos viram. Os índios não es
tavam mais interessados. Nas proximidades .da maloca, fizemos 
uma parada para pelar os macacos e limpá-los. Abriram-lhes os 
ventres e lhes retiraram as tripas das ·quais . espremeram as 
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fezes e tiraram também os muitos vermes existentes, com re
lativo cuidado. Todos os miúdos foram embrulhados, sem serem 
previamente lavados, em fôlhas de sororoca e amarrados com 
entrecasca de árvores. Nestes invólucros seriam .assados em 
casa, sôbre brasas, para serem saboreados com as mulheres e 
crianças. Não retiraram as fezes do intestino do macaquinho. 
Assim, deveria ser mais saboroso e nutritivo. 

A macaca que eu matara deveria ser carregada por mim. O 
resto da caça, foi dividido fraternalmente pelos caçadores entre 
si. A correria do dia me cansara. Os joelhos quase se dobravam 
sob o pêso da macaca, da cobra e da espingarda. · 

Na mal oca tive de contar e repetir a tôda gente, como se 
tinha passado a caçada. Orgulhoso, entreguei a W aitó a macaca 
e dei o pacote da cobra ao seu filho Konkwad. Como esperava, 
as mulheres do cacique me serviram, abundantemente, de co
n1er e beber. Elas também queriam ouvir as aventuras da ca
çada. Mas eu estava muito cansado e meu vocabulário ainda 
era muito pobre para ~ma narração de tal gênero. Felizmente, 
\TV aitó veio ao meu auxílio. 

- Arime urne... ameko haitó ! i'~ão achamos macacos, mas 
fomos perseguidos por batalhões de onças! Assim êle satisfez, 
caçoando, a curiosidade das mulheres. 

Mais tarde, Konkwad me chamou para fora, à praça. A carne 
da serpe11te, junto com pedaços de inhame e aipim, cozinhava 
na minha panela de alun1ínio, temperada ·com sal e pimenta 
inteiramente à moda européia. A criançada ao redor, lambia os 
beiços à espera da sua porção. Uma lei não escrita, proibia aos 
adultos, no mínimo aos com filhos, e principalmente aos pajés, 
comer carne de cobra. Enchi meu prato com caldo de serpente 
com uns pedacinhos da carne branca e reparti o resto com a 
garotada. Curioso, provei a sopa. Na verdade, há muito tempo 
não comia um prato tão saboroso. A cascavel podia ser com
parada aos melhores peixes e qualquer gastrônomo teria engo
lido ess_a sopa com deleite. 
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OUTRA FESTA DE CHICHA 

Outra vez havia uma festa de chicha. Começou como os fes
tejos da semana passada. Só faltou o concêrto noturno de cor
netas de bambu. Em lugar da música, ouvi fortes pauladas e 
uma terrível gritaria. Um índio bêbedo açoitava sua mulher. 
O exemplo parecia ser contagioso. Passado algum tempo, uma 
outra índia passou correndo e gritando pelo escuro. Atrás dela, 
t~opeçava o índio Pekirik com a espada erguida, tentando dar 
ainda alguns golpes nas costas nuas da fugitiva. 

Os dias continuaram com bebedeiras e danças. Fui obrigado 
a tomar parte ativa nos folguedos. Os meninos não me deixa
vam em paz e me puxaram para sua roda. A minha jovem par
ceira da última festa estava ali também, de braço dado com a 
fill1a de Kuarumé. As duas se atiravam para mim. Não ligando · 
aos protestos dos meninos, as meninas atrevidas me obrigaram 
a dançar com elas, no meio da roda. Estavam muito desejosas, 
bem o percebi. Pareceu-me, pois, sensato retirar-me para a 
rêde. Mas não foi o meio acertado para me livrar das macaqui
nhas. O jovem Mpam juntou-se a nós. Perguntei-lhe o nome da 
menina. 

- Aid-Aid, respondeu-me. 
Perguntei se tinha marido. 
- Iad, o que não tem pauzinho no nariz, é o seu marido, 

respondeu-me. 
Apenas mencionou o nome de Iad, a menina desmentiu-o 

violenta. O menino riu ladino e me assegurou ser ela realmente 
mulher de Iad. 

- Iad têm três mulheres, ·esclareceu-me. 
Aid-Aid estava fora de si. 
:-- Ia~ não é meu marido! bufou e bateu com raiva o pé no 

chao. Disse-me quase chorando: - Moam mente, nada tenho a 
ver com Iad. 

:rorna:ra-s~ claro para mim, por que Iad estava zangado co
rn1go. Aid-Aid era un1a de suas mulheres sem dúvida alguma, 
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e assim os dengues que mostrava para comigo e que por certo 
foram observadas não podiam estar em ordem. · , . 

Por que a menina negava ser mulher de Iad? E por que mos
trava tanto horror em ser êle seu marido? 

Meus pensamentos giravam em tôrno da pequena. Balança
va-me na rêde, sem sono. Na choça reinava a escuridão e o 
silêncio. Ouvi, subitamente, chamar o meu nome por detrás 
de uma pilha de madeira. A voz era inconfundível. Era Aid-Aid. 

Fiquei chocado com tanta ousadia. Estaria louca a menina? 
Fiquei imóvel e fingi dormir - a única coisa que podia fazer. 

Quando, depois dos três dias obrigatórios de festa, a nossa 
chicha chegou ao fundo, as mulheres da choça vizinha tinham 
acabado de aprontar a chicha para que a festa pudesse conti
nuar, a bebedeira continuou na choça de Kuarumé. As mu
lheres desta outra choça também me arrastaram para dançar 
com elas. Todo hóspede estrangeiro parece ter de sujeitar-se a 
esta exigência. Era isso tanto mais surpreendente, porque de 
ordinário, os homens e mulheres não dançavam de mãos dadàs, 
nem com a mão na cintura, mas em rodas separadas. Penso que 
um dos visitantes anteriormente, branco ou prêto, trouxe a 
idéia às mulheres ser muito mais divertido para nós dançar em 
conjunto. Causava-lhes a dança mista visível prazer e os ho
mens não se mostravam zangados em verem as suas mulheres 
e filhas nuas colocar o meu braço ao redor de seu pescoço ou 
de sua cintura. Êles protestaram energicamente contra as mi
nl1as apreensões de que eu, finalmente, acabava queimando-me 
os dedos com tanta ternura. 

Numa dessas noites de festa, percebi existirem vigilantes 
da moral na· tribo, aos quais o grande interêsse das mulheres 
pelo hóspede estrangeiro, pareceu suspeito. Pameng, um rapaz 
solteiro da tribo, chamou-me para fora da roda de dança. 

- Toto ! vá dormir. 
Fiz-me de mudo. Com que direito êste rapazote me dava 

ordens? Porém, Pameng repetiu a ordem sêcamente. Alguma 
segunda intenção parecia estar escondida atrás disso. Abando
nei a companhia das damas e fui com êle para a maloca. O 
velho pajé Tadjuru nos esperava. Êle também me pediu, insis
tentemente, para ir dormir. Pameng pendurou sua rêde perto 
da minha e trouxe umas brasas para o aquecerem durante o 
resto da noite. Dêsse dia em diante, Pameng não me largou de 
vista durante algumas semanas. Dormia ao meu lado, acom-
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panhava-me por tôda parte, fôsse ao banho, ao buscar água ou 
ao trabalho, estava êle sempre ao meu lado. Nas noites de festa, 
qua11do dançava com as índias, colocava-se em qualquer po11to 
escuro e não tirava os olhos de mim. 

Agia por sua própria conta? Achava êle que como solteiro 
tinha motivos para sentir ciúmes? Ou tinha-se tornado meu 
guarda por ordem da tribo? Neste caso por que então W aitó, o 
chefe, não tomava providências, se achava que eu tinha per
turbado a ordem sagrada da tribo? Não atinava com a história. 

Encontrei, finalmente, uma ocasião para sondar o morubixa
ba Kuarumae sôbre o que havia com o casamento de Aid-Aid. 
Respondeu-me com maus modos que, quando criança, ela fôra 
dada a Iad como mulher. Seu pai morrera há muito tempo. 
W aitó o matou, terminou carrancudo. Foi tudo o que disse. 

Resolvi perguntar ao próprio Waitó, no correr de uma con
versa. Iad era seu irmão e sua felicidade pesava muito em set1 
coração. Lançou-me um olhar desconfiado. 

- Aid-Aid é uma das mulheres de Iad, disse-me prudente. 
Iad teni três mulheres, tôdas três são irmãs e nenhuma delas 
vale alguma coisa. 

A pior das três é Aid-Aid, continuou. É muito má para seu 
marido; não trabalha, não come dos macacos e das aves que 
êle trás da caça. 

W aitó se irritava sinceramente com sua cunhada negligente. 
A mim, ao contrário, ela parecia vítima de um costume bárbaro. 
Quem obrigou a pequena, quase uma criança, a ir viver com 
Iad, a quem ela, visivelmente, não suportava? Êle já possuía 
duas mulheres! Não havia, então, pessoa alguma para proteger 
os direitos e a liberdade da órfã? Ou existiam leis sobrenatt1rais 
que obrigassem a menina a tal casamento? Queria desvendar o 
enigma. Um dia conseguiria achar a solução do enigma e vir a 
conhecer os costumes mais íntimos da tribo. 

Até agora, os homens haviam dado o tom às festas. Embora 
as mulheres não levassem a pior na bebedura de chicha, sem
pre eram os homens que as convidavam para um gole da bebi
da apetecida, ou lho deitavam na bôca com as próprias mãos. 
Somente a noitinha, quando a etiquêta não era mais tão rígida, 
elas mesmas se serviam nos câr1taros de seus maridos, irmãos, 
ou filhos. 
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Na festa que tev~ lugar uns dias depois, os papéis mudaram. 
A notícia de W aitó de que haveria em breve uma "chicha de 
mulheres" · s.e ·cumpriu na exceção da .. palavra. De manhã bem 
cedo, já as rnães de família corriam com cabaças ·cheias pela 
casa, levando às suas amigas brindes de amizade. Os homens 
continuavam estirados em suas rêdes, ou conversavam ao pé 
do fogo que acenderam diante da choça. Fingiam nada ver e 
esperavam pacientes até que as mulheres alegres se lembras
sem dêles e lhes oferecessem uma cuia de chicha de sua festa. 

Bem cedinho, as vizinhas vieram à minha rêde e me forçaram 
a tomar um _trago após outro. 

- lVIet1 filho, beba aqui desta chicha, animavam-me. Quando 
não respondia imediatamente, reclamavam impacientes: 

- Diga: muito bom, mamãe! 
A espôsa mais jovem do cacique, a meiga Apinuitsa, cha

mava-me, ao contrário "abtsi", papai e eu devia chamá-la 
"wag", minha filhinha. Outras me chamavam de "toto", vovô, 
decerto porque esta pala·vra Tupari soa como a palavra brasi
leira "doutor", pela qual era chamado. Talvez também, devido 
à minha barba que cada dia estava maior e mais hirsuta. Os 
índios jovens não têm barba. Na maturidade, crescem-lhes fios 
esparsos. 

O afã durou o dia todo. À tarde, \Vaitó e os homens se rega
lavam fora na praça, com amendoins e tôda espécie de caça, de 
maneira festiva. Quando escureceu totalmente, a choça se en
cheu de cantigas ritmadas dos índios. As festeiras me convida
ram para sua roda. Mas eu não me sentia alegre, absolutamente. 
Um berne entrara no meu braço. Já há dias, sentia uma dor 
agt1da, como se estivessem furando o meu braço com um prego. 

- Não é perigoso, diziam os índios. Examinavam a ferida e 
se divertiam ao observarem, pelo orifício quase invisível do 
meu braço inchado, como o rabinho do bicho se mexia. 

Fui recorrer a Waitó. Como pajé superior, devia poder auxi
liar-me. Fêz uma fraca tentativa de tontear o bicho com fumo , 
para depois poder espremê-lo para fora. Desistiu logo, porem, 
dando-me esperanças para o próximo dia. 

- Estou agora muito bêbedo, sem fôrça mágica, disse desa
lentado. 

As mulheres embriagadas não conheciam tais fraquezas. 
Agarraram meu braço, fincaram as unhas no inchaço, com tal 
fôrça que quase gritei de dor. Por fim, a metade do berne sal-
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tou para fora. Tôdas gritaram de prazer e me arrastaram para 
a dança, na choça. 

Meu guarda estava sentado à entrada e não me largava de 
olhos. Êle tinha bastante motivo para uma vigilância extra
severa. A pequena Aid-Aid dera um jeitinho para ser meu par, 
outra vez. Levou-me, tôdas as ocasiões possíveis, para um can
to escuro, forçava-me a beber, acariciava-me às escondidas e 
murmurava-me ao ouvido muita coisa no seu linguajar in
compreensível para mim. Seus olhos brilhavam ardentes, ao 
clarão da fogueira, traindo o que lhe ia na alma. 

Subitamente, surgiu Waitó. Perturbado, chamou-me para a 
outra choça. 

- Venha, Amérawa está furioso. Deu com a espada na ca
beça de Braéba. 

Segui o chefe atra·vés da praça muito escura, para a choça 
vizinha. O que poderia ter acontecido? Amérawa tinha fama 
de ser briguento e selvagem. Na bebedeira, uma vez, quebrara 
o vômer e todos os dentes da frente de sua mulher, uma res
peitável matrona, com um tição. Batera numa outra mulher, 
até quase matá-la. A surra foi tão grande que ela fugira e não 
queria mais saber dêle. 

Entramos na choça escura. Quase esbarrei em Amérawa que, 
com seu arco entesado, estava apontando uma flecha em seu 
vizinho Braéba. Êste apoiou-se em sua espada, à luz vacilante 
da fogueira. Tinha o rosto severo e triste. Ao seu lado, estavam 
dois amigos armados de arco e flecha. Esperavam que Amérawa 
atirasse a primeira flecha, para depois darem cabo dêle. Um 
bando de mulheres e crianças choravam à volta. A mulherzinha 
de Améravva tentava, a uma distância segura, trazer seu ma
rido à razão, com uma torrente de palavras. 

Supus ter-me Waitó chamado para apartar a briga. Segurei, 
pois, o braço de Amérawa e exortei-o para ser sensato. 

- Você não é um Hamno selvagem, mas sim um bom Tupa
ri, disse-lhe fazendo menção para lhe retirar a arma da mão. 
Êle me empurrou para trás e rosnou furioso. Segurei-lhe obra
ço de novo. 

- Venha, quero tomar chicha com você! adulei-o num tom 
amável. 

Amérawa olhou-me pasmado. Um índio nunca pode recusar 
t1m convite para um trago de chicha. Ainda zangado, deixou o 
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arco e flecha na prateleira de depósito e fomos, de braço dado 
para a choça de Waitó. ' 

De todos os lados as mulheres nos ofereciam chicha e, assim 
a ira de Amérawa se dissipou. Dançamos um pouco, bebemo~ 
mais. Amérawa me assegurava não ser um mau sujeito, mas 
sim uma ótima criatura ordeira e pacífica. 

No terceiro dia de bebedeira, os homens se apoderaram das 
jarras de chicha. As mulheres estavam cansadas de beber e 
voltaram aos seus afazeres diários. Desfia\ram algodão, fiavam, 
teciam braceletes ou perneiras, furavam sementes prêto-ver
melhas e brancas para enfiar novos colares, ou tentavam cozi
nhar. 

A maioria, porém, jazia exausta nas rêdes, curtindo o pileque 
na semi-obscuridade da choça. Era só isso que os homens es
peravam. Silenciosos, reuniram-se na praça. Ajuntaram todos 
os utensílios barulhentos que encontraram, matracas de caba
ças, trombetas de bambu, assobios de osso, meus pratos de alu- · 
mínio e depois entraram na choça fazendo um ruído ensurde
cedor. As mulheres acordaram aos gritos, pensando, no pri
meiro momento, tratar-se de inimigos. Quando reconheceram 
seus homens, não sabiam se deviam xingar ou rir. Zangaram-se 
um pouco. Algumas pegaram tições acesos para ajustar as con
tas com os perturbadores do silêncio. Porém, logo se acalmaram 
e se refestelàram, outra vez, em suas rêdes. 

Os homens se divertiram com a molecagem e voltaram rindo 
para os cântaros de chicha que, lentamente, chegavam ao fundo. 

As menininhas organizaram sua própria festa. Dançavam e 
cantavam, ao redor de pequenos jarros de vinho fresco de pal
n1eira, numa choça baixinha que havia perto da habitação de 
Waitó e que ron1ttmente servia de maternidade. 
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. . . 
O BATIZADO 

Ma11ii era um dos moradores da choça vizinha, magro, de 
pernas compridas, ligeiramente estrábico. Deveria estar entre 
os trinta e quarenta anos de idade. Ia sempre calmo para set1 
trabalho e pouco se tinha ocupado de mim. Eu também não 
me tinha preocupado em conhecê-lo. 

Nestes dias, porém, Manii se colocou no ponto central do meu 
interêsse. Tinha ido com dois companheiros a uma caçada de 
dez dias e voltaram com muita caça. A caçada tinha, sem dú
vida, um fundo religioso. W aitó me esclareceu que tinha de 
submeter Manii e sua jovem espósa Toreya, a uma série de 
cerimónias. Tinham tido um filho há alguns meses e agora a 
criança já estava suficientemente crescida para comer larvas 
de palmeira. Era um acontecimento importante, ligado a di
versos rituais. Primeiro de tudo, os pais eram obrigados a je
juar por cinco dias. Durante todo êste tempo não podiam co
mer um bocado, nem tomar um gole de água. 

Na manhã do quinto dia, W aitó chegou-se, ainda cedo, para 
perto de minha rêde e me mandou levantar. 

- Hoje vou pintar Manii, disse sério. 
- E a criancinha comerá larvas de palmeira? perguntei. 
- Não, respondeu o pajé quase rude. Comerá larvas de pal-

meira somente amanhã. 
Levantei-me rápido, dobrei as cobertas e vesti-me. Depois, 

acompanhei Waitó à choça vizinha e se11tei-me numa rêde, um 
pouco afastado. Waitó tomou lugar no meio da passagem. Não 
passou muito tempo, surgiu a mulher de Pakudjá e entregou 
ao pajé um potezinho cheio de suco de jenipapo e um pincel. 
Circunspetos, aproximaram-se Manii e sua espósa, com a crian
cinha nos braços. Ambos sentaram-se no chão, diante ·de W aitó. 
Estavam lastimosamente magros e fracos. Percebia-se bem que 
há quatro dias não comiam nem bebiam. 

W aitó esconjurou a tintura com muitos gestos. Fêz gestos 
semelhantes sôbre o devoto Manii, sentado aos seus pés. Final
mente, mergulhou o pincel na tinta e pi11tou-lhe um traço nos 
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polegares dos pés, na canela e dois riscos de cada lado do peito. 
Fêz o mesmo na môça e, por último, na criança. O pequeno 
esper11eava inconsciente e o pajé não pôde reprimir um ligeiro 
sorriso bondoso, tal como um padre que sorri aos gritos de um 
robusto bebê, durante o batizado. 

Uma mulher trouxe uma cuia de chicha não fermentada, ao 
pajé e a mim. Esvaziamo-la diante dos olhos dos pais esfai
mados. 

A cerimónia terminara, por hoje. W aitó foi com sua gente 
para a derrubada. Pela primeira vez, depois de minha chegada, 
fui dispensado do trabalho. A metade do berne que ficara no 
meu braço, causara uma volumosa inchação. 

Mal os homens sumiram, já as mulheres rodearam a minha 
rêde. Queriam ver as fotografias e umas revistas ilustradas que 
sabiam estar nos meus sacos. Tinha de lhes explicar foto
grafia por fotografia, tão bem quanto meu Tupari estropiado 
permitia. Quiseram saber se meus pais ainda viviam, quantos 
irmãos eu tinha, seus nomes, queriam mesmo saber sóbre meus 
avós, tios, tias, primos e primas, sobrinhos, etc. Por fim, inda
garam se eu tinha, em qualquer ponto do mundo, mulher e 
filhos. 

- vVaütsi umé... waob... umé. Não, não tenho mulher nem 
filhos. 

Iviostraram não acreditar muito na minha resposta: um ho
mem com barba e ainda sem mulher e filhos? 

- É, sim, em Guajará você tem mulher e filhos, insistiram. 
Os homens lhes contaram histórias sôbre Guajará. Aqui na flo
resta vivem os índios nus e lá em Guajará vive a tribo dos 
brancos, os "Tarüpá". Assim os Tu pari imaginavam o mundo. 
Não tinham a menor idéia do seu verdadeiro tamanho. 

As mulheres cochicharam por um momento. Depois voltaram 
ao ataque com uma peça mais pesada. 

- Não é verdade que você vai se casar com Kabátoa? per
guntaram e esperaram atentas a minha resposta. Kabátoa era 
a graciosa filha do chefe Waitó. Devia ter, no máximo, doze 
anos de idade. 

- Kabátoa é ainda muito pequena, ponderei, procurando dar 
à sugestão uma aparência de piada. Uma mulher crescida seria 
melhor. 

As mulheres não desistiram. 
- Será1 então1 Nyenkiab, ou Pawab? ... 
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Finalmente exclamaram triunfantes, já sabiam: eu ia casar 
com Aid-Aid. Tôdas olharam para a pequena. 

Em vão, esta procurava se esconder atrás de sua vizinha. 
- N eroom ! Não, não, balbuciou embaraçada e fugiu. 
Neste momento, o barrigudo pajé Tadjuru chegou do traba

lho com o machado aos ombros. Num abrir e fechar de olhos, as 
mulheres desapareceram, uma após outra, no interior escuro 
da choça. 

Na manhã seguinte, Waitó levou-me, outra vez, à choça vi
zinha. Seu corpo nu estava pintado, vermelho de alto a baixo. 
Sentou-se perto da porta. Uma mulher colocou uma pequena 
esteira sob seus pés, trouxe um punhado de fôlhas, um prato 
de barro com pequenas bolas de corante prêto, pastoso, de 
urucu envolvidas em fôlhas de milho e uma grande bacia cheia 
de água. Deixou tudo em frente do pajé que o esconjurou, com 
gestos festivos. Fêz um feixe de um punhado de fôlhas e o 
resto jogou dentro da bacia. 

Tudo estava pronto para a cerimônia. O pajé chamou-me para 
dentro da choça. Esperou por algum tempo. Depois de uma boa 
demora, os pais da criança aproximaram-se, lentamente, ainda 
mais magros e fracos do que no dia anterior. Olhavam para a 
frente, abobalhados e desinteressados. Suas bochechas e barri
gas estavam côncavas. Só os seios da môça erguiam-se túmidos 
de suas costelas magras, parecendo nada ter a ver com o jejum. 

Manii sentou-se sôbre um banquinho, todo circunspeto. O 
pajé o esconjurou detalhadamente e pintou-lhe pontinhos ver
melhos e pretos nos dedos dos pés, pernas e peito. Mandou-lhe 
morder um pedaço das fôlhas, mastigar e cuspir no feixe de f ô
lhas. O pajé, então, retirou uma mão cheia de fôlhas da bacia 
e, por duas vêzes, aspergiu o pai de alto a baixo, com água fria. 

Executou na mãe a mesma cerimônia. Depois chegou a vez 
da criança. Foi-lhe poupada, apenas, a mastigação da fôlha. 

Finalmente, Waitó e os pais da criança se ergueram. A mãe 
começou a se lavar. Usava para isso um punhado de fôlhas 
como se fôsse uma esponja de banho. Também a criancinha foi 
lavada com a água benta. Para terminar, o pai fêz a mesma 

• coisa. 
Quando estavam bem limpos, o pajé se dirigiu a uma grande 

jarra de chicha e distribuiu entre os companheiros de tribo, 
que casualmente se achavam nas proximidades, a cerveja. fres-
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ca de n1ilho. Não deu nada aos pais apáticos pela fome. Mudos, 
foram cambaleando pela escuridão e se encolheram em suas 
rêdes. 

Faltava ainda muito para o meio-dia. No meio da praça, 
entre as duas choças, os meninos matavam o tempo jogando 
bola com a cabeça. A um canto, o pequeno Tárima, cunhado do 
pai da criança, moía o pó mágico para a sessão de rapé. Lá 
pelas 9 horas, os quatro pajés se reuniram, à volta da mesinha 
de rapé, juntamente com uma dúzia de aprendizes de pajés e 
adeptos. Perto, estavam várias panelas de barro. As peças ca
çadas por Manii estavam colocadas nas proximidades: um mon
te de macacos cinza escuro, impressionantes de se ver, com 
seus membros rijos encolhidos e suas carantonhas trágicas. 

Por último, chegou o pai da criança com um banquinho en
talhado. Trazia todos os adornos de festa. Além dos enfeites 
diários, tinha um imenso cocar de penas, emoldurando sua ca
beça, como uma fantástica auréola vermelha e azul. Enfiara nos 
lóbulos das orelhas dois pauzinhos finos, com penas vermelhas 
de arara, os braços estavam enfeitados com braceletes de se
mentes brancas. A tiracolo, prêso ao ombro esquerdo, trazia 
uma corrente de discos irisantes de concha. 

A primeira parte da sessão terminou como as outras. Após 
a segunda rodada de rapé, W aitó e Kuayó murmuraram pala
vras incomprêensíveis. Fitavam o espaço com um ar alucinado. 
Seus olhos vermelhos brilhavam nos seus rostos empoeirados 
de rapé. Um índio colocou uma bacia de barro à porta e pôs 
perto, uma laje de pedra, sôbre a qual se achava um cascalho 
oval. 

Os pajés começaram a jogar de fora para dentro, algo invi
sível. W aitó murmurava continuamente um versículo ritmado. 
Depois, chamou os assistentes, um após outro. Todos se apro
ximaram dêle, agachados, e pegaram um pouco da substância 
invisível e a carregaram com ambas as mãos, cuidadosos, para 
seus banquinhos. Aí trataram com feitiçarias o fluido misterioso 
no seu corpo, fazendo gestos grandiosos. 

Aconteceu, então, qualquer coisa imprevista. Antes de todos 
receberem um pouco da matéria misteriosa, pareceu que esta, 
repentinamente, acabara. Passou pelas fileiras um murmúrio 
preocupado. Porém Waitó recomeçou a produzir o fluido com 
gestos complicados, até que pôde entregar ao último assistente · 
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a sua porção. Porém, não se contentou com isso. Celebrou de 
novo tôda a cerimônia, de maneira semelhante. 

Por fim, os assistentes recuaram seus banquinhos para trás. 
A parte principal da cerimônia ia começar. Pakudjá, que acom
panhara Manii na caçada e que matara a maior parte dos ani
mais, colocou as panelas no meio da passagem. Empilhou, ao 
lado, os dez macacos assados e deixou a laje de pedra com o 
cascalho em frente ao caldeirão. 

Quando tudo foi devidamente disposto, o pajé superior sen
tou-se e conjurou os diversos manjares. Chamaram a mulher 
de Manii. Sentou-se no chão, ao lado do espôso. W aitó fêz um 
sinal. Manii levantou-se e transpôs as panelas. Nisso, porém, 
seus pés não podiam tocar no chão, antes de se assentarem sô
bre o cascalho oval, colocado sôbre a laje de pedra. Lentamente, 
aproximou-se do pajé que se sentava à porta com uma fisiono
mia séria como a morte e se ajoelhou à sua frente. A môça tinha 
de fazer o mesmo. Mantinha-se em pé com grande esf ôrço. 
Quando levantou o pé direito para pisar através das panelas 
no cascalho oval, quase tombou de fraqueza. Ajoelhou-se ao 
lado do marido e o pajé lhes pôs na bôca uma cuia cheia de 
água salgada. Sorveram um pouco e cuspiram-na fora. 

O pajé rezou uma ladainha interminável. O par ajoelhado 
não se mexia. Depois, todos os três foram às panelas. Manii e 
a mulher sentaram-se atrás dêles e o pajé à frente. Repetiu e 
repetiu um verso monótono. E outra vez executou uma porção 
de conjuras. 

Por fim, pareceu compadecer-se. Tirou, com os dedos, um 
bocado de milho e amendoim de uma panela e o meteu na 
bôca de Manii. Também o fêz provar das outras iguarias e ofe
receu-lhe uma cuia de chicha. Depois, despejou-lhe um pouco 
de comida no côncavo da mão. Manii mastigava devoto e com 
dificuldade, como se os cinco dias de jejum o tivessem feito es
quecer do modo de comer. 

Enquanto isso, puseram a criança nos braços da mãe. O pajé 
meteu-lhe ta.mbém na bôca, um pouco de comida. O pequeno, 
porém, recebeu uma larva de palmeira que êle c·omeçou a chu
par com grande prazer. Era o ponto principal da cerimônia. 
W aitó pôs-se a falar numa algaravia de português e índio 
"Curumi aricuri come", a criança come bicho de palmeira. 

Depois disso repartiram os presentes mágicos. Cada feiticeiro 
ganhou um macaco assado. A mim, W aitó deu um tatu que 
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O algodão cru é transformado num fio íi no e resistente. 1'1e ninas se1ni-adolescentes já 
aprendem a fiar de suas mães e p rcparan1-se cedo para um de seus deveres de dona de casa. 

N uma pedra de arenito, Palü pule uma concha. Dos d iscos de madrepérola os Tupari 
confccciona1n brincos, colares, braceletes e o u tros enfeites. 



Não há pás, enxadas e menos ainda arados. O solo é ligeiramente revolvido con1 varas 
grossas para cavar. 

Plantando mudas de mandioca. 
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havia sido colocado na pilha dos quadrúma11os. Com isso, ter
minou a sessão solene. Meu relógio marcava mais de três horas. 
Cada qual levou sua caça para casa e foram lavar no riacho 0 
rapé da cabeça. 

A derruba na qual nos ocupávamos há semanas tinha-setor
nado de um tamanho considerável. Os homens, outra vez, acha
ram tempo para ir à caça. 

Além de macacos pretos, cuja carne era a mais saborosa, 
macacos-prego e casualmente um mutum, vi, porém, pouca 
caça. Amérawa, o de pernas compridas, trouxe, um dia, para 
casa um pequeno jacaré que achara num ribeirão e matara 
com o terçado. De vez em quando, os c~es caçavam uma cutia, 
uma paca, e às vêzes um jabuti. Mas passavam-se semanas sem 
que Curumi, o mais hábil caçador, trouxesse um porco do mato, 
ou um veado. Não se sabia porque, os grandes bandos de quei
xadas que povoam as florestas tropicais, desde a América Cen
tral até o Chaco, haviam sumido da zona de caça dos Tupari, 
já há alguns anos. Antigamente, quando êle e Iad eram moços, 
caçavam ainda muitas queixadas, contou-me o tuxaua. Desde 
então, êsse animal, muito saboroso, sumira dos arredores. 

Apesar de todo prazer da caça, os homens levavam muito 
mais a sério seu trabalho no campo. Não bastavam as derru
badas para as roças dos caciques. Cada homem tinha de apron
tar a sua própria roça. A princípio, pensei que a tribo vivesse 
numa espécie de sociedade comunista. Mas no correr do tempo, 
aprendi melhor. Apesar de serem todos os homens obrigados 
a trabalhar nas plantações do chefe e de seu irmão, estas cultu
ras não se destinavam à alimentação de tôda a tribo. Eram 
destinadas a possibilitar ao chefe convidar todos os companhei
ros de choça para os festins, os mais abundantes possíveis e 
que duravam sempre três dias inteiros. 

Possuir um campo com imensas plantações de milho, inhame, 
taioba, amendoim e, principalmente, aipim, e durante o ano in
teiro convidar sua gente e os vizinhos para rega-bofes e ser 
considerado por êles como um perfeito anfitrião, era o maior 
empenho do chefe e estava nisso a própria demonstração de sua 
autoridade. 

Para isso, o cacique era obrigado a trabalhar muito mais do 
que seus subordinados. Tinha de ser o primeiro a começar e o 
último a voltar para casa. Só assim o seu pessoal o respeitava e 
estava pronto para colaborai no trabalho. 
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Assim, as plantações do chefe forneciam a chicha para as 
festas e, · também, copiosos tragos nos dias de trabalho. Com a 
alimentação diária dos índios, porém, era outra coisa. Alguns 
homens se contentavam com trabalhar um pouco mais àrdua
mente na preparação do campo do chefe, para terem direito a 
uma faixa da roça dêste para sua própria subsistência. Aquêle 
que desejava, porém, ser um homem inteiro, precisava possuir 
sua plantação particular. Dessa maneira, alimentava melhor a 
si mesmo e à família e podia, pelo menos uma ou duas vêzes 
por ano, organizar uma festa para todos os moradores da choça. 
Plantava na sua roça o que mais apetecia à família. Colhia nela 
também o seu fumo. Para as mulheres plantava algodão e 
urucu. Muitos índios comuns possuíam até mais cana-de-açúcar 
do que o cacique, especialmente quando as suas mulheres a 
apreciavam muito. 

Do mesmo modo, porém, que cada um tinha de ajudar ao 
tuxaua na derrupada, êste também tinha de auxiliar a cada 
um. Desde que eu o acompanhava quase diàriamente como uma 
sombra, fiquei conhecendo pouco a pouco tôdas estas roças par
ticulares. Numa manhã, ajudaríamos a êste, na outra, àquele. 
Conforme a importância do proprietário, o número de auxilia
res era menor ou maior. A quantidade de cola-boradores e o 
suor despendido na derrubada eram o medidor seguro para sua 
influência na tribo. 

Às vêzes acontecia que um índio se queixava de que seus 
vizinhos o tinham abandonado no meio do trabalho e negligen
ciado a sua roça. Então o descontente levantava-se no meio da 
noite e desabafava sua raiva ao ar livre, num discurso solene. 

Só aquêle, porém, que trabalhava infatigável no campo é que 
merecia a confiança e o auxílio de seus camaradas. W aitó, 
amiúde fazia uma alusão: 

- Veja, dizia - Pakudjá já vai caçar macaco. - Só traba
lhou um dia e já sente vontade de comer carne de macaco e 
abandona o trabalho. Pakudjá não tem jeito de capitão. 

A semana tão bem começada com o batizado do filhinho de 
Manii, quase teve um fim triste. 

Estava escrevendo o meu diário. Os homens tinham ido à der
rubada sem mim, porque o meu braço, ainda inchado, não me 
deixava trabalhar. Na choça, as mulheres se ocupavam c~m o 
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fogão, fiavam, ou moíam um pouco de chicha para o consumo 
diário, ou catavam piolho uma da outra, ou pintavam o rosto e 
cortavam-se os cabelos. De vez em quando, uma mulher enxo
tava as galinhas e patos que tentavam roubar um bocado das 
panelas e grelhas, ou agarrava, assustada, uma criança que en
gatinhava por perto de uma fogueira e poderia queimar-se nas 
brasas. Subitamente, um índio chegou a correr. Excitado, falou 
umas palavras, as quais não entendi. Sua atitude fazia supor 
um grave acontecimento. 

Começou uma agitação indescritível na choça. As mulheres 
que, até agora, se ocupavam pacificamente de seus afazeres, 
começaram a correr de lá para cá, falando palavras truncadas. 
Kamatsuka, a mulher do tuxaua, estava como louca. Soltou um 
grito rouco e, como um marimbondo irritado, disparou pela 
casa. Ninguém me explicou o que havia acontecido. Estariam 
inimigos à vista? Quase o desejava. Ser~a uma novidade na vida 
pacífica da maloca dos Tupari. 

Um dos meninos que me ensinara a cortar árvores, então, me 
contou ter caído uma árvore e matado a Abo. Êste era um dos 
melhores trabalhadores da tribo, sujeito inofensivo e o cantor 
mais alegre de todos os índios. 

- Onde foi isso? perguntei .. 
....-- Na derrubada de Kuarumé. Pewab abateu uma árvore 

grande e não deu o devido aviso. Assim, Abo não saiu do lugar 
~tempo. Um galho alcançou-o e o derrubou. 

- Morreu? 
- Teparoara! :M:orreu. 
Ainda não passara, porém, uma hora, quando o suposto morto 

chegou a casa apoiado sôbre sua espada, Tinha a cabeça en
sangüentada e estava pálido como um cadáver. Sem olhar nin
guém, deitou-se na rêde. Acendi minha lanterna e fui exami
ná-lo. Deixou-me fazer sem protestar. Cortei-lhe o cabelo, pas
sei iôdo nos ferimentos e coloquei-lhe uma atadura na cabeça. 
No corpo também tinha contusões graves. Mas o acidente era 
menos sério do que parecia no comêço. 

À tarde, Waitó voltou do campo que estava preparando para 
a plantação de aipim. À entrada foi notificado do acontecido. 
Olhou a atadura branca e fêz umas benzeduras superficiais. Não 
deu mostra de estar aborrecido de eu ter executado o curativo. 
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Algumas mulheres soluçaram até a noite, como a lamentar, 
dramáticas, a desgraça que enfim não se consumara. A mulher 
de Abo comportou-se com muito mais calma. Não gemeu, não 
soluçou. Com o pequerrucho ao peito, sentou-se perto do ma
rido que, a gemer, não sabia como acomodar seu corpo ferido 
na rêde dura. Perguntava-lhe, de vez em quando, se êle dese
java alguma coisa. 

• 
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O FAZEDOR DO TEMPO 

UMA NOVA NOIVA EM PERSPECTIVA 

O l.º DE AGôSTO 

Já há alguns dias, acumulavam-se ao oeste nuvens ameaça
doras. Numa tarde sufocante, caiu uma tempestade violenta. 
Grandes e pequenos apanharam no côncavo da mão a água que 
entrava pela porta e esfregavam-na pelo corpo. Os índios me 
mandaram imitá-los. 

- É para nos tornarmos bons caçadores. Você também ma
tará mais macacos! asseveravam. A criançada corria pela pra
ça, soltando gritos de prazer, deixando que a ducha bem-vinda 
lhes refrescasse o corpo nu. 

Só um homem não se mostrou contente com a chuva. Foi o 
cacique Waitó. Observava o movimento, com um ar preocupa
do. Pensava na sua derrubada onde a chuva, neste período, não 
seria benéfica, mas, pelo contrário, traria prejuízos irrepará
veis. Se o tempo úmido demorasse, apodreceriam as fôlhas sê
cas e as ramarias, o que prejudicaria a queimada. Além disso, 
a chuva faria brotar outra vez as raízes e tocos das árvores 
abatidas; a erva daninha cresceria antes de ser semeado o cam
po e, em lugar de uma roça limpa, surgiria um matagal que só 
com grande trabalho poderia .ser capinado outra vez. 

Precisava-se prevenir êste perigo. Waitó anunciou uma ceri
mônia de feitiçaria para afastar a chuva por algum tempo. 
Pouco depois, Yübü, o filho do segundo pajé Kuayó, preparou 
o rapé indispensável e, com o tempo fresco, os homens resol
veram celebrar a sessão, ao ar livre, na praça em frente à 
maloca. Disseram-me para eu ficar na choça e taparam a porta 
com esteiras e f ôlhas de palmeira. Pois durante um trabalho de 
feitiçaria, ninguém devia passar pela porta. Mesmo um cachor
ro ~u uma galinha que entrassem no círculo mágico, podiam 
estragar o resultado da cerimônia. 

133 

, 



1 
i 
' 

' 
' ; 
' 

l 
' 
i 
1 
j 

Não me esforcei para tomar parte no conjuramento. Não 
podia ficar horas a fio sob o sol, pois seria a melhor maneira 
para fazer voltar a minha malária adormecida. Assim, sentei
me na choça escura entre as mulheres e comecei a observar 
como debulhavam ràpidamente o milho e aprontavam umas 
jarras de chicha fresca. De vez em quando, faziam uma obser
vação sôbre a gritaria que vinha da praça. No início, não ouvi 
nada de especial. 

Subitamente, irromperam palmas ritmadas e um discurso 
monótono em voz alta. Isso era novo para mim. Saltei para 
espiar pelos buraquinhos da porta. As mulheres me impediram, 
assustadas. 

- Não vá perto, senão morrerá imediatamente! imploraram 
amedrontadas. 

A cerimónia durou várias horas. À tardezinha, os pajés afas
taram o tapume da porta e entraram na choça cansados. 

- Até a semeadura do milho, não choverá mais, contou-me 
W aitó, cheio de confiança. Fôsse o poder dos pajés tão grande 
como êles mesmos acreditavam, então, teríamos bom tempo por 
mais uns dois meses. 

Depois do banho, W aitó convidou-me, amàvelmente, para ir 
ao seu canto. 

- Venha comer amendoim, disse êle. Até agora, não me ti
nha convidado para uma refeição. Geralmente, levava a panela 
à minha rêde, ou mandava levá-lo por Konkwad, quando não 
comíamos todos juntos fora da choça. Sentei-me ao lado de 
sua família. Enquanto mordia um saboroso braço de macaco, 
descobri entre o mulherio uma môça estrábica, de complei
ção robusta. Já reparara nela várias vêzes devido a sua dili
gência em todos os trabalhos nos campos de Waitó e também 
em casa. Perguntei a W aitó como se chamava e quem era seu 
marido. Esperava um olhar desconfiado e uma resposta eva
siva como sempre acontecia quando perguntava a um índio 
sôbre alguma mulher, fôsse a indagação a mais sem malícia 
possível. 

Desta vez, no entanto, o chefe não levou a mal a minha 
curiosidade. Parecia mesmo ter-se alegrado com o meu inte
rêsse e contou-me, de boa vontade, a história da jovem mulher. 

- É Tonga, minha prima. Era chamada também de Abã, 
que quer dizer muda, pois já era bem crescida e ainda não 
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falava direito. Seu pai, sua mãe e seus irmãos morreram todos. 
Qµando era ainda criança, Kuarumé tomou-a por espôsa. ~le 
tinha quatro mulheres. Tonga trabalhava muito e Kuarumé 
gostava dela. Porém, não teve filhos com êle. Kuarumé é um 
homem muito selvagem e colérico. Quando bebemos chicha 
não canta e não dança conosco, mas endoidece e quer mata~ 
gente. Uma vez, embriagado, atirou em Tonga. A flecha pene
trou-lhe na cintura, mas o ferimento sarou logo. Numa outra 
festa, endoideceu de novo e feriu Tonga mais uma vez. Ela 
viu-o apontar e conseguiu desviar o corpo. Só por isso a flecha 
não lhe entrou no coração. Atravessou o braço e seio direito. 
A ponta saiu entre os seios. Waitó mostrava com as duas mãos 

' quão fundo a flecha penetrara ainda no peito esquerdo da 
môça. Enfiou um punhado de milho e amendoim na bôcà e 
continuou: 

Tonga caiu desmaiada no chão e a terra ficou, até longe, 
coberta de sangue. Retiraram a flecha de seu corpo e pensaram 
estar ela morta. Quando o sol se deitou, ela voltou a si. Ficou 
deitada na rêde, por muitos dias, sem comer, nem falar. Quando 
pôde andar outra vez, fugiu de Kuarumé e veio morar na mi
nha maloca. Ela é minha prima. Agora tem sua rêde aqui e 
trabalha com as minhas mulheres. Kuarumé quer ela de volta, 
mas ela tem mêdo dêle e não quer mais ser sua mulher. Agora 
não· tem marido. , 

W aitó terminou com voz quase chorosa que contrastava com 
sua índole máscula, fazendo-me compreender claramente a tris
te situação de uma mulher jovem sem um homem ao lado. 
Tonga seguiu sôfregamente a história de W aitó. Depois a pro .. 
ximou-se e se inclinou sôbre mim. 

- Itoa! veja! queixou-se, apalpando o braço e o peito, por 
onde entrara e saíra a flecha, deixando uma cicatriz bem visí
vel. Uma hoste de meninos curiosos estava ao redor de nós. De 
repente o filhinho de Iad perguntou-me, com um rosto cheio 
de expectativa. 

-- A-aütsi-nã Tonga? Se eu não queria tomar Tonga por 
"' esposa. 

Kamatsuka, a resoluta mulher do cacique, olhou-me de sos
laio. Depois disse: 

- Tonga não tem marido, você não tem mulher. Tonga é 
urna boa espôsa para você! 

135 



~ 1 

Agora sim, estava bem arranjado. Procurei ler no rosto de 
Waitó se a insinuação era séria. Sua fisionomia, porém, per
maneceu impassível. Tonga ainda estava ao meu lado. Sorria 
acanhada, mas, pelos seus olhos vesgos não era fácil adivinhar 
no que realmente pensava. 

De repente, lembrei-me de alguma coisa. Não seria essa mu
lher que ao ir buscar água muitas vêzes passara frente à minha 
rêde, murmurando baixinho: umén ! Umén quer dizer "meu 
marido". A môça, decerto, há muito queria dar-me a conhecer 
a sua situação de separada e desejava demonstrar-me a sua 
inclinação sentimental. 

Não me sobrou muito tempo para pensar na minha eventual 
felicidade conjugal ao lado de Tonga. Kamatsuka puxou-me 
pelo braço. · 

- Tire a camisa, ordenou-me com autoridade maternal. Ela 
mastigara, entrementes, frutos do jenipapo e cuspira o suco 
numa cuia. Com a tinta do jenipapo mastigado pintou em mim 
e em tôda a família os traços usuais no peito, braços e rosto. 

Estávamos na véspera de mais três dias de bebedeira, com 
que iam festejar uma outra "Chicha das Mulheres". Iad, o 
irmão do cacique, resolvera oferecer-lhes uma festa como 
agradecimento pelo seu trabalho em seus campos. Os homens 
trabalham e têm seu dia de chicha; as mulheres trabalham 
também; assim sendo, têm o direito ao seu dia de chicha tam
bém. Esta era a lógica dos "selvagens". Fiquei verdadeira
mente admirado em encontrar nestas selvas uma mentalidade 
tão avançada. As mulheres brancas emancipadas da Europa e 
da América. não tinham, realmente, ido muito mais longe, com 
seus chás e reuniões. 

Quando o sol se deitou e a noite caiu, começou o concêrto. 
Homens e meninos andavam em vaivém diante da choça, so
prando nas suas flautas de bambu as velhas melodias dos Tu
pari. Alguns músicos se deitaram para dormir um momento. 
Porém, a maioria não se cansava. Enchiam a floresta e as ma
locas perdidas na imensa selva, com suas canções e gritos sel
vagens. Só pararam ao romper do dia, quando as mulheres ofe
receram aos dançarinos exaustos uma bebida, muito bem me
recida. 
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Waitó não estava contente comigo. 
_ Você é como um vovô bem velho. Dorme a noite inteira. 

Cheio de censura, olhou-me com seus olhos tresnoitados. Eu, 
Waitó, toquei música e dançei até agora. 

Durante o dia todo, as mulheres não deram sossêgo aos ho
mens exaustos. Os índios têm uma quantidade sem fim de re
gras de delicadeza. Porém, nem uma proíbe acordar uma pessoa 
adorm.ecida que esteja cansada, quando se lhe quer oferecer 
uma cuia de chicha. 

Só as três mulheres de Iad, o organizador da festa, não apa
receram. Haviam fugido para a choça vizinha, com sua mãe, 
pois Iad lhes batera no dia anterior e ameaçara, mesmo, lhes 
dar uma flechada. · 

Havia, porém, bastantes outras mulheres para servir a forte 
cerveja de aipim. Não admirava, pois, estar Waitó à tarde com
pletamente embriagado, deitado num monte de lenha, à entra
da da choça, roncando alto. Ninguém se importava de ver o 
cacique, o temido pajé superior, naquele estado. Aquilo era 
muito natural. Quem não ficasse bêbedo em tal festa para 
êles seria uma pessoa anormal. 

Mas, também os outros homens e os jovens pareciam ven
cidos pela canseira. Na véspera dançaram a noite inteira e no 
dia seguinte ,bebêram sem parar. Abandonaram as jarras de' 
chicha e a pista de dança às mulheres, a quem era oferecida 
a festa, e foram dormir. 

Como os homens, as mulheres escolheram para seu parlató
rio a entrada principal, onde minha rêde estava pendurada. Ali 
bebiam e tagarelavam alegres. Não podia pensar em dormir. 
Não fiz nenhuma objeção quando Tonga, a prima vesga do mo
rubixaba, me trouxe uma cabaça de chicha e me arrastou para 
dançar com ela. 

Nas primeiras voltas, ainda me segurou pela mão. Depois, 
colocou meus braços nos seus ombros e enlaçou meus quadris. 

Os Tupari nunca dançam aos pares. Porém não pareceram 
ficar escandalizados quando nos viram andar pela roda assim 
abraçadinhos. Dançamos, cantamos e bebemos. A estrábica es
treitava-se a mim, cada vez mais apaixonada. Levou-me, sem 
demora, para o escuro onde começou a fazer insinuações. 
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- - Não quero mais saber de Kuarumé. Êle não é inais meu 
marido; e, para reforçar o que 4izia, mo~trava-me a cicatriz 
do seio. 

- Eu sou sua mulher e você é meu homem, declarou afinal 
decidida. Quis saber se eu não tinha outra mulher e filhos. 
Contou-me muita coisa, numa torrente de palavras sussurradas. 
Pouco ou nada compreendi. 

Surgiram duas meninas. Olharam-nos admiradas e nos ofe
receram meia cuia de chicha. Bebemos e fomos dançar. Quan
do, cansado de tanto girar, me deitei na rêde, as mulr1eres 
acharam justo e não me acordaram mais. 

Dormi muito, até manhã alta. Quando acordei, os pares ainda 
dançavam e cantavam. Mal perceberam ter eu aberto os olhos, 
já me trouxeram mais bebida e queriam me levar para a dança 
novamente. 

Assim começou o segundo dia da "Chicha das Mulheres". 
Quando peguei meu diário, notei ser o dia 1.0 de agôsto, nossa 
festa nacional suíça. As dançarinas tresnoitadas espiaram 
curiosas sôbre meus ombros. Queriam ver como a pena corria. 
Não tinham a menor idéia da serventia da escrita, achavam que 
eu "só fazia assim". Também queriam mostrar a sua arte. Pe
garam a caneta e a puxavam para cima e para baixo. Encheram 
uma f ôlha após outra, de linhas em ziguezague. 

As garatujas, no entanto, não lhes davam grande prazer. 
Imaginaram uma outra ocupação para matar o tempo. Fanta
siaram-se de Hamno, os sanguinários caçadores de cabeça, ve
lhos inimigos da tribo. Penduraram grandes ramos de palmeira 
à cintura, braços e cabeça. Atiraram-se contra os homens, ar
madas de arco e flecha e espada. Saltaram diante dêles, fizeram 
tal gritaria, que nunca imaginei ser possível naquelas mulheres 
tão modestas. 

Os homens não podiam conformar-se com isso. Vestiram-se 
de maneira semelhante e se aprontaram para a defesa. Ambas 
as hordas se lançaram uma contra a outra, com tal ímpeto que 
bem se podia tomar a inocente brincadeira, por uma guerra 
feroz entre os dois sexos. Os que não tomaram parte na luta, 
olhavam entusiasmados, gritavam até perder o fôlego, animan
do seu partido. Seguravam a barriga de tanto rir. 
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·À noite fui obrigado a dançar mais. Aid-Aid sentou-se à som
bra de um pilão e- segurou-me pela perna da calça quando 
passei por ela. · 

_ Venha para a mata comigo, segredou.:.me baixinho. A fi
lhinha do meu vizinho Eruai nos observava atenta, com um 
rostinho preocupado. Já era noite. Fingi não ter ouvido e con
tinuei a dançar. À frente, os cantores andavam com a espada 
aos ombros ou o arco e flecha nas mãos. "Ki-üape-ka kiduat, 
kaere tepoba" ... Vamos beber chicha e não tenha mêdo ... era 
assim o seu canto. Os homens e meninos seguiam logo após os 
cantos e, por último, a duas ou três vinham as mulheres e o 
bando de meninas. 

Nesse dia os meninos se apoderaram de mim. Uns agarra
ram-se a ~eus ombros, outros me puxavam pela mão e · os 
menorzinhos se penduraram ao meu cinto. Estavam resolvidos 
a não me abandonar, quando Aid-Aid e Nyenkiab se aproxi
maram de nós. As mocinhas enxotaram, enérgicas, os garotos 
relutantes e me pegaram uma de cada lado, rindo divertidas 
com sua conquista. Haviam bebido excessivamente. Em c~da 
pausa, Aid-Aid me puxava para um canto, onde ~stava um can
taro de chicha e me obrigava a beber. Aproveitava todo mo
mento em que a luz se apagava para se achegar a mim e levar 
as minhas mãos para seus jovens encantos. 

O canto recomeçou e voltamos para a roda de dança. A, . -luzinha se apagou de novo. Os dançarinos parar~ para n_ao 
tropeçar, na escuridão, nas jarras frágeis de chicha. Entao, 
senti dois braços se enroscarem apertados no meu pes:oço; uma 
môça nua se pendurava a mim e me puxava~ com f?rç~, par~ 
si. Era um gesto afoito para o modo de agir dos ind1os. So 
Aid-Aid seria capaz de tanto. 

Antes de eu ter saído do meu espanto, acendeu-se a luz. 
Ouviram-se exclamações indignadas e todos voltaram-s7 . ele
trizados para nós dois. Aid-Aid deixou-me com um gr1tmho 
abafado e desapareceu na escuridão. . 

Fiquei no meio dos índios, como um pobre pecador. Mediam
me com olhares maldosos, cochichando embaraçados. Os dan
çarinos que até agora cantavam alegremente, di~persaram-s; 
agastados, como se tivesse acontecido qualquer coisa de horr1-
vel. Só esperava que Iad, o marido ofendido, saltass~ do e~curo 
para matar a tiros ou com sua pesada espada a mim e a sua 
mulher leviana. 
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Raras vêzes senti-me tão mal como nessa noite. A choça 

estava deserta. Encolhi-me na rêde e esperei pelos aconteci
mentos. 

Realmente, era uma maneira sui-generis para festejar o dia 
1.0 de agôsto ! Não tinha a certeza de não ser êste o último dia 
de minha vida. A menina sem juízo agira às claras, de uma ma
neira inconveniente, diante dos velhos e moços. Iad bem podia 
me acusar do mau procedimento da espôsa e bem podia achar 
que um de nós dois era demais sôbre a terra. Sentia grande 
respeito pelas flechas dos índios ciumentos. Apavorado, pensava 
no momento em que fôssem avisar o marido bêbedo estirado 
na rêde. 

Só pela manhã, caí num sono agitado. Acordaram~me mur
múrios abafados. Um grupo de homens estava sentado perto 
da porta principal, conversando com um ar sério. Os meninos, 
à volta, ouviam atentos. Os índios estavam profundamente zan
gados. Repetiam e repetiam a palavra "Tárüpa" o estrangeiro. 
Lançavam o nome de Aid-Aid com um tom de desprêzo e raiva. 

Não havia dúvida: enquanto eu dormia, os Tupari se reuni
ram para resolver o caso da noite precedente. 

\ 

A parte mais importante na assembléia era a de W aitó. Era 
o tuxaua e irmão do marido ofendido. Olhava severo, muito 
severo e nem mesmo me desejou bom dia. Os meninos me 
observavam com risinhos enigmáticós. Fiquei imóvel na rêde. 
Parecia-me que um pequeno movimento poderia desabar sô
bre mim a vingança sinistra dos índios ultrajados. Agi, como 
todos os acusados, culpados ou inocentes: esperei o julgamento 
dos juízes. Só me restava esperar que a mocinha tôla e eu 
escapássemos por um fio da enrascada tôda. 

Os homens falavam, um depois do outro, severos, violentos 
ou calmos, segundo o temperamento de cada um. Afinal, pare
ceu-me terem resolvido o problema. Os rapazes olhavam mais 
c~nfiantes e, para meu grande espanto e ao mesmo tempo alí
vio, Kamatsuka, a mulher do chefe, trouxe-me uma cuia de 
chicha. O próprio Waitó vinha atrás dela com mais bebida e 
também o ofendido, Iad. 

- Aqui brabo não, disse sério, oferecendo-me sua cuia. Tive 
mêdo de estar a chicha envenenada, mas não podia fazer outra 
coisa senão bebê-la. Não satisfeito, Iad trouxe-me um almôço 
abundante de aves e raízes assadas. Sentia fome e comi tudo. 
Como não senti dor de barriga, vi que, desta vez, escapara ileso. 

140 

o que teria acontecido com Aid-Aid? Não a via cm lugar 
algum e não ousava pergu11tar por ela. Somente dias depois 
a descobri na choça vizinha e soube que Iad a devolvera à mãe. 

Assim, Aid-Aid estava livre e conseguira o que há muito 
parecia almejar e para cuja realização eu quisera auxiliá-la. 
De bom grado, ter-me-ia poupado o susto que passei e o papel 
desastrado que representara por causa daquela mocinha tôla .. 
Duvidava cada vez mais da conveniência do meu papel de no
bre cavaleiro, lutando pelos direitos da pobre órfã. Pelo que os 
membros da tribo me contaram, comecei a perguntar-me se 
Aid-Aid não seria simplesmente uma mulher fácil, que, talvez, 
não só com Iad não se dava bem mas não prestava mesmo para 

A esposa. 

I 
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UMA HISTóRIA DE CRIMES 

WAITó FALA SOBRE OS "TARüPA" 

Estava farto do trabalho na mata. Mas, devido aos últimos 
acontecimentos da noite anterior, que terminaram com o "pro
cesso judicial", senti-me aliviado quando pus as mãos às obras 
de novo. Meu braço estava bom e Pakudjá insistira, desde há 
três dias, que eu tinha de o ajudar na sua plantação. Confor
me o costume, nos primeiros dias êle roçara sozinho uma boa 
faixa de terra. Depois, dividiu-nos em longa fila para terminar 
o trabalho. 

Pakudjá, no entanto, não trabalhou nesse dia. Dirigia a ta
refa de seus parentes e amigos que cortavam a moita com os 
terçados. Mal tinha começado a trabalhar, quando êle me reti
rou do trabalho. Sentamo-nos sôbre um tronco de árvore e, sem 
muitos preâmbulos, Pakudjá contou-me uma história que lhe 
pesava no coração. 

- W aitó, o tuxaua, é um homem muito mau, começou. 
Matou o pai de Tamaraika, Adjeró e Aid-Aid. 

Em seguida, contou-me como êsse homem, pai das três môças, 
costumava, durante as festas, perseguir as mulheres e seduzi
las no escuro, em vez de dançar, cantar e se alegrar com o resto 
da tribo. Muitos homens ficaram indignados com êle, mas êle 
não dava importância às ameaças. Também perseguiu uma das 
mulheres de Waitó. Durante uma bebedeira bateu com a espada 
provocadoramente na porta da choça dêste. Foi a fatalidade. O 
cacique se armou de arco e flecha e saiu para ver o que havia. 
O malfeitor se assustou e quis fugir. Waitó então lhe atirou 

" ' ' tres flechadas nas costas e o conquistador caiu ensangüentado. 
Chegaram os outros homens. De há muito, queriam acabar com 
o sedutor. Então, crivaram seu corpo de flechas e esmigalha
ram sua cabeça com as espadas. 

As mulheres acudiram correndo, ao ouvirem os gritos sel
vagens de alegria. Viram o morto ensangüentado, choraram e 
zangaram-se com os homens. Lamentavam-se em côro - Ma
taram nosso homem! Agora não temos mais o nosso homem! 

142 

Pakudjá foi interrompido nesse trecho. Konkwad, o filho do 
cacique, veio ter conosco. Queria fazer-me passar por uma ope
ração muito importante. Achara uma raiz, durante o trabaiho. 
Mastigara-a e esfregou a saliva parda nos meus braços, peito 
e pernas. 

- Agora você matará muito mais macacos, esclareceu-me 
esfregando o suco mágico, também em seu próprio corpo. ' 

No dia seguinte era dia de trabalho das mulheres. Os homens 
foram à caça, depois de haverem capinado diligentemente na 
roça de W aitó. Ali, em breve, devia ser plantada grande quan
tidade de aipim. Chegara o turno das mulheres. Waitó bem 0 

sabia: sem os seus olhos vigilantes, pouca coisa de útil seria 
feita. Assim, renunciou ao prazer da caça e foi comandar o 
grupo de operárias nuas que, resolutas, com seus facões, reta
lhavam ramos e arbustos. Fiquei em pé, como um feitor, ao 
lado de W aitó. Isso não agradou às damas. Panno e Tsanya, 
duas mulheres muito vivazes, pegaram-me atrevidas pelo bra
ço, apontaram para meu terçado, ordenando-me: 

- Toto, etsa, mãn wáboka ! Vamos, limpar o campo de aipim. 
- Hoje é dia de trabalho das mulheres! Não sou mulher, 

protestei enérgico. W aitó, porém, riu. 
- Neroom, argumentaram as mulheres hábilmente. Mas é 

a sua plantação de aipim. 
Não adiantavam protestos. A turma não se satisfazia, en-

quanto eu não desarraigasse boa quantidade de arbustos ema
ranhados e espinhosos. Chamavam a nova roça de "sua plan
tação de aipim" como se fôsse realmente minha. Isso lhes dava 
direito de me comandar e judiar. 

Ao meio-dia, fomos tomar banho no ribeirão e voltamos, de
pois, para a maloca. Konkwad buscou-me para a refeição. Disse 
que sua tia Tonga torrara milho e amendoim para mim. Tonga 
notara que êsse era o meu prato favorito. Ofereceu-me, a mais, 
um prato cheio de lagartas cabeludas que achara no mato e 
assara apetitosamente. 

Achei interessante cuidar um pouco desta amizade. última
~ente, os Tupari pareciam haver esquecido que eu também 
tinha estômago. Por isso, os cuidados da vesga Tonga parece
ram-me muito proveitosos. Ela se mantinha tímida e retraída 
e eu tinha a certeza de que nunca faria um escândalozinho, 
como a desmiolada Aid-Aid. 
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As mulheres cantavam e dançavam na praça. Os meninos 
se sentaram à minha volta, procurando saber de tudo. Qt1eriam 
saber se eu ia me casar com Kabátoa, a filha do tuxaua. O 
próprio Waitó falara sôbre isso. Se eu gostaria de receber 
Tonga e Aid-Aid também. 

- Não, Nyenkiab ! contradisse um menino. Nyenkiab, a gra
ciosa filha do chefe vizinho, estava, realmente, no tempo de 
se casar. 

Pensaram em duas e mesmo três mulheres para mim. Pa
recia ser uma coisa decidida, eu ficar, para sempre, na tribo. 

Os homens demoravam na caça, já alguns dias. Enquanto isso, 
as mulheres não ficaram ociosas. Quando o sol estava quente 
demais para o trabalho no campo, ocupavam-se na lavagem das 
grandes rêdes dos maridos. Não havia sabão. Ferviam as rêdes 
sujas em seus grandes potes. Levavam-nas depois, para o ri
beirão, onde eram batidas com paus e pedras, até que a su
jeira se despregasse. As rêdes rasgadas foram desfeitas, os fios 
rotos, reatados e emendados com fios novos e com êles tecidas 
rêdes novas. Com tôdas essas ocupações, as mulheres, no en
tanto, não abandonaram a fabricação de chicha. Não havia a 
temer nenhuma festa próxima, mas os Tupari, mesmo nos dias 
comuns, consideram uma falta de dignidade beber água co
mum. 

Até alta noite, as mulheres e filhas do cacique moíam chicha. 
À minha volta, meus vizinhos dormiam profundamente. Eis 
que veio Tonga e me ofereceu uma cuia de chicha fresca, ainda 
quente. A môça olhou para todos os lados e apertou-se contra 
mim. Um índio · tossiu e pôs o corpo para fora da rêde para 
avivar o fogo. Tornara-se sensivelmente mais fresco. 

- Você não tem mais carne de macaco? perguntou-me Ton
ga. Levantei-me e estendi o braço para o jirau donde tirei uma 
metade de perna de macaco e lha entreguei. Pegou-a, chei
rot1-a e desapareceu na escuridão, indo reunir-se às compa
nheiras que, incansáveis, socavam a bebida no pilão para com 
ela encherem os jarros bojudos. 

Devido aos seus muitos afazeres agrícolas, sobrava ao tu
xaua, pouco tempo para a caça. De boa vontade, deixava ao 
meu encargo o fornecimento de carne para manutenção de 
sua família. De poucos em poucos dias, saí com a espingarda. 
Ia sempre acompanhado por algum índio da tribo. Com o tem-.. 
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Num grande caco de panelão, .,. Tsonnim 
faz pipoca para o almôço. Pipoca com amen
doim ou com lagartas e outras larvas é um 
1nanjar p redileto dos Tupari. 

U1n banquinho talhado artisticamente dum 
cepo serve de base para a jovem índia fazer 
un1 furo na vareta de madrepérola. Fará 
dela um bonito brinco. A broca trouxe-a 
seu marido de São Luís: um pedaço com
prido de arame de ferro, que substitui a 
antiga lasca de pedra montada sôbre bambu. 



O autor co1n a filhinha de \Vaitó, Kabátoa, e a pequena 
vizinha Nyankiab. Fotógrafo: cacique Waitó. 
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po, fui percebendo quais eram os homens e meninos apropria
dos para companheiros de caça. Pois nem todo índio é bom 
caçador. Mais ou menos, só a metade da tribo Tupari era capaz 
de acertar com alguma· segurança um tiro num macaco prêto, 
ou macaco-prego, ou numa ave silvestre. Muitos homens, dizia 
Waitó, nunca trazem macacos para casa. Quando muito, tra
zem um jabuti, ou um tatu caçado em sua cova por meio da 
fumaça ou desenterrado. Aquêle que possui um bom cão, caça, 
às vêzes, um aguti, ou uma paca. Mas, muito raro, um jacaré, 
veado, porquinho ou anta foi pôsto na grelha. 

Um dos melhores caçadores e ótimo prosador era Pakudjá. 
Sempre voltávamos com dois ou três macacos e tôdas as vêzes 
me contava algo de novo sôbre os hábitos dos animais de caça 
mais importantes: ensinou-me onde se escondem dos caçadores 
e quais os ardis que se devem empregar para tocá-los dos seus 
esconderijos a fim de poder persegui-los. Pakudjá também co
nl1ecia o modo de viver de muitos outros animais. Relatava-me 
uma porção de crendices estranhas. Assegurava-me, por exem
plo, que um caçador precisa sempre espirrar quando as mulhe
res falam dêle em casa. Acreditava, piamente, que não se con
segue caçar um macaco, quando, ao sair de casa, uma mulher 
diz que não se vai encontrar coisa alguma, ou quando se goza 
de uma mulher, antes da caçada. 

Mesmo durante os dias de febre geral de caça, Pakudjá ofe
recia-me a sua companhia. Eu, no entanto, preferia ficar com 
W aitó. Pois o cacique aproveitava tôdas as horas de sossêgo 
e também as pausas de trabalho, pa!'a me contar histórias. 
Cada vez sentia mais amizade por êle e, com o correr de nossas 
conversas, cada vez nos entendíamos melhor. Waitó teimava 
em dizer o .mais possível com suas poucas palavras de u1n por
tuguês ~stropiado. O sentido, porém, que atribuía a essas pa
lavras, às mais das vêzes, era determinado por êle muito arbi
tràriamente. Acrescia a isso a sua mímica expressiva. Outras 
coisas nomeava pelo seu nome indígena, que eu entremen
tes aprendera. Era extraordinário como a inteligência e boa 
vontade do chefe compensavam essas dificuldades lingüísticas. 

Agradava a Waitó o meu interêsse pela tribo e pela vida na 
floresta. Repetidamente, quando, à noitinha, nos sentávamos na 
praça diante da choça, ou ao pé do fogo, contava-me como os 
Tupari travaram conhecimento com os brancos. Foi uma his
tória triste. 
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- No meu tempo de criança, os Tupari não sabiam que ao 
oeste viviam homens brancos e pretos. Só nós, os Tupari, vi
víamos nesta região, e, à nossa volta, as tribos vizinhas. Éramos 
todos bons amigos. Nossos pais só travaram lutas ferozes com os 
selvagens Hamno. Nossos melhores amigos eram os Makuráp, 
que chamamos Tamo na nossa língua. íamos sempre visitá-los, 
embora o caminho fôsse muito difícil, pois nas grandes savanas, 
o sol queimava nossas cabeças o dia inteiro. Os Makuráp ti
nham um grande capitão e doutor, chamado Waikuli, que havia 
morto e envenenado muitos Makuráp e Jabuti. Waikuli era o 
pai do Alfredo que trabalha agora em São Luís. ~le gostava 
muito de mim e me chamava de "okib", meu irmãozinho. Eu o 
chamava de "atsa", meu irmão grande. 

Um dia, soubemos pelos nossos amigos, terem chegado ho
mens estranhos pelo rio. Uns tinham a pele branca outros preta 
e não andavam nus como nós, mas traziam calças e camisas. Na
vegavam pelo rio em barcos grandes que lançavam uma fumaça 
monstruosa. Não caçavam com arco e flecha, mas atiravam com 
um canudo que fazia um estrondo forte, lançando carocinhos 
duros no corpo do bicho. Êsses homens falavam uma língua que 
i1inguém compreendia. Logo chegaram até as malocas dos Ma
kuráp. Não eram maus, pelo contrário, deram aos Makuráp 
muitos colares, espelhos, facas e machados. Depois construíram 
a sua choça, à beira do rio, e foram procurar as árvores cha
madas por nós de "herub" com cujo suco fazemos bolas para 
jogar. Os homens brancos, no entanto, não fizeram bolas de 
brinquedo com o suco do herub, mas grandes bolões que le
vavam rio abaixo nos seus barcos. Derrubaram também muitas 
árvores e plantaram uma porção de milho, banana, mandioca 
e também arroz e muitas outras coisas. Empregavam os Ma
kuráp e davam-lhes mais facas e machados, também calças e 
camisas, rêdes e mosquiteiros. Para isso, pediam aos Makuráp 
para os ajudarem a derrubar árvores e abrirem picadas através 
das matas. 

Vimos os machados e facas que os Makuráp receberam dos 
estrangeiros. Êstes eram muito mais duros do que os nossos de 
pedra, com os quais trabalhávamos e não se quebravam com 
o uso. As facas também eram muito melhores do que as nossas 
de bambu e talo de cana, com que cortávamos a carne e as 
penas das setas. Queríamos também ter tais machados e facas, 
mas tínhamos mêdo dos estranhos. Os velhos diziam não .. se-
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rem êstes gente, mas "Tárüpa" maus espíritos, portadores da 
doe~ç~ q?e ,~ata a,s pessoas. Assim, chamamos os estrangeiros 
de Tarupa e ate agora os chamamos assim. Sabemos não 
s~rem maus espíritos, embora tenham trazido a doença entre 
nos. 

Quando pela primeira vez trouxemos a casa a notícia dos 
estran~eiros! as .mulheres choraram e disseram: os Tárüpa 
chegarao ate aqui para nos matar e aos nossos filhos também. 
Fomos logo pr~curar de novo os nossos amigos Makuráp. Mos
traram-nos mais presentes dados pelos estrangeiros. Pedimos 
u.ns machad~s e êles nos deram alguns já usados que não pre
cisavam mais, porque sempre ganhavam dos brancos outras 
ferramentas novas e boas. 

No entanto, notamos também que muitos Makuráp tossiam e 
morriam. A tosse era trazida pelos barcos a motor das aldeias 
dos estrangeiros. Todos os Makuráp tossiam e muitos e muitos 

• morriam. 
Os. Tárüpa também foram visitar os J abuti, Wayoró, Aruá 

e Arikapu e os levaram para trabalhar nas suas plantações e 
florestas de borracha. Também êles receberam facas, camisas 
e calças. Mas também começaram a tossir, sentir dores de ca
beça e febre. A maior parte morreu. Poucos sobraram. 

Por fim, os estrangeiros vieram até aqui. Chegaram dois 
homens brancos às nossas malocas. Chamavam-se Cravo e 
Awitchi. Foram trazidos por Bipey, cacique dos Makuráp. 
Muitos Arikapu carregavam as bagagens. Ainda não havíamos 
visto um Tárüpa e nos assustamos muito. Agarramos nossos 
arcos e flechas e as mulheres fugiram com as crianças para a 
mata, ou se esconderam na choça, gritando e chorando. 

Porém, Bipey nos disse que os brancos desejavam ser nossos 
amigos e haviam-nos trazido muitos presentes. Os Tárüpa dis
tribuíram entre nós sal, açúcar e muitas outras coisas e Bipey 
nos disse que devíamos ir trabalhar para êles no barracão. 
~ssim, ganharíamos machados e terçados. Não pude ir com 
eles~ porque um jacarezinho me mordera no braço - veja 
aqui, ainda tenho a cicatriz. Porém, muitos foram com os Tá
r~pa para derrubar o mato. Estavam trabalhando já há alguns 
dias, quando uma árvore caiu sôbre um branco môço e o matou. 
Os Tupari ficaram com mêdo e fugiram. Muitos trouxeram 
~achados para casa, For;;im QS primeiros machados bons que 
tivemos. 
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Quando Cravo estêve entre nós, tossia muito e punha uma 
mucosidade pelo nariz. Nossos homens, mulheres e crianças 
começaram também a tossir, a mucosidade lhes corria do nariz 

' se11tiam dor de cabeça e no peito. Muitos Tupari morreram, 
também muitos capitães e pajés. Assim, ficamos com mêdo e 
não queríamos mais ir trabalhar com os brancos. Mas desejá
vamos possuir mais machados e facas. 

Quand.o já me tinha casado e minha filha Maéroka já estava 
no mundo, apareceu aqui um outro Tárüpa, foi o Toto Alemão 
(O Dr. Alemão era o Dr. E. Heinrich Snethlage). Veio com 
muitos homens Jabuti, Vvayoró e Arikapu e com mais três Tá
rüpa. Um dêles era negro e se chamava Nicolau. O Toto Ale
mão trouxe muitos presentes: facas, machados, pentes, colares, 
roupas e outras coisas mais. Era um homem muito bom, muito 
grande, maior do que você e do que todos daqui. O negro Ni
colau ria e dançava muito com nossas mulheres e nos deu con
tas de vidro. Porém, o Toto Alemão estava doente. Tossia mui
to. Nossas mulheres recomeçaram a tossir e muitas morreram. 
Quando êle partiu, nós o acompanhamos até a cabana dos bra11-
cos. Trabalhamos lá e recebemos mais machados facas e tam-
b

, ' 
em calças e camisas. 
Mais tarde voltamos, outra vez, aos brancos. Regi110 sempre 

nos dava de tudo que precisávamos. Êle é muito bom. Rivoredo 
também é bom. Quando meu irmão pegou a tosse em São Luís 
e morret1, êle me deu um terçado. 

Uma das vêzes em que fomos trabalhar com os brancos em 
São Luís, levamos conosco algumas mulheres. Lá não havia nin
guém para nos fazer a chicha. Duas delas morreram de tosse. 
Agora as mulheres não querem mais ir para os Tárüpa. Uma 
vez, o Rivoredo levou-nos no barco a motor, de São Luís até o 
rio grande. Lá vimos um barco a vapor cheio de Tárü~a que 
nos olharam muito e queriam comprar nossos arcos e flechas. 
Construímos um grande barracão e voltamos para São Luís. 
Muitos sentiram dor de cabeça por causa do motor. O motor 
nos deixa doentes e traz a tosse. 

Já fui cinco vêzes aos Tárüpa para ganhar um machado ou 
uma faca. Uma vez, o Regino veio até aqui e nos levou para 
trabalhar. O negro Pedro também veio com o Severino, quando . , , 
Jª moravamos aqui mesmo. Ficaram três dias aaui. Não eram ... 
bons. Levaram-nos para trabalhar em São Luís, dizendo que 
nos dariam machados, facas, camisas e calças. Mas foi tudo 
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mentira. Trabalhamos, mas não recebemos machados nem fa
cas. C~eg.aram mui~os outros Tárüpa para colherem borracha. 
N~ ultima esta9ao da ch~va, vieram Tiboro, sua mulher 

Maria e ~osa e Ricardo (o Jornalista de Buenos Aires e seus 
coi:npanheir_?S). Ca.ntavam, dançavam e bebiam também muita 
ch1~ha e nao tossiam.,.. Estava bom. Tiboro e Maria levaram 
muitos arcos, flechas, redes e muita outra coisa e não nos deram 
machados e facões. Isto não foi bom. 

Agora veio você. Você também não tosse. Está bom. Você 
trabalha e caça muitos macacos e não é mau. Você vai ficar 
aqui e 1!unca mais irá embora. Somos agora poucos Tupari. 
Temos so duas choças, a minha e a de Kuarumé. Porém traba
lhamos muito e temos muito milho, amendoim inhame cara' 

, ' ' para nos, nossas mulheres e filhos. E bebemos muita chicha e 
c~ntamos e dançamos. Isto é bom. Aqui, onde agora moramos 
nao morre mais muita gente. Os Tárüpa dizem que devemos i; 
morar em São Luís. Mas isso não é bom para nós. Queremos 
ficar aqui. É bom morar nestas choças grandes. Lá com os Tá
rüpa existe muita doença e os seringueiros perseguem tôdas as 
mulhe~es. A vida lá não é boa. Querer.nos ir a São Luís só quan
~~ ~u1sermos machados e facas. Então, trabalhamos para os 
.iart.1pa e voltamos, outra vez, para as nossas malocas Assim 
está bom. 
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DEVO TORNAR-ME TUXAUA 

E FAZER UM BOM 

CASAMENTO 

Os homens voltaram da caça, em pequenos grupos, e reco
meçaram os trabalhos no campo. Acompanhei W aitó até a roça 
de Pakudjá. Constatei, então, mais uma vez, o quanto os Tupari 
julgavam sua vida ligada a poderes invisíveis. Quando che
gamos, pela picada, à pequena roça começada, há pouco tempo, 
alguns homens estavam à espera do tuxaua. Entre êles, estava 
Manii, cujo filho fôra "batizado" há poucas semanas. Estava 
completamente restabelecido do jejum. Trocou umas palavras 
com o cacique e depois começou a cortar uma árvore pequena, 
com golpes fortes. 

W aitó avisou-me para que ficasse parado e não fôsse atrás 
dêle. Colocou-se num lugar onde a copa da árvore derrubada 
devia cair. A árvore tombou. O pajé dirigiu-lhe, imediatamente, 
uma série de evocações cerimoniosas. Chupava-a, puxava por 
ela como se estivesse retirando dela, um ente invisível, ou uma 
f ôrça misteriosa, introduzindo-a, màgicamente, em seu próprio 
corpo. Depois veio falar conosco, como se nada houvesse acon-
tecido. . 

Pakudjá deu-me um machado, ordenando-me cortar umas 
àrvorezinhas. últimamente, consideravam-me bastante forte 
para cortar, não só arbustos com o terçado, como os meninos, 
mas também para cortar troncos bem grossos, com o machado. 
Os homens contemplavam como eu me esfalfava. Só disseram 
para eu parar, quando me viram banhado em suor e as mãos 
cobertas de bôlhas sangrentas, a ponto de não poder mais se
gurar no machado. Mas não era por mal que me tinham feito 
suar daquele jeito. Aqui simplesmente não havia hóspedes, nem 
senhores. Quando um estranho permanecia por muito tempo 
entre êles, os Tupari esperavam que êle também trabalhasse 
como um índio. 
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O pajé. ainda não estava satisfeito com. a cerimônia da árvore 
derru]Jada. WB:itó _levou-me a um campo. de amendoim, escon
dido no meio da mata, o qual pertencia a Ma??-ii. Sua. mulher 
estava ocupada na colheita e esperava pelo tuxaua. Waitó aga
chou-se diante dela e da criança e fêz as evocações ao contrário: 
passou o ente, ou a fôrça que retirara da árvore e introduzi
ra em si próprio, para o corpo da criança, com gestos largos e 
abundantes. 

- Se o pai não derrubasse a árvore e se eu, o doutor, não 
fizesse essas evocações explicou-me, a criança ficaria muito 
doente e, talvez mesmo, viesse a morrer. 

À tarde, abatemos na roça velha de Waitó algumas palmei
ras de aricuri, as únicas que haviam sobrado da derrubada. 

- Um dêstes dias, as mulheres queimarão os troncos das 
palmeiras, disse o cacique. Levam as cinzas para casa, mistu
ram-nas com água e depois cozinham tudo. Assim é que os 
Tupari fabricam o sal, com o qual temperam sua comida. É 
um sal de boa qualidade, usado também para a cura de muitas 
doenças. 

Esperava-me, porém, uma surprêsa de outra espécie. Em vez 
de voltarmos diretamente para casa, W aitó conduziu-me por 
uma volta para dentro da mata. Chegados a uma certa altura, 
parou. 

- Aqui será feita a sua plantação, disse-me com voz solene 
e estendeu a mão para uma grande extensão da mata. Agora 
vai chegar o tempo das chuvas. Quando elas passarem e o sol 
voltar, faremos aqui uma derrubada. 

Calei-me surpreendido. Já há algum tempo que todos os Tu
pari, inclusive Waitó me davam a entender que eu não iria 
mais embora, mas ficaria para sempre entre êles. Tinham mes
mo o caso como certo. Até agora, pensava ser isso meio brinca
deira e meio delicadeza. Porém, agora, os planos do tuxaua 
tornaram-se concretos e não sabia como lhe daria a notícia de 
minha futura partida sem ofendê-lo. Poderia explicar-lhe a 
realidade dos fatos, que eu estava apenas esperando pela minha 
Leica para depois partir, com os filmes cheios de fotografias? 

W aitó continuou: 
- Você vai ficar para sempre entre nós. Nunca mais sairá 

daqui. Você é uma boa pessoa. Eu, o capitão W aitó, também sou 
bom e gosto muito de você, Francisco. Você trabalha e caça 
muitos macacos e nunca está zangado. Os outros homens e mu-
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lheres também acham que você deve ficar e vir a ser capitão. 
As m':lheres de~am o ~eu nom,e à. nova plantação de aipim lá 
em baixo: Francisco~mru1. Ela e minha e sua. 

Calei-me. Waitó, então, começou a se queixar. 
- Não vou viver muito. Um homem da nossa casa pôs ve

neno na minha chicha. Sinto sempre dor de barriga e logo vou 
morrer. Depois, não haverá mais nenhum capitão que queira 
trabalhar pela gente da tribo. Só você trabalha muito e poderá 
fazer os meninos trabalharem, quando eu tiver morrido. 

Chamar-me-ão, talvez de piegas, por declarar que as pala
vras de VI aitó, nu, me comoveram profundamente. Doía-me 
ouvi-lo falar de sua próxima morte, tanto lhe fiquei querendo 
bem no correr do tempo. Recebi como uma grande distinção 
o desejo do inteligente Waitó de me fazer seu sucessor. Tinha 
de desiludi-lo. Como o poderia fazer sem magoá-lo? Apelei para 
os fortes sentimentos de família dos Tupari. 

- Meus pais e irmãos não sabem onde estou. Choram muito 
porque pensam ter eu morrido. Preciso ir para casa a fim de 
que vejam estar eu vivo e com saúde, comecei engasgado. 

O cacique ficou pensativo por um longo tempo. - Bem, vá à 
tribo de seu pai, falou afinal. Fique lá tantos dias e noites -
e contou os dedos dos pés e das mãos - depois volte. 
~ Nunca mais voltarei, respondi. Porém Waitó fingiu não 

ouvir. Voltamos calados. Tomamos banho num córrego e fomos 
para a maloca. 

A notícia de que eu talvez logo abandonasse a tribo correu 
célere pelas duas choças. Ràpidamente, ajuntaram-se ~lgumas 
mulheres e, tendo à frente a Kamatsuka, a mulher do tuxaua 
e sua filha de olhos amendoados, Maéroka, vieram tôdas par~ 
perto de minha rêde. Insistiram comigo em que eu devia ficar 
e nunca mais pensar em ir embora. 
~rgumentei, mas elas me contradiziam prontamente. Con

clu1ram serem agora minhas mães, avós, irmãs, filhas e netas. 
Aqui é bom, aqt1i há muita chicha, milho, amendoim inhame - ' e mamao, macacos, tatus e galinhas do mato. Não havia nada 
disso na t ribo do meu pai. Lá iria passar fome, adoeceria e 
morreria. Não sabia como me livrar daquela chusma de cari
nhos. Mas nova excitação desviou o desvêlo do mulherio. 

Yübü, um hábil caçador, pedira emprestada a minha es
pingarda e alguma munição. Apenas desapareceu na mata . . ' ouvimos um tiro e latidos selvagens dos cães. Corremos para 
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fora e não esperamos muito para ver entrar pela praça acos
sado pela cachorrada furiosa, um grande veado. O pobre ~imal 
andava com dificuldade. A bala quebrara-lhe uma das pernas. 
Arfando exausto, caiu no chão. Os cães cravaram os dentes no 
corpo ferido do veado. 

Ninguém fêz um movimento para acabar de matá-lo: Parecia 
divertir o pessoal, assistir ao estrebuchar do bich_o na agonia 
da morte. Um rapaz trouxe uma faca; dois homens viraram o 
veado de costas e seguraram suas pernas afastadas uma da 
outra. Um índio cortou-lhe a pele no meio da barriga, desde a 
garganta, até o ânus e começou, cuidadoso, a separar o couro 
da carne. Aqui e ali, uma artéria palpitante, traía a fúria das 
batidas do coração do animal atormentado; os músculos des
nudos se contraíam de dor. Era a primeira vez que via os 
Tupari pelarem um bicho. Até agora, vira-os assar a carne, 
junto com a pele. 

Os magarefes pararam um momento. A faca estava cega e 
precisava ser afiada. O veado deu um salto inesperado e tentou 
fugir nas suas três pernas sãs. Os cães soltaram latidos furiosos 
e fincaram os de11tes na pele meio sôlta, que caía, como uma 
jaqueta, sôbre as pernas do animal. Os índios assistiam a tudo, 
divertidos. O veado olhava angustiado para todos os lados, qua
se na agonia. Vendo não haver mais possibilidade de ftiga, 
deitou-se desanimado sôbre o ventre aberto. 

Por fim, um dos rapazes perdeu a paciência. Tomou de um 
porrete e deu uma pancada na nuca do veado que tombou para 
o lado, com os olhos esbugalhados. 

À noite, fiz, na minha panela, um cozido de carne de veado e 
inhame. Raran1ente, experimentava fazer um prato à moda 
européia. Por curiosidade, ou comodidade, comia à moda in
dígena. Porém, agora, esperava ansioso e faminto,. ao pé do meu 
fogão. Os meninos me rodearam, não menos ansiosos do que 
eu, à espera do cozido do doutor estrangeiro. Davam-me conse
lhos sôbre o meu futuro e procuravam me convencer a ficar 
para sempre na tribo. 

- Harem kikiorab-e-aütsi parabtenna Kabatoar ! concluiu 
um dos homenzinhos. Fique aqui conosco. Você receberá Ka
bátoa por mulher. 

A pequena Kabátoa era considerada como uma pérola de me
nina. Os rapazinhos não podiam imaginar que eu pudesse re
sistir por muito tempo a tal sedução. 
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Passaram-se muitos dias claros. Por fim, amontoavam-se, ap 
·oeste, muitas nuvens negras. Fazia um calor ·de abafar .e ·ni11-
guém ·podia · dorriifr. Ouvíamos um .pouco de música do rádio. 
Depois Waitó deitou-se na rêde e cantou velhas canções Tupari 
e algumas cantigas da tribo vizinha Kuairu, há muito desapa
recida, da qual ainda se lembravam os velhos da tribo. As 
crianças dançaram e o netinho de W aitó, uma coisinha que mal 
sabia andar, chorou tanto até que o tomaram na roda também. 

Finalmente, desabou a ventania, batendo furiosa na cúpula 
abaulada da choça. Porém, não causou dano algum, e mal caí
ram algumas gotas. Os pajés sorriam satisfeitos consigo mes
mos: cairia uma tempestade terrível, sem dúvida alguma, se 
êles não tivessem realizado, há umas semanas, aquelas rezas 
solenes. 

No outro dia, recebemos uma outra visita da floresta. Desta 
vez, foi um gato do mato que apareceu dia claro no meio da 
clareira, tentando roubar uma galinha. Esta cacarejou assus
tada e os cachorros se puseram alertas. Perseguiram e fizeram 
estacar o ladrão, que Waitó matou com uma flechada. Os meni
nos correram ao local e queimaram os pêlos do animal de ra
pina; estriparan1-no com muita técnica e perícia e o colocaram 
na grelha. À tarde, convidaram-me para o banquete. Como 
aconteceu pela ocasião do banquete de serpente, os casados não 
podiam comer do gato e aos pajés nem se podia falar na possi
bilidade. Os pajés morreriam se comessem daquela carne, es
clareceu-me um menino, muito sério. 

Era noite quando acabei de comer a minha porção de assado. 
Contrário aos seus hábitos, o tuxaua ficou sentado diante da 
choça e, quando passei por êle para entrar, convidou-me para 
me sentar ao seu lado. Conversamos sôbre muitos assuntos. Al
guns meninos se sentaram à volta e seguiam a nossa conversa. 
Tentavam repetir as poucas palavras portuguêsas que empre
gávamos na nossa algaravia. Imitavam os sons como podiam. 
Êstes lhes soavam tão cômicos aos ouvidos que, a cada expe
riência, estouravam de rir. 

A meia lua já estava alta no céu, cobrindo, com sua luz mor
tiça, a praça e arredores. W aitó, de repente, mandou os me-
11inos embora. Obedeceram imediatamente. Então, o cacique 
passou a me expor seu objetivo, com uma fisionomia grave e 
voz comovida. Devia ter pensado no caso por muitas semanas. 
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·Agora, achara o momento apropriado e começou a falar,· sem 
rodeios: · , · ' . 
· - Tonga, minha prima, gosta muito de você.' Quer se' casar 
com você. E repetiu a triste história da pobre mulher, que já 
me contara muitas vêzes. 

... ela não quer mais nem um homem Tupari, continuou. Ton
ga diz serem êles muito brabos. Quando bebem chicha, dão 
flechadas nas mulheres e lhes batem muito. Não quer mais se 
casar com um Tu pari. Só quer a você para marido! 

Eu era o único desejo de Tonga, afirmou sério, levantando o 
dedo indicador para o ar. Kiem ... kiem ... único, único. 

Sentia-me sôbre brasas. Waitó olhou-me de soslaio e conti
nuou: 

- Tonga diz ser você muito bom. Você não lhe baterá e não 
lhe dará flechadas. Trabalha e caça muitos macacos. Tonga apre
cia muito carne de macaco. 

Eu ainda olhava para frente, mudo. Waitó continuou: 
- Tonga é uma boa mulher. É môça e forte. Trabalha muito 

e cata também muita lenha, faz chicha e está sempre alegre. 
Sempre ri e canta e nunca está zangada ... Por fim, Tonga é mi
nha prima! Você dará a ela um vestido, uma faca, uma tesoura, 
um espelho, pente e sabão! 

Êsse era, então, o dote que a môça esperava receber de mim. 
Pelos seus bons serviços de casamenteiro ou de parente mais 

· próximo da noiva, W aitó não pedia nada em particular - por 
enquanto, ao menos. 

Estimava muito o tuxaua para não me sentir embaraçado 
por falta de uma resposta. Como deveria responder ao bom 
amigo? Como poderia dizer-lhe que não podia, nem com a me
lhor boa vontade, decidir-me a casar em sua família? 

W aitó interpretou meu silêncio de outro modo. Pensou ter eu 
um ôlho sôbre Aid-Aid, a mulher infiel de seu irmão Iad e, só 
por isso, repudiava a sua prima tão honesta. 

- Aid-Aid é ruim, disse em tom paternal.· Não trabalha, es
capa sempre da moagem de chicha e não come o que o marido 
lhe traz da caça. Quando bebe chicha, corre atrás de todos os 
homens como uma cadela. Aid-Aid não presta. 

Acompanhei suas palavras com um hum, hum, que nada que
ria dizer. O tuxaua não se contentou com essa resposta vaga. 
Parecia determinado a ir até o fim e anunciou-me, depois de 
uma pequena pausa: 

155 



- Amanhã as mulheres vão colhêr aipim da minha planta
ção. Depois prepararão a chicha e, então, cantaremos, dançare~ 
mos e beberemos. Depois de têrmos bebido a chicha, colherão 
aipim do campo do meu irmão, beberemos a chicha feita do 
aipim da plantação de Iad, cantaremos e dançaremos. Depois 
disso, então, penduraremos a sua rêde vizinha da de Tonga. 

Waitó irradiava alegria. Achava sermos Tonga e eu um par 
maravilhoso e estava inteiramente satisfeito com o enlace pla
nejado. 

Eu suava de angústia por todo o corpo. Desesperado, procurei 
uma saída convincente. A lua, lá do alto, parecia estar caçoando 
da minha aflição. Dei um longo suspiro e disse ao tuxaua: -
Também eu quero muito bem a sua prima Tonga, qt1e é uma 
mulher muito digna, mas não quero me casar com ninguém. 
Logo voltarei à tribo do meu pai, porque lá meus pais e irmãos 
choram por mim. 

- Não! êles não choram nada! interrompeu-me W aitó ás
pero. Vá para a casa de seu pai, traga-o a êle, sua mãe, seus ir
mãos e irmãs para cá. Aqui temos muito amendoim, milho, 
aipim, inhame e bananas. Bebemos muita e boa chicha e na 
floresta existem bastantes macacos, tatus, veados e antas. Onde 
seu pai mora não há o que comer, lá se passa fome há muita 
tosse e doenças. 

- Meus pais não passam fome e nunca virão para cá, protes
tei fracamente. É muito longe. 

- Não, não é longe. O cacique estava irritado. Com a fisio
nomia fechada, ergueu o banquinho e levantou-se. É noite, tra
balhei muito ao sol. Estou cansado e quero dorn1ir, murmurou. 

Deitei-me na rêde com a cabeça pesada e tentei refletir sôbre 
minha conversa com W aitó. As mulheres e filhos do chefe sur
giram na escuridão. 

- Queremos ouvir música! ordenou Kamatsuka, acomodan
do-se, sem cerimônia, no chão. Tirei do saco encauchado o apa
relho de rádio, volvi os botões e, aliviado pela pequena distra
ção, procurei um programa de música grave ou alegre de qual
quer parte do mundo. Sentei-me na rêde. Tonga agachou-se 
perto de mim. Pegou nos meus pés descalços, colou-os no seu 
regaço e pôs-se a acariciá-los, sem dizer uma palavra. 

Ficamos assim, durante duas horas. Depois, despedi os ou
vintes e guardei o aparelho. 
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Quando já estava sob as cobertas, Tonga voltou trazendo-me 
uma cuia de chicha fresca de inhame. Bebi-a com mal-estar. 
Essa torrente de dedicação amorosa começava a me preocupar. 

- Venha agora tirar chicha para mim, segredou-me quando 
lhe devolvi a cuia vazia. E arrastou-me para uma jarra cheia de 
chicha, até a borda. 

Na choça, tudo estava escuro e quieto. As pequenas fogueiras 
brilhavam fracas. Tonga se achegou a mim. 

- Você deve ficar aqui e não ir mais embora. Você é meu e 
eu quero viver com você. Mas, se tivesse um filho sem pai, seria 
inuito ruim para mim. Você deve ser meu marido e eu sua 
mulher. Estendi-lhe a cuia cheia e lhe disse aflito: 

-- Werabatsie, omã-koon-oted ! Estou com sono e quero ir 
para a rêde. 

Deixou-me, desaparecendo na escuridão. Agarrei minhas co
bertas e me meti na rêde. 

Não pude dormir por muitas horas. Na modôrra, os postes, 
montes de le11ha, cêstos, vasilhas de cabaça, mal iluminados 
pelas fogueiras, transformavam-se em animais medonhos e mu
lheres gigantescas, nuas, que me cercavam por todos os lados, 
querendo me abraçar. Quando, por fim, adormeci, fui agitado 
por um pesadelo atrás do outro. 
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ESTA DANDO CABEÇAS SANGRENTAS 

UM JACARÉ MORDE A LUA E O SOL 

MORRE UMA CRIANCINHA 

16 de agôsto de 1948: 

Faz já dois meses que o sol torra as árvores abatidas da nova 
roça, onde os Tupari me haviam dado as primeiras lições práti
cas de agricultura na floresta virgem. W aitó achou ter chegado 
o momento de pôr fogo na clareira. Os meninos ataram tiras de 
sernambi a compridas varas e o tuxaua mandou-nos amontoar 
gravetos secos, sob a galharia das árvores caídas, em todos os 
lados das clareiras. 

O sol queimava, inclemente, no zênite. Nenhuma aragem ba
lançava as fôlhas da copa da floresta. Os meninos não pareciam 
sentir o calor. Fizeram uma pequena fogueira com fôlhas sêcas 
de palmeira e, nela, acenderam as tiras de borracha. Com êsses 
archotes iam pondo fogo nos gravetos, aos gritos de alegria. 

Como sob uma voz de comando, as pequenas labaredas subi
ram e, num minuto, lavrou um fogo gigantesco de muitos hec
tares. Por todos os lados, ouvia-se o crepitar, assobiar, estalar 
do fogo, como num grande espetáculo de fogos de artifício. Ro
los de fumo encobriram o céu. Um calor insuportá\rel nos im
peliu para dentro da floresta. O cacique corria de lá para cá, 
a fim de verificar como corria a queimada. Tudo parecia cor
rer bem. 

De repente, Waitó olhou o céu e, apreensivo, partiu assustado 
para a maloca. Começara a soprar um vento forte que poderia 
levar as fagulhas na direção das choças. Os meninos também 
emudeceram e correram atrás do cacique. Mas o vento amainou 
e Waitó voltou sossegado. 

- Estas fagulhas são perigosas, disse: Uma vez, elas queima
ram a choça e as plantações de Tokürürü. Perderam-se mes
mo as rêdes e o pessoal teve de dormir no chão, por muito tem
po. Até uma criancinha morreu queimada. 
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O fogo mal poupara um canto da grande roça. Quando ape
nas bruxuleava fracamente ainda, voltamos para casa. No ca
minho, um índio da tribo veio correndo atrás de nós. Suava e 
estava sem fôlego. Fôra à caça. A vis tara, ao longe, os rolos de 
fumaça e pensou estarem as choças em chamas. 

17 de agôsto de 1948: 

o roçado na maior parte está queimado otimamente. w aitó 
parece satisfeito. Kabátoa achou um tatu torrado num buraco 
da terra, entre os troncos calcinados. Provàvelmente, as chamas 
o surpreenderam durante o sono. 

O tuxaua estava hoje tão alegre e de bom humor que eu temo 
ter-lhe passado desapercebido a minha recusa ao pedido de 
casamento. Parece estar querendo discutir a questão mais uma 
vez e resolver o negócio a nosso contento. St1a família continua 
a me alimentar e vejo não ter motivo o meu temor de ser 
condenado a rações de fome, devido à minha negativa. 

W aitó conversa comigo, amigo como sempre. Uma vez quan
do descansávamos durante uma pausa de trabalho, contou-me 
as penas de amor do muito capaz mas irritadiço Tárima. 

Tárima tomara por mulher a jovem Panno. Viveram juntos 
por algum tempo, mas não tiveram filhos. O que é perigoso para 
um casal Tupari. Enquanto a prole não aparece, a mulher, ou o 
homem, pode abandonar o seu par. 

Panno deixou Tárima e se juntou a Eruai, um filho de chefe, 
for.te e bondoso. Tárima ficou inconsolável com a infidelidade 
da espôsa. Porém, nada podia fazer contra o forte e querido 
Eruai. Estava acima de suas fôrças presenciar, diàriamente, a 
felicidade do novo casal. Amargurado, abandonou a tribo e foi 
viver com os amigos Makuráp que viviam a uns oito dias de 
distância. Depois foi trabalhar com os brancos no seringa!. 

Por fim, suas penas de amor foram esquecidas. Dominado pela 
saudade, voltou para a maloca. Panno vivia muito feliz com 
Eruai e já lhe havia dado u.ma filha. Assim, estava ela perdi
da, para sempre, para Tárima. Não demorou muito e Tárima 
achou um novo amor. Tsanya procurara a felicidade com um 
homem da tribo, mas o seu mau temperamento aborreceu logo , 
ao marido. Assim, ela estava livre para se casar com o recem-
chegado Tárima. Chegaram logo a um acôrdo e em pouco tempo 
tiveram dois filhos. Tárima bate sempre em sua mulher, quando 
está bêbedo lnflS isso não é tão ruim assim. tle sabe que sua ~ 
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Tsanya gosta muito de chupar cana-de-açúcar e, só por isso, 
todos os anos planta em sua roça grande carreira dessa planta. 
Assim assegura a paz do lar, apesar das pancadas e maus hu
mores. 

Conversamos, também, sôbre a terrível carnificina executada 
pelo André. W aitó não estava de acôrdo com o caso, muito ao 
contrário: quando se encontrou com o André, logo depois da ma
tança, censurou-o acerbamente. 

- O administrador agiu mal com vocês. Mas onde arranja
remos machados e facas se os brancos abandonarem São Luís 
para sempre? Antes de êles chegarem a nossa terra, nós nos 
esfalfávamos com cacêtes de madeira e machados de pedra . 
... ..\gora com os novos machados e facas é muito mais leve o tra
balho. Podemos ter plantações muito maiores, com muito me
nos esfôrço. Agora vocês mataram os brancos e, se os estranhos 
de São Luís não confiam mais nos índios, corremos o risco de 
cair, outra vez, na nossa antiga miséria. 

Os brancos, porém, voltaram. A borracha, as castanhas-do
pará, ipeca e o auxílio barato dos índios eram tesouros demasia
damente valiosos para serem abandonados por causa de algu
mas mortes. 

18 de agôsto de 1948: 
Em três dias de trabalho, as mulheres encheram, outra vez, 

as jarras de chicha. Na véspera, os homens colheram e apara
ram as tabocas para os instrumentos de sôpro. Atravessaram a 
noite dançando e cantando. Esta festa não foi no feitio dos Tu
pari, mas do modo dos Makuráp, igual àquela que assistira na 
colocação do J abiru, em São Luís. 

Tenho de suportar, outra vez, três dias nauseantes de bebe
deira. 

19 de agôsto de 1948: 
W aleté, meu vizinho, descobriu um bom meio para eu ma

tar o tempo. Sentara-me aborrecido na minha rêde, quando me 
estendeu, com um risinho malicioso, uma cuia vazia. 

- Vá levar chicha para as mulheres bebêrem, ordenou-me. 
- Eu não tenho chicha, respondi. Waleté ma11dou-me tirar 

chicha onde encontrasse. 

160 

Tecendo urna rêde. Fincam-se duas varas no chão e enrola -se nelas o fio sem fim da urdi
dura. Numa distância de un1 pahno, tece a índia a trama com três fios torcidos de algodão. 
A rêde é cama e poltrona dos Tupari. 



UI? gato maracaj.á saq~eou· ?s galinheiros, noite após noite. Agora os cachorros o pegaram 
e ele pagou sua 1mperunênc1a com a vida. Logo será pelado e deitado na grelha. 

- As mulheres não hão de se sentarem tristes no escuro. De
vem beber, dançar e se alegrarem. Em primeiro lugar, você deve 
oferecer chicha às mulheres do chefe, Kamatsuka e Apinuitsa e 
depois às outras. 

Há muito, queria meter o nariz em todos os cantos da choça, 
mas temia despertar a desconfiança do pessoal. Não me fiz soli
citar duas vêzes e aceitei o oferecimento com ardor. 

As mulheres estavam, umas, deitadas nas rêdes, ociosas, ou
tras cozinhavam, fiavam ou teciam bôlsas. Acharam o meu 
novo ofício de copeiro muito divertido. Elas não se decidiam ao 
meu primeiro oferecimento. Não bebiam de qualquer chicha. 
Queriam só da jarra de seu marido, filhos, ou irmão. Tinha de 
despejar a chicha e encher a cuia no cântaro que era do agra
do da dama. Para que elas bebessem, precisava lhes dirigir pa
lavras amáveis. 

- Eis aqui, mamãe, a sua chicha, beba. 
Não podia chamar as mocinhas de "nyã", também não de 

"papaa", mãe e avó, mas sim de "ukoidj", minha irmã, ou 
"wag", mi11ha filhinha. Preferiam ainda que lhes chamasse de 
''wangemtsid'' - minha netinha. 

Outras mulheres suspiravam em modéstia simulada. Estou 
cheia, diziam. Precisava adulá-las, até que, por fim, colocavam 
a cuia nos lábios e engoliam a chicha, num só gole e com prazer 
visível. 

As velhas não faziam cerimônia. Bebiam o litro todo sem to
mar fôlego e pediam mais. Não se saciavam! Se não cabia mais 
no estômago, vomitavam nos meus pés e bebiam mais. Nos dias 
comuns, as mulheres pouco falavam comigo - não ficava bem. 
- Hoje, porém, não viam nenhum mal em meter-se numa prosa 
comigo. Não me devolviam a cuia, antes de me terem aberto o 
coração. Ouvir era fácil, mas entender e, principalmente, res
ponder é que era difícil. As mulheres não falavam uma palavra 
de português e também não sabiam se eu compreendia o seu 
palavreado ou não, e quando deviam completar a frase com si
nais e gestos. Ainda assim, consegui compreender alguma coisa 
do que as tagarelas diziam. Quanto mais lhes subia a chicha à 
cabeça, mais se lembravam dos seus mortos. Contavam nos de
dos quantas crianças o catarro levara para baixo da terra, nos 
últimos anos. 

- Umemtsíred tepaoroara - pün - noon pün - noon pün ... 
lamentavam, estendendo cada vez a palma da mão à terra. 
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onde foram enterrados seus filhos e netos, um depois do outro. 
Também lamentavam os filhos que foram viver com os bran

cos e nunca mais voltaram. Pediram-me dizer-lhes que as mães 
e irmãs choravam cada dia e que deviam voltar quanto antes. 

Assim, encontrei muito o que fazer. Não era pouca coisa ser
vir a setenta mulheres de nossa choça e da vizinha e ouvir seus 
queixumes e histórias. 

A noite chegou depressa. Todos os membros da tribo - me
nos os que jaziam bêbedos nas rêdes - sentaram-se na praça. 
As mulheres distribuíam amendoim e os homens trocavam 
peças de caça com peixinhos que haviam trazido para casa. 
W aitó sentava-se, como um patriarca, no meio da tribo que, 
como um formigueiro corria de lá para cá com seus petiscos na 
mão, fazendo pilhérias e rindo. Nunca via o chefe tão satisfeito, 
como quando se sentava no meio de sua gente que, nestas oca
siões, se assemelhava a uma grande família reunida, sem riva
lidades, sem rancores nem pensamentos ocultos. 

Enquanto estava tomando banho, todo aquêle movimento 
alegre teve um fim repentino. Um menino foi me procurar 
assustado. 

- Venha depressa, disse-me cheio de mêdo. 
No terreiro se apresentou um quadro impressionante. Perto 

da porta da nossa choça, Woyatsiri, o filho solteiro do velho 
W aleté, em pé, sangrava aos borbotões. No meio da praça, com
pletamente bêbedo, o tuxaua Kuarumé esbravejava fora de si. 
Ao seu lado estavam o arco e a flecha. Sacudia sua longa es
pada, como um louco dava saltos ora para cá, ora para lá, 
gesticulava e lançava maldições e ameaças terríveis. As mu
lheres e crianças, que até agora se sentavam alegres na praça, 
tinham-se afastado e olhavam a cena de uma distância segura. 

Só Waitó estava na praça. Mostrava não ter mêdo; não dando 
atenção às injúrias lançadas por seu colega, declamava um 
monólogo severo. Os dois não estavam brigados, isso era fácil 
de se ver. Cada qual dizia o que achava conveniente, sem se 
importar com o que dizia o outro. Tive uma vontade irresis
tível de rir, à vista dos dois caciques que, incansàvelmente, 
falavam no deserto. 

Mandei um menino ir buscar uma cuia de água e fui buscar 
minha farmácia portátil. A testa do ferido fôra atingida até 
o osso e êle tremia de dor e raiva incontida. As irmãs, ao seu 
lado, gritavam e soluçavam e seu pai nos protegia com o arco e 
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flecha nas mãos. Lavei o rosto de Woyatsiri, esperei até que 0 
sangue diminuísse, então coloquei-lhe uma bandagem tão linda 
como nunca os Tupari imaginaram existir. Kuarumé continua~ 
va a esbravejar e Waitó não interrompeu o falatório dirigido 
ao briguento, em tom calmo e repreensivo. 

De repente, Kuart1mé deu um salto em nossa direção, levan
tou o braço para o golpe e arremeteu a espada sôbre as nossas 
cabeças abaixadas contra as ombreiras da porta. As fôlhas sê
cas de palmeira caíram ao chão, como se cortadàs por uma faca. 

Até então, os Tupari quase me haviam parecido bons e pací
ficos demais, mas agora não me sentia muito à vontade. Tomei 
o arco e flecha de Woyatsiri e disse-lhe que fôsse para a choça. 
Seguiu-me contrariado. 

Konkwad contou-me, mais tarde, como se dera a briga. Não 
tinha sido Kuarumé quem começara a rixa, mas o seu filho, o 
muito viajado Curumi. Estava brincando com W oyatsiri e ou
tros rapazes, quando, sem razão nenhuma, levantou a espada e 
deu com ela na cabeça de W oyatsiri. 

Seu pai embriagado sobressaltou-se! Temendo a vingança 
dos vizinhos, quis demonstrar, publicamente, que se êles ousas
sem tocar num fio de cabelo de seu primogênito era com êle 
que teriam de avir-se. 

O barulho acalmou-se. A lua clara está no céu. Waitó acoco
rou-se no terreiro que se estende diante da entrada do seu canto 
de dormir, em direção ao ribeiro. Está bastante tocado. A fúria 
do colega tem-no contagiado. Discute acaloradamente, com um 
velho vizinho, uma cena de sangue, que só sabe Deus quando 
e onde se dera. 

Waitó agora imita a luta com todos os detalhes para os olhos 
atentos dos de sua tribo. Nisso fazia o papel dos dois adversá
rios. Um parece armado com arco e flecha, o outro com longa 
espada. O homem armado de arco e flecha quer atirar no ini
migo. Mas êste acomete-o de perto e despedaça-lhe cada flecha 
com golpes hábeis, até ao atirador restar somente o arco para 
a defesa. Eis que arranca o arco das mãos do assaltante, com 
um golpe seguro da espada, lança-o ao chão e esmigalha-lhe o 

A o cran10. 
Waitó salta, ora para êste lado, ora para aquêle, sacudindo a 

espada. Cada vez se ajunta mais gente para apreciar a cena. 
Cada qual se lembra de um episódio semelhante. A pacüica cla
reira da floresta se transforma numa praça de exercícios de es-
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grima de índios. Os jovens acompanham os movimentos doca
pitão, com os olhos em fogo. Waitó lI:es mostra, com orgul.ho de 
guerreiro experimentado, como se evita uma caceta~a e. se salta 
sôbre o adversário, para abrandar seus golpes e atmg1-lo com 
uma pancada eficaz. Temia que a excitação geral, juntamente 
com a bebedeira crescente, terminasse num massacre sangren
to. Mas nada acontece. Os homens se acalmam e vão se restau
rar nas jarras de chicha. Um pequeno grupo continua a dançar 
e cantar outros se sentam calmos na entrada larga, perto da 
minha rêde. Bebem, vomitam, brincam e riem. Muitos, porém, 
já estão deitados, curtindo a carraspana. 

20 de agôsto de 1948: 
Tarde à noite Konkwad foi me chamar: - Aqui você não 

pode do~mir. O; homens não param de cantar e rir. Venha, 
deite-se na minha rêde. Lá tudo está quieto. 

Pareceu-me um bom conselho e fui me deitar na rêde do meu 
amiguinho. Konkwad estendeu-se no cômodo ninho de seu pai. 
Pois W ait6 ia beber sem parar por tôda a noite, e não ia ter von
tade de dormir. 

Perto do meu novo canto, porém, dormia Tonga, a prima do 
capitão. Mal tudo se acalmou ao redor, el~ se sei::tou, cautelo"'sa, 
na minha rêde. Primeiro verificou se a rede aguentava o peso 
de nós dois e depois começou a me testemunhar o seu amo:. 
Queria saber porque eu sempre teimava em voltar para a m.1-
nha tribo, os suíços. Aqui, estava em minha casa e ela queria 
ser minha mulher. E o que eu estava sempre fazendo. na ou~ra 
choça? Lá, moravam as duas bonitas mulheres ,_sol~e1ras,. ~id
Aid e Nyaenkiab. Tonga cheirava uma .concor~enc1a perigosa. 
Um ruído nas vizinhanças fêz Tonga fugir. Abaixou-se e correu 
para sua rêde. Tinha bebido muito e adormeceu prontam~n~e. 

Passados poucos momentos, surgiu um vulto na escur1da~, 
que se agachou perto da rêde de Kamatsuka, a n:iulher do caci
que. Começaram a cochichar baixinho. Reconheci a voz do bel.o 
Moam. Repetiram, muitas vêzes, o nome ~e Toi:ga. Lembre1-
me ser Moam um verdadeiro Don Juan, CUJOS feitos e aventu
ras os moços me haviam contado muitas vêzes. Por acaso, se
ria Tonga uma das suas noivas secretas? Talvez Kamatsuka lhes 
servisse de alcoviteira. . 

Fingi estar dormindo; respirei profundamente, ron~ue1 sos
segado e convincentemente. Porém Moam era desconfia~º: Co
chichou mais um pouco com a mulher do tuxaua, certificou-
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se de qt1e todos estavam adormecidos, à volta, e que também 
os bebedores incansáveis nada poderiam enxergar, das jarras 
de chicha ao meio da choça. Então, deslizou, sem ruído, entre 
as rêdes e a fogueira sem brasa para Tonga e deitou-se ao lado 
da mulher adormecida. À luz fraca das brasas, vi Tonga meio 
acordar e afastar a mão que a pegou, atrevida. Não fêz, porém, 
menção de se levantar, ou expulsar o visitante secreto. Antes 
de o jovem amante poder realizar nova tentativa de conquista, 
foi dominado pelo sono e embriaguez. Logo depois soou da rêde 
um dueto de respirações profundas e ligeiros roncos. 

Levantei-me. Tropecei na rêde de Kamatsuka. Ela acordou 
• e me viu. 

- Fique aqui com sua mulher! ordenou-me com sua habi
tual voz de comando. A velha alcoviteira pensou que eu tivesse 
estado dormindo e que o apaixonado Moam já estivesse longe. 

- Não tenho mulher! Olhe aqui: Tonga é mulher de Moam! 
respondi. Sentou-se, com um salto, na rêde. Atiçou o fogo e cha
mou baixinho: 

- Tonga! Tonga! 
Tonga não se mexeu. Ambos os jovens dormiam profunda

mente. · Eu desejava chamar tôda a tribo para pilhar em fla
grante o par roncador e, com o escândalo, destruir os planos de 
casamento. 

Enquanto num lado da choça, um coração de mulher não po
dia decidir-se a enxotar um amante certo por causa dum-amor 
incerto, num outro canto da choça, bem em frente ao nosso, 
dava-se uma cena de sangue. O beberrão Miakoo levou à rêde, 
para sua mulher, uma cuia cheia de chicha. Kan-Kan xinga 
sempre seu marido e recusou a chicha que êle lhe levara à rê~e 
com tanta dedicação. Foi a conta. Miakoo não titubeou. Brandiu 
a espada com tanta fôrça na sua cabeça, que a mulher tombou 
ensangüentada. 

Agora jaz larnurienta na rêde. Uma vizinha ha~ilidosa a:pli
cava na ferida profunda a casca raspada de uma arvore mila
grosa. 

W aitó sente vergonha do espetáculo oferecido pelo ~eu co
lega Kuarumé. Constantemente, afirma serem Kuarume e seu 
filho Curumi os únicos sujeitos selvagens da tribo. Todos _?S 
outros Tupari são bons e pacíficos e os melhores de todos sao 
êle e seu irmão Iad. 
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- Repare, reforçava a sua afirmação, para beber chicha ando 
pela choçâ sem arco . e flecha e a . espada. 
. be fato, . m~smo n~ ma~oca, 'l:lm Tu pari não ab;indona as ar~ 
mas. Na verdad~, hoje, só para me d~r uma boa impressão, Wai
tó deixara as armas. . . . . 

Kuarumé acocorou-se o dia inteiro diante de sua jarra de chi-
cha, esvaziando uma cuia depois da outra, tentando afogar na 
bebida a sua consciência pesada. Ontem foi a primeira vez que 
tinha ficado um pouquinho bravo, afirmava-me. Geralmente, 
era uma criatura pacífica e boa. Waitó, sim, era um sujeito mau 
e selvagem. Contou-me tôdas as maldades de Waitó: assassina
tos, hon1icídios, seduções de mulheres, feitiçarias contra ho
mens, mulheres e crianças, etc. Êle, o tuxaua Kuarumé queria 
ir embora, com seu pessoal, para bem longe da maloca de W aitó. 
Queria construir sua nova casa, à beira de um ribeiro, onde 
morara há pouco tempo, e onde havia muito mais caça. Aí não 
brigaria mais com Waitó e seus homens, que eram todos maus 
e briguentos. 

24 de agôsto de 1948: 

Outro beberete de três dias agüentado desta vez, na choça 
vizinha. Estava enfarado destas bebedeiras e fui me deitar bem 
cedo. De repente, enxerguei à luz dos fogões, dois vultos escuros 
lutando. Era o pequeno e magro Tárima e sua robusta mulher 
Tsanya. Tárima, por qualquer motivo, queria dar uma tunda na · 
mulher, mas ela se desviou da pancada e tentou arrebatar-lhe 
a espada. Levantei-me e fui restabelecer a paz. Tárima parecia 
recobrar a razão e foi para a choça vizinha continuar a beber. 
Tsanya, desconfiada e relutante, deixou-lhe o cacête de com
bate e foi dormir com o filhinho. 

Deitei-me, orgulhoso com o sucesso de minha intervenção. 
Mas não passou muito tempo, quando ouvi uma pancada surda 
e um grito de dor de mulher. Crianças começaram a berrar e 
os cães a ladrar para aumentar a barulhada. Tárima voltara de 
mansinho e dera uma cacetada na cabeça da mulher adorme
cida. Tsanya saltou e correu atrás do malfeitor, com uma acha 
de lenha na mão. Convenceu-se logo da inutilidade da sua ação, 
mas queria vingança. Soluçando e rabujando, agarrou as armas 
de seu marido, e quebrou as flechas tôdas. 

Atirou no fogo os arcos artisticamente alisados e arremes
sou ao chão o banquinho feito com grande trabalho de um bloco 
de madeira, com tanta fôrça que êle se quebrou. Depois de ter 
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completado sua maldade, voltou para a rêde, com seu filhinho 
nos braços. Xingou e soluçou até que adormeceu. Tárima voltou 
à choça e viu a desordem. Senti-me apreensivo. Tárima porém 
não pensou mais em distribuir pauladas. Empertigou,..se ~, apoia~
do em sua espada, começou a fazer um discurso com voz grave. 
Repetia, muitas vêzes, seu próprio nome e cada vez batia com 
a palma da mão, no seu peito nu. ' 

A locução foi longa e inflamada. Subitamente, ouvi um estalo 
como se alguém houvesse derrubado um vaso de flôres. Tárima 
arremessara a grande panela de sua mulher ao chão e a ar
rebentara. Depois, partiu orgulhoso, como um espanhol, pas
sando sôbre os cacos, para a choça vizinha, donde partiam ale
gres canções esganiçadas. 

30 de agôsto de 1948: 

Subestimei decididamente a teimosia de Kamatsuka. Quando 
hoje estava sentado com a família de W aitó, diante da choça, 
a enérgica mulher do tuxaua foi buscar Tonga. Kamatsuka 
fê-la sentar-se perto de mim, ordenando-me que servisse a 

A moça. 
Earumna, waütsi, iká - ké ... Tome aqui, minha mulher, 

coma. Era assim que eu devia dizer a Tonga. O descaramento 
deixou-me perplexo e sentia-me sem jeito, como sempre quando 
a conversa caía sôbre os planos de núpcias. Tinha sincero mêdo 
de ver chegar o dia, em que eu f ôsse oficial e definitivamente 
prometido à vesga. 

- W abtsierum on ! - Não entendi o que você disse - res
pondi a Kamatsuka, desejando mandar a velha ao diabo. Ela 
segurou minha cabeça com ambas as mãos e gritou com tôda 
fôrça no meu ouvido: 

- Eabtsi-küme umne? Você não tem buraco nos ouvidos? 
Começou a fazer um discurso importante. Até o cacique 

ouvia-a silencioso e me acenava zangado, quando eu queria in
terromper aquela torrente de palavras. 

- O que Kamatsuka ·disse? perguntei depois de um mo
mento. Com um gesto cansado, repetiu-me a velha história: de
via ficar aqui e tomar Tonga para mim e, finalmente, acabar 
com aquela história de voltar para casa. 

Felizmente, nesse momento, o velho Tokürürü chegou com 
uma cuia e pediu-me para lhe servir um trago de chicha. Estava 
bastante embriagado e não percebeu de que situação difícil me 
tirara. 
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Deram-se mais duas tragédias, nessa noite. Não longe do meu 
.canto, mora o alegre Abo, que já se restabeleceu do desastre. 
Diz-se que, de vez em quando, êle bate na mulher por ser ela 
preguiçosa e descuidada. Ouvi partir de seu canto um soluço 
forte. Curioso, perguntei a um menino se era Abo que estava 
batendo na espôsa. 

- Não, é Abo que está chorando. Chora porque sua mulher 
é muito má, disse o garôto triste. 

Pouco depois, Iad, o subcacique, saiu correndo da choça com 
a rêde. As pancadas não adiantam para suas mulheres, contou
me um vizinho. Não quer mais dormir com elas. Assim, vai pen
durar a rêde na beira da floresta para descansar um pouco delas. 

Li, num jornal velho, a história de um marido que, desespe
rado de sua mulher, assim, rebelde, arrumou a mala e foi dor
mir no hotel ... 

Pela manhãzinha do último dia de agôsto, acordei com o som 
de vozes exaltadas. Como de costume, os homens se aqueciam, 
desde muito cedo, ao pé duma grande fogueira. Porém hoje 
o tom da conversa era diferente. Raramente vira o tuxaua 
tão preocupado e o que êle me relatou era, de fato, uma coisa 
ameaçadora: havia algo com a lua, um jacaré se punha a devo
rá-la. 

Os Tupari fitavam, atentos, para o este do céu. Mas com tôda 
minha boa vontade, nada pude descobrir, além do crescente da 
lua, pairando sôbre a orla da floresta no meio de um nevoeiro 
avermelhado. Não podia compreender o que assustara tanto os 
índios e ninguém me dava um esclarecimento. 

Vesti-me e Pakudjá veio da choça vizinha, convidar-me para 
uma refeição de arroz. Parecia o único Tupari que aprendera 
a plantar arroz com os brancos. Tinha muito orgulho disso. Sua 
rp.ulher Keya cozinhou o arroz junto com amendoins o que lhe 
dava um sabor delicioso. Pakudjá também afirmou: um jacaré 
enorme atacara a lua e a tinha ferido. Comi colheradas de min
gau de arroz, sem poder me recobrar do espanto. 

Enquanto isso, Waitó foi para a roça com as mulheres, para 
realizar a última limpeza para a semeadura. Logo, porém, to
dos voltaram para casa. Waitó estava mais preocupado do que 
pela manhã. 
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- P:...s mulheres não querem trabalhar, disse sério. A lua está 
doente e o sol também. As mulheres estão com mêdo. Pedem 
para os doutores fazerem uma cerimônia de rapé. 

Era para enlouquecer. Saí de casa e observei o céu mais uma 
vez, em tôdas as direções. A atmosfera estava, realmente, nu
blada e o sol pálido e fraco. Fora disso, nada mais havia, abso
lutamente nada de sangue do jacaré ... 

Enquanto olhava para o céu, Konkwad saiu da choça. Logo 
viu o que eu estava procurando. Estendeu a palma da mão, man
dando-me fazer o mesmo. Depois apalpou as costas da mão e 
olhou para o sol. 

- O sol não aquece mais, êle está doente, disse profunda
mente sério. Você não sente? 

Caiu-me a venda dos olhos. Durante a sêca, nos trópicos sul
americanos, não são só as roças novas queimadas, mas em tôda 
planície de Mato Grosso e Mojos os vaqueiros põem fogo nas 
imensas pastagens. Pelas primeiras chuvas, nascerá um capim 
novinho. Com o sêco queimam-se, também, as ervas daninhas, 
inúmeros bichos, a começar pelos minúsculos carrapatos mu
cuim, até as cobras, escorpiões e caranguejeiras. Nenhuma chu
va, nestes meses, desfaz os imensos rolos de fumo e o vento os 
carrega a distâncias enormes. Tal camada de fumaça se esten
dia, quase invisível, sôbre a copa da floresta, colorindo a lua de 
vermelho. Também por isso, o sol brilhava pálido, sem fôrça e 
sem calor, como que banhado em sangue. Os Tupari pensavam, 
porém, terem sido os astros acometido por terrível desastre e 
julgaram ser absolutamente necessário chamarem, em socorro, 
os pajés da tribo. 

Yübü, um aprendiz de pajé, moeu e misturou imediatamente 
o pó narcotizante e aprontou na praça diante das choças tudo 
para a cerimônia de feitiçaria. Essa manhã, eu destinava para 
uma tarefa muito mais prosaica; fui ao ribeirão lavar minha 
roupa, que, já há dias, estava de môlho na água. 

Quando voltei, encontrei a porta principal fechada com es
teiras e fôlhas de palmeira. Os quatro feiticeiros estavam no 
terreiro, esconjurando o sol e todo o firmamento, com gestos 
mágicos, semelhantes aos que haviam feito para curar a criança 
doente. Esforçavam-se para afastar da choça algo invisível. Para 
terminar, Waitó estendeu ao sol um cigarro de palha de milho. 

- É para o sol fumar, disse-me mais tarde. Assim, ficará 
bom e recuperará as f ôrças. 
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No dia seguinte, os pajés realizaram mais uma cerimônia, mas 
desta vez, de.ntro da choça. Entre as ro~adas de rapé, Kuayó, o 
segundo pajé, lev~ntou-se e.·jogou par.a fora da choça um mau 
espírito qualquer. Depois, Waitó chamou o pajé mais môço, 
Padi, e pingou-lhe qualquer coisa nos olhos. Padi gemeu, sus
pirou e vol~ou para seu lugar, com os olhos vermelhos lacri
mejantes. 

Depois da sessão, W aitó me explicou o motivo dessa tortura: 
um velho pajé morrera um pouco antes de minha chegada. Padi 
foi nomeado em seu lugar. Pingara-lhe nos olhos algumas gotas 
de suco de pimenta, para que êle enxergasse os espíritos tão 
bem como seu antecessor e para que pudesse também manter 
ligação com o pajé morto. Essa pimenta não nasce nesta terra, 
afirmou Waitó. Fôra trazida até aqui por um ente do além, com 
quem os pajés se encontram à noite, durante o sono. 

Ninguém falava mais sôbre a lua, o sol e o jacaré que havia 
querido devorar os dois astros. Os esforços dos pajés foram bem 
sucedidos. Pois o céu resplandecia no seu antigo azul, a lua não 
estava mais côr de sangue e o sol salvara-se do terrível perigo, 
mostrando-se claro e forte, como sempre. As mulheres podiam 
voltar ao trabalho na roça, sem receio, e os homens se entrega
rem a uma outra carraspana para se fortalecerem para os pró
ximos acontecimentos. Êles também tinham de ir roçar o ter
reno com os facões para a nova semeadura de aipim. 

Só um dos beberrões apaixonados ficara doente. O velho To
kürürü queixava-se de fortes dores no peito. Inutilmente, ten
tei aconselhá-lo a abandonar a chicha, por algum tempo. , 

A boa chicha seria culpada de sua doença? Olhou-me atônito, 
sem compreender. Dei-lhe alguns comprimidos - se não lhe 
forem úteis, não lhe farão mal também. 

Uma mulher soltou um grito plangente perto de mim. Era a 
espôsa de ününün, neto de Tokürürü. Estava sentada na semi
obscuridade, soluçando alto. 

- Seu filho morreu, disse-me Tokürürü. Quando as mulhe
res trabalhavam na roça, a criança começou, de repente, acho
rar e morreu poucos minutos depois. Foi êste o primeiro caso 
de morte, desde a minha_ chegada à tribo. 

O jovem pai chegou afinal. ününün era quase uma criança. 
Caiu sentado num banquinho, em frente à sua mulher incon
solável que, sempre chorando, segurava a criança morta nos 
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braços. Impassível, olhou fixamente para o pequeno cadáver 
e, de repente, rompeu em soluços. 

- W aõb... waõb... waõb... meu filho, meu filho, meu filho 
morreu. 

A vida na choça continuou como se nada houvesse acontecido. 
Os beberrões nem olhavam para o casal sofredor que, ao lado, 
chorava a morte do filho. Continuaram a beber, rir e cantar 
desafinado. 

Nada podia ser modificado da triste ocorrência. Fiquei curioso 
em saber como e quando a criança seria enterrada. Depois do 
meio-dia, quando W aitó e as mulheres voltaram do trabalho, 
perguntei-lhe sôbre o entêrro. 

- A criança não está mais aqui, foi agora mesmo enterrada 
lá em baixo, onde estava a casa velha. 

Waitó chamou-me ao seu canto. Apinuitsa preparara uma 
panela de feijão com carne de tatu. Pagwab, a jovem mulher de 
Kamam, veio até nós e cochichou um momento com o tuxaua. 
Waitó riu-se, contente, para mim. 

- Kamam convida você para comer, porque você o curou. 
Kamam estava há muito tempo doente e tôdas as rezas dos 

pajés não tinham curado a dor esquisita que lhe corria pela 
cabeça, garganta, até o pescoço. Os meus comprimidos de ci
bazol, a minha panacéia, operaram o milagre. Sua mulherzinha, 
que mal devia ter quatorze anos, tinha feito, em agradecimento, 
uma caldeirada de "kuleba". Isto é um petisco que os Tupari só 
fazem raramente. É um pirão de amendoim, com aipim e carne 
fresca de inambu, ou outra ave tenra. A receita era segrêdo só 
de algumas cozinheiras de capacidade excepcional e ô bviamente 
ainda desconhecida à pequena Pagwab. A papa tinha um gôsto 
horrível, mas fingi comer o kuleba com grande apetite. Kamam 
e sua família estavam muito contentes de poderem demonstrar 
o seu agradecimento. 
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FACEIRICE DAS ÍNDIAS 

HISTóRIAS DE ANTROPóF AGOS 

OS VIZINHOS SELVAGENS 

VISITAS MISTERIOSAS AO REINO DOS MORTOS 

O aipim nas plantações e o milho nos depósitos dos Tupari pa
rec~am ser inesgotáv:is. Uma festa se sucedia à outra. Nos pri
meiros tempos de minha chegada, a festa de chicha era dada 
rar~mente e .em recompensa pelo trabalho executado. Agora, 
porem, parecia serem intercalados ocasionalmente alguns dias 
de trabalho e caçada para descansar das bebedeiras, cantos e 
danças. 

Intrepidamente, eu cumpria durante os festins a minha nova 
obrigação de servir chicha às mulheres, desde manhã até à noi
t~. Ouvia suas troças e lamúrias e me faziam afirmar' pela milé
sima vez serem meus pais vivos, repetia-lhes quantos irmãos e 
irmãs tinha, como êles se chamam, que meus avós já eram mor
tos e que não tinha mulher nem filhos, e o que mais elas que
riam saber. Finalmente, conheci todos os habitantes da comu
nidade; descobri a quem pertencia tal mulher, ou tal homem, 
quais eram os pais, os filhos, os netos, avós de cada família 
quais homens tinham duas ou três mulheres e quem era viúv~ 
ou separado. Além disso, tive ocasião de observar de perto os 
usos e costumes familiares dos meus vizinhos. 

Nos dias comuns, os homens pouco conversavam com uma 
mulher que não pertencesse à sua parentela e a mulher evitava 
ter qualquer intimidade com o vizinho. Durante as festas, como 
em qualquer parte do mundo, gostavam de brincar e namorar. 
Quanto mais chicha bebiam, tanto mais dirigiam às mulheres 
gracejos maliciosos e picantes. Raramente, elas lhes ficavam de
vendo uma resposta na altura. 

Mesmo nas noites escuras e nas festas de muita bebedeira 
' quase nunca se via na maloca nada que pudesse ofender os mais 

rigorosos censores. Leis não escritas e os olhos vigilantes dos 
jovens e velhos, cuidavam para que os alegres impulsos per-
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1nanecessen1 na medid~ permitida. Os casais mantinham sua 
car~ metade sob suas vistas; os velhos não deixavam sua jovem 
espos? vaguear pelas redondezas escuras, mas mandavam-na 
dormir cedo. Uma ou outra índia ciumenta puxava 0 marido 
de mansinho mas enérgica, quando o surpreendia conversand~ 
com demasiada intimidade com uma bela vizinha. 

Até Tonga, a prima do tuxaua, resolveu me vigiar. Para isso 
descobriu serem os filhos de Waitó, Konkwad e Kabátoa va~ 
liosos detectives particulares. Uma noite, não se conteve; arran
cou do círculo a pequena Aid-Aid que dançava ao meu lado e 
injuriou-a tanto que a pobre menina se encostou chorando a um 
poste com ambas as mãos no rosto. 

Numa destas festas, quando a cerveja dos muitos cântaros 
de W aitó estava chegando ao fundo, os vizinhos nos participa
ram estarem suas jarras cheias, na outra choça, à nossa espera. 
Manii que fornecera o aipim e o milho para a chicha, ofereceu
me um pequeno jarro, com a fisionomia solene. 

- Você trabalhou muito na minha roça, disse-me. Orgulhei
me com o reconhecimento dos meus préstimos como derrubador 
de matas. Senti-me grato pela atenção, feita com tôda deferên
cia pelo proprietário da chicha. 

Mas - oh decepção - logo Tonga se apoderou de meu cân
taro. Afirmou que era minha mulher e, assim sendo, tinha di
reito de embebedar-se com minha chicha. Meus protestos foram 
em vão. Todos os parentes achegados e afastados de Tonga, co
meçaram a me chamar de "menyom", cunhado, e queriam be
ber comigo. Mas não queriam só beber: desejavam também cal
ças, camisas, facas, pentes e espelhos. É o que o menyom deve 
à cunhadagem. Zangado, tentei escapar à turma importuna e 
fui caçar com um rapazote que parecia estar ainda meio sóbrio. 
Quando a noite caiu, voltei à nossa choça solitária, deitando-me 
para dormir. 

Da choça vizinha vinham os risos e cantos dos índios, como 
se fôssem de um outro mundo. Esperava, afinal, poder ter uma 
noite sossegada. Mas longe disso! Ouvi, perto da minha rêde, 
um cochicho baixinho. Espiei através das pálpebras semicerra
das. Duas mulheres se inclinaram, cuidadosas, sôbre mim: Ka
matsuka e Tonga! Com todos os diabos, o que mais queriam 
elas me preparar? Estava resolvido a não me deixar de novo 
arrastar para a dança; fingi dormir e respirei forte, abrigado 
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no meu cobertor, tão profunda e calmamente que nenhuma 
pessoa razoável podia ousar perturbar o meu descanso. 

Senti alguém levantar minhas cobertas e, antes que pudesse 
fazer alguma coisa, a môça se acomodou na minha rêde. Kamat
suka, a velha alcoviteira, arrumou as cobertas sôbre nós dois, 
disse para sua amiga mais alguma coisa e desapareceu. 

Fiquei perplexo. Tonga não fazia menção de se deixar enxotar 
da posição finalmente conquistada; achegava-se para meu lado 
tôda carinhosa. Pensei que Kamatsuka chegaria como que ca- · 
sualmente com um bando de testemunhas para surpreender o 
casal feliz nesta encantadora situação e, apesar de minha can
seira, fugi para a choça vizinha. Já na praça escura, Tonga me 
alcançou. Porém o pajé Padi veio a nós, olhou-me atentamente 
e me levou à sua jarra de chicha. 

Quando, finalmente, voltei sonolento, Pameng, o meu guar
da, pendurara sua rêde perto da minha e acendera uma fogueira. 

Depois destas duas festas, esperava por W aitó e seus ajudan
tes um trabalho sério. O menino que morrera há oito dias era 
bisneto de Tokürürü e o velho queria que os pajés realizas
sem três sessões de rapé, em intervalos convenientes, para o 
bem do pequeno morto. Esperei, finalmente, conhecer nestas 
cerimônias a crença dos Tupari a respeito da morte. De boa 
vontade obedeci à ordem do pajé superior para ir caçar os ma
cacos pretos indispensáveis. Na manhã da evocação dos espíri
tos, porém, W aitó achou melhor que eu f ôsse caçar mais ma
cacos, ao invés de assistir à cerimônia. Quando voltei carre
gando o fardo pesado, encontrei W aitó doente, deitado na rêde. 
Começara, de repente, a sentir dores de barriga, durante a ce
rimônia. A culpa atribuiu aos cachorros e galinhas que inter
romperam a sessão com uma barulhada. Para melhorar, lam
bia, de tempos em tempos, um pouco de sal. 

Mais uma vez, tentei convencer os Tupari a me levarem até 
uma das desconhecidas tribos vizinhas. Tinha pôsto na cabeça 
não me contentar com a visita aos Tupari e fazer todo o possível 
para ir avante, em qualquer direção. No decorrer dos meses 
passados meus amigos tinham-me contado muita coisa dos po
vos que seus avós ainda conheceram e visitaram de vez em 
quando. Conheciam outras tribos só por ouvir falar e, como era 
de se esperar, contavam fatos fabulosos sôbre elas. 

Viviam, por exemplo, na direção do este, bem longe, os len
dários W akotsón. Eram sujeitos selvagens que não conheciam 
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1.rma habitação coberta nem o arco e flecha. Em vez de atira
rem, paralisavam sua prêsa por esconjuramentos e a golpea
vam com 1.lm porrete. Do mesmo modo, exterminavam seus ini
migos: esperavam-nos dentro da mata, lá os paralisavam com 
suas rezas mágicas e os matavam em tôda segurança com um 
golpe de maça. 

Os Kiakob-kinka, os <lueimados pelo sol, eram diferentes. Não 
viviam nas florestas, mas nas planícies abertas. O sol os tor
nara escuros e por isso os chamavam "Kiakob-kinka". O mais 
notável, porém, era a forma do corpo dêstes índios. Eram anões, 
cuja altura mal alcançava o umbigo de uma pessoa de tamanho 
normal. Não construíam choças, as mulheres não teciam rêdes. 
Dormiam sôbre a terra, como animais selvagens. 

Estas duas tribos e mais outras, cujos nomes os Tupari me 
disseram, viviam muito longe - tantos dias, quantos os dedos 
das mãos e dos pés. 

Três outras tribos viviam tão perto que se podia ir até elas 
nuns quatro dias, se houvesse caminho e se elas não fôssem tão 
más e selvagens. 

Uma delas, eram os Kuairu. Deviam morar a uns cinco dias 
de caminhada para o sudeste. Primeiro, os Tupari descreviam 
êstes vizinhos como gente muito má que matava seus inimigos 
com maças pesadas e os devorava depois. Para chegar até êles, 
seria preciso transpor exaustivas montanhas altíssimas e atra
vessar rios muito perigosos. Com o tempo, porém, consegui ter 
uma idéia mais exata dêsses vizinhos, através de perguntas pa
cientes e atenção às conversas. 

No tempo de seus pais, as duas tribos mantinham boas rela
ções. Os Kuairu não eram numerosos. Viviam numa meia dúzia 
de choças dispersas na mata. Os Tupari admitiam serem seus 
vizinhos mestres na música de sôpro e canto. Mostraram-me 
uma flauta de quatro chaves, na qual tocavam suas melodias. 
Os Tupari também aprenderam essa arte, mas hoje, não sabiam 
mais executá-la. Tocavam só com suas flautas simples de 
ta boca. 

Os Kuairu também sabiam fazer enfeites de nozes e conchas 
que foram trocadas com os Tupari. Êstes também aprenderam 
a fazê-los. Assim, a convivência com os habilidosos vizinhos era 
muito instrutiva e lucrativa. A confiança era tão grande que 
nas suas visitas levavam consigo as mulheres e crianças. Tudo 
isso não se passara acaso em tempos remotos, lendários. Os 

175 



• 

membros mais velhos da tribo - W aleté, Tokürürü, o pajé 
Kuayó e a mãe de Pekirik, quando cria11ças, viram ainda a 
inaloca dos Kuairu. Anyi, a avó velhíssima de W aitó, fôra mes
mo casada com um tuxaua Kuairu. Quando seu filhinho mor
reu, ela voltou para sua família. 

Nem tudo, porém, que ouvi sôbre o povinho longínquo era 
tão edificante. Os Tupari insistiram em assegurar serem os 
Kuairu seus inimigos, que costumavam matar e devorar mes
mo membros da própria tribo. Diziam êles que isso era um cos
tume principalmente dos caciques e pajés velhos que não po
diam mais caçar macacos. Quando podiam matavam crianças 
órfãs, novinhas ou mais crescidinhas, para assar sua carne tenra. 

O motivo real pelo qual os Tupari romperam relações com 
seus antigos amigos e perderam todo contato com êles, ficou-me 
por muito tempo duvidoso. W aitó, como um bom índio, lançava 
tôda culpa nas costas dos outros. Segundo sua história, a sepa
ração das tribos se dera do seguinte modo: um dia, os velhos 
estavam fazendo uma de suas costumeiras visitas aos Kuairu. 
Ofereceram-lhes a chicha de boas-vindas. Quando chegou a vez 
de o avô de Waitó beber, um l{uairu deu-lhe, pelas costas, uma 
cacetada na nuca. O golpe foi forte, mas não mortal. Os Tupari 
fugiram amedrontados e nunca mais voltaram à choça dos hos
pedeiros desleais. 

Mais tarde, contaram-me u1na outra história que me pareceu 
muito mais verossímil: quando os Kuairu estavam de visita, 
uns maus Tupari misturaram veneno à chicha dos seus bons 
amigos, que tiveram fortes dores de barriga, mas não morre
ram .. Desde então, nunca mais os Kuairu foram vistos e os Tu
pari, também, nunca mais ousaram visitar seus vizinhos irri
tados. 

Não havia, pois, possibilidade de convencer um Tupari a ir 
procurar os antigos amigos. Uma vez, pareceu-me não mostrar 
Waitó má vontade em me acompanhar até lá. Bastou-me, po
rém, saber que vVaitó tinha de consult ar suas duas ~ulheres 
antes de realizar qualquer emprêsa, para eu, de antemao, aban
donar a idéia àa viagem. Ademais, co11venci-me já terem sido, 
os Kuairu, como tôdas as tribos do Rio Branco e Colorado, pro
vàvelmente encontrados pelos seringueiros e talvez já tivessem 
mesmo sido aniquilados, ou arrastados, para os seringais. 

Do lado oposto para o norte ou noroeste, viviam as lendárias 
Amazonas. Eram cl1amadas pelos Tupari de "Ãrãmirã -
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ekob-tsirt1" que quer dizer, "Mulheres armadas de flecha". 
Contavam delas histórias fantásticas. 

- "As Ãrãmirã moram perto daqui, talvez três, quatro ou 
cinco dias de distância. Não há homens em suas malocas. As 
mulheres vivem sozinhas e constroem elas mesmas as suas cho
ças, derrubam o mato para as roças e preparam o campo. Vão 

, ' - ' tambem, caçar sozinhas, com arco e flecha. Caçam macacos e 
outros bichos. Só nas festas de chicha é que chamam os homens 
para beber, cantar e dormir com elas. Do contrário, êles mo
ram longe, em suas próprias aldeias. Os meninos ficam com as 
mães só enquanto mamam. Assim que aprendem a andar, vão 
para a casa dos homens. Só as meninas são criadas pelas pró-. -pr1as maes. 

Nossos pais e avôs e nós mesmos, nunca vimos as Ãrãmirã. 
Nossos vizinhos Jabuti foram visitá-las, uma vez. Queriam ver 
onde as mulheres moravam e como trabalhavam e cacavam. 

' Um grupo de caçadores descobriu as malocas e as mulheres os 
receberam amàvelmente. Fizeram chicha, cantaram e dança
ram e também dormiram com êles. Pela manhã, porém, os ho
mens chegaram de suas choças distantes. Viram os estranhos 
com suas mulheres e ficaram furiosos. Atiraram flechas contra 
êles e só alguns Jabuti escaparam. Agora, os Jabuti não vão 
ma.is visitar as mulheres guerreiras" . 

Tôdas essas histórias me soavam muito lendárias. A verdade 
é que alguns Tupari foram, numa caçada, na direção das legen
dárias Amazonas e encontraram restos de choças e grelhas. Ain
da que não pertencessem às viragos, era bem possível que, nu
ma distância não muito grande, vivesse uma tribo atê agora 
despercebida da civilização. Tôdas as vêzes porém que eu ten
tava despertar a vontade dos Tupari mais capazes e empreen
dedores para fazerem uma pequena expedição de reconheci
mento, topava com u~a recusa obstinada e desculpas vagas. 

O que você quer fazer na tribo das Ãrãmirãs? Não há, por 
acaso, aqui bastantes mulheres? 

Muito mais perigo estava ao este e nordeste. Lá viviam os 
Hamno, tribo numerosa, cujo nome era bastante mencionar para 
encher de mêdo ao mais ousado Tupari. Contavam-me sempre 
as maldades dos sujeitos selvagens e a ameaça do este não pa
recia de todo afastada. Julgavam morarem os Hamno a uns três 
dias de distância; as suas picadas de caça quase tocavam as dos 
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Tupari. Nenhum dos homens vivos jamais vira um Hamno, nem 
mesmo Waitó. Porém os malvados vizinhos haviam morto mui
tos dos seus antepassados e só se afastaram quando o avô da 
mulher de Curumi acertou uma flechada entre as costelas de 
um dos seus chefes. 

Dando-se crédito aos testemunhos unânimes dos Tupari, os 
Hamno tinham, realmente, hábitos muito antipáticos. Escon
diam-se nas proximidades das tribos vizinhas. De emboscada, 
atiravam nos caçadores solitários e nas lenhadoras; dando urros 
medonhos, cortavam a cabeça da vítima e levavam-na para 
casa a fim de assá-la com aipim e am~ndoim, para comê-la em 
companhia das mulheres e crianças. 

Não será preciso dizer que nem todo o dinheiro do mundo po
dia convencer a um Tupari a dar um passo além das picadas de 
caça costumeiras. Assim, desisti, pelo menos por esta vez, de in
cluir o meu nome na galeria dos descobridores de novos povos, 
consolando-me com a idéia de que, na primeira visita a uma 
tribo selvagem, pouca coisa se pode ficar sabendo, devido à ti
midez e desconfiança da criatura da natureza. Por outro, esque
cemos fàcilmente que povos, aparentemente conhecidos, apre
sentam curiosidades espantosas quando um observador tem bas
tante paciência e sorte. 

Comecei, porém, a duvidar da minha sorte com os Tupari e 
também a minha paciência estava se esgotando. Haviam-se pas
sado quase quatro meses desde que me encontrara com os Tu
pari pela primeira vez e já fazia um quarto de ano que vira um 
branco pela última vez. A princípio, a vida entre os índios fôra 
muito divertida. Agora, pela repetição, tornara-se muito tediosa. 
Ainda não previa a hora em que os meus conhecimentos da lín
gua me permitiriam penetrar nos pensamentos íntimos dos ín
dios. O que mais me afligia era a completa impotência diante 
das portas fechadas da idéia dos selvagens sôbre o céu e o reino 
dos mortos. .--

Havia outras coisas que ··se estavam tornando intoleráveis. As 
bebedeiras me enojavam cada vez mais. A imposição dos bons 
amigos de que devia ficar e me casar na tribo, trazia-me, dià
riamente, novos embaraços. 

Até agora, pudera livrar-me do tédio, indo constantemente à 
caça. Era-me apaixonante correr atrás de um bando de maca
cos fugitivos, em companhia de alguns rapazinhos ou de um 
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caçador experimentado e, à noite, entregar, orgulhoso, a caça 
para as mulheres dos tuxauas assarem. Porém, vi-me também 
privado desta distração. Minha espingarda começara a engas
gar: os tiros não partiam antes de dar quatro ou cinco vêzes ao 
gatilho, quando o macaco já estava longe e as aves já tinham 
voado para além. A pólvora e o chumbo já estavam no fim e 
eu não sentia muito ânimo em aprender a caçar com arco e fle
cha. As botas indispensáveis, cujas solas reforçadas com cravos, 
à moda alpinista, os Tupari nunca se cansavam de apalpar e ad
mirar, arrebentaram-se nas costuras, e tornaram-se vítimas dos 
ratos e baratas esfaimadas. Não tinha mais sabão para lavar a 
mim e a minha roupa. Não queria andar nu. Não me podia acos
tumar à minúscula cobertura das partes pudendas que os Tu
pari acham ser obrigatória para um homem nu. Durante o dia, 
os borrachudos não davam sossêgo, sua voracidade era por tal 
forma que me obrigava a entrar para o interior da cl1oça escura. 

Não era tudo. Desde algum tempo, atribulava-me um mal 
contra o qual não havia remédio na minha farmácia. Uma por
ção de vermes abusava dos meus intestinos e, cada vez mais 
amiúde, me provocavam cólicas terríveis. Os Tupari diziam que 
era porque não dava bastante de comer aos verrnes; principal
mente nas bebedeiras êles não encontram alimentos suficientes 
e, por isso, não lhes resta outra coisa a fazer senão morder nos 
intestinos. O único remédio para as dores seria co1ner o máxi
mo possível para acalmar a fome insaciável dos bichos. 

Além do mais, a comida dos índios, depois de tanto tempo, 
começou a me repugnar tar1to que eu comecei a emagrecer a 
olhos vistos. Todos os dias precisava apertar mais a cinta; cada 
vez sonhava mais com sopas fortes, grossos salames, morangos 
suculentos gelados com nata batida e outras maravilhas de um 
mundo distante. Que decepção, quando ao acordar, um índio 
nu se arreganhava e me oferecia chicha crua numa cuia não 
lavada há muitos dias e cheirando a azêdo. 

Finaln1ente, resolvi escrever ao Sr. Angele, o administrador 
de São Luís, pedindo-lhe o favor de me mandar um pouco de 
sabão, pólvora, chumbo e também um vermífugo eficaz e além 
disso para mandar examinar minha espingarda por algum se
ringueiro que fôsse mecânico amador e me dar notícias da mi
nha Leica. Senão, estava resolvido a \7oltar, nestas semanas 
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mesmo, para São Luís e final1nente para a Europa, mesmo sem 
fotografias. 

Não me foi difícil encontrar um mensageiro. Curumi, o muito 
viajado, estava pronto para ir na peregrinação, com alguns 
companheiros. Oito dias de marcha a pé, para comprar no ar
mazém mais próximo um pouco de sabão, munição e, outra vez, 
oito dias para voltar através das selvas! Uma caminhada de 
uns 400 quilômetros. 

A urgência da viagen1 não convenceu a Curumi. Primeiro, ti
nham os rapazes de ajudar na plantação de aipim e depois, que
riam festejar, pelo menos, uma bebedeira. 

O tu.xaua estava satisfeito com o nosso penoso trabalho de 
limpeza. Todos aquêles que podiam estar sôbre as pernas, 
iam trabalhar na sua roça que, no ano passado, já fornecera 
quantidades enormes de milho, amendoim, feijão e várias espé
cies de tubérculos nutritivos. E agora a carreira de bananeiras 
começava a produzir seus primeiros cachos. 

As mulheres trouxeram, em bôlsas, as mudas de aipim. As 
ramas eram cortadas no tamanho desejado e depois, aos pares, 
colocadas nos buracos abertos pelos homens com longas varas 
de cavar. Os Tu pari ainda não conheciam pás nem arados. Só 
uns dois ou três haviam recebido dos brancos uma enxada 
velha. 

Plantamos aipim quase o dia inteiro. À noite, o jovem pajé 
Padi me convidou para uma peixada e uma cuia de chicha. o· 
sol já se deitara e a lua apontava sôbre a orla da floresta. As 
meninas e mulheres dançavam e cantavam na praça diante das 
choças. Saímos para observar as dançarinas. Nisso Padi apon
tou para a lua e disse: 

- Puépa toto ... karampód ... vamóa ... A lua é um velho avô 
e feiticeiro. Disse ser o sol uma anciã, também feiticeira. Não 
sentiu ainda como êle é quente durante o dia? 

As estrêlas também eram gente, continuou e nomeou algu
mas pelos nomes. De uma estrêla, lá no alto, no zênite, sabia 
até relatar ter ela pernas muito compridas e que Amérawa, 
o pernas longas, era seu filho. A estrêla, chamada Vl aro-waro
kõb-tán, desceu à terra numa noite e engravidara a mãe de 
Amérawa. Por isso o filho tinha pernas tão compridas. Então, 
Padi segurou-me pela barba. 
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- ~eu pai tinha també~ uma barba assim. Ele era um gran
de paJ.e e um homem muito brabo. 

Aproveitei- o. :momento para investigar a verdade sôbre .um 
boato que há muito me preocupava. · 

-: É verdade que seu pai matava e comia gente? interromui 
Pad1, num tom de voz o mais indiferente possível. .a: 

O jovem pajé começou a contar: seu pai, Amekoare, na ju
ventude, realmente, matara e assara uma mulher. Foi assim: 
uma mulher da tribo vizinha, W ayoró, tinha o mau costume de 
xingar os Tupari: não trabalham e por isso não tem nada de 
seu! Um dia, Amekoare teve uma oportunidade para fazer 
calar essa má língua. Matou a mulher com uma maça e a es
quartejou. A cabeça e as vísceras jogou na floresta a carne po-
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rem, ele e os companheiros carregaram nas costas para casa. 
~li, os homens rodearam com sua prêsa singular a praça e eri
giram enormes grelhas para assar a carne. Na manhã seguinte 
os pajés realizaram uma grande sessão de rapé e as mulhere~ 
fizeram uma bebida de água e pimenta, pois não tinham mais 
milho e aipim para fabricar chicha. Dançaram e cantaram a 
noite tôda ·e no terceiro dia, a car11e estava bem assada. Ame
}{oare a distribuiu entre os homens e mulheres. Todos comeram 
à vontade e bebêram a água apimentada. 

- Você também comeu dessa carne? 
- Não, nesse tempo, ainda não era nascido. Todos os presen-

tes já morreram. 
- Como será o gôsto de carne humana? 
- Você então ntlnca comeu carne de gente? Padi olhou-me 

interrogativo. Os velhos diziam ser muito gostosa, parecida com 
carne de macaco prêto. 

Também o pai de Torobé matara e comera carne de gente. 
Êle era cacique, mas não feiticeiro. Morreu já faz muito tempo. 
Quando jovem era um homem muito selvagem. Matou um ho
mem da "'tribo, assou-o e comeu. Era tempo de chuva, a floresta 
estava toda molhada e êle com preguiça de ir caçar macaco. 
En~ão, matou também sua mulher, e por fim, comeu também 
o filho. Quando passou a chuva, havia comido três pessoas. Mas 
os Tupari de hoje não fazem mais assim, são todos bons. 

Minha curiosidade sôbre o canibalismo estava satisfeita. Per
guntei a Padi sôbre a sessão de feitiçaria programada para o 
próximo dia. 
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- Eérd-ne-aimpe-ka? Amanhã vamos cheirar o pó mágico? 
- Amanhã tabaco! confirmou Padi e prosseguiu: amanhã 

Waitó vai puxar do chão curumi pequenino, formar suas fei
ções e depois mandá-lo para o céu. 

Padi calou-se por um momento. Estava sério e pensativo, 
apoiado à sua espada. Ergueu a mão e apontou para o sudeste: 

- Longe, muito para além, disse com ênfase, há uma grande 
água e uma grande aldeia, onde vivem os Tupari mortos... os 
Pabid. Ninguém os pode ver. Só os pajés podem visitar os Pabid 
em sonhos. Amanhã, terminou o jovem pajé, W aitó vai com 
feitiçarias trazer os Pabid pelo ar para a maloca. 

Era, então, Pabid que se chamavam as almas dos mortos! 
I.,inalmente surgira a palavra chave que, talvez, me abrisse a 

porta do reino da religião dos Tupari e talvez lançasse alguma 
luz na escuridão que, até hoje, envolvia o mistério das almas e 
de um mu11do estranho cheio de espíritos e duendes. 

Na manhã seguinte, o velho Tokürürü preparou tudo para 
a sessão. Dois pajés tinham ido à caça. Isso, no entanto, não per
turbava a cerimônia. Waitó e Padi podiam conduzi-la sozinhos. 
Dois homens comuns ajudaram os pajés a soprar o pó no na
riz dos adeptos. Entre os instrumentos de magia que estavam 
sôbre e debaixo da mesa de feitiçaria chamou-me a atenção um 
objeto esquisito que ainda não tinha visto: um maracá feito 
de um ouriço redondo, do tamanho dum punho, de castanha
do-pará. Tinha um cabo atravessado pelo meio. Waitó expli
cou-me solícito a serventia do instrumento. Num determinado 
momento, sacudia o maracá e, então, os mortos cl1egavam pe
los ares e se reuniam na choça. Nesse dia, porém, ia servir a 
outra finalidade. O bisneto de Tokürürü, a criancinha que mor
rera há dias, ia ser puxada do chão por passes mágicos, ô bvia
mente, isso não era possível sem o maracá e muitas horas de -evocaçao. 

O maracá mágico estava à mão entre os outros utensílios, e 
Unünün, o pai da criança, colocou ali perto três panelas com 
diversas iguarias. Os homens, entre êles também o bisavô do 
morto, se sentaram à volta, em seus banquinhos e os pajés, 
como sempre, se colocaram perto da porta. 

Grande foi o meu desapontamento, quando delicadamente, 
mas firmes, me deram a entender que hoje a minha presença 
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não era desejada. Podia perturbar o bom andamento da impor .. 
• A • tante cerrmon1a. 

Pareceu-me desajuizado contradizer. O jovem Tsito levou-me 
à mata. Descobrira uma abelheira e queria ir buscá-la. Fui con
trariado com o rapaz. Enquanto derrubávamos a árvore, sa
queávamos a abelheira e finalmente lambíamos o delicioso mel, 
pensava nos feiticeiros que, enquanto isso, recebiam, na choça, 
a visita dos mortos. 

No caminho de volta, esperava-me uma outra surprêsa. À 
margem do riacho, estava um môço vestido de calça e camisa. 
Conversava com uns homens e mulheres que foram buscar água 
ao rio. Meus companheiros estacaram. 

- Táruepa ! ... Um estranho!... 'cochicharam entre si. Mas, 
logo reconheceram o recém-chegado. Era Idum, um índio per
tencente à tribo, que trabalhava em São Luís já há alguns anos, 
onde era chamado, pelos brancos, de João Tu pari. 

Foi o primeiro estranho que via depois de meses. Além de 
"Boa tarde" nada mais encontrei para lhe dizer. Êle, no entanto, 
achou logo a língua. Contou-me ter sido mandado por Angele, 
como mensageiro. O rapaz asseverou-me repetidas vêzes que 
trouxera as cartas e o aparelho fotográfico com todo cuidado, 
sôbre as costas. 

Há quanto tempo sonhava com a minha Leica! Agora, ei-1.a 
diante de mim, como uma coisa estranha, com a qual nada ti
nha a ver. 

Os Tupari reuniram-se em tôrno da minha rêde. Queriam ver 
o que havia de novo. . . , ,.. 

- Os Pabid vieram e comeram bem? perguntei a W a1to. Fez 
uma cara triste contando-me ter a cerimônia terminado mal. Os ' . . 
Pabid chegaram de sua aldeia distante, e se reuniram na casa 
aqui mesmo neste lugar onde estamos sentados. Nisto soaram 
dois tiros, com os quais Idum anunciou sua chegada._ Êsse ba
rulho é desconhecido das almas do outro mundo - nao conhe
cem espingarda - e então, sem esperar o fim da cerimônia, fu
giram para sua aldeia longínqua. 

Oito dias depois, os pajés repetiram a cerimônia q~e Idu1? 
interrompera quase sacrilegamente com os extemporaneos ti
ros de espingarda. Desta vez, não deixei que m~ afastassem da 
maloca. Disse a W aitó que ia me esconder atras do monte de 
lenha, para espiar através do aparelho fotográfico e levar os 
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quadros que com isso se produziam para mostrar aos meus pais 
e irmãos como o pajé superior dos Tupari sabe lidar com as 
almas tj.os mortos. Deixou-se convencer e, apesar dos olhares 
desconfiados e reclamações do pessoal, pude ocupar o meu pôsto 
de observação. 

Os preparativos exigidos pelos espíritos não eram tão simples 
como os das outras vêzes. Atrás da turma dos cheiradores de 
rapé, alinhavam-se diversas panelas: uma com hortaliças, outra 
com uma iguaria de milho, amendoim, carne de perdiz, mais 
uma com cnicha de milho e finalmente uma quarta com água, 
na qual flutuava um punhado de fôlhas verdes. Além disso, es
tavam ali dois macacos assados que eu matara, com minha es
pingarda, uns dias antes. Ao lado, um índio arrumava, sôbre 
uma esteira de fôlhas de palmeira, vários objetos que eram tra
zidos pouco a pouco e não sem muitas indagações para cá e para 
lá: penas para orelhas, pauzinhos para o nariz e lábios, cordas 
para os braços, pulseiras, um colar de discozinhos de madrepé
rola, um pente, um pequeno bolote de corante urucu e uma cuia 
de óleo. ~ó não se conseguiu arranjar um cocar de penas apro
priado e W aitó franziu a testa zangado. 

Depois de duas rodadas de rapé, invocações sem fim e sacudir 
sem cessar do maracá, finalmente, pareceu aos espíritos ter 
chegado o momento de entrarem na choça. Os homens que es
tavam ao meu lado, olhavam-me fotografar muito desconfiados. 
Rogaram-me ficar imóvel, senão, eu morreria. 

Os espíritos estavam sup·ostamente no interior da choça, en
tre a passagem e as jarras de chicha. Waitó aproximou-se dêles 
cheio de respeito. Êle era o único a ter permissão de se levan
tar impunemente e andar ereto pela esfera sagrada. Baixaram 
muitos Pabid, um índio disse-me baixinho. 

Um dêstes espíritos - seria, por acaso, a alma da criancinha? 
- parecia merecer atenção especial do pajé. Como se o ente 
invisível estivesse diante dêle em pessoa, Waitó lavou-o com 
água fresca e penteou-lhe os cabelos. Ofereceu-lhe os enfeites 
para as orelhas, nariz e lábios, depois o colar, a pulseira e a 
braçadeira, sempre um depois do outro, para que o espírito 
tivesse tempo de colar os enfeites. Para terminar, untou o Pabid 
com óleo. Executou tudo circunspecta e dignamente sob as de
vidas rezas, gesticulações, suspiros, bufos, sopros e estalos de 
língua. 
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No fim, deu também de comer aos visitantes do reino dos 
mortos. Waitó estendia, com os dedos, um bocado de comida e 
oferecia aos invisíveis com muita paciência. Encheu, depois, com 
uma minúscula colher uma cuia de chicha e ofereceu a bebida 
aos hóspedes misteriosos. Só não lhes serviram os macacos. São 
muito duros para os Pabid, esclareceu-me um índio. 

Afinal, os espíritos foram embora. W aitó os acompanhou 
, , ' com os braços erguidos, ate a sa1da, cantarolando uma pequena 

canção. Mal desapareceram os Pabid, os índios se puseram a 
fazer movimentos apressados de comer e engolir, agitando as 
mãos no ar. Eu não pude ficar sentado sem fazer nada, manda
ram-me deixar meu aparelho fotográfico e fazer como êles. 

-- Estamos comendo a respiração dos Pabid, disse-me To
kürürü baixinho. 

O pajé superior sentava-se exausto em seu banquinho. Sua 
tarefa, porém, ainda não estava terminada. Devia oferecer os 
macacos e as outras comidas a quaisquer espíritos que se en
contravam na porta. Também receberam da chicha que Waitó 
lhes estendeu por mais de um quarto de hora. A cerimónia ter
minou depois de quase cinco horas. Os pajés esgotados e tam
bém os adeptos, finalmente, podiam refrescar-se num banho e 
saciar sua sêde na chicha que os esperava nas vasilhas bojudas, 
repletas. 

Idum, por outro nome, João Tu pari, aquartelou-se na choça 
de Kuarumé, no canto de sua mãe viúva e sua irmã, uma das 
duas mulheres do pajé Padi. Esperei muito de sua presença. 
Idum compreendia bem o português e, assim, pensei poder êle 
ser um bom intérprete e me explicar muita coisa dos costumes, 
tradições e ritos de sua tribo, que ainda me eram enigmáticos. 

Porém, minhas esperanças desapareceram logo. Idum reve
lou-se ser um modêlo de parvoíce. Não obstante, ou talvez, 
devido a isso, chamava-se, cheio de orgulho, de civilizado. 
Sentia-se imensamente superior a seus ignorantes e nus ir
mãos de tribo. Infalivelmente, falava com êles em seu portu
guês estropiado, não só com os homens, mas também com as 
mulheres e crianças, justo por saber que estas não entendiam 
uma palavra dessa língua. Queria fazê-los entender que era ho
mem versado, que se tinha transformado durante sua estadia 
no mundo de fora. Sua prosa acompanhavam maneiras que pro
vavam claramente sua "civilização". 
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Por exemplo, quando comia bananas, êle jogava as cascas 
no chão, no meio da choça. Depois mandava a um dos meninos, 
que olhavam seu elegante tio com olhos arregalados de pasmo, 
que as levantasse e jogasse fora de casa. Dessem-lhe um banco 
para se sentar, olhava compassivo para a bela peça esculpida, 
e mandava buscar uma de suas camisas para que os dignos 
fundilhos de suas calças não tocassem num móvel tão ordinário. 
Cuspia para a direita e para a esquerda, pior do que um mas
cador de tabaco italiano. Olhava boquiaberto para suas com
nheiras de tribo, como se não tivesse crescido entre elas, mas 
fôsse a primeira vez que via uma mulher nua. Estamos sempre 
a macaquear as atitudes dos seringueiros, comportando-se como 
o mais grosseiro e malcr'iado entre os piores dêles. 

Tudo o que se mostrava a êste grão-senhor fazia-o sorrir com 
ar superior. Quando, porém, à noite liguei o aparelho de rádio, 
acocorou-se sem fala, não podendo dar uma explicação a êste 
fenômeno. Não estava presente, em São Luís, quando ouvimos 
o rádio. Nunca ouvira algo semelhante em casa dos seringuei
ros. Era um milagre existir ainda alguma coisa no mundo, que 
provocasse espanto e interêsse ao civilizado Idum. 

Eu mesmo estava admirado que a bateria ainda funcionasse 
depois de cinco meses de uso. Mas sabia ser o canto do cisne do 
rádio. Precisara coloca.r a bateria em cima do moquém, ao lado 
do assado de macaco, para esquentá-la e lhe arrancar os últimos 
fios de vida. 

Em São Luís me haviam dito desejar Idum fazer uma expe
dição de casamento à sua tribo. Na primeira festa, tornou-se 
claro sôbre qual môça lançara êle os seus olhares. Andou de lá 
para cá pelas choças, o tempo todo, com Nyenkiab, a filha do 
chefe Kuarumé. Bebeu, conversou e dançou só com ela. Per
guntei a Curumi, se Idum ia mesmo se tornar seu cunhado. 
Êle cortou-me a palavra com uma careta, dizendo-me, para meu 
espanto, querer ir logo para São Luís com seus companheiros, 
para fazer minhas con1pras e ver se os machados e terçados, de
vidos aos Tupari, já tinham chegado. 

Idum não voltou por enquanto ao barracão. Primeiro queria 
regularizar seus negócios sentimentais. Parecia estar alcan
çando, bem depressa, o ideal almejado. Passados alguns dias, vi 
sua rêde pendurada no canto do pai da noiva, separada apenas 
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de uns passos da rêde de sua prometida. Porém, o romance amo
roso do jovem Idum não foi de todo fácil e sereno. Apenas ter
minou a festa de chicha, o enérgico pai da noiva levou-o para 
trabalhar nas suas extensas plantações, deixando-o, sob o sol 
ardente, a arrancar ervas daninhas e ceifar arbustos luxu-
riantes. 

Pouco restou do elegante almofadinha. Kuarumé, por seu 
lado, não cessava de censurar severamente o seu genro: o môço 
\reio das barracas de borracha até a tribo para casar com sua 
filha, mas não trouxe nem sequer um machado, ou ao menos 
um terçado novo para pagar o preço do noivado. 

187 



UM NASCIMENTO 

OS TUPARI CONTAM COISAS TERRÍVEIS 

SôBRE AS ALMAS DOS MORTOS 

As meninas resolveram executar um trabalho importante. 
Puseram-se a fabricar umas panelas de chicha, imitando suas 
mães e irmãs. Carregavam pesadas raízes em suas bôlsas, des
cascavam-nas, cortavam-nas, punham-nas para cozinhar, masti
gavam o mingau cozido e cuspiam-no nas panelas. Empregando 
tôdas as suas fôrças, moviam a pesada mão do pilão, e peneira
vam e misturavam a chicha grossa até que, depois de dois dias 
de trabalho, a chocha lhes pareceu de bom paladar para ser 
oferecida aos pais e irmãos. Os homens não escondiam o entu
siasmo pelas qualidades domésticas das futi1ras donas de casa. 
Corriam para a bebida, como se as crianças os tivessem salvo, 
na últ ima hora, de morrer de sêde. 

Nasceu uma criancinha na tribo. Uma das duas mulheres de 
Pekirik deu à luz uma menina. O trabalho de parto foi feito 
numa choça pequena que ficava a pouca distância da choça co
mum. Depois do nascimento da filha, a fl?.ãe ficou alguns dias 
na "maternidade" e depois voltou com o recém-nascido para 
junto da tribo. 

A criança índia nasce com uma penugem escura, muito feia 
que vai desde os olhos, até a nuca. A mãe raspa a testa do filho 
com um talo de grama e pinta sôbre a cabecinha simiesca, com 
tinta prêta, um penteado perfeito. Fura os lóbulos das orelhas 
e enfia nos orifícios um fio bem fino de fibra de f ôlha de pal
meira. A carinha pequenina ela adorna com traços e pontos pre
tos à moda dos adultos. 

Aproveitei a oportunidade para ver se o pequerrucho tinha 
a mancha mongólica. Os índios, geralmente, trazem ao nascer, 
um sinal azulado, perto das nádegas, como len1brança de sua 
origem asiática. A mancha tem, mais ou menos, o tan1anho de 
uma n1oeda e desaparece em pouco tempo. As crianças r11esti
ças, em tôda a América do Sul, têm também êsse sinal da raça 
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_ para alegria, ou aborrecimento dos pais, conforme sentem 
orgulho ou verg~nha, de sua descendência v~rme.lha .. :-:, Os Tu
pari pensavam ninguem poder nascer sem o pan1aukod . Acha
ram que eu os queria fazer de bobos, quando lhes assegurei que 
as nossas crianças brancas vinham ao mundo sem a mancha 
mongólica. 

25 de setembro de 1948: 
Pekirik está muito preocupado. Sua filhinha, muitas vêzes, 

acorda assustada chorando durante a noite. Hoje a dedicada 
mãe pintou uma pinta redonda de urucu no vértice do crânio 
da criança. O urucu vermelho no occipício espantaria, para 
sempre, o Tárüpa, o mau espírito, que assusta a menina à noite. 

26 de setembro de 1948: 

Os dias correm serenos. Ajudo a W aitó nas roças. Curumi le
vou a minha espingarda para ser consertada em São Luís, a fim 
d.e eu poder ter uma arma na viagem de volta. Assim, não posso 
ir cacar. Diverti-me várias vêzes, observando como fazem para 
t irar .,o tatt1 da sua ~ova. Esperam o tatu entrar na cova depois 
de ter saído à procura de alimento. Então, tapam o bur~co com 
f ôlhas de palmeira e põem fogo nelas; abanam a fogueira com 
um abano de fôlhas para que a fumaça entre na cova. O tatu, 
sufocado, tenta fugir do fumo. Os índios que estão à espreita, 
dão-lhe então uma paulada ou batem-lhe com o terçado na 
cabeça. 

Não sendo possível usar o fogo, os caçadores precis~m ~rm~r~ 
se de muita paciência. Fecham a saída com um .bala10 ae c1po 
e esperam a noite inteira, até que o tatu, prem1d~ ~e~a fome, 
saia da toca e íique prêso dentro da cesta. Ten.ta, 1nut1l~ente, 
atravessar os cipós entrelaçados, e antes que sinta o per~go, e 
possa retirar-se outra vez para o buraco, os caçadores atiram
lhe uma flecha através do seu casco delicado. 

O único a11imal de caça de porte grande dos domínios dos Tu
pari, é a anta, um herbívoro inofensivo enorme que se pode 
comparar a um jumento de pernas curtas, a quem ,.ª natur7za, 
por capricho, deu uma trombada cabeça de porco. Ve-se, muitas 
vêzes, as pegadas de seus pés tripartidos às margens das agu~
das, e também nas picadas de caça. As antas abre~ su~s pro
prias picadas através das brenhas e, para grand.e ~ivertirrl:ento 
dos índios, sempre eu perdia o caminho e seguia esses trilhos 
pisados e largos. 
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Na sêca, as antas procuram fugir dos bandos de ri111tucas 
para as águas frescas nos poções dos riachos. Quando os paqt1i
dermes estão submersos cômodamente no banho agradável e 
só se vê a ponta do nariz, os índios vêm cautelosos e lhes 
atiram flechas, em forma de lança, através do couro. Kuaru
mé era grande apreciador dessa espécie de caçada. Convidou
me, amàvelmente, para tomar parte numa. Infelizmente, re
considerou seu convite: antes de sair com sua família, descul
pou-se embaraçado. Disse ser melhor eu ficar em casa, pois 
meus sapatos ferrados fariam muito ruído nas pedras do ribei
rão e avisariam imediatamente os animais ariscas. 

,Assim, não podia também caçar antas. Em vez disso fui pes
car com W aleté e W oyatsiri. 

Nas proximidades da mal oca corriam só ribeirinhos, pela flo
resta. Não tinham, naturalmente, peixes grandes. Mas nos po
ções, durante a sêca, formigavam uns peixinhos do tamanho de 
,um dedo. Para pescar essas coisinhas, os Tupari conheciam um 
meio prático: veneno! 

W aleté e seu filho ajuntaram, no caminho, alguns feixes de 
um cipó venenoso e cortaram duas maças de madeira dura. De
pois, descemos pela escarpa íngreme, até o ribeirão. Tirei os sa
patos e os pendurei às costas. Dei topadas nas pedras escorre
gadiças, mas na floresta virgem não se pode ser sensível à dor. 
Seguimos uma longa extensão do leito do ribeiro estreito. Vi
mos rastros de pés bem visíveis; outros companheiros da tribo 
haviam realizado, nesse lugar, suas pescarias. Finalmente, che
gamos a u;rn grande poção, que parecia ainda ,não ter sido ex
plorado. Meus companheiros colocaram os feixes numa pedra 
chata à beira da água e quebraram os cipós com as maças. 
Agitaram-nas na água, amassaram os cipós mais um pouco, 
outra vez as agitaram na água. 

O veneno do cipó deve ser muito forte, pois logo apareceram 
os primeiros peixes à superfície, respiraram com dificuldade, 
viraram o ventre branco para çima e ficaram boiando na cor
rente quase imperceptível. 

Arregacei as calças e ajudei a recolher os peixes. W aleté e 
Woyatsiri trabalhavam sistemàticamente. Nenhum lugar do po
ção extenso foi poupado ao veneno; em cada fenda das grandes 
pedras agitavam os feixes de cipó. Assim passaram-se horas, até 
não haver mais esperança de se encontrar um peixinho vivo. 
Na areia da margem estava uns duzentos peixes de tôdas as 
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espécies. Alguns pareciam-se a sardinhas, outros tinham bôcas 
largas com compridas barbas. Depois de serem cuidadosamente 
embrulhados em fôlhas de sororoca, voltamos para casa. 

Os meus companheiros repetidas vêzes levantaram pedras do 
ribeirão; quase sempre tinham a sorte de encontrar sob elas al
gum caranguejo, ou outro bicho da água que êles trituravam 
com visível prazer, entre seus dentes fortes. 

28 de setembro de 1948: 

Tôda a tribo' pegou a febre da caça. 
Em pequenos grupos, quase todos os Tupari deixaram a ma

loca com o arco e um feixe de flechas à esquerda e a pequena 
rêde de viagem e umas espigas de milho, às costas. Pensam fi
car na caça, ou envenenando peixes, por uns cinco a dez dias. 
Muitos levaram consigo as mulheres e filhos. 

Waitó propôs-me interromper o trabalho no campo. Eu, po
rém, não posso deixar a mal oca agora. O Sr. Angele me escre
vera, por Idum, estar esperando para qualquer dia a remessa 
de machados e facas e que êle os mandaria imediatamente para 
cá. Se eu não estivesse aqui à chegada dos mensageiros, o diabo 
sabe o que poderia acontecer com os objetos. A mais, minha es
pingarda também ainda está em São Luís. 

Waitó estava um pouco aborrecido. 
- Você pode ir caçar macacos com a espingarda de Curumi, 

êle a deixou aqui, disse êle. Porém a arma de Curumi estava 
em tão mau estado que eu não podia ter a menor confiança nela~ 

Assim, W aitó renunciou, também, ao prazer da caça - talvez 
pela primeira vez em sua vida - e estamos ainda na maloca 
três homens habilitados a lidar com armas: W aitó, o velho pajé 
Kuayó e eu. 

De uns tempos para cá, Tonga, a prima do cacique, mudou 
seu proceder. Não olha mais para mim, ao contrário, evita-me 
visivelmente. Não me traz mais chicha e o pequeno Konkwad 
não me leva mais ao seu canto para saborear amendoins torra
dos e outros petiscos. 

De modo verdadeiramente incrível, porém, negligencia-me 
a sua amiga Kamatsuka. Com o estômago roncando, pergunto 
às vêzes a mim mesmo, se, por acaso, essas duas mulheres não 
conspirem em me obrigar pela fome a capitular e tomar Tonga 
por mulher? Todos os dias, Kamatsuka me mandava ir à mata 
sozinho com a môça "para buscar lenha". 
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- Kobkab ara etéra e-aütsi e-anna ! vVatsikadkara-nekoon ! 
Agora vá catar lenha com sua noiva! Se você não fôr, viro 
uma fera. - Podia ir catar lenha de bom grado, mas ir à flo
resta com uma mulher solteira é, para os Tupari, idêntico a 
um compromisso de matrimônio. Pois êles acham que a história 
não ficaria só em cortar lenha. 

Waitó também dá-me a entender o quanto eu o tenho amar
gamente desapontado. É-lhe claro que eu não quero me casar 
com sua prima, nem com qualquer outra mulher Tupari e irei, 
realmente, abandonar sua tribo dentro de pouco tempo. Não 
podia compreender porque ficara tanto tempo entre êles, tives
se-me interessado tanto pelos seus assuntos e me esforçasse 
tanto para aprender a falar e escrever a sua língua. 

2 de outubro de 1948: 
As mulheres são implacáveis na sua alternati\ra: ou casa

mento, ou fome. Os dias gordos nos quais não sabia o que fazer 
com tanta comida, parecem ter acabado de uma vez - oxalá 
não de vez. - Emagreço dia a dia e ainda não sei quando pode
rei iniciar minha viagem de volta para São Luís. 

O tuxaua também está sofrendo pelo mau humor das suas 
mulheres. Um dia, quando me sentava em frente da choça, 
devorando os indulgentes donativos de uma vizinha, Waitó se 
acocorou ao meu lado, trabalhando silencioso numa flecha. Por 
delicadeza, ofereci-lhe um pedaço da minha miserável espiga de 
milho. O chefe agarrou-a esfaimado. 

- Você ainda não comeu nada? perguntei-lhe admirado. 
- Não comi uma migalha durante o dia todo, confessou algo 

deprimido. Suas mulheres não haviam cozinhado. Uma, Api
nuitsa, estava deitada com suas cólicas crônicas. A outra, Ka
matsuka, não queria fazer comida para êle. Estava, outra vez, 
amuada. Assim, o mais alto representante da tribo podia ir dor
mir com o estômago vazio. 

-- Por quê? 
Um índio da choça vizinha fêz-me uma confidência: 
- W aitó não bate mais em suas mulheres porque você está 

aqui e diz que não se deve dar numa mulher. ]\1as quando você 
fôr embora, então tornar-se-á, outra vez, selvagem e sovará Api
nuitsa e Kamatsuka. 

Tenho em grande aprêço a delicada Apinuitsa. Sofre, real
mente, de uma horrível dor de barriga que nem eu, nem o pajé 
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Confecção de bolas de borracha. Todo menino Tupari sabe fazer êle próprio a sua bola de 
borracha ôca. Um torrão de terra é fixado na ponta de um pauzinho e besuntado com o 
látex da seringueira. Por defumação o látex se solidifica, após o que o pauzinho e a terra 
são r emovidos. A bexiga, então, é enchida de ar até o tamanho desejado. Depois os m eninos 
passan1 látex no corpo, em faixas. Solidificadas . estas, enrolam-nas diretamente na bexiga. 
Assin1. dão à nova bola a espessura desejada e também a fonna redonda certa. 
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Nas horas vagas, os Tupari jogam 
bola co1n gra nde entusiasn10. 

' 

• 

LEGEHDA 
CORTADA NA 
ENCADERNAÇÃO 

. . 

pudemos curar, mesmo .fazendo todos os nossos esforços. Maa 
Kamatsuka, essa bem merecia uma boa sova de tempos em tem .. 
pos para lhe tirar os amuos e fazê-la cozinhar bem obediente. 

3 de outubro de 1948: 
Os homens ainda estão ausentes na caçada. As mulheres tam

bém contraíram a febre de peregrinação. Partiram cedo para a 
floresta, em grandes e pequenos grupos. Na nossa choça come
çou a reinar um silêncio sinistro. À noitinha, voltavam com seus 
achados. Trouxeram peixinhos que apanharam esvaziando pe
quenos poções nos riachos, caranguejos e outros crustáceos, 
larvas, grilos, besouros e lagartas de muitas espécies. Estufa
ram tôdas as delícias em moquecas sôbre as brasas e além disso 
torraram amendoins e assaram raízes. 

A noite caíra e as choças, antes silenciosas como a morte, en
cheram-se de um barulhento cacarejar. Não estavam os homens 
ranzinzas para exigir silêncio. Cada uma contava onde estivera, 
o que vira e que petiscos encontrara. Duas mulheres contavam 
terem até pisado em rastos frescos de onça. 

Noite alta, diminuiu o barulho. Enquanto os homens em ple
na floresta cuidam dos fogos de seus moquéns e de permeio 
talvez dormem um pouco, as mulheres e crianças sonham com 
as peripécias do dia descomunal. 

No fim da semana, os caçadores voltaram, trazendo, além das 
prêsas de caça, muitas outras coisas. Em suas bôlsas carrega
vam feixes de palha de palmeira esbranquiçada e, cuidadosa
mente, embrulhadas em fôlhas, bolas de uma resina pegajosa. 
Cozinharam e pentearam as tiras de palma, até que as fibras 
longas e lisas pudessem ser devidamente enfeixadas. Delas que
rem torcer os· fios que, untados com a resina preta, lhes servem 
para fixar as penas nas flechas. A resina fresca êles batem junto 
com a casca de árvore carbonizada e obtêm assim a massa 
preta, que serve para tornar duráveis os fios e até como cola 
para muitos trabalhos manuais. 

Houve uma outra sessão de feitiçaria. Como da outra vez, 
também me permitiram tomar lugar atrás do monte de lenha, 
perto da porta, para tirar fotografias. 

Valeu a pena, não só porque consegui fotografar alguns qua
dros dramáticos, como também assisti a uma cena que ainda 
não tinha visto. No correr da cerimônia, o pajé superior endi
reitou o corpo e andou pela choça inteira com os braços ergui-
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dos. Apalpava o ar em tôdas as direções, dando a impressão de 
estar procurando algo, com todo cuidado. 

- O que aconteceu? perguntei a Tokürürü que se sentava 
perto de mim. 

- Fique quieto e não se mexa, cochichou o velho. W aitó está 
procurando o Tárüpa que fêz Toraú ficar doente. 

Toraú estava sentado no meio dos homens, esperando, apá
tico, seu cunhado, o primeiro pajé, acabar com o espírito ti
nhoso. Nisto, W aitó parecia ter achado o Tárüpa. Agarrou, 
com as duas mãos, o ente invisível, levou-o com tôda cautela 
até a porta e arremessou-o para fora, com um gesto violento. Os 
assistentes respiraram aliviados. 

Depois disto a sessão continuou como de costume, por horas 
e horas. Quando os cheiradores de rapé se retiraram, Waitó se 
preparou para realizar uma sessão sozinho. Voltou-se para o 
cunhado doente, submetendo-o a um tratamento muito es
tranho. 

Até agora vira os curandeiros tirarem os achaques dos mem
bros dos pacientes, só com sucções e cusparadas. Hoje, porém, 
W aitó não se contentou só com êsse sistema. O mal era grave 
e só poderia ser vencido com meios poderosos. A mulher do 
doente, Aboika, irmã de W aitó, trouxe uma imensa moqueca 
donde, para meu espanto, o pajé desembrulhou um macaco
prego assado. 

Waitó se mostrava sério como a morte. Mandou-me ir buscar 
uma faca e cortar a ca:beça do macaco. Obedeci algo pasmado. 
E já Waitó bufou irritado. 

- Dê-me depressa a cabeça do macaco e não pise com tanta 
fôrça no chão. 

Entreguei-lhe a cabeça de macaco e fui de mansinho para o 
meu lugar. O cacique dirigiu-se, outra vez, ao doente. Toraú 
estava acocorado, com os olhos fechados. O pajé esfregou-lhe a 
cabeça por todo o corpo, esconjurando e respirando mais alto 
do que de costume, e dando estalos com a língua. 

A cerimônia terminou e Toraú foi-se embora. Waitó olhou
me, outra vez, amigo. Não quis ficar me devendo, por muito 
tempo, a explicação da estranha cerimônia: um pajé da tribo 
dos W ayoró, há algum tempo, fôra procurar uma mulher entre 
os Tupari. Sua espôsa morrera e os Wayoró tinham menos mu
lheres do que homens. Porém, nenhuma das mulheres solteiras 
dos Tupari queria se casar com êle e deixar a tribo, e nenhum 
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pai consentiu em se separar da filha. O pretendente voltou à 
sua tribo, furioso até a raiz dos cabelos e para se vingar, man
dou um feitiço que caiu em Toraú e, até hoje, nenhum curan
deiro conseguira despachá-lo. Waitó serviu-se da cabeça do ma
caco-prego, como a última esperança. Ela tem o poder de sugar 
as doenças do corpo e devorá-las. 

- Toraú ficará logo bom, disse o morubixaba convencido. 
Para terminar a cerimônia, ergueu uma cuia de chicha para a 
cúpula da choça. 

Preciso oferecer de beber aos Wamoá-apoga-pod, almas dos 
pajés mortos, porque me auxiliaram na evocação. 

Assim os Tupari acreditam estarem ligados ao outro mundo 
e têm uma idéia estranha da continuação da vida dos homens 
após a morte. Desde que o jovem pajé Padi me falara, numa 
noite de luar, sôbre os Pabid, almas dos mortos, procurava, 
sempre, zelosamente, inteirar-me dessas coisas·. Não era ta
refa fácil. Pois justamente nestes assuntos sobrenaturais, falha
me o nosso cabedal de linguagem comum. Não obstante conse
gui, no correr do tempo, obter dos Tupari algumas informações: 

Quando um Tupari morre, as meninas dos olhos saem-lhe do 
corpo e se transformam num Pabid. O Pabid não anda na terra 
como os homens vivos, faz a viagem para o reino dos mortos 
caminhando sôbre o dorso de dois gigantescos jacarés e duas 
imensas serpentes, um macho e outra fêmea. 

Os homens comuns não enxergam êstes jacarés, só os pajés os 
vêem em sonho. Às vêzes, as serpentes se empinam para o céu, 
em forma de arco, tornando-se visíveis durante as chuvas. É o 

, . 
arco-1r1s. 

Os Pabid se encontram também com onças ferocíssimas que 
os amedrontam com seus urros. Porém, nenhum mal lhes 
fazem. 

Por fim, os mortos alcançam seu novo lar que se acha à beira 
de um grande rio, Mani-Mani. A princípio, nada vêem, pois 
seus olhos ainda estão fechados. Assim que chegam, são rece
bidos por dois vermes grossos e longos, um macho e outro 
fêmea. Êstes abrem-lhes um buraco no ventre e comem-lhes 
tôdas as vísceras. Depois saem. 

Chega então Patobkia, pajé superior e cacique da maloca dos 
mortos. Pinga nos olhos dos recém-chegados o sumo de uma 
pimenta muito ardida e só depois disso é que os Pabid podem 
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ver onde estão. Olham tudo pasmados e só divisam desconhe
cidos. Todos têm barriga ôca, porque os vermes já lhes come
ram os intestinos. Seus dentes são apenas toquinhos. O novo 
Pabid pergunta triste a Patobkia: 

- Onde estou? Quem é tôda esta gente? 
- São seus pais! São seus irmãos e irmãs! diz-lhe Patobkia 

rindo desdenhoso. 
Ao Pabid isso parece uma mentira horrível. Não vê nem os 

pais, nem os irmãos, porém, só entes desconhecidos que o olham 
abobalhados. 

- Então, morri mesmo e cheguei ao reino dos Pabid, diz o 
n1orto. Com desespêro, percebe ter também só toquinhos de 
dentes e não ter mais vísceras. Aí Patobkia lhe apresenta uma 
cuia de chicha. O novo Pabid bebe e Patobkia o conduz para o 
interior da aldeia dos mortos. Dois pajés velhíssimos estão à 
espera do recém-chegado. Quando o Pabid é homem, é obri
gado a possuir a velha gigante Waug'e, diante dos olhos de 
todos. Se, no entanto, é uma mulher que chega, então será pos
su.ída pelo velho Mpokálero. 

Depois disso os Pabid não copulam mais à maneira dos vivos; 
os homens sopram um punhado de fôlhas e as insinuam por 
magia no ventre das mulheres. Assim elas engravidam e dão 
à lllZ as cria11cinhas. 

Os Pabid mora1n em grandes casas redondas, porém, não dor
mem em rêdes mas sim de pé, apoiados aos postes de arrimo 

' -e cobrem os olhos com os braços. Não abatem florestas e nao 
cultivam a terra. Patobkia faz todo êsse trabalho com gestos 
mágicos e com seu sôpro encantado. 

A chicha de amendoim que as mulheres dos Pabid fazem, não 
é fermentada, assim os mortos podem bebê-la sem se embria
garem. Não obstante isso, cantam e dançam freqüentemente, 
todos enfeitados de cocares. Os pajés Tupari ouvem suas can
ções, quando visitam, em sonhos, as aldeias dos Pabid., Par~ a 
cura das doenças, os Pabid comem mamão. Esta fruta .e muito 
maior e mais doce do que a dos vivos, cura as enfermidades e 
torna os velhos moços. 

Assim são os Pabid descritos pelos Tupari. Porém, logo des
cobri que êstes não se contentam com a continuação da vida 
numa só alma. Nas suas narrações aparecia sempre uma se
gunda alma que não ia para a maloca dos Pabid. Ela subia para 
o espaço, algum tempo depois da morte. 
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- "Quando morre uma pessoa, e suas pupilas dos olhos vão 
para os Pabid, nós lhe enterramos o corpo na choça, ou onde 
queimamos uma choça velha. Mal o corpo é enterrado, o cora
ção começa a crescer dentro do corpo e, depois de alguns <lias, 
torna-se tão grande como a cabeça de uma criança. No interior 
do coração aparece um entezinho que vai crescendo e rompe o 
coração, como um passarinho rompe a casca do ôvo. É o Kia
poga-pod. Êle não pode, porém, sair do chão e chora de fome 
e sêde. Por isso, os parentes do morto vão à caça. Quando vol
tam, organizam três sessões de rapé com os pajés. O pajé su
perior puxa o Ki-apoga-pod do chão, lava-o e forma seu rosto e 
membros. Quando sai da terra, parece uma pelota de terra sem 
forma. Depois o feiticeiro lhe dá d.e comer e beber e o solta 
nos ares. Os Ki-apoga-pod vivem lá em cima. 

Quando o morto foi em vida pajé, então seu Apoga-pod não 
voa para os espaços, mas fica na maloca. Ali as almas dos nos
sos pajés mortos comem da nossa comida e bebem da nossa 
chicha. Da cúpula das choças, encantam-nos durante a noite e 
engendram nossos sonhos. As almas das mulheres dos curan
deiros também pairam ali." 

Os Tupari sabiam ainda muito mais da sorte que nos espera 
depois da morte. Conheciam uma quantidade assombrosa de 
entes invisíveis que moram no céu, em terras longínquas e mes
mo sob a terra. Tinham sua concepção sôbre o aparecimento da 
humanidade e sôbre a natureza dos astros. Contavam histórias 
maravilhosas sôbre a origem da tribo e a dos povos vizinhos. 

Infelizmente, ainda tinha muita dificuldade com a língua. As
sim que eu achava ter compreendido algo, dirigia-me a um 
outro índio e lhe perguntava sôbre o mesmo assunto. Geral
mente, olhavam-me espantados, sem saber onde soubera tanta 
coisa. Então, relatavam isto e aquilo e acrescentavam o que 
haviam ouvido dos seus avós. Lentamente, ia-se formando o 
quadro de como êstes homens das florestas explicam o além e 
tôdas essas coisas a respeito das quais pende a indagar o es
pírito de todos os homens, sejam êles cientistas e sábios de alta 
cultura ou índios nus das florestas tropicais. 

Não é, pois, de admirar que durante estas intensivas indaga
ções eu negligenciasse o aparelho fotográfico. Para isso contri
buiu também o fato de alguns índios e índias mostrarem des
confiança e mal-estar, quando eu lhes apontava a lente foto-
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gráfica. Por isso é que só fotografei, ainda que quase por uma 
espécie de sentimento de dever, o grande número de motivos 
que constavam de minha longa lista de fotos indispensáveis que 
estabelecera durante os últimos meses. 

Não obstante, granjeei entre os índios dois alunos muito apli
cados à arte de fotografar: W aitó e seu filho Konkwad. Ensi
nei-lhes a segurar a Leica, olhar pelo visor e apertar o botão. 
A princípio hesitaram desconfiados, mas depois se acostuma
ram e ouviam o estalinho como uma música celestial. Com o 
tempo, adquiriram certa segurançã. Raciocinaram que, se eu 
me deixava fotografar por êles, sem mêdo, era porque o apa
relho encantado não estava ligado a más feitiçarias. Assim, não 
d~viam também ter mêdo de se deixarem retratar por mim. 

Lentamente, comecei a me preparar para a viagem de volta. 
Pensava já conhecer bastante os usos e crenças dos Tupari e já 
possuía fotografias suficientes para os meus fins. Sentia-me es
pecialmente satisfeito de ter podido bater muitos instantâneos 
das cerimônias religiosas. Queria ainda trocar alguns objetos 
com os meus vizinhos para levá-los para casa como recordação. 

Waitó percebeu então estar eu decidido a partir e que nem 
mesmo a perspectiva de me tornar cacique, nem sua meiga 
filha Kabátoa, nem a trabalhadeira Tonga podiam-me pren
der à tribo. Assim sendo, prometeu acompanhar-me até São 
Luís. Antes, porém, precisávamos semear o milho e gozar duas 
festas de chicha, e só depois disso poderíamos partir. 

Perguntei-lhe quando semearíamos o milho. Suas mulheres 
e filhas já haviam enchido duas jarras de sementes que espe
ravam, prontas, por detrás da choça. 

- O chão ainda está duro e sêco, esclareceu-me Waitó. Quan
do chover, plantaremos o milho. 

Olhou-me como se quisesse perguntar: Você é então tão tolo, 
ou finge ser? Qualquer criança sabe que não se pode plantar 
milho num solo sêco. 

Era, pois, preciso esperar ainda algum tempo. W aitó tratou 
de que todos êsses dias não me parecessem muito longos. Leva
va-me aos seus campos diàriamente. Lá, era obrigado a cavar 
intermináveis fileiras de covas no solo de sua nova roça, nas 
quais suas mulheres plantariam cará e inhame. Suava e ge
mia sob o sol inclemente. Waitó não me soltava; enquanto la
butava, as mulheres esperavam, pacientes, com as mudas. 

198 

O fog~ não limpara be~ algumas faixas do campo. Waitó não 
es~ava d1~posto a per?er este terreno na próxima semeadura de 
milho. Tmhamos, pois, de nos atirar ambos corajosamente ao 
trabalho de limpeza, com os terçados. 

. ~e~?is, labutamos nos campos de aipim - "minha roça de 
a1p~ A----: replar~tand? alguns lugares que o pessoal, por pura 
negligencia, havia deixado vazios. 

- Os ho~~ns ~ão preg~i~osos e :_ião pre~tam para nada, quei
xava-se W a1to. So eu, W a1to e voce Francisco, somos diligentes 
e trabalhamos muito. 

Realmente, não era uma regalia ser-se cacique. Êste era obri
gado a trabalhar muito mais do que seus comandados~ Para 
W aitó, isso era uma lei, mas da mesma maneira, esperava de 
mim que mourejasse com êle em tôdas suas tarefas com tôdas 
minhas fôrças. É que um dia me perguntara se meu' pai era um 
tuxaua da tribo dos "Suíços" e eu respondi-lhe, irrefletida
mente, que sim. Agora eu tinha de provar que era um digno 
filho de chefe e não fugia diante do trabalho. 
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NYENKIAB FESTEJA O CASAMENTO 

COM O ARRANCAMENTO DOS CABELOS 

CAÇADORES DE CABEÇA A VISTA 

REALIZAMOS GRANDES NEGóCIOS DE TROCAS 

Meus pensamentos pairavam entre os Tupari, os espíritos dos 
seus mortos e entre a minha próxima volta à civilização. Sentia 
como se tivesse abandonado o mundo dos brancos, não há al
guns meses, mas há muitos anos. Estava farto da vida entre os 
índios. Desejava ardentemente que acontecesse alguma coisa 
nova. Não podia imaginar que surprêsas ainda me esperavam. 

Uma noite, ouvi Waitó fazer comentários curiosos sôbre 
Nyenkiab, a filha do cacique vizinho, cortejada por Idum. Não 
consegui compreender a explicação que me deu, mas percebi 
que qualquer coisa estranha se estava passando. 

Na manhã seguinte, fui à outra choça e vi o canto de Kuaru
mé escondido, em parte, por um tabique de varas e esteiras. 
Espiei pela pequena entrada e vi Nyenkiab sentada no chão. 
Kabátoa, a filha de W aitó, estava comigo e eu olhei-a com um 
ar interrogativo. 

- Nyenkiab não pode comer nem beber por cinco dias e 
precisa ficar sentada aí. Senão, as pessoas poderiam ver seu 
sangue, explicou-me a menina. 

- Earipódkara-ne-éen? Você está com fome? perguntei a 
Nyenkiab que, pálida e magra, estava sentada no chão, sem 
ousar nem mesmo me olhar. 

- Waripódkara on, lamentou-se ela, continuando a fiar. Re
tirei-me discretamente, tendo de novo um assunto para ator
mentar meus amigos com perguntas durante dias, até que me 
pareceu ter finalmente chegado a uma conclusão sôbre as estra
nhas mortificações às quais era submetida a pequena Nyenkiab. 

Quando um Tupari se apaixona, êle mantém uma conversa 
séria com o pai, fazendo uma oferta para a transação: arcos, 
flechas, espadas, enfeites, que o jovem sabe confeccionar com 
peculiar habilidade. Com um moderno pai Tupari, pode suceder 
porém, que êle não se satisfaça com isto, exigindo que o noivo 
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,vá trabalhar para os branco.s a fim de ganhar um machado ou 
· pelp .menos um terçap.o. . . · 

Se o noivõ fôr jovem, então ê'le pa~sa a ·morq.r·com seu sogro 
~evando a rêde ·e demais p~rt~nces, precisando trabalhar par~ 
ele. De um pretendente mais idoso, especialmente de um caci
que, não se exige tanto. Êle leva a jovem consigo. 
, Freqüenteme:ite os índios casam as meninas ainda peqt1enas. 

E porem perfeitamente natural para um Tupari que êle não 
toque a menina até que, segundo as tradições tribais, seja de
clarada adulta. A esta cerimônia, os Tupari parecem dar maior 
importância do que ao casamento, e antes disto não há vida 
.conjugal. 

Quando uma menina percebe pela primeira vez os sinais de 
sua maturidade, então a mãe comunica o fato ao pajé superior. 
Imediatamente ergue-se na maloca um tabique de fôlhas de 
palmeira e esteiras, atrás da qual a jovem é aprisionada. Du
rante cinco dias ela não recebe nem água nem alimentos, até 
que o pajé benza uma jarrinha de chicha não fermentada para 
ela. E também nos meses subseqüentes a chicha constitui o ali
mento principal da jovem. Em hipótese alguma ela pode tocar 
carne ou peixe. Não pode sair do compartimento, não pode to
mar banho e nem lavar-se. Ela permanece sentada i10 chão 
ou em sua pequena rêde, fiando algodão, a fim de mais tarde 
tecer uma rêde para seu marido. Se ela tiver marido, então du
rante todo êste tempo ela não deverá vê-lo nem falar-lhe. 

Somente depois de dois ou três meses o cativeiro é suspenso. 
·O marido da jovem e seus parentes próximos partem durante 
dez dias para a caça. A jovem, porém, precisa jejuar rigorosa
mente por mais cinco dias e as mulheres passam terra úmida 
e podre na sua cabeça, para amolecer as raízes ~o cabelo. Quan
do os caçadores retornam, então os pajés realizam com êles uma 
cerimônia. Todos os participantes cheiram então pó de tabaco 
e angico, e o pajé-mor cobre a noiva esfaimada de complicadas 
.conjuras. As vizinhas arrancam-lhe os cabelos, e seu corpo e a 
cabeça desnuda são pintados com tinta vermelha e preta. Quase 
desmaiada em conseqüência do duro jejum, a jovem recebe, f~
nalmente, de novo os primeiros alimentos, enfiados na sua bôca 
pelo pajé. 

Vencidas tôdas estas torturas e rituais de magia, a jovem 
mulher retorna à comunidade da tribo. Mas, somente quando 
os cabelos tiverem crescido bem, de novo, ela pode viver em 
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comum com seu marido. Também o casamento nunca é defini
tivo enquanto não nascerem filhos. Somente depois disso, os 
cônjuges estão ligados para sempre. . 

Rapazes e môças que descobrem terem sido prometidos a uma 
pessoa que não lhes agrada, podem desfazer o compromisso e 
também quando acham terem-se er1ganado na escolha. Se, po
rém, o casamento já foi realizado, ainda podem descobrir um 
pretexto para a separação: Tsito, por exemplo, afirmou ter re
nunciado à sua encantadora mulher, porque ela era muito bar
riguda. Tsonnim pretensamente abandonou seu primeiro ma
rido da tribo Arikapu, porque tinha lábios muito grossos e, além 
disso, enormes nádegas bamboleantes. Uma tez muito escura, 
ou alguma doença de pele são motivos para a separação. 

Ouvi, porém, também queixas sérias. Uma mulher já perdera 
dois maridos, porque não tinha tido filhos. Preguiça e infide
lidade da mulher são motivos especialmente graves para o des
quite. O temperamento impetuoso, ou a mania de lhes bater, 
ou lhes · atirar flechadas na embriaguez são razões muito co
muns para que a mulher abandone seu marido. 

Tudo isso, consegui saber dos meus amigos, pouco a pouco, 
durante o descanso da noite, quando nos sentávamos para re
pousar depois da caçada, ou durante as festas, quando nada dis
traía a sua atenção e os Tupari se sentiam dispostos a me rela
tar tudo o que havia de bom e de mau nas mulheres e homens 
da tribo. 

Durante o dia não tínhamos muito tempo para conversas. 
Ainda havia trabalho abundante para que a tribo pudesse es
perar o ano vindouro calma e cónfiantemente. Os grandes cam
pos dos caciques estavam prontos para a semeadura. Uma parte 
já estava plantada de aipim. Mas os outros índios ainda tinham 
de cuidar das suas próprias pequenas roças. Não podiam con
tar com o auxílio geral de tôda a tribo, como os tuxauas. 
Trabalhavam com as mulheres, filhos e alguns amigos, entre 
os quais estavam sempre Waitó e eu, seu eterno acompanhante. 

Assim, estávamos essas semanas - até que enfim viria a 
chuva e daria o sinal para o plantio - fartamente ocupados 
com a queimada e plantação das roças, caçadas e envenena
mento de peixes. Se, por acaso, se intercalava uma manhã 
ociosa então os homens se dedicavam com entusiasmo a dar ca
beçadas na bola. Enfrentaram-se em dois partidos, jogavam a 
bola de borracha com cabeçadas para lá e para cá; quando a 
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bola caía no chão, ou um jogador a tocava com a mão ou pé 
~eu. partido. perdia um ponto. Se~~ndo sua sorte e destreza, . o~ 
ind1os perdiam ou ganhavam no Jogo muitas flechas. Antes de 
apostarem tais flechas, esfregavam-nas com fervor sob as 
axilas: 

- Ela tem o meu cheiro, assim voltará outra vez para mim! 

Sentei-me na minha rêde e comecei a escrever o meu diário. 
Quase a metade da tribo se ocupava na caça. Os outros cochila
vam, ou talhavam um arco ou uma flecha. Um rapazinho muito 
habilidoso grudava pedaços de pena de tucano num pauzinho 
fino, para fazer um enfeite de nariz. 

Nisso um grupo de caçadores voltou da caçada com uma no
tícia apavorante. Levantou-se uma agitação por tôda a choça. 
Repetiam e repetiam o nome dos Hamno, os temidos caçadores 
de cabeça. Com olhos apavorados, Karandere, um dos caçado
res, me contou: 

- Lá, a dois dias de distância, vimos pegadas dos Hamno 
e lascas de flechas de bambu e cacêtes quebrados de fresco. Ka
randere seguira as pegadas e ouviu claramente as vozes te
nebrosas dos Hamno, igualzinhas às que seus avós tentavam 
imitar. Tadjuru, o pajé barrigudo, também estava no grupo. 
Êle não perdeu tempo com bate-papo inútil, foi à floresta, der
rubou um pé de paxiúba, fendeu o tronco em tábuas longas e 
fechou com elas a entrada traseira da choça, onde estava seu 
canto. Os poucos habitantes presentes da choça vizinha imita
ram, apressadamente, o exemplo de Tadjuru. Trançaram estei
ras grossas de fôlha de palmeira e taparam cuidados.amente a 
abertura das portas. Queriam proteger-se das flechas que os 
Hamno poderiam lançar da coberta seguros nas touceiras das 
circunvizinhanças. Depois, pegaram seus cestinhos de trabalho 
e os feixes de caniço para flechas e varas de palmeira para, 
apressadamente, talhar novas flechas e terminar as que já es
tavam quase prontas. 

Voltaram mais dois ou três grupos de caçadores e foram avi
sados da aproximação dos Hamno. Os ânimos estavam muito 
deprimidos e giravam conversas receosas ao pé do fogo. 

Na tarde seguinte, de repente, soaram dois tiros e pouco de
pois Curumi e seus companheiros entraram na praça pesada
mente carregados. Depois de um mês de ausência, voltavam de 
São Luís, trazendo uma carga preciosa. O Sr. Angele enviou-me 
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.uma . carta, a .espingaràa precàriamente consertada, pólvora, 
. chumbo .e espolêt.as, sabã.o e, para os Tupari, as ferramentas 
· prometidas. Enviara para -cada trabalhador um machado ou um 
terçado. Eu tinha de fazer a distribuição um tanto complicada. 
Todos preferiam ganhar um machado. Muitos índios faziam 
uma cara feia quando eu lhes dava um terçado, como se eu pu
desse transformar um facão num bom machado de aço. 

A alegria com o feliz regresso dos mensageiros trazendo as 
ferramentas foi, porém, interrompida. Dois rapazes chegaram 
da floresta com nova notícia assustadora. Haviam visto na orla 
da mata, entre muitas picadas que conduziam ao acampamento, 
dois homens desconhecidos. Observavam, escondidos entre o ar
voredo, o movimento da praça e, sentindo-se vigiados, desapa
receram no matagal. Os rapazes contaram o acontecido descon
certados. 

Homens e mulheres corriam para lá e para cá, horrorizados. 
. - Os Hamno, os Hamno ... , ouvia-se por todos os lados. O 
tuxaua Waitó apareceu, imediatamente. Também êle se mos
trava muito preocupado, mas não perdeu a calma. 

- Dê-me sua espingarda e muitos cartuchos, ordenou-me. 
Você pode atirar com o "pen-tsin". 

Pen-tsin é o nome de um pequeno arco e é assim que cha
mam ao revólver. Obedeci-lhe calado, enchendo o bôlso de mi
nha calça de balas de revólver. Curumi e Idum se reuniram a 
nós também, com suas espingardas carregadas. Os outros índios 
pegaram seus arcos e flechas e os dois rapazes nos levaram ao 
lugar onde viram os dois espiões estranhos. 

- Eram dois Hamno ! Estavam aqui e fugiram ao nos avis
tar! 

Não se podia pensar em persegui-los. O que fazer então? O 
cacique deu alguns tiros no que foi imitado por Curumi e !dum 
e eu lhes segui o exemplo com o revólver. Como se houvesse 
estalado uma guerra, ressoaram os tiros das nossas armas na 
pacífica clareira. Os cachorros acudiram latindo para aumentar 
a confusão, e os meninos pareciam sentir um grande prazer com 
todo o tumulto. 

- Os Hamno vão ficar assustados e não voltarão mais, disse 
W aitó. Amanhã daremos outros tiros e depois de amanhã repe
tiremos a dose, assim tôdas as noites. 

Não obstante os homens patrulhavam a noite tôda com arco 
e flecha num vaivém entre os seus cantos e a porta e espiavam 
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a clareira enluarada. Curumi, o grande conhecedor do mundo, 
apavorou~se. 

- Vamos embora daqui, vamos para o barracão, juntar-nos 
com o Regino ! exclamava. Aqui, os Hamno vão nos matar e 
comer nossas cabeças! O tôsco Tabiá, porém, retirou de seu 
jirau de provisões uma imensa trombeta de cabaça; outros 
membros da tribo fizeram o mesmo e, imediatamente, o silên
cio da noite se encheu de longos sons tenebrosos. 

Velhos e moços caíram na barulhada com gritos de guerra 
que atravessavam o coração. Correu-me um frio pela espinha. 
Em que sociedade eu não me metera. Agora estavam também 
numa disposição de espírito apropriada para repetir as histórias 
arrepiantes, que já ouvira mais de cem vêzes, sôbre os desa
piedados caçadores de cabeça. Deitei-me tarde, completamente 
vestido, com o revólver carregado na mão. Acordei inúmeras 
vêzes assustado, banhado de suor. Mas a manhã seguinte des
pontou sem haver acontecido a menor coisa . 

Durante a manhã, os moços jogaram bola a cabeçadas, como 
se tivessem esquecido, completamente, do tumulto da véspera. 
Os velhos, porém, que ainda tin.ham vivos na lembrança os 
sustos dos tempos passados, confabulavam preocupados e não 
paravam de fabricar novas flechas para se defenderem dos 
Hamno. Curumi e !dum, os dois cunhados, acocoraram-se perto 
de mim, ajudando-me a inserir novas espolêtas nos cartucl1os 
deflagrados e encher êstes de pólvora e chumbo e tapar bem 
a extremidade com cavacas finos que os Tupari juntaram ao 
raspar arcos e espadas. 

A Waitó afligia ainda outra preocupação: seu irmão Iad ainda 
não voltara da caça. Podia muito bem ter caído nas mãos dos 
espiões dos Hamno. 

- Se Iad não voltar até amanhã, nós todos sairemos em per
seguição dos Hamno, anunciou com a fisionomia grave. Agora 
temos três espingardas e bastante pólvora e chumbo. 

Não sabia qual seria o meu papel, se iria na patrulha guer
reira, ou se ficaria na retaguarda protegendo as mulheres e 

• crianças. 
Para o alívio geral, nessa mesma noite, os desaparecidos che

garam carregados de caça de muitas qualidades. Logo foram 
inteirados das novidades sensacionais. Iad, porém, não se mos
trou muito assustado. Opinou, levianamente, terem-nos enga
nado os rapazes. Eu também não sabia mais o que pensar sôbre 
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o caso. ·Tinham-nos os rapazes, por acaso, pregado uma peça, ou 
foram vítimas de sua própria fantasia? Queriam causar sensa
ção, ou estavam procurando um pretexto para abandonar a tribo 
definitivamente e ir para São Luís, com os brancos? 

Waitó ficou preocupado. Tôdas as noites dava uns tiros na 
praça, acompanhado pela gritaria da molecada e latidos dos 
cães. Depois de alguns dias, julgou não haver mais perigo, por 
esta vez. Com certeza, os Hamno observaram nas plantações 
não serem as árvores mais cortadas da maneira antiga, com 
machados de pedra, mas com ferramentas desconhecidas para 
êles. Sem dúvida, os vizinhos selvagens perceberam não mais 
viverem. aqui os ingênuos Tupari de outros tempos. Então, 
quando ouviram os tiros de espingarda, ficaram tão apavorados 
que nunca mais terão coragem d.e se aproximar da maloca. 

Surgiu-me, então, uma nova preocupação. Será que os Tu
pari deixariam as mulheres e crianças expostas ao perigo para 
carregarem minha bagagem até São Luís? Talvez fôsse obri
gado a passar na maloca tôda a ·estação chuvosa, até que o ca
cique julgasse estar a ameaça do este inteiramente superada. 

Na possibilidade de os caçadores de cabeça atacarem a ma
loca em hordas inteiras nem ousava pensar. Só durante os so
nhos inquietos é que via minha cabeça fervendo no meio de 
amendoins e raízes e uma horrível bruxa escarafunchando im-. ' paciente, o meu crânio, com um colherão, para ver se não es-
tava ainda cozido bastante para ser comido. 

Pela primeira vez, não vi levantar-se o sol sôbre a maloca dos 
Tupari. A chuva principiara. Incessantemente, caíam finos pin
gos de água. Waitó, então, marcou a data para a semeadura dos 
primeiros grãos de milho. Comecei a sentir novas esperanças 
de estarem te~minando os meus dias entre os Tupari. Simultâ
neamente, senti uma vaga sensação de pesar. Nunca supu
sera que êstes homens nus, a princípio completamente estra
nhos e muitas vêzes desagradáveis, no correr dos meses se 
transformassem em bons e fiéis amigos. Não houve uma pessoa 
em tôda a tribo que não me oferecesse, nos momentos de fo
me, uma raiz assada, um mamão, ou uma cuia de chicha, com 
uma amável saudação. Todos, de sua maneira, preocuparam-se 
com o meu bem-estar e todos sentiam ter eu ficado lhes que
rendo bem. Durante todo êsse tempo, nasceram crianças, outras 
aprenderam a andar sob os meus olhos e carreguei-as às costas. 
Só dois ou três ainda tinham mêdo da minha barba. Os outros 
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não faziam cerimônia em puxá-la e todos me chamavam con
fiantes, de vovô, ou de "toto amsi-tan", vovô de nariz comprido. 

Sem perceber, identificara-me com a vida e as ocupações da 
tribo. Os índios se acostumaram a mim e eu a êles. E, apesar 
de muitas atribulações, parecia-me que aquela vida ia conti
nuar para sempre. 

Desde que !dum voltara de São Luís, trazendo consigo um 
bafejo da civilização, é que percebi quantos pequenos costumes 
já havia tomado dos Tupari. Não inclinava mais a cabeça para 
dizer sim, mas, como êles, puxava o ar profundamente pela bô
ca com o ruído característico. Não mastigava mais com a bôca 
fechada, como fôra ensinado quando menino, mas comia com 
ela escancarada, pois, na floresta, só os macacos comem com a 
bôca fechada, porque temem perder um bocado. Depois de co
mer, arrotava com a maior naturalidade, para mostrar estar 
inteiramente satisfeito. Pareciam-me as coisas mais naturais do 
mundo, comer com os índios na mesma panela e beber nas suas 
cabaças sujas. 

Nas nossas refeições em conjunto, sem a menor cerimônia, 
o tuxaua tomava a minha colher para saborear também um 
bocadinho do meu prato. Já há muito me desacostumara a co
locar a mão na bôca quando tossia ou bocejava. Se sentia al
gum mau cheiro, pigarreava e cuspia como os índios. As for
mas de cumprimento também se me tornaram costumeiras, 
e eu tinha adquirido muitos outros hábitos quase sem perce
bê-lo. Tudo isso fazia diminuir cada vez mais a diferença entre 
mim e meus companheiros ou pelo menos deixava-me es
quecê-la. 

Os objetos estranhos da minha bagagem não causavam mais 
sensação. Só ainda não se tinham habituado à máquina foto
gráfica. Era-lhes ainda desagradável deixar-se fotografar. Ha
viam colado inúmeras vêzes o ouvido ao meu relógio para ou
vir o tique-taque. O objeto predileto de Waitó era, sem dúvida, 
a minha lanterna elétrica. Achei melhor escondê-la durante 
as festas, pois dava-lhe um prazer imenso acendê-la nos olhos 
dos dorminhocos e bêbedos, ou procurar nas cercanias da choça 
se não havia algum par amoroso escondido na escuridão. Quan
do, porém, uma vez tive de desmontar a lanterna, até as velhas 
encarquilhadas acudiram correndo para ver como eu fazia e 
tive de parafusar e desparafusar vêzes sem fim. 

O aparelho de rádio parecia-lhes maravilhoso. Tentei, o quan-
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to pude, esclarecer-lhes donde e como vinha a música e a fala 
ao aparelho. Mas, ainda depois de meses, um rapaz me per
guntou em que válvula estava sentada a môça que cantava tão 
bem, em qual os músicos e em qual o homem de voz grossa. 
Uma velha exprimiu seu assombro, com a seguinte expressão: 

- Kire-um-en! Vocês não são mesmo gente. 
Mais tarde, porém, os Tupari acharam que, comparado com 

os feitos dos seus pajés, o rádio não era, enfim, grande coisa, 
pois as almas dos pajés não empreendiam, durante seus sonhos 
e durante as sessões de cheirar angico, viagens imensas, então 
não ouviam as vozes dos espíritos celestes e as almas dos mor
tos, sem auxílio de aparelho algum? Mas a serventia da escrita 
é que os índios não podiam conceber. Para que passar horas 
inteiras a rabiscar papel com traços desiguais, tão feios, para 
baixo e para cima? Se ao menos decorasse as f ôlhas brancas 
com belas linhas em ziguezague sem aquêles feios talos e laços! 

Espantosos êstes Tárüpa ! Até o cabelo repartido de lado. 
Numa véspera de festa, quando estava sentado, com a família 
do tuxaua em frente da choça, sem pensar em nada de mal, 
Kamatsuka começou a me olhar atentamente. Tinha acabado 
de arrancar as sobrancelhas e os cabelos das têmporas de Ton
ga, com uma fibra torcida. Depois, disse-me ser a minha vez. 
Queria me arrancar as sobrancelhas e os cabelos das têmporas 
e também a barba. 

- Karampod-um-en! Você não é um velho avô! 
Opus-me energicamente, mas a teimosa mulher do cacique 

não me deixou escapar sem, ao menos, ter conseguido uma 
coisa. Repartiu-me o cabelo no meio sem se importar com os 
meus gestos de defesa. 

- Você não vê que o nariz está no meio? disse-me, passando 
a mão pelo meu nariz, até a nova linha do repartido. É assim 
que também o cabelo tem de ser dividido, ouviu? 

Finalmente, chegou o dia da grande semeadura de milho. 
Tôda a tribo foi mobilizada. Desde manhã cedinho, o tuxaua 
serviu chicha fresca ao seu pessoal, para lhes dar ânimo para 
o trabalho. Os homens iam na frente fazendo buracos no chão 
amolecido pelas últimas chuvas, com varas longas, em tôda 
a extensão do campo repleto de tocos carbonizados. As mulhe
res seguiam atrás, jogando grãos de milho dentro dos buracos 
e, depois, cobriam-nos, empurrando com o pé, um punhado de 
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terra por cima. W aitó inspecionava o serviço. Exigia atenção 
dos rapazes e verificava, aqui e ali, se todos os buracos haviam 
recebido as sementes necessárias. 

Ao meio-dia, o trabalho terminou. O cacique, seus subordi
nados e o pessoal da choça vizinha se reuniram diante das cho
ças para trocarem, festivamente entre si, amendoim, e aipim. 
Até a noite, as meninas e mulheres dançaram e cantaram sob 
a luz do luar. Os homens se estiraram nas rêdes para dormir. 

Também terminaram a semeadura das outras roças, nesses 
dias. Numa manhã os homens foram para a floresta com arco, 
flecha, machado ao ombro e uma garrafa de cabaça. A caça 
nã.o interessava muito nesse dia. Cada homem voltou com uma 
cuia de mel. Deram às mulheres e crianças os favos com as 
larvas. Para si, guardaram o mel que misturaram com água. 

Quando o sol sumiu no horizonte, levaram a bebida doce 
para fora de casa e colocaram as panelas em longas filas. N e
nhuma mulher apareceu i1a praça. Com alegre conversa e gra
cejos bebêram até se saciarem e vomitaram, em seguida, para 
se aliviarem. 

Beber água misturada com mel era um ·costume antigo, disse
me W aitó, querendo ouvir que era uma prática muito bonita. 

- Antigamente, dançávamos à tarde e durante a noite tôda 
enquanto bebíamos. Os jovens de agora não querem mais dan
çar, nem fazer )enfeites de penas, continuou triste. As visitas aos 
brancos e índios civilizados de São Luís não ficaram sem in
fluência sôbre os usos dos Tupari. Mesmo nestas longínquas 
paragens, a monotonia da vida na cidadezinha dos seringueiros 
do Rio Branco operava seus efeitos. Ali não havia cultura, mas 
cobiça de enriquecer o mais depressa possível, ou vegetar in
frutiferamente. Os brancos nada mais tinham a dar aos índios, 
senão um machado, uma faca e casualmente unia camisa ou 
calça. Mas desviavam-nos insensivelmente dos costumes cheios 
de bom senso que os velhos lhes haviam herdado. Muitos Tupa
ri viam o perigo do contato com os civilizados. Os moços, po
rém, sonhavam com calças, camisas, pólvora, chumbo, sal e 
açúcar dos Tárüpa e sabe lá Deus o que mais os visitantes ainda 
encontrarão naquelas florestas virgens, daqui a dez ou vinte 
anos. 

Todo milho fôra semeado. Não se falava mais dos Hamno, os 
terríveis devoradores de cabeças. Perguntei, então, mais uma 
vez, ao tuxaua, quando nós poderíamos, finalmente,-partir para 
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São Luís. As mulheres já haviam colhido uma montanha de 
aipim e inhame e as festanças pareciam ir recomeçar. 

- Primeiro, vamos beber a minha chicha, dançar e cantar, 
respondeu-me Waitó. Depois, as mulheres vão colhêr aipim do 
campo de Iad, beberemos dessa chicha, dançaremos e cantare
mos, mais uma vez. Quando acabar a bebida, então, iremos 
para São Luís. _ 

Já me acostumara a não contradizer o tuxaua. Assim, re
signei-me às suas últimas ordens, embora temesse que a es
tação dq.s chuvas começasse nos próximos dias, com tôda sua 

• puJança. 
Mais duas festas de chicha! O que queria dizer: três dias de 

fabricação, três dias de bebedeira, depois, mais três dias de fa
bricação e mais três de bebedeira. 

Eu tinha, pois, quase duas semanas ainda diante de mim. As
sim sendo, tinha tempo suficiente para resolver o que eu queria 
trocar com os Tupari para levar para a Suíça. Nos meus sacos e 
caixas e no jirau de provisões ajuntavam-se lembranças e 
miudezas: arcos, flechas, espadas, um machado de pedra e ou
tras ferramentas estranhas de ossos e de dentes de roedores e 
caracóis, além disso, brocas para fazer fogo, agulhas de ma
deira de palmeira e de ossos de macacos, bonitos pentes, colhe
res de cascas de frutas, colherões, banquinhos esculpidos, rêdes, 
balaios, bôlsas de trabalho, enfeites de tôda espécie, instrumen
tos de sôpro e assobios de osso. 

Os objetos feitos pelos Tupari com esmêro especial ou com 
os quais haviam trabalhado muito, êles não deram antes de 
comer com gestos cerimoniosos o seu "alento", conforme di
ziam. O seu alento entrara durante longo tempo nesses objetos, 
e eu não podia, de modo nenhum, levá-lo comigo, mas êles ti
nham de retomá-lo com gesticulações mágicas. 

Muitos dêles achavam difícil entregar seus pertences. Os pa
jés, especialmente, separavam-se com o coração pesado dos tras
tes que haviam usado durante as cerimônias de feitiçarias. To
dos, porém, receberam um preço de troca adequado e se mos
traram satisfeitos com o negócio. 

Para outro assunto também tive ainda uma última oportu
nidade. Eu pude continuar a indagar cautelosamente sôbre os 
espíritos que povoam o céu dos Tupari e pelo aparecimento da 
humanidade, segundo a crença indígena. Assim, vim a saber 
ainda de muitas crendices espantosas. 
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OS ESPíRITOS CELESTES E A ORIGEM 

DA HUMANIDADE 

DONDE V~M AS CRIANCINHAS 

UMA DESPEDIDA ENTRISTECEDORA 

"Antigamente, a terra não era povoada e no céu não havia ne
nh~ Kiad-.pod. Ha~ia somente um grande bloco de pedra, lin
do, !1so e brilhante. Esse bloco era, porém, uma mulher. Um dia 
abriu-se ao meio e, entre torrentes de sangue, deu à luz um 
homem. Era Waledjád. Mais uma vez, fendeu-se o bloco e nas
c~u um outro homem. Chamou-se Wab. Ambos eram pajés. Não 
tinham mulher, por isso cada qual fabricou para si um machado 
de pedra e derrubaram duas árvores. Depois mataram um aguti, 
arrancara1?1-lhe os dentes da frente e, com isso, esculpiram uma 
companheira para cada um dêles. 

Assim, nasceram também os outros pajés primitivos, os Wa
moa-pod, uns da terra, outros das águas. 

Waledjád era muito mau. Zangava-se constantemente e cada· 
vez que ficava bravo, chovia copiosamente. Assim, inundou tô
da a terr~, mo~rendo afogados muitos Wamoa-pod. Os sobrevi
ve~t~s. nao sabiam c?mo se livrar de Waledjád. Um dos pajés 
p71mitivos, Arkoanyo, escondeu-se em cima de uma árvore e 
p~gou cêr~ de abelha líquida sôbre Waledjád que passava por 
ba~o. A ?era lhe grudou os olhos, ventas e dedos. Assim, não 
po~ia ma!s causar dano algum. Queriam levá-lo para longe e 
mu1tos .passaros tentaram carregá-lo pelos ares, mas eram to
dos mu~t? pequenos. Por fim, apareceu um pássaro grande que 
era suficientemente forte para levantá-lo e levá-lo para longe. 
Pegou Waledjád e voou com êle longe para o norte. Ali o pás
saro o a~andonou e lá êle vive até hoje, numa choça d~ pedra. 
Quando ele se zanga, chove aqui em nossa terra. 

Um outro mau pajé, chamava-se Aunyain-á. Seus dentes 
eram grandes como as prêsas de uma queixada. Tinha 0 mau 
costume de comer os filhos de seus vizinhos. Êstes finalmente 
resolveram fugir dêste demônio e abandonar a te~ra. Um dia: 
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Aunyain-á foi à floresta para caçar mutuns. Então êles subiram 
num cipó muito alto que pendia do céu, até a terra. Naquele 
tempo, o céu não estava tão alto como hoje, mas estava pend~
rado pertinho da terra. 

Quando Aunyain-á voltou da caçada, não achou mais os vi
zinhos. Perguntou a um papagaio para onde haviam ido. O pa
pagaio mandou-o ir ao rio, mas lá, Aunyain-á não encontrou 
pegadas na areia. Então o papagaio deu uma gargalhada, di
zendo que todos os vizinhos haviam subido para o céu. Au
nyain-á ficou furioso e quis matar o papagaio, mas não lhe acer
tou a flechada. 

Aunyain-á começou a trepar no cipó para agarrar os fugiti
vos. O papagaio voou depressa para cima· e começou a bicar o 
cipó que se partiu. Aunyain-á foi arremessado para a terra e 
ficou estraçalhado. De seus braços e pernas nasceram os jaca
rés e iguanos; de seus dedos e artelhos os lagartos de tôda 
espécie. O resto foi devorado pelos urubus. Desde aquêle tempo, 
os pajés primitivos moram lá no céu. São os Kiad-pod. Alguns 
ficaram na terra, mas moram longe daqui. 

Muitos dêstes Kiad-pod parecem gente, mas sempre têm suas 
peculiaridades. Um fala pelo nariz, outro tem a bôca torta e um 
terceiro, Wamóa-togá-togá, tem um umbigo do comprimento de 
um palmo. Nenhum dêles tem cabelo na parte posterior da ca
beça. 

Nesse céu, existem também pajés primitivos com corpo de 
bicho. Há um macaco-prego, um macaco prêto, um guariba e 
muitos outros que também são verdadeiros feiticeiros. 

Sabem falar e cantar como gente. Quando nossos pajés chei
ram tabaco e angico aqui na maloca, então o pó voa para o 
nariz dos macacos do céu. Êles espirram e vêm do céu até a 
terra, para tomar parte nas cerimônias ·de W aitó. 

As pessoas comuns não enxergam êsses habitantes do céu. 
Só os pajés se comunicam com êles durante as evocações. En
tão, os Kiad-pod entram na maloca e a alma de nossos pajés vai 
para o céu e peregrina pelas regiões mais longínquas da terra. 
Lá recebem dos espíritos grãos amarelos misteriosos, o Pagab. 
Com o Pagab, os pajés podem enfeitiçar e matar seus inimigos. 

W aitó deu-me, como lembrança, alguns dêstes grãos doura
dos. Um dia, chamou-me ao seu canto, com expressão muito 
séria. Pegou um grande canudo que servia para guardar flechas, 
enfeites e outros objetos preciosos e tirou dali os grãos mágicos. 
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Ao inicia r a ceri1nônia de evocacão 
' dos espíritos, os feiticeiros · sop ram no 

nariz um do outro o pó narcotizante. 

Os fei ticeiros acornpanha1n , a tentos, 
o co1nportamen to dos esp íritos. 

Para o trato com os espíritos, o cacique 
\Vaitó, que é também o feiticeiro principal, 
usa o maracá rnágico, que é indispensável. 

As ahnas dos feiticeiros mortos são 
regaladas co1n cerveja de milho. 



À esquerda: Dois troncos de árvores, deitados de través no Rio Branco, formam uma ponte 
natural. Mas as mulheres tê1n mêdo das águas escuras. Con10 legítimos cavalheiros que são, 
os Tupari constroem ligeiro um corrimão, atando cipós e varas. _ 

À direita: Chegada aos Arikapu. Os ~fupari ficam acocorados diante da choça, até que o 
capitão Aihé troque umas palavras de saudação com cada um. 

• 

• 
•• 

- Os Tupari todos e os Arikapu, Jabuti, Wayoró, Makuráp 
e Aruá têm um mêdo sagrado disto ... o pajé retirou do invólu
cro de palha de milho uns grãozinhos amarelados, semelhantes 
a goma copal. Contou-me, com voz grave, de quais espíritos re
cebera cada um dêstes grãos, durante seus contatos misteriosos 
com o além. Sabia cantar a cantiga predileta de cada um dêstes 
entes, pois não são só os homens e os Pabid que sabem cantar, 
mas também os Kiad-pod e também os macacos, jacarés, tatus 
e aves. Êle, W aitó, os escutou atento, nas viagens que sua alma 
fêz, durante as cerimônias mágicas, pelo universo. 

O generoso pajé superior deu-me, também, pedacinhos de 
urucu vermelho. Tinham sido trazidos numa noite, do fim do 
mundo, onde um casal solitário de pajés primitivos possuía uma 
grande plantação de urucu e preparava a tinta em panelões. 

O aparecimento da humanidade sôbre a terra era, também, 
explicado pelos Tupari da seguinte maneira: 

- Há muito tempo, não existiam na terra nem Tuparis nem 
qualquer outra pessoa. Nossos antepassados viviam debaixo da 
terra, onde o sol nunca aparece. Sentiam muita fome, pois não 
tinham de comer senão frutos da palmeira. Uma noite, desco
briram um buraco na terra e saíram para fora. A saída não fi
cava longe da choça dos antigos pajés Eroté e Towapod. Acha
ram ali as plantações de amendoim e milho dos pajés. Comeram 
bastante e, pela manhã, sumiram, outra vez, pelo buraco, escon
dido entre pedras. Assim fizeram noite após noite. Eroté e 
Towapod pensaram serem agutis que roubavam suas planta
ções, mas uma manhã descobriram sinais dos homens e acha
ram o buraco por onde êles saíam para fora. Levantaram a pe
dra que cobria a saída e com uma vara comprida remexeram 
dentro do buraco. Os homens começaram a sair para fora, aos 
borbotões, até que os pajés tamparam o buraco outra vez. 

Os homens eram, então, horrendos. Tinham prêsas compridas 
como o porco do mato e membranas entre os dedos e artelhos 
como os patos. Eroté e Towapod quebraram-lhes as prêsas e 
formaram-lhes as mãos e os pés. Desde então, os homens não 
têm mais prêsas pontudas, nem membranas natatórias, mas den
tes bonitos, dedos e artelhos . 

Muita gente ficou dentro da terra. Chamam-se Kinno e vi
vem lá até hoje. Quando tôda gente da terra morrer, então os 
Kinno sairão do solo e virão morar aqui em cima. 
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As pessoas tiradas da terra por Eroté não ficaram vivendo 
tôdas no mesmo lugar. Nós, Tupari, ficamos aqui, os outros emi
graram para longe, por to~os os l~dos. Sã~ os nossos vizinhos, 
os Arikapu, J abuti, Makurap, Arua e as tribos restantes. 

Os brasileiros, bolivianos, americanos, alemães e a tribo de 
seus pais, os suíços, também saíram daqui e, há muito tempo, 
emigraram para outras regiões, porque havia muita gente junta. 
Assim concluiu Waitó, ajuntando, com tôda simplicidade, seus 
novos conhecimentos geográficos à sua visão intuitiva do mun
do. Nos meses passados não perdia uma oportunidade de es
cutar a música e vozes desconhecidas emitidas pelo rádio. Or
denara-me mesmo, muitas vêzes, ir buscar o aparelho. "Abt
si-emae-iab", dizia êle "o receptáculo da voz de seu pai". Ten
tei explicar-lhe não estarem os artistas dentro da caixa, mas 
virem suas vozes de malocas longínquas de tribos estrangeiras, 
onde as pessoas conversavam, cantavam e mesmo bebiam e dan
çavam. Desde então, cada vez que ouvia uma irradiação, W aitó 
queria saber o nome da tribo desconhecid~ que falaya e tocava 
música, em que direção morava e qual ficava mais perto ou 
mais longe. 

Meus esclarecimentos sempre o deixavam em profundos pen
samentos. Então, não era êle o grande pajé, cuja alma voejava 
durante as cerimônias e em sonhos por todo o universo, até o 
fim do mundo? Como era possível ainda não ter visto tais po
vos? Como explicaria sua ignorância à sua tribo? Meu rádio 
lançou a dúvida sôbre suas peregrinações misteriosas. Não sa
bia como o inteligente cacique ia sair desta dificuldade. 

Fiquei, pois, sabendo como se dera o estabelecim:nt~ da hu
manidade na terra e como adquirimos a nossa aparenc1a atual: 
ambas as coisas devíamos agradecer a Eroté e Towapod, os 
dois pajés celestes. E segundo ª. idéia dos ~pari? até. hoje, a 
procriação dos homens não era feita de maneira mu:_to dif ere~te. 

Claro que os Tupari sabem muito bem donde vem _as :riai:
cinhas. Mas acham que isso não é tudo. Uma mulher nao ficaria 
grávida, se um dos pajés, Antaba ou Kolübé, aproveitando-se 
da escuridão da noite, não viesse a ela e lhe trouxesse uma 
criança. Esta criança cresce da carne dos dois ,~iad-pod ,e tem, 
mais ou menos, um palmo de tamanho. Os esp1r1tos do ceu, de
pois de desprendê-la de seu própr.io corp~,. apro:cimam-se de 
uma mulher adormecida e, por meio de fe1t1ços, introduzem o 
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entezinho em seu seio. Aí êle cresce, torna-se grande e vem 
finalmente ao mundo. Se os pajés celestes não querem trazer 
uma criança a uma mulher, ela nunca terá filhos. 

Ouvia horas a fio as histórias dos índios, procurava sempre 
levar a conversa para o mundo misterioso dos espíritos e per
guntava, perguntava ... 

Assim, o esperado dia da partida chegou muito mais depressa 
do que imaginava. A chicha de Iad estava no fim. Era já a ter
ceira manhã de festança. Waitó foi buscar-me com o facão nas -ma os. 

- Vamos à roça de aipim, arrancar mato. 
- Vá, pois, sossegado, respondi, preciso arrumar minha ba-_ 

gagem. r 1 

Logo percebi ter dado uma resposta errada. 
- Quando o sol estiver a pique, você poderá arrumar as 

coisas, foi a resposta de Waitó, agora vamos trabalhar. 
Sua expressão não dava margem a uma recusa. Acompanha

dos de alguns homens e meninos, fomos para o campo e traba
lhamos tôda manhã. Os pés de aipim plantados há algumas 
semanas, alcançavam a altura de nossos joelhos. O mato, po
rém, não ficara para trás e muitos tocos de árvores abatidas 
estavam brotando outra vez, como se quisessem, num ano, su
focar tôda a plantação que nos havia custado tanto suor. 

Afinal o tuxaua deu ordem de parar. Mandou embora seus 
ajudantes e levou-me através do campo, pela floresta adentro, 
até a nova roça onde, há pouco tempo, havíamos semeado o 
milho. 

Waitó contemplou o lugar, aflito. A chuva esperada não 
viera. Só nos pontos sombreados o campo estava verde claro. 
Onde, porém, batia o sol, os grãos haviam brotado, mas as 
plantinhas foram queimadas, antes que pudessem botar raízes 
fortes. Waitó voltou pensativo à choça e foi logo beber chicha. 

Anoiteceu. Minha última noite entre os índios Tupari. A es
curidão tomou conta de tudo. Quase tôdas as jarras de chicha 
estavam vazias. Homens e mulheres dormiam nas rêdes. Só os 
meninos dançavam comigo, incansáveis, dentro da casa. Pela 
última vez, cantamos as cantigas de dança, cujo sentido eu mal 
compreendia, na maior parte, mas que se me haviam tornado 
familiares nestes longos meses. Tinha o coração apertado e bem 
que sentia vontade de chorar. · 

215 

• 

' 



Os meninos perceberam o que me ia na alma. Ficaram quie
tos. Calados, sentaram-se perto de mim, guardando seus pró
prios pensamentos. Deitei-me na rêde e dormi apenas algumas 
poucas horas. Acordei, pela manhã, com uma sensação melan
cólica. 

Assim que rompeu a manhã, a jovem Watsüraitá, mulher 
de Kumbiri, veio trazer-me uma cuia de .. saborosa chicha de 
inhame fresca que ela havia cozinhado, moído e coado, durante 
a noite, com as avós de seu marido. 

Foi a última refeição servida pelas mulheres Tupari. Retirei 
a bôrra nutritiva da cuia, lambi os dedos e fui levar minha ba
gagem para fora. Devia ser acompanhado por uns vinte homens 
e meninos. Êles ainda não tinham decidido quem queria ir ou 
preferia ficar. 

O cacique achegou-se com expressão triste. 
-- Não posso ir a São Luís. Preciso ficar aqui, disse-me, fa

zendo uma longa explicação. O milho semeado estava queimado 
e tinha de ser replantado. Não o fizesse êle mesmo, nunca o fa
riam e daí não haveria mais milho para a chicha de sua gente. 
A roça de aipim estava coberta de ervas daninhas, precisando 
ser capinada. Além disso, sua mulher Apinuitsa pedira-lhe para 
ir buscar fibras de palmeira dos campos distantes. Queria fazer 
uma nova bôlsa em substituição à velha que me havia vendido. 
Pois uma mulher Tupari sem bôlsa é como um soldado sem 
armas. A decisão do tuxaua não podia ser contrariada. Seu 
dever de cacique e pai de família vinha em primeiro lugar. 

Assim, deu-me as últimas advertências: não devia esquecer
me de voltar logo depois de ter visitado minha família. Êle não 
iria mudar a morada dos Tupari tão logo. Aqui o solo era bom, 
não havia carapanãs e morria pouca gente. Não ficavam longe 
daqui as florestas cheias de boas palmeiras fornecedoras de 
fibras e árvores resinosas. Mudar mais para o norte não con
vinha, pois lá viviam os ferozes Hamno. Assim eu poderia 
achá-lo fàcilmente, caso voltasse. 

Deu-me, também, muitas incumbências ao "Alemão", Sr. 
Angele. Devia-lhe dizer que êle, Waitó, gostaria muito de ir a 
São Luís para trabalhar, mas tinha muito o que fazer nas suas 
próprias plantações. E, por fim, não me devia esquecer de lhe 
mandar a enxada prometida e uma barra de sabão. Podia en
tregar ambas ao seu irmão Iad. 
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Quando o sol apareceu na orlâ da floresta, os homens se reu
niram na praça para repartirem os fardos. Desatei minha rêde. 
Era um ato simbólico, pelo qual as mulheres e crianças estavam 
esper.ando. Colocaram-se ao redor do lugar onde estivera pen
durada minha rêde. Olhei o canto, pareceu-me vazio e triste. 

Kamatsuka, a mulher do cacique, e Tonga vieram até mim . 
- Tire a camisa, ordenou Kamatsuka. Olhei-a estupefato. 

Será que quer ela guardar minha camisa, como lembrança? 
- Sim, tire a camisa! ordenou enérgica e puxou a manga. 

Percebi ter ela algum intento especial e obedeci à índia auto
ritária. Sem demora, as duas mulheres começaram a me esfre
gar a cabeça, rosto, costas nuas, peito e braços, com ambas 
as mãos, com gestos esquisitos e movimento de deglutição, se
melhantes aos que os homens fizeram quando estavam me ven
dendo seus objetos. 

Kamatsuka observou meu rosto espantado. 
- Cozinhamos para você, e lhe demos de comer. Agora pre

cisamos comer outra vez o nosso alento que está dentro de você. 
Continuaram, por algum tempo ainda, naquela estranha -ocupaçao. n 
Não satisfeitas, algumas mães trouxeram-me os filhos, di

zendo-me pqra comer de dentro dêles o meu alento. 
- Você brincou com êles e os carregou! 
Por isso, não devia partir sem retirar de dentro dêles o meu 

sôpro que entrara nas crianças e fazê-lo voltar para mim pois, 
mais tarde, poderia me fazer falta. 

Lembrei-me que Tonga, a prima do tuxaua, não me pedira 
nenhum presente nem me propusera qualquer troca. É verdade 
ser-me difícil esquecer de muita dor de cabeça que me dera 
com seu cortejar incrivelmente perseverante. Mas, apesar de 
tudo, era uma boa alma e muito fizera pelo meu bem-estar. 
Queria dar-lhe, pois, à despedida, uma pequena lembrança. 

- O que voce quer aas minnas coisas l perguntei-111e, um 
espelho, um pente ou o quê? 

'Tonga olhou-me com seus olhos vesgos e respondeu-me bai
xinho: 

- Para que você quer dar-me alguma coisa? Você vai em
bora e eu vou morrer aqui. 

Não acreditei nos meus ouvidos. Poderia uma índia nua uma 
"selvagem" dizer uma frase tão comovente? ' 

- Kadke? o que você disse? balbuciei comovido. 
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Respondeu as mesmas palavras - Etera-ne-ke-en - unen 
weparoara-ko-on hare. Você vai embora e eu vou morrer aqui. .. 

As mulheres puseram-se a aconselhá-la. Em primeiro lugar, 
estava sua amiga Kamatsuka. Bem podia imaginar o que signi
ficava o palavreado febril: não seja bôba, aproveite a oportu
nidade - e outros conselhos semelhantes. Acanhada, Tonga se 
aproximou de mim, sem me olhar, disse, tímida, desejar um 
pente. Dei-lhe o pente. As mulheres examinaram o objeto de
monstrando alto sua admiração e cochicharam mais com Tonga. 
Passado um momento, volveu-se com um segundo pedido: gos
taria muito de ganhar um espelhinho. Dei-lhe também o espe
lho. Ela entregou-me, em troca, o seu colar, um cordel simples, 
onde enfiara sementes brancas, vermelhas e pretas. 

Foi meu último negócio. 
Meus carregadores iam desaparecendo, um após outro, na 

floresta, cada qual com um fardo e a rêde enrolada às costas. 
Dirigi-me ao tuxaua e estendi-lhe a mão. Vestira, outra vez, 
para a despedida a calça e camisa e colocara o velho chapéu 
de fêltro na cabeça. Os outros Tupari estavam também espe
rando eu me despedir dêles. O velho Walete ensinou-me minu
ciosamente como devia soprar na corneta de cabaça, de mais 
de um metro de comprimento, para anunciar a minha chegada 
à maloca de meus pais. 

Senti as lágrimas subirem-me aos olhos. Não fui capaz de 
balbuciar mais uma única palavra. Joguei a sacola de provisões 
para as costas e afastei-me depressa, atrás de meus companhei
ros de viagem. 

Quando cheguei à curva da picada, ouvi, atrás de mim, mui
tas vozes: 

- Francisco, Francisco ... 
Olhei para trás. Todos os Tupari estavam reunidos e acena

vam com as mãos, flechas, espadas, gritando alguma coisa de 
despedida. Acenei-lhes de volta, mas não me saiu um som da 
garganta. 

Virei-me depressa e marchei atrás dos meus companheiros. 
- Você vai embora e eu vou morrer aqui, soou, ainda por 

muito tempo, nos meus ouvidos. 
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O CAMINHO DE VOLTA 

Zurique, setembro de 1949: 
Faz já quase um ano que deixei a maloca dos Tupari. 
Por nove dias caminhamos pela floresta virgem, caçando e 

colecionando, pdusamos nos Arikapu e J abuti ou pernoita~os 
em plena floresta, sob o céu abe~to. Enc~~tramo-nos tambel? 
com Ton1ás Antônio. O velho cacique, paJe e envenenador, ti
nha vencido a doença. Ficamos dois dias em sua casa. Suas mu
lheres fabricaram umas jarras de chicha e Tomás Antônio me 
fêz mostrar tudo o que trouxera dos Tupari. Era, realmente, 
um bom conhecedor de armas. Não era à toa que diziam ter 
êle, há poucos anos, liquidado quase todos os homens da choça 
de seu vizinho Tababá, numa luta de guerrilha traiçoeira e 
cruel. 

No último dia de marcha, juntaram-se a nós alguns serin
gueiros, entre os quais estava o André, o perigoso massacrador. 
Causou-lhes grande prazer reunirem-se a nós. Para anuncia
rem condignamente o meu regresso à civilização, todos carre
garam as espingardas. Quando saímos da floresta em fila de 
ganso e, entrando na clareira, avistamos as casas de São Luís, 
ribombou uma fuzilaria ensurdecedora das armas de caça e 
revólveres. 

Não foram só os habitantes do acampamento a virem nos 
saudar. Diante da casa de administração estava também o pro
prietário destas imensas florestas, pequeno, magro, como o co
nhecera em Guajará. Em sua missão de chefe de polícia do 
Alto Guaporé, o "Velho" chegara com dois soldados, para tra
tar da ordem também em sua propriedade. 

Dois dos três componentes desta missão, porém, já estavam 
inválidos: o chefe e um soldado que tinham no rio pisado numa 
arraia - um não podia mais dar um passo com seu pé inchado 
e o outro nem podia calçar o sapato. Assim, tornara-se extre
mamente difícil a perseguição de dois malfeitores fugitivos. 
Um dêles, um enorme negro, aprisionara uma indiazinha, amar
rara-a a uma árvore, estuprara-a e ainda por cima a açoitara 
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desapiedadamente. Assim se contava a história. Naturalmente, 
tôdas as mulheres de São Luís tremiam de pavor e n1al ousa
vam pôr o nariz para fora de casa. O outro, era um perigoso 
agitador. Há muito tempo agia entre os trabalhadores aconse
lhando-os a se revoltarem. Prometera mesmo uma espingarda 
a um índio Jabuti se êle matasse o Sr. Angele pelas costas. 

Os dois sujeitos não eram amigos. Porém, quando ouviram 
dizer que ia chegar a São Luís um destacamento policial, ajun
taram tudo que podiam carregar aos ombros e fugiram juntos. 

O Sr. R. tinha ainda a liquidar outros negócios, com alguns de 
seus empregados. Um roubara umas ninharias; outro seduzira 
uma menor; um terceiro foi surpreendido quando pretendia 
descer o rio com o saco às costas, sem haver saldado suas dí
vidas. A menor culpa dêstes pecadores era a de ter, leviana
mente, sacado alguns mil cruzeiros em mantimentos e, agora, 
em lugar de trabalhar pesadamente para pagar a dívida, leva
vam uma vida folgada. Nestas selvas, havia também comércio 
de mulheres e meninas. Impedir êsse crime era difícil, pois os 
próprios índios vendiam ocasionalmente suas filhas e irmãs aos 
seringueiros, por um machado, um terçado, ou uma espi11garda. 
Além do· mais, algumas destas mulheres pareciam sentir-se li
sonjeadas em serem negociadas pelos estrangeiros brancos e 
pretos e ir passando de mão em mão, como uma mercadoria . 
preciosa. 

Infrações dos regulamentos da colheita da seringa, calúnias, 
violação de domicílio, tentativa de extorsão e outros pequenos 
delitos semelhantes não podiam ser levados em conta. Do con
trário, quase tôda turma devia ser levada para a prisão de Gua
jará ou Pôrto Velho. Não admira, pois, achar o "Velho", que 
estava lá como queixoso e juiz criminal ao mesmo tempo, que 
teria feito .melhor se houvesse continuado a trabalhar no estilo 
antigo, modesto, como há anos, apenas com os índios e os em
pregados brancos indispensáveis. Ao invés disso havia deixado 
engodar-se pela prosperidade dos anos de guerra, sua proprie
dade rendosa inundar-se por uma horda de vagabundos que 
não só não lhe davam lucro, mas comiam muito, trabalhavam 
pouco e contaminavam, com sua preguiça, os índios antigamente 
trabalhadores e dóceis e ainda acima os instigavam aberta
n1ente contra o patrão. 

Muito mais do que os patifes brancos e negros, os inocentes 
Tupari se sentiram ameaçados com a presença da tropa policial, 
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gente da tribo dos '~soldados" que só sai à rua para prender, 
atormentar e 1natar o próximo. 

Mais um fato desgostou meus companheiros, à chegada ao 
acampamento. 

Com o "Velho" vieram do Guaporé dois remadores resfria
dos. De um dia para outro, metade dos Tupari jazia doente nas 
rêdes. Espirravam e tossiam sem cessar. Sentiam dores de ca
beça e no peito e tinham febre alta. Os índios doentes já viam 
aproximar-se a morte que, desta maneira, levara quase tôda 
a tribo. O acampamento dos índios parecia um hospital-barra
ca dos mais miseráveis. Pois os Tupari não possuíam camas, 
nem roupas, nem cobertas, nem mesmo o mais indispensável 
numa enfermaria, por mais pobre que seja. 

O Sr. Regino, velho amigo dos índios, fêz o que pôde para 
atender aos pacientes desnorteados e tratar dos casos mais gra
ves. Mandava cozinhar, d.iàriamente, uma infusão de casca de 
angico e fazia todos os Tupari, doentes ou não, tomarem uns go
les da poção horrivelmente amarga. Um pajé Arikapu que nos 
acompanhara, fêz tôdas as rezas imagináveis e eu, pelo meu 
lado, tentei a sorte com alguns comprimidos de cibazol e aspi
rina que ainda me restavam. Tínhamos, também, de impedir 
que os índios febris fôssem refrescar-se nas águas frias do ri
beirão. 

Desta maneira, não nos morreu nem um índio. Depois de 
quinze dias, o perigo passara e todos estavam sãos e salvos. Os 
Tupari, porém, queriam ir embora do acampamento dos bran
cos que, mais uma vez, se lhes apresentou como um foco de es
píritos maus e de moléstias temíveis. Queriam ficar três dias 
entre os Arikapu para cheirar tabaco e angico, botando fora, 
assim, todo catarro e voltarem sãos para junto de suas famílias 
que, lá no este, atrás de florestas e serras, esperavam aflitas 
pelos pais, irmãos e filhos. · 

Dei a cada um sua paga de carregador: uma faca, agulhas, 
linha, óleo perfumado pelo que tinh~m uma especial predile
ção e mais algumas coisas achadas nas minhas malas. Iad re
cebeu para levar ao irmão Waitó a enxada prometida e o sa
bão. Mandei também ao cacique Kuarumé uma boa enxada 
para que não ficasse atrás de seu colega. 

Despedimo-nos comovidos. Mais uma vez, fui exortado a 
voltar logo e os homens nus desapareceram com suas trouxas, 
pela floresta a dentro. , 
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Poucos dias depois, o destacamento policial partiu, em duas 
barcas pelo Rio Branco abaixo, levando uma coleção de acusa
dos. Não creio, porém, ter chegado um único prisioneiro diante 
do juiz. Parece uma particularidade do calor das florestas vir
gens perturbar a consciência dos seus habitantes, produzindo 
uma indulgência sem lirnites para as fraquezas humanas. O que 
é considerado crime em outras regiões, nestas selvas é o pão de 
cada dia. Assim sendo, mesmo a polícia esquece fàcilmente seus 
deveres mais importantes, ou os vê sob outra luz. Podem, é ver
dade, num momento de fúria, praticar brutalidades não conti
das nos regulamentos e nos códigos penais. Mas a vida leva-os 
muitas vêzes a fechar um, ou mesmo os dois olhos e deixar cor
rer o marfim. 

O "Velho", de improviso, pregou-me um susto. Foi só por 
êle que soube ser proibido pelas leis brasileiras a visita aos ín
dios nas florestas e que o violador desta determinação pode ser 
punido com três anos de cadeia. Todos os viajantes estrangei
ros, seringueiros ou estudiosos, são obrigados a ter uma permis
são especial do govêrno para penetrar naquelas florestas vir
gens, e mesmo assim só podem fazê-lo acompanhados por Uln 

funcionário do Serviço de Proteção aos índios. Em Guajará o 
Sr. R. mesmo me havia animado a visitar os Tu pari. Então, na 
volta, êle me esclareceu ter sido nomeado para a região do Gua
poré, há alguns meses, um novo Inspetor do Serviço. Êste novo 
Inspetor f ôra informado da minha viagem pelo Rio Branco e 
perguntara, várias vêzes, sôbre meus afazeres. 

Bonita história! Se o Sr. Inspetor quisesse proceder ao pé 
da letra, podia prender-me a qualquer momento, e confiscar 
meus bens e haveres. Daí, era uma vez meus arcos, flechas, fil
mes, diário! Era muito tarde para reflexões. Era tarde para 
acatar leis de cuja existência eu não tivera o menor conheci
mento e era cedo para arrancar os cabelos de desespêro. 

Em princípios de dezembro deixei o acampamento de borra
cha. Urn barco de carga levou a mim e minha bagagem e mais 
algumas toneladas de borracha, rio abaixo. Três dias antes do 
Natal alcançamos a embocadura. O Guaporé já estava alto, co
brindo as praias até quase o barranco. Pouco mudara no ran
cho do Amando. Sob o teto aberto, colocara um pequeno tabi
que, onde êle se balançava na rêde e depositara seus trastes. O 
bebêzinho já sabia andar e falar algumas palavras. Chorava 
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sem1::re ainda, por causa das picadas dos mosquitos e formigas 
de fogo. 

Fiquei muitos dias em casa do Amando. Passei com êle o Na
tal, Ano Novo e dia de Reis. Isto porque seu auxiliar, o Jordão, 
ou Toptõ, como era chamado pelos Tupari, seus irmãos de tri
bo, tagarelava comigo o dia inteiro e fiquei sabendo por êle 
muita coisa sôbre a qual Waitó e seu pessoal não me tinham 
esclarecido. 

Contou-me as histórias de amor e casamento de todos os 
membros da tribo no tempo em que estava lá. Sabia quais mu
lheres trocaram de marido, até que lhes nascera um filho e com 
isso fôra decidido para sempre o seu destino. Sabia, também, 
porque os homens batiam nas mulheres, ou porque as manda
vam embora. Relatou, também, uma porção de assassinatos, es
tigmatizou de calúnia infame o que certas pessoas maldosas ou 
tagarelas frívolas da tribo me segredaram sôbre algum vizinho 
não muito apreciado. Explicou-me o significado e origem de 
muitos nomes próprios. Também enriqueceu meu conhecimento 
sôbre os espíritos do céu, e sabia o porquê de muitas das rezas 
levadas a efeito pelos pajés e pelo seu tio Waitó. Em certo dia, 
numa conversa com Toptõ, perdemo-nos num beco sem saída. 
Isso acontecia sempre quando sua cabeça zunia pelas minhas 
muitas perguntas. Mas, não querendo deixar escapar a oportu
nidade, pratiquei um pouco a conversa em Tupari com pergun
tas e respostas que escrevia imediatamente no meu caderno de 
apontamentos. 

- Tupari-ne-en? foi uma de minhas perguntas tôlas de 
exercício. Você é Tupari? 

Então recebi uma resposta inesperada. Toptõ olhou-me des
denhoso, bateu no peito cheio de orgulho e respondeu: 

- Tupari um on! Wakaraü on! Não sou Tupari, sou Wa
k:araü ! 

Caí das nuvens. Como podia Toptõ, sobrinho carnal do ca
cique Tupari, Waitó, não ser também Tupari? Não lhe fiz se
grêdo da minha dúvida. 

Então ouvia pela primeira vez sôbre a "unificação" dos meus 
índios. Os chamados Tupari não eram, desde sempre, um povo 
único. Era no tempo dos avós e bisavós que várias tribos pe
quenas se uniram. Toptõ contava, sem vacilar, a origem de cada 
membro da tribo. Restou só um homem descendente de cada 
um dos Waikórotá, dos Aume e dos Mensiató. Cinco apenas 
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eram Tu pari puros. Os restantes, entre êles W aitó, Iad e êle, 
Toptõ, eram "W akaraü ! " 

- Os estranhos nos chamam Tupari porque não sabem, con
tinuou Toptõ desdenhoso. Mesmo a língua atual da tribo não 
era mais o antigo Tupari, mas as minorias adotaram a língua 
dos W akaraü. Ainda nos lembramos bem da língua das diver
sas tribos. Toptõ ensinou-me algumas palavras do verdadeiro 
Tu pari. 

Deveria eu rebatizar a tribo com seu verdadeiro nome de 
W akaraü? Não creio haver necessidade, pois os próprios Tu
pari, que não são Tupari, já se acostumaram a isso e não se 
mostram contrariados com o nome comum de todos. 

Para investigar devidamente o Amazonas ou mesmo só um 
~e seus afluentes é preciso gastar anos e anos. Não se pode 
ficar apenas numa aldeia, mas é necessário ter contatos pessoais 
com os habitantes das regiões, ir com êles trabalhar, caçar, pes
car, navegar pelos rios afora, vaguear com facão e espingarda 
através de matas e savanas e, à noite, sentar-se com êles ao pé 
do fogo e ouvir, atentamente, as suas narrativas. Quantos anos 
seriam necessários só para saber o. mais importante do Rio 
Guaporé? Fiquei seis meses enterrado naquele cantinho e o 
pedacinho de terra me abriu só uma pontinha de seus segredos. 
Seria necessária uma existência tôda... Eu, porém, tinha dado 
o basta ... 

Um negociante de borracha convidou-me para ir com êle em 
seu barco a motor, até sua casa na aldeia Costa-Marques. Esta 
vilazinha fica a meio caminho entre o Rio Branco e Guajará. 
Como. grande parte dos comerciantes e vendistas dêste rio, o 
negociante de borracha era grego. Em muitos anos de árdua 
luta, familiarizara-se com a terra e seus habitantes. Mas, não 
mostrava muita confiança nêles. Tôda vez que o barco atra
cava num acampamento qualquer, colocava o colt 38 no cinto 
e puxava a camisa um pouco por cima para que a arma não 
caísse muito na vista. 

No dia seguinte, chegou da vila boliviana Carmen um barco 
a remo, carregado de feijão, milho e fumo. 

Muitos barcos de carga são tripulados ainda com quatro ou 
mais remadores, pois são poucos os comerciantes que podem 
ter um motor, ou mesmo um pequeno vapor. O boliviano pron
tificou-se a me levar até Maré. Com o coração aos pulos, passei 
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pelo contrôle brasileiro do rio em "Forte Pfíncipe da Beira". 
Porém os guardas da fronteira eram cavalheiros e nem sequer 
olharam para o meu passaporte. Só então ssnti-me sossegado. 

A viagem sob a coberta de fôlhas de palrneira do barco não 
foi de todo confortável. Por três dias, os remadores suaram e 
por três dias e três noites fomos devorados pelos mosquitos. Re
petidas vêzes uma tempestade nos obrigava a tomar proteção 
nas margens, pois as ondas começaram a entrar no barco e os 
remadores não conseguiam vencer o vento. 

Finalmente, numa curva do rio, avistarnos as construções 
brancas e vermelhas de Moré. 

Com uma sensação de alívio, saltei em terra, onde fui rece
bido pela hospitaleira família Leigue que me acolheu como a 
um "desaparecido". Tudo estava como da primeira vez. Só ha
via uma pequena modificação na paisagem da vila. O Sr. Lei
gue tinha realizado seu velho sonho, construído uma sólida ca
pela, cuja tôrre sobrepujava de muito a pequena colônia. 

Em Moré, achei um barco a motor como :não podia desejar 
melhor. Pertencia a Don Carmelo Brückner, filho do velho 
turingiano que no ano passado f ôra o primeiro a chamar minha 
atenção_ para os "selvagens" do Rio Guaporé, Em cêrca de um 
dia e uma noite, navegamos pelo Guaporé, at~ a sua embocadu
ra pelo turvo e caudaloso Mamoré abaixo, até Guayaramerín. 

Eis-me outra vez de volta ao ponto donde s<:tÍra há dez meses, 
interrompendo minha viagem para a Suíça, ria minha ânsia de 
conhecer "índios de verdade". Aportei em Cochabamba, em 
março. Precisei, pela segunda vez, escolher imeu itinerário de 
viagem para a Europa. Na primeira vez, etn. lugar de ir para 
casa, fôra conhecer os índios do Rio Branco. :Mais uma vez su
cumbi à sedução do Amazonas. 

Entreguei minha bagagem a uma agência. Coloquei na mala 
só o indispensável e voei para Cobija que fica ao norte, na fron
teira entre a Bolívia e o Brasil. De lá, desct pelo Rio Acre e 
o Purus, depois pelo Amazonas abaixo. A c>pulência maravi
lhosa da paisagem e a encantadora amabilidade dos brasileiros, 
fizeram-me esquecer inteiramente que eu, n.o admirável país, 
podia ser condenado a três anos de prisão, pdr causa de minha 
visita proibida aos índios Tupari. 

Com mais de um ano de atraso, cheguei f;inalmente a casa, 
em pleno outono e inverno suíço. 
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