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os PRIMEmos PADRES NA ALDEIA 

(Catequese católica dos Kubén;Krã;Kêin 
subtribo dos Kaiapó - no Riozinho, pequeno afluen
te do Xingu, no Estado do Pará) . 

PADRE DR. ANTONIO LUKESCH 

Um t-anto agitados e impacientes, os dois m1ss1onanos do 
Preciosíssimo Sangue andavam de um lado para o outro, no claus-
tro do convento dos Oominicanos, de altas colunas, nuas e brancas. 
Era cêrca de meio--dia. Mesmo à sombra das grossas paredes 
conventuais, fazia um calor pesado; quase verticalmente caiam os 
raios do sol, no pequeno espaço entre a Casa e a Igreja . Os 
dois estavam esperando, esperando outra vez. Distraídos, olhavam 
de quando em quando, no pátio, a erva completamente ressequida. 
Havia algum tempo, os missionários, retornados da capital 
do país, distante mais de dois mil quilômetros, se achavam de 
novo ali, na pequena cidade episcopal do Araguaia, que tem o 
nome, tão lindo, de Conceição. Tinham tido de empreender a 
viagem à capital, por precisão de obter algumas providências ur-
gentes, do Govêrno e da Diretoria do S . P . 1 . (Serviço de Pro-
teção aos f ndios), em favor de seus trabalhos de catequese, e, 
sobretudo, organizar os preparativos para visitarem outra grande 
aldeia selvagem. Não funcionava tudo tão rápido, como antes 
haviam pensado. Mais muitos quilômetros tinham ainda de per .... 
correr, sôbre as calçadas duras, nos bondes superlotados, nos 
ônibus e taxis, ou nos elevadores dos arr_anha--céus . E sempre 
de novo eram obrigados a esperar, fôsse no meio do tráfego tur-
bulento das ruas da metrópole, fôsse no gabinete de uma autori ... 
dade, ou na antecâmara elegante de pessoas importantes, na loja 
onde compraram presentes para os índios ou num locutório de 
colégio de freiras, onde pediam paramentos para suas capelas. 
Assim gastavam n1uito tempo. Como o grande avião que o 
Ministério da Aeronáutica lhes concedera gratuitamente para o 
regresso não podia descer no campo provisório, na selva, êles 
chegaram nesta cidadezinha, de onde deviam continuar a viagem 
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pelo pequeno av1ao de correio, que voa aigumas vêzes para a 
aldeia índia. E agora era o dia e a hora en1 que êsse avião devia 
vir. Estavam esperando. As caixas e as malas prontas para a 
partida. Mas, de novo, tudo era incerto. Chegaria o avião? Po
deria l·evá-lo? De repente, ouviu-se o rumor do motor, cres ... 
cendo, sempre mais distinto. Para ajudarem a levar as bagagens, 
os padres chamaram alguns dos meninos, que brincavam na rua, 
diante do convento. Depois, para se despedirem, bati~ram à porta 
do hospedeiro benigno, o bispo no hábito dos dominicanos. A es .... 
trada para o campo, sem sombra no sol ardente do meio-dia, pa
recia interminável, à frente, correram os meninos na areia ver
melha da rua, carregando as caixas; mais atrás, ligeiro, vieram os 
padres. A tiracolo, a máquina fotográfica e o binóculo, e na mão 
trazia cada um grossa bôlsa de couro superlotada. No campo de 
aviação, uma nuvem poderosa de poeira escondeu a vista. O 
avião, depois de ter dado un1a grande curva sôbre a cidade, pou .... 
sou. Encontraram o comandante na ante-sala aberta da estação 
rádio-telegráfica do aeroporto, conversando com o ·encarregado 
do pôsto e o telegrafista de bordo. Ble disse aos missionários : 
«Üs senhores podem viajar comigo, mas ... » - d irigindo um 
olhar crítico às grandes caixas de bagagem - ... «Posso levar 
sómente 40 quilos, ficando o meu avião já sobrecarr·egado. Se os 
senhores querem, podem viajar no próximo avião ou viajar comi
go; o próximo levará o resto da bagagem». E sta resposta foi para 
êles como uma sentença dura incontestável . Naturalmente, queriam 
viàjar agora; porque, quem sabe quando o outro avião chegaria, 
e se não ia chegar ainda .mais carregado? E a bagagem dêles? 
Chegará lá mais tarde? Como numa expedição difícil, não tinham 
consigo nada de supérfluo;· mesmo o objeto mais miúdo que tra
ziam, tinha seu emprêgo bem determinado. Algum tempo estiveram 
lá indecisos, mas depois se meteram a trabalhar. Primeiro, pu,.. 
seram pronta para embarcar a mala de missa, o cofre brilhante 
de madeira, contendo a linda imagem de nossa senhora, presente 
precioso duma congregação de freiras da capital, a farmácia e a 
caixa com os presentes para os índios. Com martelo e tenazes 
abriram depois também tôdas ·as outras caixas e embalaram numa 
única, os objetos mais importantes sobretudo os de abastecimento, 
as ferramentas e pregos. O sol ainda estava alto e dos dois o 
suor escorria pela testa durante o trabalho penoso. Havia também 
muitos espectadores . Crianças pobres, da cidadezinha, com ves
tidos rôtos, observavam-nos, olhares ávidos e cubiçosos; e também 
os senhores chegados, da capital, de vez em quando se aproxi
mavam. Quando o padre abriu uma caixa dentro da qual se en
contrava um pequeno sino de hronze brilhante para a sua capela 
disse um dêstes senhores: .:Os índios precisam de aparêlhos e 
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.remédios, e não de sinos de igreja». O padre já tinha uma res ... 
posta certa na ponta da língua, tal como esta: «Quem não lhes 
traz sinos de igreja, também não lhes traz remédios, não tem 
-compreensão para os sofrimentos dêles». Ivias se limitou a dizer: 
«Levamos conosco un1a farmácia contendo aparelhos e os remé ... 
<lios mais necessários à gente nesta reg~ão» . 

Durante a viagem o avião fêz uma parada intermediária 
naquela aldeia dos índios Gorotire .... Kaiapé onde os missionários 
tinham estado, antes da sua viagen1 à capital. De lá em diante 
não voariam senão sôbre um mar de cin1os de árvores da floresta 
virgem; mas agora sobrevoavam amiúde centenas de serras pe .... 
dregosas e vastos campos e, finalmente, viram de longe um pe ... 
.queno ·rio de prata fazendo meandros através de selvas, morros e 
campinas. Já em vôo baixo, passaram por uma cachoeira gigan .... 
tesca. Depois, o ·avião aterrou na listra de campo perto da grande 
.aldeia. Muitos índios esperavam. Çom exceção de alguns homens 
que tinham calções, todos estavam nus. Muitas crianças correram, 

• 
com os· adultos, e as n1ulheres traziam os bebês presos no cintu.-
.rão de palha. Os rostos de muitos estavam pintados dum ver .... 
melho garrido, ou de prêto. Agora os padres se encontravam 
entre verdadeiros «bravos» como a gente tem o costume de os 
.chamar. Desd~ que receberam, afàvelmente - · faz apenas dois 
.anos -·- um enviado do Serviço de Proteção aos índios, ficaram 
vivendo na aldeia um enfermeiro e alguns operários brancos. 
Dirigidós pelo el;lcarm~gado do S. P. 1., os índios· transformavam 
.em áreas de pouso para aviões, o campo estendido como um ta .... 
_pete comprido,' verde. Agora, de vez em quando, chega um avião, 
do qual desembarca umas vêzes um jornalista. um fotógrafo, uni 
.médiço ou um professor, partindo quase sempre no mesmo apa-
.relho. 

Logo depois do seu alojan1ento, nu1na d_as duas barracas do 
,S . P . 1 . , os missionários deram o primeiro passeio na aldeia. Em 
.seu centro, numa imensa praça redonda, duas grandes e largas 
·cabanas de taipa. construídas à maneira dos colonos brancos e 
cuidadosamente rebocadas, estão lá, uma em frente da outra. São 
as casas dos dois chefes da tribo, às quais se juntam nun1a curva 
circular as cabanas menores, de palha, dos outros. Depois do 
incêndio que há alguns m·eses destruira quase tôda a aldeia, uma 
grande parte das casas ainda não tinham sido reconstruídas. 
Como nos tempos passado. de correrias da tribo dentro da mata 
·e dos campos. muitos índios 1noram agora em compridas choças de 
fôlhas de palmeira, apenas da altura dum homem. 

De todos os lados aproximaram-se os índios, rindo amigà
velmente para os dois homens. Estavam curiosos e queriam ver os 
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«uaingare» estrangeiros - assim os índios designam o seu pró
prio feiticeiro. As mulheres e as meninas ficaram um pouco no 
fundo. Os rostos desta gente são muito atraentes. Desfiguram 
os guerreiros, entretanto, as grandes rodas que êles usam nos 
lábios perfurados. Os cabelos negros, ondulados, caem pelos. 
ombros de mulheres e homens. A beleza dêsse cabelo não fica 
prejudicada com a raspagem triangular, sôbre a testa, da qual a 
tribo tira o nome : Kubén-krã-kêin (homem com a cabeça calva). 
De físico, são de meia estatura, e geralmente bem proporcionados. 
Os missionários gostaram sobretudo das crianças, as meninas 
brincando na areia clara da praça da aldeia e os meninos, também 
de cabelos compridos, brincando com pequenas lanças, arcos e 
flechas. 

A uns cem metros além da al_deia, o pequeno rio correndo 
alarga-se em uma bacia pouco funda, que à luz do sol brilha como 
um espêlho, na moldura branca da areia da praia. Aqui as mu
lheres, com as crianças, buscam a água. Desta bacia a água se 
precipita sôbre rochedos escarpados, na profundeza. Quando os 
missionários na manhã seguinte, encantados com a vista impres-· 
sionante, lá desceram, por um caminho à beira, íngreme, aparece..
ram de repente no alto dos rochedos, na luz da manhã, as figuras 
esbeltas dum índio e de uma índia. Inclinaram-se para a água 
cintilante de prata, e curiosos olhavam para êles lá abaixo. «Como 
Adão e Eva no paraíso» - pensaram os missionários, involuntà..
riamente. Lembraram-se como lhes tinham parecido alegres todos 
os rostos daqueles homens, mulheres e crianças, durante seu 
passeio pela aldeia no dia anterior, e como êles os tinham recebido 
amistosamente. Agora lhes pareceu claro como é possível haver 
ainda hoje em dia homens que sonham como sonhou uma vez o 
Senhor Rousseau, isto é, que, aí onde a nossa civilização, o nosso 
saber, e a nossa cultura ainda não penetraram, os homens são 
melhores e vivem mais felizes do que nós . P·ensam em inocentes 
crianças da natureza, que não conhecem o meu e o teu, porque 
tudo pertence a todos, e que, na liberdade completa de tôdas as 
leis, e não sendo incomodados com cuidados e preocupações, terão 
uma vida feliz. Alguns acham neste sonho uma prova das suas 
doutrinas, segundo as quais os homens sôrn·ente ficarão de novo 
felizes, quando, finalmente, sacudirem as cadeias de escravidão. 
com que êles mesmos se sobrecarregaram; a ordem da sociedade, 
o código das. leis da moral e as obrigações religiosas. Visitantes 
dêsses, que procuravam a confirmação dos seus sonhos ou a 
prova das próprias teorias, os missionários encontraram, · entre os 
índios, várias vêzes. Se bem que a maioria daqueles partisse de 
volta já no mesmo avião que os trouxe, porque, nessa rápida 
meia..-hora, êles já teriam podido observar que, no riso aparente .... 
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.mente amigável das crianças da natureza já havia uma boa parte 
de ironia e mofa. Se compreendessem a língua dos índios, teriam 
podido ouvir que êles sómente conversaram sôbr·e o que lhes ti-
vessem trazido da cidade e o que valesse, tendo com isso já 
_pronto um julgamento sôbre os seus entusiasmados admiradores. 
Se um dos aderentes da doutrina de que os homens aqui são tão 
felizes por não possuírem propriedade particular, tivesse tomado, 
com um sorriso afetuoso das mãos dum dêsses índios, seu grande 
arco, para levá--lo consigo como lembrança do «paraíso». logo iria 
_perceber que o índio sabe muito bem que o arco só a êle pertence. 
A estada dêles foi demasiado curta ou preferiam ficar cegos; do 
contrário, teriam visto que quase cada passo dessas crianças da 
natureza é regido por severas leis. Nunca tinham sido testemunhas 
duma briga entre êles, nunca ouviram os gritos lamentosos, fe .. 
rezes, agudos, por ocasião de uin sinistro que lhes aconteceu . 
. Nunca viram as mulheres junto do sepulcro aberto dum parente, 
cortando--se feridas na própria cabeça, em sinal de desespêro, o 
sangue se derramando sôbre os rostos desfigurados. Não sabem 
.nada do mêdo dos demônios e espíritos--maus, lue atormenta estas 
crianças da natureza . 

Pessoas com tais prevenções consideram o missionário como 
um inimigo, que se aninhou entre as boas crianças da natureza 
para roubar--lhes a liberdade e o paraíso. «Üs senhores pois, 
querem converter êstes índios, mas vivem bem e felizes e não 
precisam dos senhores e do céu dos senhores» - disse uma vez 
aos dois missionários certo visitante. 

Algumas., léguas rio abaixo, há outra cachoeira. muito grande. 
Já nos primeiros dias da sua estada os missionários queriam ver 
essa cachoeira, da qual tanto já tinham ouvido falar. De novo 
foram acompanhados daqueles meninos--índios, alegres, com ca,.. 
belos compridos, que se tinham transformado em perpétuos com-
_panheiros e guias dêles. Mas, no lugar duma travessia do rio, 
ficaram detrás, talvez por não lhes parecer conveniente acompa-
nharem os feiticeiros estrangeiros tão longe da aldeia. Por causa 
do tempo de chuva o rio estava cheio, e só nadando puderam os 
padres atravessá,..lo. Seguiram depois o estreito caminho da mata, 
e logo ouviram o barulho da cachoeira. Fora do caminho alcan- • 
·çaram através da mata os rochedos, dos quais a água se precipita 
uns cinqüenta metros. O olhar a profundeza ficou-lhes vedado 
pelos rochedos suspensos, mas do abismo escuro subia a espuma 
vaporosa da água, como uma nuvem clara à luz do sol, da qual 
a cachoeira e a aldeia dos índios tira o nome : «a fumaça » . 

O s missionários quiseram· ver a cachoeira também do lado 
de baixo, por isso treparam, dando uma volta, sôbre altos alcantis 
·e brenhas cerradas na profundeza. A pena foi bem recompensada; 
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finalmente ·estavam en1 pé sôbre os rochedos à beira do rio, que 
parecia um comprido lago, com a grande cachoeira, ao fundo luzindo 
de branca. Estiveram lá muito tempo, gozando a vista maravilhosa. 
Lembraram-se então dos três missionários duma seita prorestante 
que, faz algu:qs anos, sem companhia, sem saber uma única pa.
la.vra da língua dos índios, tinham subido o r io, para convertê-los. 
N·este lugar, rr1ais tarde a expedição de socôrro achou no fundo 
do rio a canoa e o motor, faltando vestígio dos três missionários. 
As crianças da natureza: as mesmas entre as quais os dois padres, 
nestes dias, acharam urna recepção tão arnigável, tinham assassi ... 
nado cruehnente os três homens chegados certamente com a in ... 
tenção a mais pacífica do mundo. 

As primeiras visitas na aldeia os padres queriam fazer aos 
dois chefes da tribo. Apenas . o mais velho estava presente, o 
outro estava dentro da mata, talhando seringueira com alguns 
companheiros, para o S. P .1. O velho chefe é magro, macilento, 
e tem uma face com traços agudos e severos. Mais tarde o conhe.
cera1n como um homen1 reservado, sempre pensando na própria 
vantagem e desconfiado dos brancos. ~le é certamente o repre ... 
sentante dos conservativistas, dos aderentes aos antigos costumes 
da tribo. Quando os padres entraram na grande cabana, o velho 
chefe estava sentado no chão, tendo aos joelhos o seu filhinho; 
a pobre criança, que lhe causa muitas preocupações é rneio pa
ralítica e não pode caminhar. Entregou a criança às mãos da 
mãe, que se acocorava no fundo da casa meio escura, e se levan
tou para saudação aos estrang-eiros. Os missionários entr·egaran1-
lhe como presente um grande facão brilhante com a bainha de couro 
encarnado que êle aceitou parecendo bem satisfeito . A palavra 
«obrigado» não existe na língua dêles. · Logo falaram também da· 
igrejinha que queriam construir com ajuda dos índios. a quem 
pretendiam dar presentes. em recompensa, e pediram.-lhe sua 
assistência . 

A noite do mesmo dia, preparam um altar na cabana onde 
moravam, e colocaram a imagem de Nossa Senhora que tinham 
trazido. Durante êstes trabalhos, tinha-se· tornado completamente 
noite. Quando, pois, o padre acendeu as velas e abriu a porta 
bambaleante da cabana. se achou em fre~te dulµa grande m~ltidão 
de índios esperando na escuridão curiosos de ver o qu.e tivesse 
na casa dos «uaiangare» estrangeiros. O quarto pequeno onde 
entraram um pouco impetuosamente não podia caber a todos . 
Foi o velho chefe que cuidou da ordem. Durante as orações que 
o padre rezou parcialmente na língua dêles, ficaram tranqüilos . 
Quando os missionários no fim da reza fizeram tocar a pequena 
caixq de música. ouviram-se primeiramente de alguns lados e 
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rolando r,r,r,r, a exclamação de encanto dêles e depois, ficavam 
em completo silêncio ouvindo. 

Também para as missas, nos dias seguintes, para as quais 
os padre~ não os chamaram, vieram muitos. De boa vontade êles 
certamente teriam tocado nas vestimentas brilhantes· e no cálice 
de ouro. Foi de novo o velho capitão e mais tarde tan1bém o 
novo chefe que garantiram a disciplina. O rito, os paramentos e 
as imagens da igreja que correspondem à exigência da natureza 
humana, a expressão visível dos mistérios e . das verdades da 
religião, são muito impressionantes para êstes homens simples e 
infantis. «Agora eu sei que é verdade o que diz «uaiangare» que 
o filho de Deus morreu na cruz porque eu vi a cruz que êle leva 
ao peito, disse uma vez um índio». 

O jovem capitão, chamado o chefe grande, é quem governa 
com retidão a tribo, e Q que, como os padres perceberam logo, 
sabe bem empregar a própria vontade. Já pela estatura corporal 
predomina a todos os outros. Da caça é sempre êle que traz a 
prêsa maior . Também êle tem perfurado o lábio, mas não usa a 
grande rodela. É o condutor dos modernos, dos progressistas na 
tribo, e o an1igo declarado dos brancos. O inspetor do S. P. I. 
uma vez levou-o consig_o para a capital, e ainda fala sempre com 
entusiasmo dos altos prédios, dos carros, dos navios, dos aviões 
e das igrejas. }';:le faz também muito caso do seu -exterior. Em 
um domingo, apareceu, certa vez, de uniforme branco, com grandes 
dragonas de prata, que um dos senhores lhe trouxe da capital. 
Com isso, estava descalço. Evidentemente, naquele traje êle se 
sentiu muito ,, crescido em sua importância, não sabendo do efeito 
cómico que produzia, mas também os seus súditos estavam de 
certo impressionados. Um etnólogo agremiado ficaria de cabelos 
grisalhos se visse o digno capitão dêsse jeito; dos padres êle 
nunca receberia um tal presente. 

A primeira visita na sua casa os padres ofereceram-lhe um 
presente sem·elhante àquele que tinha1n dado ao velho chefe. 
Pediram-lhe também ·seu· apoio para a construção da sua capela, 
e fala ram da igrejinha que os índios Gorotire tinh.am construído 
para êles, em sua a ldeia . A noite do mesmo d ia, tudo já escuro 
e silencioso na aldeia, o grande chefe and~ndo de cá para lá na 
grande praça fêz um longo discui:so cujo assunto principal foi 
o seguinte: «Os pajés que chegaram .são bons, êles trouxeram 
muitas coisas bonitas . . . Estas coisas tôdas levaram para os 
índios . . . Agora estão construindo uma casa grande e bonita, 
deve ser uma igreja ... Os índios Gorotire já fizeram para êles 
uma igrejinha, mas a de nossa aldeia ficará ainda mais bonita. 
Os índios todos trabalharão para êles. Os «Uaiangare» darão pre ... 
sentes bonitos ... » 

• 
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Na manhã do dia seguinte, os padres esperaram um pouco im ... 
pàcientes; mas, em verdade estavam lá quase todos os homens~ 
para trabalhar. Com seus grandes facões, foram para a mata . 
À frente da turma andaram os velhos guerreiros, com as grandes 
rodelas, de aparência mais feroz. De tarde os viram chegar, de 
longe, sôbre o vasto campo, trazendo aos ombros troncos gi..
g_antescos. Também nos dias seguintes o trabalho fêz rápidos pro
gressos. 

Mas a estada dos padres tinha também dificuldades . O pior 
foi · que nem um instante estavam sozinhos, sempre ficavam ro.
deados de curiosos, espiando com olhos ávidos se não haveria 
para êles alguma coisa. Mesmo durante as refeições, os índios 
se acocoravam perto, conversando sem parar sôbre as coisas bonitas 
que os padres certamente teriam cqnsigo, do que porventura fi ... 
casse dentro das grandes caixas fechadas que trouxeram, etc. Os 
padres tinham a cautela de não mostrar antecipadamente o que 
queriam da~ como presentes. No terreno da construção da igre ... 
jinha era quase o único assunto das conversas dos índios: «o que 
nos darão em recompensa do trabalho ... » :esse pensar, egoístico 
e sem pejo, sõmente no próprio interêsse, e êsse comportamento, 
que nunca mostrariam ao companheiro da própria tribo, pode ter 
como causa, em parte, o fato de verem no ainda estrangeiro, 
qualquer que êle seja, apenas um inimigo. O motivo principal 
pode ser que êsses homens primitivos queiram sempre tomar o 
caminho mais fácil: se não me custar mais do que acocorar..-me 
sempre ao redor dos estrangeiros, pedir · e reclamar sempre de 
,novo, mostrar ... me zangado .e feroz para alcançar coisas bonitas 
- eu faço. ~ muito mais fácil do que trabalhar na roça oü ir 
à caça na mata, de onde nunca posso obter coisas tão bonitas. 

Seria m.uito errado mostrar ... se zangado frente a tal compor
tamento, estimulando assim a vontade de escárneo, incrível, dos 
índios, e o excelente talento natural de imitar, e, .pois, perdendo 
fàcilmente o respeito dêles, muito difícil de reconquistar. O que 
é preciso é um procedimento enérgico e decisivo, mas sempre com 
o rosto risonho e amável: Uma tal conduta, naturalmente custa 
uma tensão perpétua dos nervos, e algumas vêzes um muito e 
pen~so domínio sôbre si mesmo. 

Ficando pronto o andaime da igrejinha, os padres deviam 
fazer a primeira distribuição de presentes, em recompensa dos 
serviços prestados. A prova melhor de que os índios estavam 
satisfeitíssimos com o ·salário foi o que se viu na manhã seguinte, 
quando quase tôda a aldeia correu para a mata, buscar as grandes 
fôlhas de palmeira para o telhado da capela. Assim parecia ir tudo 
ótimamente. Então o inverno começou, com chuvas torrenciais. A 

• 
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maioria dos índios sofria agora de catarro~ Esta doença antiga.
mente lhes· custou sempre muitas .mortes. Hoje em dia, ~aus~-lhes 
menor danO', mas êles ainda têm muito mêdo do catarro. Por isso, 
o terreno 4a construção da igrejinha agora ficava abandonado. 
Num dêsses dias chuvosos, logo depois de meio-dia, os padres . 
descansavam um pouco na rêde, quando ouviram da barraca do 
S. P. 1. vozes altas ·e agitadas. Aparentemente havia uma briga. 
Quando a coisa se tornou ma:is ameaçadora, um dos padres se 
levantou ligeiro e foi para o outro barracão. Lá estavam, sentados 
e acocorados, uma multidão de índios, entre êles também o jovem 
chefe. Um dos empregados do S. P. 1. falava aos índios com vio ... 
lência. Quando o padre entrou êle dirigiu ... se imediatamente a êste. 
Disse que um índio, que fazia alguns dias só, voltara da caça, 
longe, dentro da mata, e nada recebera da distribuição de presentes 
dos padres, tinha a firmado diante dos outros que os padres eram 
feiticeiros, que tinham trazido dentro das grandes caixas fechadas 
o catarro para a aldeia, e outros malefícios para os índios. Conti .... 
nuando, em parte, na língua dos índios, e dirigido a êles, disse que 
aquêle índio,_ que vivia já há dez anos entre os civilizados, e devia 

"dar um bom exemplo, sempre instigava os outros, tendo.-lhes 'intima
do ·a suspender o trabalho de cortar seringa, porque nunca recebe ... 
riam o que lhes fôra prometido como recompensa; e mesmo queria 
persuadí-los a voltar com êle às selvas e juntarem-se à ·tribo brava 
que lá ainda vive escondida, a fim de matar cristãos. Conforme 
o que disse outro operário ·branco, êsse índio teria afirmado que o 
catarro viera dentr0 dos bald~s que o S. P . 1 . tinha mandado para 
a aldeia no último avião. O acusado índio f êz um rosto sombrio e 
furioso, e disse que nunca afirmara tais coisas. Os ·outros índios 
estavam agora todos muito sérios, não falaram nada. O padre 
tinha a impressão de que o assunto em verdade não se relacionava 
com os mfssionários, que se tratava mais duma briga de salário e 
que os empregados brancos do S. P. 1. tinham tido sempre di .... 
ficuldades com aquêle índio, recla·mador e· nunca satisfeito, que
riam procurar no padre um aliado contra· êle. Mas nem por isso 
a coisa ficava menos perigosa. Segundo as opiniões dos índios. 
era sem dúvida possível transportar o catarro dentro de caixas 
fechadas . Certamente os índios também atribuiam aos missionários . . 
misteriosas fôrças secretas. Se agora, por acaso, morresse um 
índio na aldeia, os missionários podiam ser acustiidos da pior magia. 
Sabia..-se de outras tríbos que mataram os supostos autores de 
feitiço; em todo caso, a suspeita só podia prejudicar, e muito, a 
missão dêles. O padre devia logo empreender algum? coisa. «Não 
ouvi nada" que alguém falou feio co~tra os missionários, não sei 
de nada ... » - êle disse, simplesmente, na língua kaiapó, e 
deixou a cabana, os brancos e os índios olhando..-o espantados. 
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Ainda na mesma tarde, visitou o índio acusado, na cabana 
dêsse que repetiu sempre de novo que nunca falara mal dos padres. 
O padre lhe disse que queria aprender dêle algo da língua kaiapó 
para que êle soubesse também muito bem português. Em seguida, 
tomou a primeira lição e deu um presente muito bonito, assim o 
índio que já por causa de sua longa moradq entre os civ1lizados 
tinha grande influência na tribo, ficou satisfeitíssimo, e também 
a justiça não fôra violada. ra,rde da noite, em seguida a êste dia 
tão agitado, o grande chefe da tribo fêz um discurso. Falando 
e caminhando, como de costume, passava a cabana dos missioná·· 
rios. Suas declarações culminavam na exortação quase cristã : 
.: Ninguém dentre os índios, ninguém, em geral, fale mal do seu 
próximo!» 

Nos dias seguintes, o temRo tornou-se de novo bonito. Os 
padres muitas vêzes passearam na aldeia: lá ainda todos os índios 
estavam endefluxados e tossiam, por causa de conviver tão es .. 
treitamente, sem higiene, uns contagiando os outros com a doença. 
Mas não se percebia nenhuma animosidade contra os padres. Os 
padres só trouxeram comprimidos e uma pomada~ contra o defluxo, 
preparada de eucalipto, fortemente cheirosa, da qual todos querian1, r 

alvoroçados com uma alegria infantil. Com o tempo favorável, o 
catarro devagarinho acabou-se, e um depois do outro dos operários 
compareceram de novo ao terreno da construção da igrejinha. 

Os padres se alegravam observando, durante os passeios na 
aldeia, como os índios eram bons para com as crianças . Por outra 
parte, foi espantoso para êles perceberem que algum sentimento· 
para a dor do outro, prontidão em socorrer, quase não e~istiam. 
As vêzes lhes pareceu que a comiseração faltasse completamente 
a êstes homens. Ouviram, por exemplo, que, longe, dentro da 
inata, onde vivia algumas famílias da mesma tribo, um jovem índio 
foi horrivelmente ferido. Tinha uma febre violenta, e provàvel
mente morreria. Os padres não lograram persuadir os índios a 
que levassem o doente para a aldeia. Quando finalmente um dos 
padres disse que êle mesmo buscaria o doente, o irmão do doente 
condoeu-se e resolveu acompanhá-lo. Isso era muito consolador 
para o padre, quer na longa e arriscada viagem, quer durante o 
complicado e penoso tratamento da ferida, quando, tanto na ca ... 
bana· de fôlhas de palmeira, na mata, como na aldeia, o doente 
para êle tinha sõmente um riso irônico e maligno, e não obedecia 
a seus ,conselhos. 

Na aldeia, os índios e as índias com as crianças vinham 
buscar remédio ou uma ligadura e quase nunca os missionários 
podiam perceber ao menos uma certa satisfação por causa do 
socôrro prestado. Um dos poucos que mostravam a sua gratidão 
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foi . o velho chefe da tribo com o filhinho meio paralítico. O 
padre,, a pedido dêle, deu umas injeções na criança e prescreveu- . 
lhe muitos exercícios de caminhar. Logo o chefe ficou convencido 
de que o filhinho já andava muito melhor. Também aquela ca
minhada de Samaritano do padre, para dentro da mata, não dei .. 
xou de fazer impressão nos índios; em tôdas as visitas que vieram 
por êsse tempo nas cabanas da aldeia, os índios sempre lhes con .... 
taram de novo co1no uma grande novidade que o «uaiangare~ foi 
para lá, longe, longe dentro da mata, para curar o índio ferido. 

A construção da igrejinha estava progredindo. Aparente
mente os índios gostavam mesmo da casa, que fizeram, e traba
lharam com certa ambição. A reboque, também as mulheres cola- . 
boraram, e as crianças carregaram areia fina e branca da beira 
do rio, . com as cestas às costas, prêsas pela testeira de cipó ao 
redor da testa. Finalmente esteve pronta a igrejinha, e a cruz 
em cima dessa, com a campainha de bronze em baixo, sobrelevou 
tôdas as cabanas da aldeia índia. No interior da capela, um degrau 
conduzia ao altar. Detrás dêste, uma cruz de metal dourado, 
brilhante, e em cima, sôbre um pedestal. a pequena imagem prêta 

...... de madeira, com a capa de sêda azul e a coroa cintilante, de 
N. S. da Aparecida, a _padroeira, à qual a igrejinha fôra con
sag.rada .·. . Incorporar devagar os índios - sem prejuízo para 
sua própria vitalidaêle e para valores da própria cultura - ao 
grande p.ovo em cujo território êles vivem, é a tarefa da civi1J..
zação. :este é o alvo de todos os verdadeiros humanistas; êste 
mesmo alvo tem também o Serviço de Proteção aos fndios, para 
o qual o Brasil laz sacrifícios tão grandes. Mas o escôpo sómente 
pode ser alcançado. se também a fé do grande povo brasileiro 
fôr traziqa aos índios: e para isso, contamos com a ajuda da Pa-
droeira do País; e foi por isso que os missionários consagraram 
a igreja dos índios à N. S. Aparecida. 

Dutante as missas de domingo, os padres começaram devagar 
a falar aos índios, tanto e tão simples como podiam, na língua 
dêles, sôbre Deus, que fêz a mata, o rio, os animais, os homen': 
que ama os índios e todos os homens; que recompensa os bons ~ 
castiga os maus, etc. Se durante os passeios dos padres na aldefa, 
as crianças queriam ver a cruz que êles levavam ao peito, êles 
lhes contavam logo um pouco do filho de Deus. 

Aproximou-se o tempo em que os padres tinham que pensar 
na partida, deviam celebrar o Natal na última grande colônia 
dos cristãos e tinham que empreender para lá uma longa viaçrem 
em canoa. Aterrisou pela primeira vez um grande avião Doagl~# 
do qual desceu uma comissão de médicos que devia fazer o Gl5 
dos· índios, alguns técnicos e um jornalista. Tudo o que de novo 
agora houve para ver - o motor que os médicos fizeram trans--



-276-

portar à aldeia, e que, de lá, logo começou a trabalhar roncando e a 
indagação médica na grande cabana do jovem chefe, ocuparam 
os índios completamente. Assim os missionários não ficaram mais 
como centro do interêsse geral. Aproveitaram-se disso para po .... 
derem fazer os preparativos para a viagem com tôda a tran .. 
qüilidade. 

O jantar esta vez correspondeu a um gôsto mais fino porque 
foi principahnente preparado com as conservas que tinham levado 
os visitantes; os missionários comeram junto com êles. Os senhores 
fizeram muitas perguntas. Para êles, a parada na aldeia dos 
índios foi u1n ep1sód10 interessante. Mas logo ficaram cansados 
do assunt~. e fal~rcim dum filme novo, do teatro, do foot-ball 
e da grande políticrt ! Aos missionários pareceu como se no quart•J 
da cabana soprasse agora o ar dum restaurante da cap'ital. Sen .. 
tiram-se estrangeiros nesse ar, pareceu-lhes se estivessem já muito 
tempo entr·e os índios, pois todos os seus cuidados e preocupações 
se dedicavam a êste povo. 

De nr...ite, o~ ,· 1~itantes quiseram fazer uma filmagem. Tinham 
colocado o ap ... aê1ho diante da casa do grande chefe, e ali sent,1 .. 
ram os hliss!oanLrios e com o inspetor do S. P. I. A grande praç<t 
da aji .! i:i djaute dêles ficou iluminada da luz chamejante dum 
fogo. Dessa vez cantaram e dançaram os homens. Estavam .... olo
cados numa fGa co .. nprida, um tinha pôsto os braços sôbre o orabro 
do outro e no passo rítmico da dança, batendo o chão com os pés, 
retumLundo abafadümente, aproximavam .. se sempre de novo, até 
pertinho do aüditórjo. Quando êles começaram a dançar e cantar, 
pareceram ter esquecido os estrangeiros e o barulho do motor. 
Algo de fetoz, de ameaçante, sempre ainda aumentando, estava 
vivendo nessa dança, no resplendor encarnado do fogo. O )orna
.lista q11e tinha chegado com os médicos tinha.-se col_ocado na fi!a 
dos dançadorE::5, poncio os braços sôbre os ombros de dois guerrei
ros valentes. Cantou com êles tão bem quanto pôde, e, dirigindo 
·O olhar à s pernas dos dançadores, tentou imitar seus passos. Com 
êste ge;:; t0 de toa vontade quis certamente demonstrar sua confra .. 
terniciade, S{..U entusiasmo para com os índios. Os missionário3 
.observ,.u1do tal cena, pensavam agora em sua própria atitude para 
com est·~ rovo. e para com os costumes dêle. Também êles adtni
ravam a beleza das danças e das canções dos índios. Muitas v~zes 
i.inham a3sistido às danças dos homens, mulheres e crianças, du
rante a:; festa~ qu..:: celebravam, num ciclo rítmico, no curso do an.:>. 
També1n ê~es não ficavam cegos para a harmonia na vida dêstes 
homens, infantis e próximos da natureza. Mas sabiam também que 
êles cat~ciam de tt1ülto. ~ a tarefa dos missionários levar .. lhes os 
valores mais altos da humanidade, para isso nã<:> basta o entusiasmo 
pára com os ín<l1oc;, tiem gestos de boa vontade; mas devem inuitas 

I 
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vêzes ta1ubém lutar contra opiniões e costumes, não podendo em 
tudo ccintar e à ançar com êles, mas sim devem ensiná-los, e muito. 
Devem ensjnar-lhes também o de que precisam para a felicidade 
nesta vid(\ entle os brancos, que êles mesmos -escolheram e cuja· 
marcha com·eçou l: ninguém poderá impedir. 

No dia seguinte, os médicos viajaram de avião para a aldeia 
dos índios Gorotire-Kaiapó, onde os missionários já tinham tambérn 
uma capela. Os padres podiam ir com êles, e de lá em diante 
continuar a viagem de. canoa. Antes da partida do avião. os 
padres entregaram um bonito presente de despedida aos dois chefes 
da tribo, e disseram que regressariam. A subida, o avião fazendo 
uma curva em posição obliqua das asas, os dois missionário~ 
viram ainda uma vez, através dos grandes vidros, a aldeia dos 
índios e a igrejinha que construiram, lá sob seus pés, como um 
brinquedo. 

Por alguns dias se prolongaram as negociações com o chefe 
da outra aldeia, até que obtiveram o de que precisavam: uma 
canoa e cinco índios como remadores, a fim de continuarem a 
viagem, rio abaixo. Durante o caminho, tinham a miúde 0casião 
de admirar a habilidade dos índios no caçar e mariscar com arco 
e flecha, ou na construção rápida duma cabana de fôlhas de . pal
meira, na praia, para se passar uma noite de chuva. A viagem 
avançou muito devagar. Estavam remando sempre um ou doi5 
só, os outros fumavam. cantavam e imitavam todos os branco~ 
que tinham vivido na aldeia dêles. As conv.ersas durante o dia, 
ao pernoitar diante dum fogo fumegando até tarde da noite, tra
tavam quase exclusivamente do que iriam comer na próxin1a re~ 
feição. E imaginavam com côr·es ardentes os presentes que os 
padres lhes dariam em recompensa do trabalho de remar, e sempre 
de novo os assaltavam, com perguntas sôbre o assunto. Aquêles 
deviam suspirar a rniúde, ao verem essa atitude rude e egoista, que 
já tão bem conheciam. Uma manhã, chegaram a um lugar onde o 
rio se divide em dois braços. A correnteza era ali muito violenta, 
em todos .os cantos . Os índios, levianos corno sempre, ri ram e 
brincaram, -e o piloto dirigiu a canoa bem ao centro da c<tchoeira 
pior. Um índio estava em pé à proa da canoa, tendo a tarefa de 
puxá-la com uma vara para um rochedo, em momento de ?erig".>. 
Também êle estava brincando só, pois a canoa encalhou nu.n 10-

chedo. Os índios riram ·e brincaram ainda, e já penetrando as altas 
ondas, a canoa alagou-se. O s índios prenderam a canoa ao rochedo, 
e os padres precipitaram .... se para as caixas e malas, para que a 
água não as levasse. Agora, então, os índios trabalharam com 
tôdas as fôrças. Arrastaram caixas ·e malas, uma depois da c!utra, 
até a beira e ajudaram aos padres a sair. Salvaram a embarcação 
naufragada. 
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A beira do rio. num trabalho infinitamente penoso. fora1n 
abertas tôdas as malas e caixas. e estendidos na margem cheia 
de pedras os objetos molhados. para enxugar. Exausto pelo tra
balho que demorara horas e horas. com um sol ardente e cruel, 
um dos dois padres sentou.-se à sombra duma árvore. para des
cançar um pouco. Estava olhando. dian.te de si. a àgua passando 
e:m cachoeiras. Pensamentos sombrios o ocuparam. P~n~.ou em 
tôdas as dificuldades da tarefa dêles e que também a missão entre 
às índios podia naufragar. e êles mesmos perecerem. Mas aquê!es 
homens precisavam dêles. Tinham abandonado as selvas. para 
conviver com os brancos. Ninguém que -reconhece a liberdade e 
os direitos humanos podia impedí-los de seguir êsse caminho. e. no 
$éculo do avião. um bl~queio. uma isolação completa. são 1ntpÔssí
veis. Agora. êste povo acha-se em ~grande perigo, pois. no rede
moinho desta vida nova. são capazes de perecer todos os sc';.ls 
valores culturais. sem de que sejam substituídas por outros. Há 
o_ perigo de proletarizarem.-s·e, no sentido pior, de pereccre1n ~~pi
citualmente. e, em conseqüência, fisicamente. Bste povo precisa 
de uma filosofia, dentro da qual todos . os própriÓs verdadeiros 
valores espirituais fiquem assumidos orgânicamente: mas uma 
filosofia que seja forte e poderosa. ainda que não seja senão para 
que não pereça neste mundo novo em que já ingressou. Precisa 
das verdades e das fôrças da religião. Os índios precisam do 
missionário. hoje. e não sõmente amanhã, quando porventura será 
demasiado tarde ... 

. . . A voz mais forte e poderosa o chama a êste povo. _a voz 
do amor ! Perdido em seus pensamentos, o .olhar do padre resvalou 
então para a margem pedregosa. Vestuários e paran1entos -rara 
a missa, roupa. livros abertos, ficavam lá estendidos para enxugar. 
Estava sozinho, o outro missionário tinha- ido com os índios mais 
rio ... a ... abaixo, para consertar a canoa. Só um índio acocoradc, não 
longe dêle, sôbre um rochedo. Ésse tinha perto de si uma lata 
aberta com os santinhos do padre molhados completamente- tamLém 
no naufrágio. Pôs os santinhos um depois do outro diante de si 
iôbre o rochedo. par:a enxugar. Atentamente o observou o missio
nário. Agora mesmo o índio tinha nas mãos uma imagem do Sa
aatíssimo CoraÇão de Jesus. alisou--a. contemplou--a ie a colocou 
ao lado das outras imagens à luz do sol. 

16.-4 ... 1955. 

... 
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