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Prefácio 

Em agosto de 1979, quando era editor-che/e do "Globo 
Repórter ", da Rede Globo de Televisao, fui a Amazónia com 
uma equipe de filmagem. O projeto, seguindo uma idéia e 
uma pesquisa do poeta Thiago de Mello, era fazer um pro
grama sobre as crian~as do Amazonas, mostrar crian~as ín
dias, caboclas e citadinas - e tentar ver o que acontece nessa 
caminhada, das primeiras as últimas. 

Fretamos um barco, deseemos o Rio Amazonas, entra
mos pelo Andirá, e uma noite, por volta de 20 horas, atraca
mos diante de Molongotuba, uma pequena aldeia dos índios 

; 

maue. 
Foi um alvoro~o, a aldeia toda correu para o barco, umas 

cem pessoas. Dirigí-me ao che/e, expliquei o que pretendía
mos e perguntei se podíamos filmar ali. - Nao sei - respon
deu ele. - Vamos perguntar a aldeia. 

- Tudo bem - disse eu. Só que, apressado, com meus 
tempos de cidade grande, perguntei se daría para resolver 
logo, "nós ternos pouco tempo, se nao for possível aquí preci
saremos encontrar outro lugar". 

- Vamos devagar - disse o che/e, suavemente, ba
tendo-me nas costas. -Índio é devagarinho. 

Paciencia. Subimos a ribanceira e lomos p_ara uma espé
cie de galpao coberto, no centro da aldeia. Todo mundo se 
sentou, eu ao lado dele, num banco. E já que nao havia outro 
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remédio, comecei a perguntar coisas, até que o che/e se deci
disse a fazer a consulta. 

Quando conversávamos sobre o período de reclusiio pelo 
qual passam os adolescentes em quase todas as naf;oes indí
genas e as comidas que podem ou niio podem ser servidas a 
eles nesse período, o che/e referiu-se a mangaratai. Perguntei 
o que era, ele niio sabia a traduf;iio para o portugués. Pediu 
licenf;a e sumiu. 

Levou quase meia hora para voltar, com um pedaf;o de 
gengibre nas miios, um sorriso nos lábios, uma expressiio feliz 
no rosto. Estendeu-me a raíz: "Mangaratai! ". 

Guardei o pedaf;o de gengibre - que depois foi plantado 
e pegou, na casa dos meus compadres Roberto Mello e Eloí 
Calage, no Río de Janeiro - e seguí com a conversa. Mas a 
essa altura já impressionado com a gentileza daquela pessoa, 
capaz de meter-se no mato as 9 da noite e levar meia hora 
procurando gengibre, só porque um desconhecido queria sa
ber o que era mangaratai. 

• • • .A 

Conversa vai, conversa vem, mencionei que nosso ca-
mera, o Foguinho (Amáncio Luís Ronqui), estava com as cos
tas muito queimadas pelo sol do Amazonas. O che/e levantou
se de novo e de novo sumiu. Voltou uns vinte minutos depois 
com tapioca, que aplicou ali mesmo nas costas do Foguinho 
- com éxito, pois ele, que já tivera até febre alta e tomara 
analgésicos fortíssimos, no outro día estava quase bom. 

Já era muita sofisticaf;ao na delicadeza, na solidariedade. 
Comecei a prestar muita aten~iio ao che/e. 

Mais um pouquinho, ele foi para o centro do galpiio, ex
plicou em maué ao pessoal quem éramos e o que queríamos, 
perguntou se alguém tinha obje~iio - e traduziu tudo para 
nós, caraíbas. 

O pessoal ria, achava engraf;ado, tapava com as miios o 
riso de bocas desdentadas. Mas niio tinha obje~iio. O che/e 
pediu entiio que eu mesmo voltasse a explicar a eles o que 
quería filmar. Expliquei. 

Como o pessoal só achasse engra~ado, ele entiio disse que 
podíamos filmar o que quiséssemos, que eles, índios, estavam 
até muito curiosos de ver como era, "índio é muitl> curioso". 

Niio me esqueci do episódio, nem do che/e, muito menos 
da extraordinária demonstra~iio de gentileza, solidariedade e 
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. . - ' espírito democrático. E passei a prestar muzto mazs aten~ao a 
cultura do índio, que já me interessava muito. 

No ano seguinte, também para o "Globo Repórter ", fui 
ao Parque Nacional do Xingu, acompanhando uma equipe do 
Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina, chefiada pelo dr. Roberto Baruzzi. 

Eu preparava um programa sobre coraf;iio, f atores de 
risco de doen~as cardiovasculares, e acompanharia ali uma 
pesquisa que os médicos vinham fazendo sobre a auséncia _ab
soluta de doen~as daquele tipo entre os habitantes do Xingu. 
Como eles niio fumam, niio bebem, niio comem sal marinho, 
niio levam vida sedentária, nao sao obesos, niio tém hiperten
siio nem stress e usam muito o corpo, niio morrem do coraf;iio. 
Niio havia um só caso registrado (depois, filmamos a compa
ra~iio com os kaingang e guarani da reserva de Araribá, perto 
de Bauru, Estado de Sao Paulo, que trabalhavam como bóias
frias, perdidos de sua cultura: entre estes, já eram freqüentes 
as doen~as cardiovasculares ). 

Como dr. Baruzzi e sua equipe (Laércio, Janete, Marco
pito ), fui a aldeia waurá, uns trinta quilometros além do Posto 
Leonardo, da Funai. 

De novo, fiquei impressionado com a gentileza: o cacique 
Malakuyawá e seu filho Atamai receberam-nos (éramos oito 
pessoas, quase todas desconhecidas para eles) em sua casa, 
ofereceram-nos peixes e biju, pouso e ajuda. 

Havíamos chegado num sábado a tarde, quase noitinha. 
E na manhii seguinte, quando acordamos, os waurá já esta
vam pintados e enfeitados, tocando suas longas flautas de 
bambu, de casa em casa. Eram belíssimos, fortes, troncudos. 
Alegres, riam-se de tudo e por nada. 

Passei a fer com mais freqüéncia informa~oes sobre a cul
tura dos nossos índios. Impressionava-me o relacionamento 
entre país e filhos, sem repressiio, sem gritos, sem pancadas. 
A adequaf;iio do modo de viver ao meio ambiente .. A prática 
democrática na condu~iio da aldeia: em geral, cada casa tem 
um che/e; tudo o que extrapola esse ámbito é discutido por 
todos os che/es, sob orienta~iio do che/e maior, se houver; a 
chefia se transmite hereditariamente e o futuro che/e aprende 
com seu antecessor as palavras sagradas, as trqdi~oes, a expe
riéncia dos conflitos - pois a chefia niio é apenas uma honra, 
é um encargo pesado. A beleza de suas artes, do canto a 
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dan~a, da cerámica a cestaria, da arte plumária ªº artesanato 
de contas. 

Cheguei a fazer um projeto para mostrar parte disso no 
''Globo Repórter'', masfoi cancelado coma viagemjá pronta. 

Outra viagem a Amazónia em 1981, uma filmagem no 
lago da Serra do Espelho da Lua, onde viviam as amazonas, 
segundo os relatos, e o contato com os caboclos daquela área, 
ainda tao próximos do índio, refor~aram a convic~ao que se 
instalava em mim, de que temos de ir buscar ali, entre índios e 
caboclos, urna grande parte da identidade cultural que perde
mos no Brasil, sufocados por um modelo político e económico 
imposto de /ora. É na solidariedade, na simplicidade, na mo
déstia altiva, na integra~ao com o ambiente - encontráveis 
entre índios e caboclos - que podemos e precisamos reencon
trar nossa identidade perdida e esmagada. 

Em gente como seu Pedro, por exemplo, um pescador do 
igarapé do Pindá, perto do Careiro, no Amazonas. Conheci-o 
numa manha luminosa de domingo, em que saímos a sua pro
cura porque constava que ele sabia onde se encontravam cer
tas pedras com inscri~oes antigas. Seu Pedro morava numa 
pala/ita de urna única casa de madeira, num igarapé belís
simo, povoado de garfas, jaburus e outros pássaros. Era um 
homem pequeno, magro, seco, pele tisnada como é a dos ca
boclos amazonenses. 

Disse-nos que de fato sabia das pedras e podia levar-nos 
lá, mas achava que estavam cobertas pela água, naque/a 
época. Resolvemos tentar assim mesmo. 

Thiago voltou de canoa ao nosso barco, para buscar equi
pamentos de filmagem e pessoal. Fiquei na casinha, de papo 
com seu Pedro, rodeado pela mu/her, filhos, genros, netos, 
todos curiosíssimos e achando tudo muito engra~ado. 

Seu Pedro, de olhos semice"ados, tecia sua rede de pes
cador e respondia a minhas perguntas: sim, a casa /ora ele 
mesmo quem construíra; vivia da mandioca que plantava ali, 
das frutas, dos peixes que ele mesmo pescava na canoa que 
fizera com suas próprias maos; o te"eno, nao, nao era dele, 
nao sabia quem era o dono mas este nao se importava, pois 
era alagadi~o. 

- Mas se ele quiser pode mandar o senhor embora -
comentei. 
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Pode. Já aconteceu outras vezes. Esta aqui é a sexta 
casa que eu fiz - respondeu seu Pedro. 

- Mas entao é muito duro - observei. 
- É. Mas eu tenho 55 anos de idade e nunca tive patrao 

- falo u ele, altivo, mas sem ª"ogáncia ou jactancia, apenas 
colocando as coisas em seu lugar. 

Reduzido a minha insignificancia, nao me esqueci dele, 
também. 

Um ano mais tarde, movido entre outras coisas por essa 
mesma busca de identidade, deixei a Rede Globo e fui para 
Goiánia dirigir um jornal, o Diário da Manha - urna expe
riéncia inesquecível que um dia será contada, exatamente na 
tentativa de mostrar que parece possível fazer um jornal nor
teado por aqueles princípios que regem a vida de índios e ca-
boclos. · ~ 

Quando os caminhos do jornal se fecharam, em dezem
bro de 1983, e fui ao Rio de Janeiro, em férias, Roberto 
D 'Ávila, Fernando Barbosa Lima e Walter Salles Jr. me con
venceram a associar-me com eles num projeto de realizar para 
a INTERVÍDEO e a Rede Manchete de Televisao uma série 
de programas sobre índios brasileiros. 

A primeira pesquisa que fiz levou a um projeto muito 
ambicioso, na tentativa de ser abrangente - e, por isso, de 
execu~ao difícil, demorada e cara. A INTERVÍDEO preferiu 
um projeto mais fechado em termos geográficos e possível de 
ser realizado em menos tempo. Optou por uma série no Xingu. 

O projeto foi entao adaptado. Com as na~oes que ali vi
vem, seria possível mostrar como nasce o índio, como é sua 
infancia e sua rela~ao com os pais, a adolescéncia, os ritos de 
passagem para o mundo adulto, a relafao homeml mulher, a 
organiza~ao social e política, a divisao do trahalho, a visao de 
mundo, as relafoes com o meio ambiente, as manifestafoes 
artísticas, a ve/hice e a morte. 

Mostrada a beleza e a coeréncia dessa cultura, o público 
poderia aprender a respeitá-la. E no programa final, quando 
se discutisse a /uta pela sobrevivéncia do índio - e os obstá
culos que enfrenta -, ta/vez ele ganhasse aliados para sua 
causa. 

Tentar-se-ia, principalmente, mostrar essa cultura vista 
por sua própria lógica interna, seus próprios valores, e nao 
pela ótica, valores ou conceitos da nossa cultura. Porque essa 



\ 

12 WASHINGTON NOV AES 

é a conquista maior das ciéncias sociais nos tempos modernos, 
.a consciéncia de que uma cultura niio pode ser julgada por 
ref erenciais externos. O que pode parecer absurdo pelos crité
rios de uma o~tra cultura, será perfeitamente lógico e ade
quado se visto dentro das estruturas daquela primeira cultura. 

Em mar~o de 1984, o projeto foi levado a FUNAI -
Funda~iio Nacional do Índio, em Brasília. Mas esbarrou na 
burocracia, niio andava. E para complicar ainda mais, irrom
peu o conflito em que os índios do Xingu apreenderam a balsa 
que faz a travessia da B R-80 (que corta o Parque) e tomaram 
vários re/ éns, para exigir que /hes fossem devolvidas terras 
tomadas por f azendeiros. 

O conflito teve o desfecho conhecido, em fins de maio: 
caiu o presidente da FUNAI e os índios "ganharam" uma fai
xa de terras (que já /hes pertencia, legalmente). 

Nesse momento, quando já me preparava para iniciar 
outra atividade jornalística - cansado de esperar pela FU
N AI - , a INTERVÍDEO voltou a carga: quería retomar o 
projeto. 

Fui a Brasília e pedí a ajuda da repórter Memélia Mo
reira, da Folha de S. Paulo, que me levou a Marcos Terena, 
entiio che/e de gabinete do presidente da PUNA/. Expliquei
lhe as inten~oes do projeto, ele se interessou e me apresentou a 
Megaron Txukarramiie, novo diretor do Parque do Xingu, e 
André, seu assistente. 

Os dois também se interessaram, prometeram ler o pro
jeto e ajudá-lo, se estivessem de acordo. Masjá nesse encontro 
discutimos a necessidade de pagar os direitos de imagem as 
aldeias que seriam filmadas - até mesmo porque já estava em 
vigor urna portaria do novo presidente da PUNA/, Jurandy 
Marcos da Fonseca, regulamentando essa matéria. 

O pagamento de direitos de imagem aos índios é mais do 
que justo, repara urna explora~iio secular em filmes e fotogra
fias e de décadas em programas de televisiio, sem f alar nos 
livros e outras publica~oes que deles se valeram sem nunca 
/hes pagar um tostiio pela apropria~iio do que tém de mais 
valioso - sua cultura, transformada em lucro. 

Megaron ficou de consultar as aldeias em que pretendía
mos trabalhar: waurá, escolhida por ser urna das culturas 
mais preservadas da inf/uéncia do branco, no Alto Xingu; kui
kuro, porque lá se realizaría um Kuarup, urna das festas 
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mais importantes do Xingu; txukarramiie, pela evidéncia em 
que se encontrava, dada a lideran~a do cacique Raoni no re
cente conflito e a ascensiio de Megaron, um txukarramiie, 
a dire~iio do parque; e kren-akroro (é assim que eles se auto
denominam, embora existam outras grafías}, por ser na~iio 
de presen~a relativamente recente no parque, permitindo ver 
com mais clareza as conseqüéncias do contato comos brancos. 

Preparamos uma minuta de contrato, longamente discu
tida coma áreajurídica daFUNAI, Marcos Terena, Megaron 
e o presidente. A área de estudos sociais aprovou o projeto, 
levado a Sí/vio Reiner. 

E, afina/, em meados de juiho o contrato foi assinado. 
Teríamos 90 días para captar o material desejado. Pelos di
reitos de exibi~iio em território nacional, a INTER VÍDEO pa
garía previamente - eemo pagou - CrS 5 milhoes a cada 
urna das aldeias visitadas, mais CrS 1 O milhoes para serem divi
didos entre outras aldeias foca/izadas eventualmente, em es
pecial no Kuarup dos kuikuro. Em caso de exibi~iio jora do , . - . , . pazs, nova negocza~ao serza necessarza. 

É algo de que a INTERVÍDEO e a Rede Manchete po
dem orgulhar-se: foram os primeiros a negociar direitos de 
imagem com as na~oes indígenas e a pagá-los, depois de sé
culos de explora~iio. Estabeleceram um precedente histórico, 
que nada apagará. E criaram para as na~oes indígenas algo de 
que e/as precisam muito - hoje, pelo menos: um valor de 
tro_ca em suas rela~oes como mundo dos brancos, para que 
possam adquirir uns poucos objetos fabricados pela nossa 
tecnología e que podem facilitar a vida dos índios (embora 
introduzam uma contradi~iio, ao modificar sua cultura). 

A realiz_a~iio do projeto também deve muito a dire~iio da 
PETROBRAS, através da visiio de Hideo Onaga, entiio asses
sor da presidéncia, e Atan Barbosa, diretor de Comunica~oes. 
Com a compra antecipada de uma quota de patrocínio da exi
bi~iio dos programas, acreditando no projeto antes mesmo de 
realizado, eles permitiram a demarragem de uma realiza~iio 
que, de outra forma, ta/vez niio fosse possível. 

No dia 25 de julho de 1984 a equipe INTERVÍDEOI 
Manchete embarcou para o Xingu, integrada por mim, pelo 
cámera Lula Araújo, pelo assistente de som e imagem António 
Gomes ( velho companheiro de viagens no "Globo Repórter ") 
e pelo produtor José Carmo Silveira. 
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Antes mesmo de chegar ao Xingu, eu já decidira fazer um 
diário da viagem. Várias pessoas haviam sugerido isso, entre 
e/as minha mu/her, Virgínia Augusta da Costa, meu compa
dre, o psicanalista Hé/io Pel/egrino, e Homero !caza Sanchez, 
ex-diretor da Rede Globo. 

Neste diário, quis registrar várias experiéncias simultá
neas: meu encontro, de um branco, com outra cultura; o 
aprendizado dessa cultura; as dificu/dades mútuas de relacio
namento; os problemas concretos para a realiza(:iio de um 
projeto dessa natureza _ tudo é longe, tudo é difícil, tudo é 
inóspito; a rea~iio dos índios diante de sua própria imagem, 
que /hes seria exi_bida; a emo(:iio deles diante de urna nova 
tecnologia; e assim por diante. 

Mas é preciso ficar muito claro que niio se trata de tra
balho científico ou com pretensoes a tal. Siio apenas - rou
bando o título de livro do velho saudoso Joiio Etcheverry -
anota(:oes de um repórter, feitas em cima dos fatos, no mo
mento em que eles aconteciam. A quente. Sem avalia~oes e 
reflexoes posteriores (no dia em que o aviiio pousou em Brasí
lia, de volta do Xingu, o livro estava pronto, manuscrito). 

· Preferí, inclusive, manter erros e imprecisoes dos quais 
só tomaria conhecimento mais tarde, ao receber outras infor
ma~oes. Com isso, o eventual leitor niio só teria idéia melhor 
do processo de aprendizado de outra cultura, como de suas 
dificuldades. 

Ficarei satisfeito se, com este trabalho, puder ajudar em 
alguma coisa os índios, que precisam ser respeitados. E se ele 
puder ser de a/guma valia para outras pessoas que pretendam 
realizar trabalhos dessa natureza, tiio necessários no Xingu e 
em outras áreas indígenas. 

1( 

Guerreiro waurá 



Advertencia 

"Homem e natureza siio casados. Formam o 
único casamento indissolúvel. Rompido esse 
casamento, o homem tomba num exílio Jeito 
tfe poeira amarga e estéril'' 

Noel Nutels 

Chegar perto de um índio, da cultura do índio, exige mu
danc;a radical de perspectiva. Como se o olho passasse a ver 
pelo lado oposto - para dentro, no inconsciente. 

Entender o índio, entender sua cultura - e respeitá
los -, implica despirmo-nos desta nossa civilizacao. Porque o 
encontro como índio é um mergulho em outro .espac;o e outro 
tempo. 

U m espac;o aberto, amplo, de céu e terra, Sol e Lua, água 
e fogo. Um espaco colorido e pródigo, povoado em harmonia 
(ainda que as vezes turbulenta na aparencia) por animais, ve
getais e minerais. E espíritos. 

Um tempo prodigiosamente mais lento, que permite o 
luxo de consumir meses para polir o arco ou aguc;ar a flecha. 
Convida a desfiar os dias na tarefa de dar a palha o entrela
c;ado perfeito da esteira ou do teto. Confere a ceramica a 
forma exata fantasiada nas tintas da imaginaca:o. 

Tempo para o índio varar noites dancando, até que lhe 
sangremos pés. Tempo para receber o filho que nasce e des
pedir o ancestral que morre. Tempo para rir e chorar, cantar e 
danc;ar, plantar e colher. 

Mas é preciso revirar os olhos e afugentar velhos concei-· 
tos, para de fato enxergar. Abrir os ouvidos ao silencio. Curtir 
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o detalhe, perceber a minúcia, a sofisticada simplicidade, 
quase sempre fruto de urna tradi<;ao milenar que passa de 
boca a ouvido, mao a mao, gera<;ao atrás da outra. 

É preciso reabrir portas fechadas dentro de cada um de 
nós. Reencontrar a simplicidade perdida, a inocencia, a soli
dariedade. A cor e a música. 

Nesse reencontro, detalhe a detalhe, risco a risco, surgirá 
o corpo do homem, em sua plenitude, plantado no coracao da 
natureza. Vivendo a utopia e contemplando o mistério. 
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O Xingu 

O Parque Indígena do Xingu ocupa urna área de 22 -mil 
quilómetros quadrados, no Nordeste de Mato Grosso. 

Ao norte, o Parque tem por limite a cachoeira Von Mar
tius. Ao sul, leste e oeste, chapadoes do Planalto Central. . 

Criado em 1961, no governo Janio Quadros, por proposta 
dos irmaos Villas Boas, o Parque é cortado na direcao sul
norte pelo Río Xingu, que, por sua vez, nasce da confluencia 
de tres outros ríos: o Kuluene, o Batovi e o Ronuro. Ele recebe 
ainda as águas de vários outros ríos, como o Liberdade, o 
Suiá-Missu e o Manitsauá-Missu. E sua hacia inclui também 
o Tanguro, o Sete de Setembro, o Kulisevu, o Von den Stei
nen, o Tuatuari. 

No Parque do Xingu vivem 16 nacoes: kamaiurá, kala
palo, kuikuro, mehinaco, waurá, matipu, nahukwá, txikao, 
trumai, aweti, iawalapiti, cajabi, juruna, suiá, txukarramae e 
kren-akroro. Ao todo, urnas tres mil pessoas. 

Falam-se no Xingu línguas pertencentes a quatro dos 
grandes troncos de línguas indígenas conhecidas no Brasil: 
tupi, aruak, karib e je. 

Nessa área, a Fundacao Nacional do Indio mantém cinco 
postos: Leonardo (nome dado em homenagem a um dos ir
maos Villas Boas, já falecido), a beira do Rio Tuatuari, afluen
te do Kuluene, no Alto Xingu; Diauarum, a beira do Río Xin
gu , mais ao norte; Kretire, também a beira do Xingu, junto a 
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aldeia txukarrarnae; Vigilancia, no ponto ern que a rodovia 
BR-80 corta o Parque; e Jarina, bern ao norte. 

Por terra, o único acesso ao Parque é pela BR-80. No 
lugar ern que ela se encontra corn o Rio Xingu , a travessia é 
feíta por urna balsa. 

De aviao, pode-se aterrissar ern pequenas pistas de terra 
nos postos Leonardo, Kretire, Diauarurn e Vigilancia. 

Por água, sao vários os acessos. 
Mas, ern qualquer caso, depende-se de autorizacao da 

FUN Al para entrar no Parque. 

Ter~·feira, 24 de julho de 1984 

' ... 

As 9 horas da rnanha, o aviao pousa no aeroporto de Bra
silia. Deixo a sacola de viagem no hotel e vou direto para a 
FUNAI, acertar os últimos detalhes da viagem para o Xingu, 
depois de quase seis meses de negociacao, marchas e contra
marchas em tomo desse projeto. 

É urna nova FUNAI, povoada de índios - e com alguns 
deles no comando - que encontro nesta terca-feira ensola
rada'de julho. É a FUNAI de Marcos Terena, o índio que 
mais alto posto no Executivo ocupou até hoje, com a chefia de 
gabinete do presidente desse órgao. É a FUNAI de Megaron, 
o primeiro indio (txukarramae ou rnentuktire) a dirigir o Par
que do Xingu. A FUNAI de Kukai, esse adolescente txukar
ramae que acompanha Megaron por toda parte e por isso foi 
apelidado de "Estado-Menor do Megaron". Urna FUNAI na 
qual o indio nao precisa pedir desculpas por estar lá e exigir 
seus direitos. 

Lula, Toninho (Antonio Gomes) e Zé Carmo já estao co
migo quando chego a sala de Marcos Terena para discutir as 
últimas providencias. Lá, reencontro o cacique Raoni, dos 
txukarramae e ele volta a pedir urna espingarda que a joma
lista Teresa W alcacer, da TV Globo, lhe prometeu quando 
esteve no Xingu, e que ele me encarregara de cobrar, em um 
encontro anterior, na própria FUNAI. Explico que nao en
contrei a Teresa, mas que ele pode ficar tranqüilo, nós mes
mos vamos lhe dar urna espingarda. 
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Nossa reuniao é com Megaron, André (seus assistentes) , 
Samuel (chefe de posto da FUNAI) e Marcos Terena, para 
acertar a logística complicadíssima da viagem. Iremos a qua
tro aldeias - waurá, kuikuro, txukarramae e kren-akroro -
e é preciso calcular quanto combustível teremos de comprar 
para as viagens nos barcos com motor de popa da FUNAI; ver 
quem comprará esse combustível em Sao José do Xingu (ape
lidada de Bang-Bang), ponto mais próximo do Parque; como 
o mandará para o posto Leonardo, que será nosso primeiro 
ponto de apoio, enquanto estivermos trabalhando entre os 
waurá e os kuikuro; quanto peso, quanta bagagem poderemos 
levar no voo até o Leonardo e depois, nas viagens de barco; 
calcular quanta comida precisaremos; quanto dinheiro, para 
pagar a possível ajuda de índios na cozinha, no· transporte de 
bagagem, etc. Tudo é muito complicado, nao há muita expe-

•A • , • nenc1a previa. 
Megaron decide que Samuel nos acompanhará durante 

toda a viagem, representando a FUNAI, conforme estava pre
visto no contrato assinado. Alto, forte, magro, olhos de ga
via.o, Samuel trabalhava até um mes e meio atrás no Alto So
limoes, em outro posto da FUNAI. Sua mulher, diz ele, é filha 
de índio. Ele mesmo, nascido no Pará, nao conheceu seus avós 
maternos e nao sabe - como sua mae nao sabe - se eram 
índios. Mas seus tra<;os indicam a possibilidade. 

Samuel estudava Agronomia quando tomou conheci
mento do trabalho de colegas da área de Ciencias Sociais com 
índios. Achou mais interessante, fez um concurso da FUNAI e 
foi trabalhar em postas nas áreas indígenati já há cinco anos. 

Ele parece meio desconfiado e arredio nesse primeiro en
contro. Pergunto-lhe qual é a cultura "mais rica" do Xingu e 
ele esnoba um pouco na resposta: "Nunca fiz esse tipo de jul
gamento". 

Nao me dou por vencido e puxo conversa sobre a com
plicada e contraditória rela<;ao do índio com o branco e sua 
tecnologia, sobre os caminhos da sobrevivencia do índio. Ele 
quer panelües de alumínio, que facilitam a vida das mulheres, 
pois as desabriga de carregar água nas pesadíssimas panelas 
de barro, por quilometros e quilometros (nascentes e lagoas 
sempre ficam longe da aldeia); querem roupas para proteger
se do frio no inverno e nao ter de cuidar das fogueiras durante 
toda a noite; querem machados de ferro, mais eficientes que 
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os de pedra, poupadores de trabalho; querem lanternas, rá
dios, facoes , bicicletas, tratares, máquinas de costura. Cada 
urna dessas produ<;oes da tecnologia branca poupa trabalho e 
aumenta o rendimento. Mas modifica a cultura, os costumes, 
os hábitos. Modifica toda a vida do índio. Leva-o a perder sua 
habilidade, iua capacidade de fazer. E pode chegar o dia em 
que o branco fa<;a a pergunta crucial: mas se voce vive como 
eu, por que precisa de tanta terra? E por que eu devo respeitar 
e acolher suas reivindica~ües de terras? Se voce tem trator 
como eu, voce pode aumentar o ·rendimento de sua lavoura e 
nao precisa de terras tao extensas. Se produz tanta comida,. 
nao precisa de tantos rios despovoados nas margens, porque Ó 
peixe deixa de ser importante. E assim por <liante. 

Samuel diz que os índios nao sabem para onde leva esse 
c·aminho. "Ninguém sabe onde vai dar. Mas o fato é que eles 
querem essas coisas. Muitosjá querem escolas, querem apren
der o portugues, que é a língua unificadora entre eles. Alguns 
já pensam em produzir excedentes agrícolas para vender." 

Ali mesmo, nessa reuniao coma FUNAI, verificamos que 
vamos ter de dividir o grupo para viajar. Somos quatro (cinco, 
com Samuel), ternos uns 700 quilos de carga e há índios para 
viajar no Bandeirante que decolará amanha cedo rumo ao 
posto Leonardo. Os índios tem prioridade, é claro. Entao, de
cidimos que seguiremos na frente Lula, Toninho e eu comos 
equipamentos e um mínimo de carga. Zé Carmo irá no voo 
seguinte, com o restante. 

Á noite, fazemos nossa última refei~ao "civilizada" no 
restaurante do hotel de luxo em Brasília. A partir de amanha, 
só teremos basicamente arroz, feijao e carne seca. Nenhuma 
bebida alcoólica durante dois meses. Dormiremos em redes. 
E nao saberemos nada daqui. 
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Quarta-feira, 25 de julho 

Levantamo-nos as 4h30 para arrumar a carga. É urna 
tralha imensa: equipamentos de TV, barracas, co~idas, ba
gagem pessoal. 

Quando vejo tudo aquilo superlotando a carr~aria de 
urna pick-up e depois empilhado ao lado do aviao, comento 
com Lula: alguma coisa nisso está errada; um índio iria sem 
nada para ficar dois anos; nós levamos '800 quilos para dois 
meses. 

O Bandeirante corre pela pista e sobe. Rezo em silencio e 
penso nessa contradicao que éter medo de avioes e viver den
tro deles. 

Com pouco mais de urna hora de viagem, comecamos a 
avistar o Rio Araguaia e suas praias de areias muito claras. 
Nesta época do ano, as águas baixam muito e formam lindas e 
longas praias em todo o seu curso. 

O aviao prepara-se para pousar em Santa Isabel do Mor-
. ro, na ilha do Bananal, essa ilha cuja sentenca de morte pode 

ter sido decretada com a decisao, que já está sendo executada, 
de construir urna rodovia cortando-a, ao norte, para favorecer 
meia dúzia de poderosos empreendimentos agropecuários - e 
contrariando a legislacao federal e a estadual, fora o bom
senso. Um crime. 

Santa Isabel é um dos aeroportos mais precários do país. 
Pista esburacada, o piloto só tem para ajudá-lo o rádio. Mas 

• 
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Júnior e Custódio, comandantes deste aviao, o conhecem na 
palma da mao, pousam serenamente. 

No minúsculo prédio do aeroporto, o primeiro reencontro 
comos índios, os carajá. A imprt~ssao de decadencia é penosa. 
Depois das doencas dos brancos, o álcool trazido por eles 
completou a devastacao. Hoje, apesar de alguma melhora 
mais recente - com urna tentativa de recuperar suas tradi
coes através do artesanato - a impressao ainda é triste. Ves
tidos com camisas esfarrapadas do Flamengo, do Botafogo e 
do Gremio, eles pouco tem da nacao que deixou boquiabertos 
tantos pesquisadores, com a riqueza de sua cultura. 

Um carajá que também veio de Brasília no aviao alivia 
um pouco a tristeza. Conta que etes estao comecando a movi~ 
mentar-se para impedir que prossigam as obras da rodovia 
que ameaca sua reserva ( embora lhes acenem com a promessa 

·de demarcacao de suas- terras em troca do apoio a rodovia, 
o que é urna covardia). . 

Agora já é o Rio Kuluene que avistamos ao longe. U m 
pouco mais e já podemos ver seu afluente mais próximo·, o 
Tuatuari, em cujas margens fica o posto Leonardo. 

O Tuatuari é urna das lembran~as inesquecíveis do Xin
gu, com suas águas absolutamente transparentes, seu fundo 
de areia branca entrecortada de vegetacao e repintado aqui e 
ali pelos tucunarés ou pelas tracajás que fogem a aproximacao 
do barco. É um aquário, como diz o pessoal do Leonardo que 
mergulha por lá. 

Vao ser bons esses dois dias que ficaremos no Leonardo 
( só iremos sexta ou sábado para a aldeia waurá, pois ternos de 
esperar a chegada do Zé Carmo e do restante da nossa baga
gem, amanha ou depois). Vai dar para baixar o ritmo, acostu
marmo-nos ao tempo mais lento daqui,,, nao fazendo nada: 
Megaron disse que nao poderemos filmar nada no Leonardo, 
pois nao faz parte do contrato assinado. 

Agora, estamos chegando perto da cabeceira da pista de 
terra do Leonardo. Embaixo, só a mata e o rendilhado dos 
rios. Passo o dinheiro que trazia no bolso da calca para a bolsa 
de mao. Que faria com ele aquí? 

Sao quase 10 horas da manha. Quando o aviao estaciona, 
já há outro pequeno bimotor parado. O piloto dizque está ali 
sem nada - mapa de navegacao, cartas, régua, nada. Pede 
orientacao ao nosso comandante. 
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Há muitos índios <liante da porta do aviao. E comeca a 
nossa aflicao de brancos, proprietários. Com sua curiosidade, 
eles examinam tudo, mexem em tudo. E a nossa formacao 
marcada pela propriedade privada reage quase que com a 
pele: como é que um estranho se atreve assim a mexer em 
minhas coisas sem licenca, pedir sabonete (eles adoram sabo
netes), anzol, biscoito, roupa, tudo? 

Ainda nao me esqueci de um índio que, na outra visita ao 
Xingu, insistia durante o dia todo: - Me dá o seu camisa, 
poxa! Voce é rico, tem outro camisa, poxa! Me dá o seu ca
misa - . E repetia e repetia. 

indio nao tem sentido de propriedade privada, antes do 
contato como branco. Vive em sociedade sem classes, onde · 
todos trabalham e produzem o necessário para seu sustento. 
U ma sociedade que nao produz excedentes ou objetos para a 
venda e troca - se ·nao houver relacao com o branco. 

Nessa sociedade, nada tem valor patrimonial nem é nego
ciado. Há apenas um sistema interno de retribuicao de servi
cos (do pajé, de quem ajuda a enterrar os mortos, etc.), mas 
sem circulacao de papel-moeda. Nem aterra, nem a casa ou os 
objetos pessoais sao considerados valores de troca. Existem 
mesmo relatos que mostram índios rindo as gargalhadas 
quando criancas, ao brincarem com fogo, incendeiam a casa. 
É um contratempo que implicará muito trabalho para fazer 
outra. Mas ninguém ficará desabrigado; irá para a casa do vi
zinho ou parente. Nao perderá patrimonio, que nao existe (a 
casa nao é vendida ou alugada). E terá a ajuda de outras pes
soas para erguer nova casa, assim como o beneficiado de 
agora amanha participará de outros mutiroes para ajudar seus 
vizinhos. 

Nós, brancos, no contato com índios, somos tomados de 
grande aflicao. Trazemos muita coisa que para nós tem valor 
patrimonial, financeiro ou outro qualquer: equipamentos, 
roupas, utensilios domésticos (panelas, etc.), utilidades (an
zóis, sacos de dormir) , alimentos e outras coisas que fascinam 
os índios e disparam seu desejo. Eles gostariam de ter roupas 
bonitas, que os protegessem. Gostariam de ter paneloes e cal
deiroes para buscar água (mais leves que os de ceramica), 
utensílios de cozinha mais práticos que os seus, sabonetes e 
perfumes para ficarem cheirosos, anzóis. 

Assim como o que eles tem nos fascina - a natureza into-
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cada, a simplicidade, a cor, a beleza física, a danca, a ces
taria, a música de suas longas flautas de bambu, o artesanato 
em coco ou conchas, a arte plumária - a nossa tecnologia 
também os fascina. É o que eles nao tem, o que lhes falta: 
o barco a motor e o aviao, a máquina de costura e o relógio, 
a camera de filmar e a bicicleta, a lanterna e o equipamento 
de mergulho. 

O problema está em que a nossa tecnologia é fruto da 
nossa cultura, do nosso modo de vi ver. E, transplantada, mu
dará a cultura deles, na mesma medida que mudaríamos· se 
passássemos a viver como eles· (poucos tem coragem, raríssi
mos tem competencia para isso). 

E a diferenca está em que para nós isso é um~ op<;ao, 
urna escolha: passaremos ou nao a viver como índios se qui
sermos - e só se quisermos. Para os índios nao é urna opcao: 

· eles nao tem como fugir ao contato com os brancos e sua cul
tura. Ainda que consigam (o q.ue é dificílimo) manter o ele
mento constitutivo de sua cultura, que é a posse de terra sufi
ciente para poderem continuar vivendo como índios, cacando 
e pescando, plantando mandioca e retirando da mata o mais 
de que precisem - ainda assim nao terao como evitar o rela
cionamento com os brancos, a influencia de outra cultura. 

Mas somos nós que ternos mais dificuldade ao estabelecer 
o contato. E é explicável que seja assim. O que os indios tema 
perder .nessa relac;ao com o branco - a identidade cultural -
só se revela no longo prazo. O que nós podemos perder -
o fruto da nossa tecnologia, do nosso trabalho, do nosso capi
tal, a propriedade privada-, podemos perder em poucos mi
nutos, se atendermos a todos os pedidos dos índios. E se der
mos o que trouxemos, ficaremos como eles, sem nada, depen
dendo do nosso esforc;o pessoal direto para produzir tudo o 
que consumirmos, a comec;ar pelos alimentos. Teremos de 
aprender a cacar e pescar, tecer redes e construir casas de 
palha. E durante o longuíssimo aprendizado ficaremos na 
dependencia deles. 

A angústia nos leva a assumir nossa identidade, fruto da 
sociedade de classes em que vivemos. E isso nos envergonha. 
Negaremos a eles a roupa e a comida,' o sabonete e o anzol, 
embora eles estejam nos recebendo em suas casas, estejam 
dispostos a partilhar o peixe e o biju. 

Por que nao trocar? A pergunta é lógica. Mas como esta-
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belecer os valores de troca? U m índio consome dias para polir 
o arco e agucar a flecha e vai trocá-los por urna camisa velha 
do Flamengo. Gasta semanas para produzir em ceramica so
fisticada os animais de seu dia-a-dia (como os waurá) e depois 
os troca por meia dúzia de bugigangas. 

Nesta viagem, neste projeto, estamos tentando ajudar a 
criar um valor de troca para os índios: a sua própria imagem. 

Há décadas vem sendo produzidos filmes , livros fotos 
objetos de arte e até novelas de televisao sobre os índi¿s se~ 

; ' que eles, ate agora - com urna ou · duas excecoes confirmado-
ras da regra - tenham recebido nada por isso, pela apropria
cao de sua cultura. 

Nao escondo certo orgulho pessoal com essa conquista 
dos índios, materializada no contrato que assinamos com eles 
e que exigiu meses de negociacoes lentas e complicadíssimas. 
Daqui por diante; quem quiser utilizar a imagem do índio 
(o .que mais atrai os brancos) terá de pagar por isso, pois agora 
existe o precedente e até um formato jurídico, o nosso con
trato. Neste momento mesmo, a TV japonesa está filmando o 
cacique Raoni e o pajé Takuma, dos kamaiurá. E vai pagar 
tres mil dólares a cada um deles, por causa do precedente, 
quando ela mesma, há poucos anos, fez no Xingu dois docu
mentários exibidos em vários países sem que os índios rece
bessem um só tostao. 

Marcos Terena e Megaron Txukarramae também podem 
orgulhar-se do que fizeram. Eles foram extremamente cuida
dosos na defesa dos interesses dos índios, durante as negocia
coes. Correram riscos, pois nao podiam errar: além de serem 
índios, sao os primeiros a ocupar postos importantes na estru
tura da FUNAI. Se errarem, poderá ir por água abaixo urna 
possibilidade nova e decisiva que se abriu para os índios: a de 
comecarem a tomar em suas próprias maos o destino das co
munidades indígenas no Brasil, depois de 500 anos de massa
cre e espoliacao. 

Mesmo consciente de que foi feito o que era possivel fa
zer, minha angústia na chegada ao Xingu nao é menor. Por
que está presente também a consciencia de que será muito di
ficil realizar, em espaco de tempo tao curto, projeto tao ambi
cioso. A TV japonesa levou alguns anos para completar os 
dois documentários mencionados. Nós teremos dois meses 
para captar as imagens de dez programas de urna hora cada. 
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Vamos em frente. 
O posto Leonardo parece menos carta.o de visita da FU

N A I do que já foi em outros tempos. Sofre, como todas as 
áreas indígenas, da falta de recursos. Dizem que o orc;amento 
do Parque do Xingu para todo o ano de 1984, aí incluídos 
vários postos e dezenas de aldeias, nao passa de 90 milhoes de 
cruzeiros. Ridículo. 

Entao, as casas e materiais se deterioram e nao sao re
postos. Faltam verbas até para os remédios mais caros. Nao 
há combustível para todos os voos necessários. Nao há luz elé
trica, porque ou falta combustível para o gerador ou a rede 
distribuidora está com defeito. Até a comunicacao por rádio 
se interrompe as vezes, porque todos os aparelhos pifam. 

Destinam-nos a casa que era dos irmaos Villas Boas e foi 
' er:n; o~tros tempos, resi4~ncia do diretor do parque. Um lugar 

dificil, nao só porque está em condicües precárias como por
que tem em seus fundos um puxado coberto onde ficam famí
lias de índios de passagem pelo posto, por motivo de doenca 
ou outro qualquer. Eles entram na casa e examinam tudo se 
deixarmos a porta aberta. Se nao, postam-se as janelas aber
tas. Ou espiam pelas frestas. ·E pedem tudo. 

Vamos nos enclausurando. Primeiro, fechamos a porta 
depois as janelas. ' 

Ternos esperanc;a de que nas aldeias será menos difícil, 
que se acostumem com a nossa presenc;a, deixemos de ser ob
jeto de curiosidade tao intensa. E lá as relac;oes serao mais 
claras, nao precisaremos ter tanta culpa de negar as coisas 
que nos pedem, pois estaremos trabalhando e cumprindo um 
contrato pelo qual eles também estarao sendo pagos, terao 
suas vantagens. E poderao entender que, se dermos o que te
rnos, nao poderemos fazer nosso trabalho. 

Ianuculá, o chefe do posto, um kamaiurá casado com 
urna iawalapiti, arranJa-nos um cozinheiro, um jovem índio 
trumai apelidado de Coronel, que é também ótimo piloto de 
barco com motor de popa. Mas vive de cara amarrada, apa
rentando detestar o trabalho de cozinheiro e piloto. Gostaria 
mesmo é de entrar para o Exército ou a Aeronáutica. Seu 
apelido foi motivado exatamente pelo fato de ele viver batendo 
continencia e se apresentando como coronel. Coronel trabalha 
n~ c~zinha do posto, ao lado de Bananal (waurá), Palavra e 
Pitsa ( tambem waurá). 
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Nosso primeiro alm~o é macarrao com molho ·a bolo
nhesa de lata, que trouxemos, e feijao, que o pessoal do posto 
havia cozinhado. 

Depois do alm~o, reencontro o cacique Aritana, iawala
piti, quejá conhecera aqui em 1980. Um vascaíno doente, que 
vi sofrer ouvindo pelo rádio seu Vasco perder um campeonato 
para o Fluminense na decisao por penaltis. Confesso que sentí 
certo prazer: horas antes, ele e seus companheiros do posto 
nos haviam imposto - a mim, aos médicos da Escola Paulista 
de M.edicina e a meus companheiros da TV Globo - urna 
derrota humilhante num jogo de futebol. Seis a zero em 40 
minutos de jogo, ao final dos quais nos declaramos sem condi
f;OeS físicas para nao aumentar a humilhaf¡;ao. Era impossível 
para nós enfrentá-los com sua impressionante forma física, 
sua capacidade de correr. Aquela história de o sujeito bater o 
escanteio e correr ele mesmo para cabecear é com índio mes
mo. E por melhor que voce seja, nao terá folego para acompa
nhá-lo quando elejogar a bola na frente e correr atrás. 

Aritana ficou conhecido nacionalmente quando a TV 
Tupi, ao gravar uma novela, trouxe ao Xingu a atriz Bruna 
Lombardi e fez várias fotos dela ao lado do chefe iawalapiti. 

Foi um caso nacional. Antropólogos se indignaram. A 
TV Tupi nunca pagou aos índios os direitos prometidos. U m 
diretor do parque foi demitido. 

Relembro a Aritana nosso encontro anterior, o jogo de 
futebol, ele ri, diz que ao me ver agora sabia que me conhecia 
mas nao conseguia saber de onde. E pergunta o que venho fa
zer, emborajá saiba, em linhas gerais. 

Explico que quero mostrar aos brancos a cultura do índio 
para que, conhecendo-a, aprendam a respeitá-la, pois só tema 
imagem dos índios dos maus westerns americanos. E lembro 
que o contrato cria um precedente de pagamentos que os fa
vorecerá. Ele concorda. 

A seu lado está Takuma, o pajé kamaiurá, seu tio, urna 
das figuras mais impressionantes do Xingu. Orlando Villas 
Boas conta que urna vez desapareceram duas crian~as kala
palo, urna menina e seu irmao menor. Esgotados todos os re
cursos (pajelan~as, buscas,. etc.), recorreram os kalapalo, 
muito a contragosto, a Takuma, pois isso feria o orgulho dos 
pajés da própria aldeia. Takuma come~ou entao a comandar 
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urna nova pajelan~a, coma presen~a de 18 pajés, que lhe da
vam for~a. 

Ao final de 13 dias - relata Orlando, que presenciou 
tudo - Takuma come~ou a fumar ininterruptamente. Quatro 
horas depois, em transe, gritou que as crian~as surgiriam na 
ro~a. Todos correram, mas nao as encontraram. 

Takuma passou o resto do dia quieto, enquanto os outros 
pajés nao escondiam a satisfa~ao por ve-lo falhar. 

No 14? dia, recome~ou a pajelan~a. Takuma entrou de 
novo em transe e, rolando pelo chao, as 10 horas mandou que 
todos se recolhessem as suas casas e nao fizessem barulho. 
Depois, come~ou a gritar de novo e dizer que as crianf¡;as ·apa
receriam na hora em que o Sol estivesse a pino. Os ·demais 
pajés gritavam que as crian~as tinham de aparecer naquela 
hora. 

· Exatamente ao meio"'-dia, as crian~as surgiram do mato 
como que por encanto e entraram na casa em que estavam os 
pajés, a menina ainda trazendo a mao o caldeiraozinho com o 
qual desaparecera. Estavam abatidas, mas bem. 

A menina contou que, no dia do desaparecimento, quan
do pescavam com o pai, · afastaram-se e apareceu um índio 
enfeitado (índios nao costumam entrar enfeitados na mata), 
que os levou. Quando caiu urna forte tempestade, o índio en
costou-os a urna árvore com urna raiz enorme e desapareceu. 
Em seu lugar, apareceu um veado muito grande, que se en
costou nas crian~as e protegeu-as da chuva. Antes, o índio 
as havia alimentado com frutas do mato. 

Disseram que o veado brincava com etas, protegia-as e 
nao sabiam como haviam ido parar de volta na aldeia. 

Nao consigo decifrar a idade de Takuma. Deve ser velho 
pois Orlando o conheceu na década de SO e já era pajé. Ma~ 
nao aparenta. Forte, boje está vestido com cal~a de brim, ca
misa de malha, sandálias de borracha e um boné de aba dura 

' azul-escuro, como os que usamos policiais militares. 
Ele presta aten~ao a conversa com Aritana, mas desvia os 

olhos quando o encaro. 
Como é kamaiurá, lembro-me na hora de outra história 

contada por Orlando, de um estranho objeto que surgiu no 
céu do Xingu e foi visto pelos kamaiurá. Pergunto a Aritana se 
conhece alguma história do genero e ele conta que ainda no 
mes passado ele mesmo viu outro objeto estranho, mais exata-
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mente urna luz muito forte, que se deslocava no horizonte pró
ximo, as 7 da noite, ali na aldeia iawalapiti, ao lado do posto 
Leonardo. Outros índios presentes confirmam: todo mundo 
viu; parecia a Lua, naquelas noites em que se forma um halo 
ao seu redor, mas nao era a Lua, que estava em outro ponto 
do céu; era urna bola luminosa, acinzentada no meio; ilumi
nava todo o chao e antes de desaparecer a distancia expeliu 
raios muito fortes de luzes de outras cores e produziu um 
grande estrondo. 

Takuma também viu. E confirma a história anterior, 
contada por Orlando. Os outros índios também confirmam, 
falam de outras histórias, de estranhos objetos luminosos que 
vem e, com sua luz fortíssima, iluminara a terra e depois so
mem, emitindo luzes vermelhas, verdes e amarelas. 

Talvez por isso, Cláudio Villas Boas, irmao de Orlando, 
escreveu certa vez que os índios sao hoje a única esperan~a dos 
extraterrestres, de contatos pacíficos como nosso. mundo. Por 
nao terem atitude hostil diante de estranhos e por nao agredi
rem o meio ambiente, seriam a única esperan~~ de construir 
na Terra urna nova cultura, mais adequada, menos conde
nada a decadencia e a guerra. 

O posto Leonardo está sem luz elétrica, por um defeito na 
pequena rede de distribui~ao de energia produzida .pelo gera
dor a óleo diesel. 

Ás 19 horas (hora de Brasília; Mato Grosso está em outro 
fuso horário, urna hora menos; mas as horas mencionadas 
aqui serao as de Brasília, marcadas nos nossos relógios) es
tamos na cama. 

Quinta-feira, 26 de julbo 

. ~ 

Acordo as 8, depois de doze horas de sono que compen
saram a falta dos últimos dias, no Rio, Goiania e Brasília. 

26 de julho é dia de San t' Ana, padroeira de Vargem 
Grande do Sul, onde nasci. Lá, deve ser feriado. Aqui, se des
cuidar, logo nao saberei mais que dia do mes ou da semana é. 
Os dias sao iguais, sob quase todos os aspectos. Como nao há 
trabalho assalariado entre os índios, nao há também folga se
manal. Nem acontecimentos que sejam previstos para este ou 
aquele dia da semana. 

Vou ferver água para o café na cozinha comunitária 
(nosso fogareiro veio com defeito) e, enquanto espero, recos
tado ao batente da porta dos fundos, vejo que os índios cozi
nheiros, funcionários da FUNAI; jogam ali mesmo o papel 
das embalagens de macarrao, latas vazias, restos de comida 
cordoes, cacos de vidro. ' 

Entao, deve ser isso: o índio tem um ·modo de vida nao
destruidor do meio ambiente porque sua cultura nao cria o 
lixo inorganico inabsorvível pela natureza em prazos curtos· 
nao é porque o índio tenha urna consciencia mais avan~ad~ 
que a do branco, nesse particular. Se o índio passa a viver 
como o branco - tal como vivem aqui no posto muitos índios 
que trabalham para a FUNAI - , ele polui o ambiente exata
mente como o branco. Ou, pelo menos, como o branco brasi
leiro. 

Portanto, parece urna questao intrínseca da própria cul-
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tura. O índio nao é "melhor" ou "pior" que os seres de outras 
culturas. Sua cultura é que trilhou caminhos, até agora, mais 
adequados ao meio ambiente. Influenciada pela cultura do 
branco, ela assume também algumas das piores característi
cas desta. 

O caso das roupas, por exemplo. O índio quer usar rou
pas, por muitos motivos: porque acha bonitos o colorido e os 
desenhos, porque o protegem do frio e porque lhe dao a sen
sa~ao/ilusao de igualar-se ao branco, quando em contato com 
ele. Mas o índio nao pode transpor num salto o abismo cultu
ral que o separa do branco. Nao tem dinheiro que lhe permita 
comprar roupas suficientes para trocar e lavar as pe~as usa
das; nao tem os mesmos hábitos dos brancos (embora tome 
até mais de um baoho ao dia). O resultado é que o índio ves
tido se assemelha quase invariavelmente ao branco marginal 
em sua cultura: um andrajoso, com roupas poídas, rasgadas, 
encardidas. Principalmente as crian~as. 

Na recente crise na delegacia da FUNAI em Bauru, a re
pórter Memélia Moreira disse que se tratava de um conflito de 
gera~0es. De um lado, um Villas Boas, familia a qual (incluí
dos aí Orlando, Cláudio, Leonardo e Álvaro, este último pivo 
da crise) os índios devem os mais relevantes servif;OS, mas que 

. teriam urna concepf;ao que os índios já nao aceitam. Para os 
Villas Boas os índios seriam figuras utópicas mas desprotegi
das, que precisariam ser protegidas pelos brancos. 

Os índios, diz Memélia, já nao aceitam essa postura e 
suas conseqüencias. Eles exigem que seu direito aterra e ou
tros direitos sejam respeitados, sem tutela. Querem ser donos 
de seus destinos, comandá-los eles mesmos. Por isso é tao im
portante para eles o desfecho da crise desencadeada no co
me~o do ano por Raoni, exigindo que devolvessem aos txukar
ramae o Kapoto, peda~o sagrado de terra - ali ficam as ''al
deias dos mortos" - que lhes fora roubado pelos fazendeiros. 
Por isso é importante a ascensao de Megaron e Marcos Terena 
aos postos que estao ocupando. Isso tudo quer dizer que os 
índios comef;am a assumir em suas maos o comando do que 
lhes diz respeito diretamente. 

Os índios nao sao seres rousseaunianos, puros, que os 
brancos conspurcam. Nao sao "bons" nem "maus". Sao, 
como os brancos, fruto também das circunstancias que os ro-

XINGU: UMA FLECHA NO CORA(ÁO . 37 

deiam, das estruturas sociais em que vivem. Mas sao frutos 
também das escolhas que fazem, a partir daí. De sua liber
dade. 

Por isso, nao estranho o conselho que me deu no aviao o 
comandante: - Mantenha suas coisas fechadas, de preferen
cia em quarto forrado; o pessoal jovem já nao é o mesmo - . 
Marina, a professora do posto, completa: - É claro, eles es
ta.o perdendo os costumes antigos no contato conosco. E, prin
cipalmente, se nao tem compromisso coma pessoa que chega, 
por que respeitariam as coisas dela? Ainda mais se a identi
ficam comos brancos que sempre roubaram deles? 

Assim é. 

Depois do almo~o, converso com um kamaiurá filho de 
. ' 
pai kamaiurá e mae aweti. Ele também se casou com urna 
aweti e vive na aldeia dela (no Alto Xingu, em geral o homem 
vai morar na casa do pai da mulher). Ele explica como é a 
reclusa.o a que se submetem o~ meninos desta área, antes de 
ingressar no mundo adulto. · 

O menino passa um, dois ou mais anos - o ·pai deter
mina o prazo - fechado, isolado, num quartinho dentro de 
sua própria casa, geralmente de paredes feitas da mesma fibra 
das flechas. Nao deve ver ninguém nesse período, nem deve 
ser visto por outras pessoas - apenas a que vai cuidar dele, 
que pode ser o próprio pai, ou um velho, que lhe trará bij'u, 
peixe e ervas para fortalece-lo e fazer dele um grande lutador. 
Essa mesma pessoa lhe fará escarifica~oes ( arranhando-lhe a 
pele com dentes do peixe cachorra) nos bra~os, peito, costas e 
pernas e amarrará o bíceps com fios de algodao, compri
mindo-o. 

O objetivo da reclusa.o, diz Gahap, o kamaiurá, é "ficar 
forte , ficar gordo, para poder lutar". E acompanha a explica
~ªº com um estufar de peito e um abrir de bra~os, como se 
fossem crescer-lhe asas. O peito musculoso de fato cresce-lhe, 
com o gesto, como a um sapo que estufa. Quase dá para ter 
medo, sentado ali ao lado desse sujeito fortíssimo, todo pin
tado de vermelho-urucum, inclusive os cabelos. E mais estra
nho ainda é ve-lo, mais tarde, sair do Rio Tuatuari carregado 
de peixes que pegou com o equipamento de caca submarina 
emprestado pelo André, assistente do Megaron, e que ele usa 
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com a maior naturalidade: óculos de mergulho, arpao, pés de 
pato, etc. 

É um tanto surrealista, masé assim. 

Mais tarde, vamos pescar de canoa com motor de popa. 
Quem pilota o barco e mergulha, equipado como Gahap, é o 
Coronel, nosso ex-cozinheiro Uá desistiu da tarefa). E faz tudo 
com muita competencia. Pilota o barco com perfei~ao (em
bora se divirta dando-lhe golpes repentinos, acho que para 
nos assustar), mergulha e traz tucunarés, acarás, urna cor
vina, que moqueamos ali mesmo, na margem dorio, num pe
queno jirau improvisado sobre a fogueira, e temperados só 
coma mistura de sal vegetal e pimenta dos índios. Deliciosos. 
E bastam para o jantar, nao é preciso mais nada. O peixe 
recém-pescado e comido na hora é. urna comida fortíssima, 
pequenas por~ües bastam para alimentar urna pessoa. 

Nossa fogueira é numa pequena praia, na "Boca", lugar 
em que o Tuatuari despeja suas águas no Kuluene. Ali, Lula, 
nosso camera, sai para pescar de linha e colh~r com Coronel. 
Em poucos minutos estao de volta com um tucunaré maior, de 
uns tres quilos, que é logo moqueado tambéai. Nao fossem 
tantos os mosquitos, tudo estarla perfeito. 

Quando decidimos voltar, já sao quase 8 da noite. E noite 
sem Lua, de Lua nova, mas de infinitas estrelas~ 

Sentado a proa do barco que voa no escuro por entre as 
curvas apertadas do Tuatuari, nao enxer~o quase nada, a nao 
ser os olhos de jacarés que repontam aqui e ali, nos breves 
momentos em que Coronel recorre a lanterna para escolher o 
caminho, nos pontos em que o rio se biparte. A todo mo
mento, tenho a sensa~ao de que o barco vai entrar-mato aden
tro e de que vou meter a testa num tronco de árvore. Mas 
Coronel sempre reduz a marcha no último momento e faz a 
curva perfeita na escuridao. Tenho quase certez~ de que está-
se divertindo como nosso (meu) medo. · , __ :." · 

Depois de quase urna hora de viagem nas ttevas, chega
mos ao posto. Eu, pelo menos, aliviado após •urna etemidade 
com o cor~ao na mao, imaginando como faria para me livrar 
das botas, das roupas, no caso de naufrágio.-- E como, com 
minhas pobres br~adas, alcan~aria a margem, para ser co-
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mido por urna on~a ou morrer de fome. Minha inferioridade 
neste meio, diante de alguém como esse jovem Coronel, é hu
milhante. 

Chegados em,casa, vou direto para a cama. 

. ' 
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Sexta-feira, 27 de julho 

Depois de urna caminhada/ corrida na pista de pouso do 
Leonardo, de manhazinha (correr ou caminhar alguns quilo
metros de manha é um hábito de anos), absolutamente só, 
converso com Pitsá, nosso novo cozinheiro, escolhido por 
l anuculá. 

W aurá, filho e neto de caciques, deve ter uns 18 anos. P, o 
mais velho dos irmaos e, se quiser, será o sucessor do pai, 
como chefe . . Mas diz que nao quer, prefere viajar pelo Brasil, 
aprender outras coisas, colocar dentes novos - já perdeu to
dos os superiores do lado direito. 

Pergunto o nome de outro índio e ele diz que sabe mas 
nao pode dizer. - Eu respeito ele - explica. - Ele é meu 
cunhado -. Pergunto se nao pode dizer o nome só porque o 
outro é cunhado e ele confirma. Indago se há outras pessoas a 
quem nao pode se referir, nomeando, e ele confirma.: - Sogro. 

Marina me explica: é urna tradi<;ao em muitas áreas indí
genas, um sinal de respeito. O índio nao chama pelo nome 
nenhum "parente cruzado": cunhado, sogro, primos da mu
lher. Se chamar pelo nome, desrespeitará e trará má sorte 
para o nomeado. 

É assim no Alto Xingu, entre os xavante de Mato Grosso, 
entre os tikuna do Alto Solimües. 

Em algumas áreas onde existe o costume, o índio pode 
inventar apelidos para nomear os parentes cruzados. Em ou-
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tras , nem isso, pois acreditam que qualquer nomea<;ao pode 
provocar a morte do parente. 

Enquanto escrevo estas notas no pátio interno do posto 
Leonardo, nesta manha luminosa de sexta-feira, sentado so
bre urna grande caixa metálica enferrujada e corroída pelo 
tempo, aproximam-se vários índios, adultos e crian<;as, curio
sos com esse caraíba (branco) que escreve, escreve, escreve 
coisas que nao entendem. Examinam a caixa dos óculos, apal
pam a camiseta, faiscam os olhos com a caneta vermelha. 

A certo momento, sentam-se na caixa mais dois, um a 
meu lado, outro mais atrás. Este, mais mo<;o, todo pintado de 
vermelho, só de cal<;as compridas e sandálias de borracha. 
O outro, bem mais velho, idade indefinível, talvez próxima 
dos 60, nao está pintado. Cabelos cortados a moda de cuia, 

· sandálias de borracha, pés e unhas maltratados pela dureza 
do chao, cal<;as compridas de brim, camisa de manga com-
prida, marca "Carnaby". · 

Como é de praxe com índi"s, de saída pergunta meu 
nome: "Óxito", respondo como sempre, para que entendam. 
Ninguém conseguirla pronunciar se dissesse "Uóxinton'·'. 

Pergunto o nome dele. - Paru - responde. E me diz 
que é pai do cacique Aritana. 

Comas minhas perguntas seguintes, vai contando. Tam
bém era o "chefe-grande" iawalapiti, mas há algum tempo 
desistiu. Ficou cacique só dentro da aldeia, explica melhor. 
Para f9ra, para a rela<;ao com outras aldeias e com os brancos, 
o chefe é Aritana, seu filho mais velho. "Cacique dá muito 
trabalho, tem de entrar no meio de tudo, ajudar a resolver 
tudo. Um brigou como outro, tem que ir lá, falar, ajudar a 
resolver. Um tem problema, vai lá, fala, ajuda." 

Paro f.ala bem o portugues. É um dos mais antigos caci
ques do Xingu. Fala também todas as outras línguas desta 
área. Conhece praticamente todos os índios destaparte sul do 
parque. Ianuculá, chefe do Leonardo, é seu genro. Outro fun
cionário do posto, Pira (Piracuma, na verdade), fortíssimo, 
gentil, é seu filho. 

Paro já estava por aqui quando chegaram os irmaos Vil
las Boas. Ele os ajudou a abrir picadas, a construir campos de 
pouso, construir postos, tudo o que existe por aqui. Acha que 
os Villas Boas foram importantes, ajudaram os índios, a pró
pria preserva<;ao do Parque do Xingu se deve em grande parte 
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a eles. Mas acha também que erraram, freqüentemente subes
timaram os índios, a inteligencia do índio. 

Orlando Villas Boas foi um pouco pai de Paru , filho de 
um cacique que morreu quando ele era ainda pequeno. Sua 
educacao foi completada por um primo mais velho. Nesse 
tempo, Paru chamava-se Tapirapuá Kanato. Quando Ari
tana, seu filho mais velho, teve um filho, deu-lhe o nome de 
Kanato - e o avo perdeu esse nome, como é do costume no 
Alto Xingu. Quando Pira, outro filho, tornou-se pai, deu ao 
filho o nome de Tapirapua - e o avo perdeu também esse 
nome. 

Sem nome, o chefe iawalapiti procurou um índio que se 
chamava Paru - nome de que ele gostava muito - e propos
lhe urna troca, logo aceita: ficou como nome Paru e deu-lhe 
várias coisa.s, até urna roca de mandioca. 

Paru me diz que sabe o que eu vim fazer aqui, Aritana lhe 
contou. - Eu disse pra ele - completa Paru - que voce está 
certo. Precisa mesmo fazer isso, mostrar aos brancas como 
índio vive. 

Repito para ele que, na minha opiniao, nós ternos muito 
a aprender ou reaprender com eles . . Ele concorda. E diz que 
vai me acompanhar até os waurá, onde mora urna irma sua 
(ao Samuel, diz que vai nos acompanhar durante toda a via
gem). É um presente dos céus. 

Ele acha que os waurá nao entenderao direito o que que
remos mostrar, se nao for bem explicado. E nao há na aldeia 
muitas pessoas que entendam e falem bem portugues. 

A conversa segue, aproveito para pedir muitas informa
coes. Insisto quanto a tradicao de "prender" os meninos, na 
passagem da adolescencia para a vida adulta. Ele confirma 
que é "para ficar forte", ser bom lutador de huka-huka (nome 
dado pelos brancos a luta corporal praticada em todas as na
coes do Alto Xingu; talvez seja onomatopéia dos roídos que os 
índios produzem com a boca no momento em que se aproxi
mam do indivíduo, para comec;ar a luta). Lutar bem é ponto 
de honra pessoal e tribal, entre os homens desta área. Um dos 
momentos niais importantes da vida, aquí, é o Kuarup, ceri
monial em homenagem aos mortos ilustres. O final da festa é 
exatamente um confronto entre os lutadores da aldeia que 
promovem o cerimonial e os lutadores das demais aldeias con
vidadas. 
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Paru, em sua adolescencia, ficou alguns anos em reclu
sao. Aritana, que alguns anos atrás era reconhecido como o 
maior lutador do Xingu, ficou quatro anos "preso". - Agora 
já nao é o melhor - · diz Paru. - Ficou mais velho, teve mui
tos filhos, engordou _ , . Mas ainda é um grande lutador. 

Segundo Paru, quando nasce o filho, o hornero casado 
também fica recluso em casa, sem comer, durante c:¡uatro 
dias. Imóvel na rede, nao sai de casa nem para urinar: urina 
por urna taboca que sai por entre as palhas da parede. No 
quinto dia, o hornero toma ervas e fuma, para vomitar e ficar 
fraco - e assim poder sonhar muito. Paru, tal como Raoni já 
me dissera em Brasília, acha que sonhar "é muito impor-
tante". · 

Ele me conta um ~onho. Recentemente, quando morreu 
· um jovem iawalapiti (morreu ao treinar para a luta, saindo da 
reclusao), ele ficou pensando que nao deveria ser assim, a pes
soa só deveria morrer bem velha, quando estivesse bem fraca. 
U ma noite, sonhou que descia do céu um homem chamado 
Mariano, num carro pequeno, coberto de estrelas. Mariano 
lhe disse que os pais estavam com ele, muito velhos, mas vi
vos. Os médicos brancos estavam dizendo que o jovem iawa
lapiti morrera do corac;ao, mas nao era isso. "Entre voces teni 
gente que tem veneno nos olhos, na boca, nos dedos; eles jo
gam veneno nas -pessoas e matam." F oi assim que o jovem 
morreu, disse Mariano. 

Nesse momento, mandou Paru fechar os olhos. Quando 
pode abrir, Mariano· esta va transformado num homem ve
lhíssimo. E lhe disse que ele nao morria, nem os país dele 
(Mariano). "Mas eu nao sou filho de gente, sou filho de ár
vores." E se f oi. 

Estou muito emocionado quando Paru acaba de contar 
seu sonho. Eu o conheci meia hora atrás e ele está aquí abrin
do seu coracao, sua alma, o seu mais íntimo. 

Pergunto se ele é também pajé, ele responde meio eva~ivo 
que " pajé é meu cunhado" (Takuma), mas nao diz o nome. 
Quero saber como é escolhido um pajé, ele explica que nin
guém ~scolhe. Acontece. Conta a história de um índio que 
entrou no mato para conhecer todas as ervas e voltou muito 
doente. Deitou Qa rede e foi definhando_, definhando, "até 
ficar só pele e osso". Um dia, falou: "Eu nao vou morrer; é 
só para tirar doencas; amanha estou bom" . No dia seguinte, 
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veio um vento e formou um redemoinho no meio da aldeia, 
"rodou, rodou, rodou e entrou na casa do hornero doente, que 
virou pajé". 

Penso comigo mesmo que Guimaraes Rosa gostaria de 
Paru e desta história, ele que gostava de redomoinhos e de 
índios. Lembro o que Guimaraes Rosa disse numa entrevista a 
um escritor m~ambicano, mais ou menos assim: as histórias 
estao todas aí, no ar, prontas; o escritor só tem de apanhá-las. 

O outro índio, que ouve a conversa com Paru, chama 
nossa aten~ao para o barulho do aviao que está chegando. 
Nele vem o restante de nossa carga e nosso produtor, Zé Car
mo, além do Samuel. Vem também o Megaron, com quem 
tenho de retrac;ar nosso roteiro: a festa do Kuarup dos kui
kuro ainda vai demorar, talvez seja só em setembro; entao, 
planejo ir primeiro aos waurá e só depois aos kuikuro; mas a 
carreta do trator que pode nos levar por terra aos waurá está 
quebrada ... 

Quando o Bandeirante da FUNAI desee, mais urna vez 
me envergonho como tanto de carga que trazemos, exige vá
rias viagens de umjipe, da pista a casa. Explico, sem jeito, ao 
Paru, que nós, brancos, somos muito complicados (como se 
ele nao soubesse), nao sabemos viver com pouco. Ele con
corda. 

Paru abrac;a carinhosamente o Samuel, diz que nao vai 
deixar mais que ele vá embora. Samuel explica que foi porque 
a mulher estava doente, ficou no Rio. Mas ele só demorou tres 
dias mais que o previsto. 

Comec;o a sentir que se forma urna boa cadeia humana: 
Toninho, Lula, Samuel, Paru ... 

Passamos o resto do dia no planejamento das viagens as 
aldeias, no cálculo do consumo de combustível em cada urna, 
nas providencias para comprar gasolina e traze-la até o Leo
nardo, que será nossa base. 

F ora das instalac;oes da F AB, no Xingu só há gasolina em 
Sao José do Xingu, a uns quarenta quilometros do ponto em 
que a BR-60 corta o parque. Quem tem de viajar de barco 
pelo parque precisa comprar gasolina lá e traze-la até o Leo
nardo (no nosso caso) ou outro ponto. Antes de chegar, já ha
víamos encomendado 500 litros, dos quais 200 chegaram aqui, 
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por aviao. Os outros 300 e o mais que precisaremos terao de 
vir na balsa do posto, que já desceu o rio. 

As informa~ües sobre o consumo de gasolina em cada via
gem divergem muito, provavelmente em fun~ao da carga 
transportada, da potencia dos motores. 

Vamos, de qualquer forma, inverter nosso roteiro. Ire
mos primeiro aos waurá, porque de fato o Kuarup dos kui
kuro vai demorar. Depois, aos kuikuro. Eni seguida, ·desce
remos o Xingu, até os txukarramae. E finalmente iremos aos 
kren-akroro. 

Normalmente, iríamos aos waurá por terra, puma carreta 
puxada por trator, ou de jipe, se ·nao tivéssemos tanta carga. 
Mas a carreta continua quebrada, sem possibilidade de con
serto próximo, falta urna pe~a pedida a Brasília há muito 
·tempo. Teremos de ir de barco, dando urna volta enorme. O 
percurso, que levaria urnas tres ou quatro horas por terra, de 
trator (os índios fazem em duas, tres, de bicicleta), vai exigir
nos duas ou tres vezes isso, pelos rios. Vamos ter de descer o 
Tuatuari, entrar no Kuluene ·e por ele chegar a nascente do 
Xingu, entrar pelo Ronuro e logo alcan~ar o Batovi, navegar 
por ele até a lagoa Piulaia e nela chegar a aldeia waurá. 

Deixo dinheiro com Ianuculá para que mande comprar 
mais gasolina e arme a logística para que ela chegue aqui. E 
rezo para que chegue. 

A noite, sob o céu mais estrelado que já vi, um despro
pósito de luzes, converso com Samuel, na varanda da casa da 
professora. Acabamos falando de Rui, um paulista que apare
ceu por aqui há uns quatro anos, só de calc;ao, sozinho, numa 
balsa montada sobre tambores, vindo do Norte pelo Xingu e 
Kuluene. Rui foi "adotado" pelos índios, que o adoram. É um 
homem de 30 e poucos anos, baixo, forte, de poucas palavras 
com estranhos. - É a pessoa mais útil aqui no posto - diz 
Samuel - , mas se recusa a ser funcionário da FUNAI, a ter 
salário, a mexer com dinheiro. Ele faz tudo aqui, conserta 
tudo. Me contou que consegue viver assim, sem dinheiro, já 
faz 13 anos. Saiu de Sao Paulo, andou pelo Nordeste, Centro
Oeste e Norte e veio parar aqui, mas n'fto por acaso.' Ele disse 
que era exatamente o lugar que queria. 
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Sábado, 28 de julho 

Acordamos cedo, neste sábado. A tralha de viagem ficara 
pronta de véspera, agora é só separar da parte que vamos dei
xar aqui (comida para o resto da viagem). 

Teremos de ir em dois barcos (o que já aumenta o con
sumo de gasolina e invalida os cálculos anteriores) porque a 
bagagem - ve-se agora - é muita, os barcos, pequenos, e 
somos muitos: Lula, Toninho, Zé Carmo, Pira e Coronel (pi
lotos dos barcos), Paru, Samuel e Carla, a enfermeira do Leo
nardo, que aproveitará a carona para levar remédios aos 
waurá e medicar crian~as gripadas. Levamos também um mo
tor de reserva e combustível para os dois barcos e o gerador 
(que carrega as baterias da camera e do videoteipe e nos per
mite ver, num pequeno monitor, as imagens gravadas). 

Partimos as 8h45 pelo Tuatuari deslumbrante. Nesta 
hora, ainda nao se veem muitos pebres. 

Vou sentado ao lado do velho Paru. É urna em~ao forte 
receber a experiencia deste homem extraordinário. 

A certa altura, pergunto sobre a origem da vida e do 
mundo. E ele conta o mito fundamental dos iawalapiti, cen
trado em Mavutsihi, urna longuíssima história repleta de peri
pécias, que desfia durante uns bons 45 minutos, enquanto a 
nossa frente voam gar~as e socós, gaivotas e mergulhoes, mi
lhares de borboletas amarelas. 

U ma noite dessas vou colocar Paru ao lado de urna fo
gueira para que ele conte, com o rosto iluminado só pelas 
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chamas -· e nós gravemos ·no videoteipe - esse mito funda
mental. Será importante nao só para o programa. Pode ser 
urna pe~a importante para a memória cultural brasileira, para 
a redefini~ao de nossa identidade. Se nossos governos tivessem 
juízo, estariam destinando grandes verbas a esse tipo de tra
balho. 

Paru nao desprega a vista das margens e vai apontando 
aos meus olhos cegos o jacaré disfar~ado entre os galhos secos 
que bóiam na água, os ovos de tracajá perdidos na brancura 
da areia da praia, o filhote de ·capivara que se desgarrou da 
mae, o pequeno bando de patos selvagens prestes a levantar 

A voo. 
Nas margens, aponta o lugar onde os homens da FAB 

querem fazer urna cria~ao de gado - e os índios nao concor
. dam. A ro~a dos kamaiqrá. 

A certa altura da viagem, talvezjá cansado da dureza dos 
bancos metálicos, depois de horas, Paru resolve dar uns tiros 
com sua espingarda calibre 22. Mas nao acerta os patos, 
muito distantes. Parece que acerta a capivara, mas ela foge 
mata adentro. . 

Por volta de 13h30 paramos para um lanche, na prainha 
coalhada de mósquitos: sanduíches de pao de forma esfari
nhado com sardinhas e salsichas. E a seco. 

Carla pede a Coronel que pare mais além, num lugar 
mais favorável, para que possa fazer xixi. Ele faz que nao 
ouve. E nao pára. 

Seguimos na esperan~a de já estarmos perto. Va preten
sao. Só as 16h45, depois de oito horas de barco, chegamos a 
aldeia dos waurá. 

O primeiro índio que encontramos na margem dá urna 
amostra do que nos espera: todo pintado de urucum, dos ca
belos aos pés, com manchas pretas de carvao espalhadas sobre 
o vermelho; em torno _dos olhos, a pintura preta semelhante a 
urna máscara; cintos de contase micangas coloridas, largos, 
de quase um palmo; bracadeiras e caneleiras de embira e fios 
de algodao coloridos; brincos de penas amarelos e vermelhos; 
guizos suspensos aos cintos e caneleiras. 

Mais acima, no trilho para a aldeia, vemos que alguns 
poucos usam urna espécie de cocar e bracade~ras de pele de 
on~a pintada. 

Quem nos dá as boas-vindas ·é Atamai, filho do velho ca-



\ 

48 WASHINGTON NOV AES 

cique Malakuyawá, que eu já conhecia da outra vinda aqui, 
em 1980. Digo-lhe isso mas ele nao se lembra de mim. Relem
bro que ele me deu um belíssimo tatu de ceramica (na qual os 
waurá sao mestres) e que o pai dele me deu um cocar de penas 
de arara. Ele pergunta o que eu lhe dei: - Anzóis? Confirmo: 
- Anzóis, cobertores e as redes que deixei para voce no Leo
nardo, com o diretor do parque, o Chico -. Ele lamenta: 
- Ah, é! Eu procurei mas nao me entregaram. 

Vamos ficar na casa de Malakuyawá, onde fiquei tam
bém na outra vez (apenas era a casa antiga, já derrubada; 
esta, nova, ainda está coberta só pela metade). 

As crian~as carregam na cabe~a, picada acima, um qui
lometro e pouco, até a aldeia, as caixas mais leves da nossa 
bagagem. As mais pesadas vem em dois carrinhos de mao em
purrados por adultos. 

E estranho ver esses índios belíssimos e pintados, andan
do de bicicleta no meio do mato. 

Na casa, somos recebidos com biju torrado, biju mole e 
tucunaré moqueado. Para temperar, pimenta misturada com 
sal de aguapé (a planta é secada ao sol, queimada e coada; as 
cinzas sao jogadas fora; e a água salgada, fervida até deixar só 
o sal, de gosto mais forte que o sal marinho). 

Depois da refei~ao, um banho na lagoa. E enquanto a 
equipe arruma a bagagem e o equipamento, sou chamado 
com Samuel a Casa dos Homens (onde as mullieres nao po
dem entrar), no centro da aldeia. Os homens adultos, todos 
pintados e enfeitados, estao reunidos ali, fumando ao anoite
cer seus cigarros de ervas, ao redor de urna pequena fogueira, 
sentados em banquinhos, no chao ou em um tronco. 

Atamai pede que Samuel explique o que viemos fazer, o 
que queremos filmar. Samuel fala, eu falo, Atamai traduz. O 
irmao de Atamai, principal "cantador" da aldeia, filho mais 
velho e provável sucessor do cacique Malakuyawá ( embora 
possa também ser Atamai, porque fala portugues), diz que 
eles vao mostrar tudo o que tem de ma.is bonito, seus cantos e 
suas dan~as, tudo o que nós quisermos. Diz que estao muito 
contentes com nossa presen~a. E que mostrariam tudo mesmo 
que nao estivéssemos dando nada· a eles, como sempre mos
traram a outros brancos que vieram aqui. 

E segue falando, até que, em dado momento, pergunta 
quando chegará o trator. Pergunto de que trator se trata; nao 
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sei de nada. Ele diz que é o tratar prometido quando os con
sultaram sobre a possibilidade de virmos aqui filmar. Assus
tado, digo que nao sei disso. Sei do que foi combinado: foram 
pagos CrS 5 milhoes a cada urna das aldeias que visitarmos; 
mais CrS 10 milhoes . serao divididos entre as outras aldeias 
que participarem da festa do Kuarup dos kuikuro. . 

O cantador come~a a chorar. Aquele homem in1enso, 
pintado e enfeitado, desmancha-se em lágrimas na ·minha 
frente, em meio ao silencio tumular dos demais circunstantes. 
Minha vontade é que se abra um buraco no chao, para sun1ir. 

O silencio nao se d~smancha, só cortado pelos solu~os do 
cantador, durante alguns minutos. Depois, ele volta a falar. 
Dizque o trator era muito importante, facilitaría muito a vida 
deles, na derrubada da mata, no transporte de paus para fa-

. zer casas, em muita coisa. Pergunta se cinco milhoes dao para . ~ 
comprar um trator. Digo que nao. 

Novo silencio. 
Alguém pergunta quantas armas, quantas espingardas, 

daria para comprar com cinco milhoes. Samuel faz as contas, 
responde que seriam urnas _25. Atamai diz que nao é o caso. 

Os waurá conversani entre eles, sem traduzir. Só vejo os 
rostos pintados, iluminados pela luz da pequena fogueira. 

Pe~o que Samuel e Atamai expliquem de novo que eu nao 
sabia desse desejo, nada nos foi dito pela FUNAI antes de vir
mos. Sam·uel explica, mas me diz que ele sabia. E pensava que 
eu sabia. Samuel explica também aos waurá que "trator é 
urna coisa grande, muito cara; as coisas grandes tem de come
~ar pequenas", quem sabe eles nao poderao juntar mais tarde 
o que estao recebendo agora com receitas da venda de artesa
nato e chegar a concretiza~ao desse desejo. 

Penso comigo mesmo que vou fazer o impossível para 
conseguir esse trator (embora roído pela dúvida: que modifi
ca~oes isso implicarla. na cultura deles?). Nao sei como, mas 
vou. Nao digo nada para nao criar expectativas. 

Os waurá conversam entre eles, de novo. No fim Atamai 
dizque o cantador pede que me fale o seguinte: mesmo sem o 
trator, vao fazer tudo o que puderem ·para nos ajudar; ama
nha cedo, eles vao dan~ar e ele cantará o melhor que puder. 
Para nós nao ficarmos tristes. 

Pode haver alguém_ mais sofisticadamente gentil? 
(Agora, datilografando essas anota~oes, relembro: muito 
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tempo depois, na aldeia kuikuro, Rui, o branco do posto Leo
nardo, me confirmaría que os waurá haviam pedido um trator 
e o pedido nao nos foi transmitido; Aritana, informado disso, 
estaria disposto a protestar contra nossa presenca, mas foi 
surpreendido pela nossa chegada; teria argumentado, entao, 
que nao poderia ofender um visitante. Isso, possivelmente, ex
plicaría a aproximacao de Paru, seu interesse em saber o que 
pretendíamos fazer, sua afirmacao de que era um projeto fa
vorável aos índios e sua oferta de viajar conosco até os waurá.) 

V amos dormir em redes armadas na parte da casa de. 
Malakuyawá ainda nao coberta de palha. Dormimos olhando 
o céu estrelado. 

Domingo, 29 de julho 

. ' 

Acordo as 4h45 com os primeiros gritos de índios que vao 
para o banho na lagoa ou na nascente a um quilometro e meio 
da aldeia: uuuuuuuuuuu! Ou dos que imitam os galos. Como 
os outros povos do Alto Xingu, os waurá tem muitos galos e 
galinhas, embora nao lhes comam a carne nem os ovos. Acham 
bonitos. E no Alto Xingu comer carne de animais é urna ex
cecao, nao a regra. Só em certas circunstancias. 

Ainda está bem escuro, mas praticamente toda a aldeia 
vai ao banho, homens, mulheres e criancas, mesmo as recém
nascidas. Na volta, as mulheres trazem água para beber eco
zinhar, em grandes panelas de alumínio que carregam na ca
beca, enquanto os filhos sao carregados no flanco. 

Carregar água é urna das obrigacoes das mulheres e me
ninas. Cozinhar, outra. Cuidar dos filhos pequenos. Colher a 
mandioca e transportá-la para a aldeia. 

O homem derruba o mato, püe fogo e planta. Pesca. 
Constrói a casa. 

Pouco depois das 6 da manha, os primeiros índios já es tao 
na Casa dos Homens pintando-se para as dancas que vamos 
filmar hoje. Samuel diz que eles esta.o <;lispostos a ficar 15 dias 
dancando e cantando e mostrando tudo o que quisern1os. 

Por volta de 8 horas, eles estao prontos, pintados como 
ontem. Muitos trazem na cabeca cocares de penas de araras 
azuis e vermelhas, penas de gaviao riscadas de preto e branco 
e penas amarelas de rei-congo. As bracadeiras sao de penas 
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curtas de araras. Nas orelhas, os brincos amarelos e vermelhos 
que eles enfiam por um lado e depois retorcem o lóbulo, vol
tando-o para o outro. Na cintura, os cintos de fios de algodao 
tingidos, cintos e micangas com desenhos de bandeiras (do 
Brasil, da Inglaterra, do Vasco da Gama, etc.), cintos de ca
ramujo. Nos joelhos, faixas de fios de algodao, também, ver
melhas, brancas, verdes, azuis. E caneleiras de embira. Um 
festival de cores. 

A primeira danca é a do papagaio, comandada pelo ca
cique Malakuyawá, que se apóia no arco e toca um chocalho. 
Malakuyawá é dos raros velhos do Alto Xingu, onde as doen
cas pos brancos dizimaram a maior parte dos adultos, nos pri
meiros contatos. É também dos raros índios calvos desta área. 
Enquanto ele marca o ritmo sacudindo o chocalho e balan
cando levemente o corpo encurvado, as suas costas outro wau
rá, sentado num banquinho de madeira, percute um tronco 
oco sobre outro pousado no chao. 

Os dancarinos que encarnam os papagaios - dois, no 
início - vem cantando de dentro da Casa dos Homens. En
vergam saiotes de palha de buriti desfiado que lhes chegam as 
canelas e, ao longo dos bracos, tufos da mesma palha que 
simulam asas. Vem até diante de Malakuyawá e do percus
sionista marcando o ritmo comos pés, que calcam alternada
mente sobre o chao, agitando os guizos presos as canelas. De
pois recuam, cantando urna letra monocórdia. Repetem as 
evolucoes para lá e para cá, voltam a Casa dos Homens e re
tornam acompanhados de mais um dancarino. Depois, sao 
quatro. Sempre repetindo as evolucoes diante de Malakuyawá 
e do percussionista. 

Paru vai explicando de que danca se trata. "Bonito! Bo
·nito!", comenta ele, carregando nos ii. 

Em seguida, vem as dancas de peixes, as quais as mullie
res se incorporam, pintadas no rosto e nas pernas. Os demais 
homens adultos também participam, todos pintados, com 
saiotes de palha, máscaras de palha sobre o rosto e ramos de 
árvores presos aos bracos. Eles formam urna longa fila e as 
mulheres outra, paralela, atrás deles. Elas seguram um rabi
cho de palha do saiote dos homens. Até urna menina entra nas 
evolucoes. 

As mulheres limitam-se a acompanhar a evolucao dos 
homens, que avancam e recuam e emitem sons com a boca, 
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imitando o bicho a que se refere a danca. Nas pausas entre 
urna evolucao e outra, quando os homens entram na casa do 
centro da aldeia, as mulheres afastam-se. E nos momentos em 
que aguardam a volta dos homens, que já estao em movimento 
dentro da casa, elas marcam o ritmo com os pés, subindo e 
baixando as maos comprimidas urna contra a outra, a altura 
da barriga. 

Urna depois da outra, os waurá reproduzem a danca da 
matrincha, do mandi, da tracajá, da bicuda (que todos os ín
dios do Alto Xingu só conseguem chamar de "piguda"). Em 
cada urna, a coreografia é diferente. Ora prevalecem as filas 
paralelas de homens e mulheres, ora eles circulam o c~cique e 
o percussionista. 

A certa altura, incorpora-se a danca urna jovem de pele 
·bastante mais clara que-a das demais mulheres, cabelos lon
gos, pretos, cobrindo-lhe todo o rosto. Nenhuma pintura cor
poral. Apenas fios brancos de algodao comprimindo os joe
lhos e os tomozelos, bastante mais finos que a barriga da 
perna, gorda. No pescoeo, um colar de micangas amarelas, de 
muitas voltas. 

É Kulaí, que está em reclusa.o há mais de dois anos. Saiu 
hoje para dancar porque vai casar-se logo mais. Paru acha 
que ela nao está muito contente: como é da tradicao, o casa
mento foi decidido pelas famílias, nao por ela. 

No Alto Xingu, todas as meninas passam também por 
um período de reclusa.o variável (a duracao é decidida pelos 
pais), que se inicia na primeira menstruacao. Fechadas no 
quarto dentro da casa, elas nao podem cortar os cabelos nem 
enfeitar-se. Só tem contato com os pais e a pessoa que cuida 
da alimentacao, em geral a avó. Nesse período, aprendem a 
fazer esteiras e redes, a fiar, fazer colares e outras artes. Tal 
como os meninos, tomam ervas para fortalecer o corpo -
saem, como Kulaí, gordas, barriga crescida, apesar da pouca 
idade. provavelmente, além dos aprendizados descritos, o pe
ríodo de reclusa.o serve para urna meditacao sobre a vida nova 
em que as adolescentes entradlo. E para evitar urna promis
cuidade sexual precoce, pois como prevalece no Xingu a poli
gamia, sempre há poucas mulheres disponíveis e elas se casam 
muito cedo. 

Os waurá ainda exibem a danca do pássaro walacau e a 
danca da kalaba (piaba). 
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Terminada esta, Kulaí vem para o centro do terreiro, 
onde estava Malakuyawá, e este, que é seu tio, corta-lhe os 
cabelos que escondiam o rosto. Deixa só a tradicional franja 
sobre a testa. O pai de Kulaí acompanha o corte, ao lado, 
segurando nas maos duas bolas de urucum com as quais pa
gará o trabalho do cacique. Isso é urna regra no Alto Xingu: 
todos os servi9os prestados recebem urna retribui9ao, em co
mida, objetos, utilidades. 

Em seguida, urna irma mais velha de Kulaí pinta-lhe as 
pernas, as nádegas e os flancos com jenipapo, sobre urna base 
de óleo de pequi. No rosto, o habitual angulo junto aos olhos, 
tracado em carvao, e pintura vermelha de uru.cum na testa. 

Isto feito , o tio de Kulaí, acompanhado por ela, vai a casa 
do noivo, Malula, apanha a rede de dormir deste e leva-a para 
a casa da moca, onde ela é armada sem perda de tempo, ao 
lado da rede de Kulaí. No trajeto, os índios dancarinos, sen
tados no tronco <liante da Casa dos Homens, gritam gracejos: 
- Ai que bom, papaizinho! Agora ele vai pescar pra mim - e 
outras coisas do genero, num tom bem gaiato. 

O casamento está consumado. Kulaí e Malula estao casa
dos. Boje, amanha - "quando ela quiser" , diz Paru - o 
casamento se consumará no corpo, se já nao se houver consu
mado antes (nao há regra). Discretamente, na rede ou no 
mato, mas longe dos olhos de todos, como é do feitio dos 
índios. 

Urna hora mais tarde, quando voltamos do banho na la
goa, cruzamos na trilha coro Malula, que parece bem lam
peiro, embora sozinho. 

Enquanto escrevo estas notas, depois da sesta geral na 
aldeia, o chefe Malakuyawá sobe pelo trancado de madeira da 
casa até um jirau quase encostado no teto de sapé e de lá retira 
algumas pencas de banana. Sobe com a agilidade de um me-. 
n1no. 

Aqui ao lado da rede , criancas brincam pelo chao. Ou
tras, curiosas, fuc;am na nossa bagagem. Urna índia prepara 
biju na grande forma circular de ceramica. Outra nos traz de 
presente pencas de bananas. 

Ao longe, ouvem-se os primeiros gritos dos homens, sinal 
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de que vao comecar a preparar-se para outra manifestacao: 
o jawari. 

É outro festival de cores. 
Quando terminaram as dancas da manha, os waurá tira

ram a pintura corporal de urucum e carvao, durante o banho 
na lagoa. Agora, untaram o corpo, inclusive o rosto, com cal
cário branco de rio e sobre ele pintaram, com tinta preta de 
carvao, círculos, manchas, desenhos geométricos. O máis fas
cinante é que, com excecao do rosto, em que cada um pinta o 
seu vendo-se nos espelhinhos, no corpo é a tradicao ou a ima
ginacao do outro, do amigo, que enfeita o índio. lsto é, um 
pode pintar o corpo do outro também segundo o seu desejo, a 
sua fantasia, e nao segundo a fantasia do dono do corpo. 

Paru explica alguns dos desenhos: pele de onca, pena de 
gaviao, unhas de tatu, etc. 

Um tronco de mamoeiro enfeitado é plantado no centro 
do terreiro. · 

O jawari, diz Paru, era urna danca de guerra dos índios 
panhetá, que os trumai aprenderam e disseminaram no Alto 
Xingu, ondeé conhecido. por todas as nacoes. 

- E no Baixo Xingu? - pergunto a Paru. - Lá, nao -
responde ele. - Jawari deles mata. Quando voce ve que co
meca o jawari deles, tem de correr. 

Comeca a danca. Todos pintados, os guerreiros avancam 
até a casa do chefe Malakuyawá, entram e dancam em torno 
dos esteios centrais. O primeiro grito é de onca pintada. O 
segundo, de onca amarela. Depois, continuam girando, ba
tendo no chao as flechas que carregam, comas pontas cober
tas por cera preta de abelha (para nao ferir). 

Agora, o canto é de galo. Depois, onc;a outra vez. Em 
seguida, todos os gritos misturados. 

Em fila indiana, saem da casa de Malakuyawá, os indio
zinhos pintados no rabo da fila, e vao dancar em frente a Casa 
dos Homens. Ali, depois de dancar algum tempo, formam µm 
quadrado compacto, com filas de oito a dez guerreiros, e con
tinuam cantando, só o cacique a frente, destacado . 

Agora vai comecar a parte mais guerreira do ritual. U m a 
um, arrastando os pés e levantando poeira, joelhos dobrados, 
os guerreiros vem atirar suas flechas no tronco. de mamoeiro 
enfeitado. No momento em que atira a flecha, cada guerreiro 
nomeia o inimigo ou pessoa a que se destina: um homem de 
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outra nacao, um parente odiado e assim por diante. Cada fle
chada no mamoeiro é saudada por gritos de todos os partici
pantes. 

Depois que todos atiram suas flechas e recomecam a 
danca, algu~as mulheres, entre elas a que se casou hoje, vem 
dancar tambero, segurando um tufo de palha dos saiotes dos 
homens ou apenas o braco. A recém-casada nao segura obra
co do marido, e sim de outro hornero. 

Quando param, A tamai, preocupado, vem perguntar se 
está bom, se foi bem, se ternos mais fitas para gravar a se
gunda parte do jawari, que eles mostrarao amanha cedo. 
Agradecemos, batemos palmas e, ·como de manha, todos os 
homens batem palmas também, com um riso aberto que exibe 
os belos dentes dos waurá. Como diz o Samuel, é um segundo 
espetáculo. · 

Em frente a urna das casas da aldeia ergue-se um cone de 
madeira de uns tres metros de altura, os paus brutos apoiados 
no chao e convergindo para um único vértice, com pequenas 
frestas entre um e outro tronco. É a casa do gaviao real, bicho 
enorme, quase um metro de comprimento, ainda mais de en
vergadura. 

Quase toda aldeia do Alto Xingu tem urna casa de gaviao. 
Paru conta que numa aldeia kuikuro, certa vez, urna crianca 
levava um macaquinho ao braco. Certamente atraído pelo bi
chinho, que é urna de suas comidas prediletas, o gaviao desfe
chou seu voo fulminante quase na vertical e, tentando apresar 
o macaco, prendeu a crianca em suas garras e arrancou-lhe as 
vísceras com bicadas no flanco e na barriga. 

Paro recomenda que nao nos aproximemos muito da casa 
do gaviao - imóvel, só os olhos atentos e frios fiscalizando 
tu do. 

Depois do banho na lagoa Piulaia, vamos colocar em fun
cionamento o gerador Honda que trouxemos para carregar as 
?ateria~ da camera e do videoteipe. Aproveitando a energia, 
1mprov1samos urna espécie de sessao de cinema, para ver o 
material gravado. Os waurá aproveitam para se ver no pe
queno aparelho de televisao. 
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Perto da casa do cacique, eles colocam um banquinho 
sobre dois tambores vazios de gasolina. E, sobre ele, o pe
queno monitor de TV. 

Diante do aparelho, senta-se no chao, como no Nordeste, 
quase toda a aldeia, criancas a frente, mulheres atrás, os ho
mens nas laterais. Muitos deles - para escapar dos mosquitos 
que atacam ao crepúsculo - enrolados em cobertores ou pa
nos velhos e encardidos. Á medida que escurece, mais e mais 
parecem, sentados no chao de terra batida e enrolados nos 
panos, urna tribo de nomades do deserto. 

A sessao de cinema é um sucesso. Eles riem, comentam 
as cenas, apontam este ou aquele que aparece no vídeo, fazerh 
chacotas, principalmente quando aparecem mullieres. Diver
tem-se muito. 

Ao final da sessao, mais de duas horas, aplaudem com 
entusiasmo e vao dormir-- certamente urna das vezes em que 
dormiram mais tarde na vida, pois já sao 20h30. 



Segunda-feira, 30 de julho 

Antigarnente, o jawari exigia que os guerreiros se prepa
rassem durante semanas. Passavam a comer menos, quase 
nada, para ficar bem magros, em forma para o ritual, que 
pede muito preparo físico. 

Hoje, é apenas urna demonstra~ao. Mas ainda assim, 
nestes últimos dois días, ocupados com a pintura corporal . ; . ; -
para nos receber e para as dan~as que.Ja vuno~, os waura nao 
puderam pescar e comec;a a faltar comida na aldeia. Só res
tam os alimentos a base de mandioca, que as mulheres colhem 
e processam: o biju, os mingaus, a nukala, que é meio min
gau, meio caldo extraído da mandioca brava. Se nao for feito 
com cuidado e pacif. ncia para extrair todo o veneno na fer
vura, pode matar. Samuel diz que ainda recentemente mor
reram na aldeia kren-akroro, no Baixo Xingu, duas mulheres 
que tomaram nukala mal feita, apressada (indício de que de
veria estar faltando comida). Experimento com certo receio. 
Tem gosto agradável e um remoto sabor de álcool. 

Terminado o jawari, os waurá irao pescar. Mas nesta 
manha ainda estao ocupados enfeitando-se para a segunda 
parte do ritual. E enquanto eles se pintam, gravamos entre
vista com Paro sobre casamento, reclusa.o, rel.a~ao hornero/ 
mulher. 

O casamento de ontem, diz ele, foi decidido pela mae do 
noivo Matula (o nome quer dizer tatu-canastra), que combi
nou tudo com o pai e a mae de Kulaí. Esta, embora parec;a 
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nao ter ficado satisfeita, acat~ a decisao dos mais. velhos, que 
0 tempo confirmará ou nao. E possível que arranJe outros na
morados. Mas Paro acha provável que o casamento se conso
lide quando ela ficar grávida. Também pode acontecer que 
um dos dois desista.antes de urna gravidez. 

A infidelidade masculina e feminina nao é vista no Alto 
Xingu com tanto rigor como entre os brancos, embora oscos
tumes também variem de aldeia para aldeia. Antigame~te , os 
maridos sabiam com certeza que um adultério só acontecia se 
era da vontade absoluta da mulher, pois todas usavam obriga
toriamente o uluri, o cinto qüe lhes passa também entre as 
pernas. Um hornero jamais poderia tocar o uluri, segundo ·a 
tradi<;ao milenar. Por isso, se acontecia um adultéri~, o ma
rido sabia que a mulher concordara, nao fora forc;ada, ela 
mesma tirara o uluri. Hoje, os costumes afrouxaram, já se 

· veem mulheres sem uluri. Mas o adultério, a infidelidade, 
permanecem. - O índio espera no mato - , explica ~aru -
perto da casa. Quando a mulher aparece, ele chama. As vezes 
ela vai. 

Se o marido descobre, em geral espanca a mulher, pode 
até repudiá-la. Mas em geral nao ataca o outro hornero, por
que entende que a culpa é da mulher, que aceitou o convite. 

Se é a mulher que descoore o adultério do marido, tam
bém pode acontecer de espancá-lo, expo-lo a chacota da al
deia. Pode também abandoná-lo. Ou nao. Se nao se rompe o 
casamento, a vida prossegue e o episódio é esquecido, pois nao 
envolve sanc;oes sociais. O adultério é um assunto da compe
tencia exclusiva dos envolvidos. 

Paru diz que ele mesmo teve muitas aventuras em várias 
aldeias. E muitas vezes teve.,ciúIJ!e de suas mulheres: - Mas 
nao sei se ela namoro u: -

Por coincidencia; ""o cachorro chama Ciúme", diz el~, 
apontando para o vira-latas deitado no terreiro da aldeta 

, 
waura. 

Paro garante, porém, que jamais bateu em sua mulher, 
por qualquer motivo: - Homero é mais forte; mulher mole. 
Homem nao pode bater no mais fraco -. Por isso, ele ensinou 
seus filhos a nao espancar as mulheres! 

Agora vai comec;ar a segunda parte do jawari. 
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Pintados como ontem, os waurá saem da Casa dos Ho
mens e vem em fila indiana para o centro da aldeia, onde 
repetem algumas evoluc0es como as da véspera, batendo as 
flechas no chao, curvados, os meninos ocupando o rabo da 
fila, também pintados e batendo flechas. 

Depois, dividem-se em dois grupos, que se colocam um 
diante do outro, a urna distancia de uns trinta metros. O gru
po mais numeroso de homens fica diante da Casa. No outro, 
alguns homens e o bando de meninos. 

Dois guerreiros do grupo mais numeroso apartam-se de 
seu bloco e tomam posicao de ataque, a direita, joelhos dobra
dos, braco retesado para trás, flecha pronta para ser atirada. 

Do segundo bloco aparta-se também um guerreiro, que 
toma posicao de ataque bem perto do bloco adversário. Os 
homens do primeiro grupo, aos gritos, avisam seus compa
nheiros da presenca do "inimigo". E disparam suas flechas 
contra ele, enquanto cresce o alarido. 

Os dois blocos caminham um em direcao ao outro e só 
estacam a uns dois metros de distancia. Nesse corredor vazio 
que se forma, postam-se um guerreiro de cada grupo, um de 
cada lado. Um empunha urna flecha com a ponta recoberta 
por cera de abelha, o outro um feixo de varas ou flechas. O 
que empunha a flecha avanca em direcao ao outro, arrastando 
e batendo os pés e guizos e soltando gritos de guerra. O outro 
coloca-se dando o flanco para o adversário, mas protegendo-o 
como feixe que apóia no chao, diante de seu corpo. O ata
cante ameaca urna, duas, tres vezes antes de atirar a flecha 
para atingir o flanco do "inimigo". E este, com meneios de 
corpo para diante e para trás, tenta esquivar-se da flecha. 
Ganha o mais hábil. 

Quando o atacante acerta o adversário com sua flecha, o 
grupo todo solta gritos de vitória e dá a volta nos "inimigos". 
Depois, as posic0es se invertem e o ritual se repete. 

Ás vezes, alguém de um grupo desafia um adversário. E 
no final os guerreiros chamam para a disputa alguns dos me-. 
ninos. 

O sinal de que a "guerra" terminou é dado pelo guerreiro 
que se aproxima do adversário, ameaca alvejá-lo mas sus
pende o movimento no meio. O adversário faz a mesma coisa. 

Mais algumas evolucoes acompanhadas do grito da onca 
e do galo, da gaivota e do gaviao, e o jawari está terminado. 
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Atamai aproxima-se. Digo-lhe que achamos muito bo
nito. Batemos palmas, eles também. Atamai separa duas de 
suas flechas e me entrega - um presente, urna homenagem. 
Outros waurá também vem trazer flechas. Quando o cacique 
Malakuyawá me entrega as flechas dele, já está difícil segurar 
a emocao. Mais difícil a.inda é nao chorar quando outro waurá 
me dá seu cinto de penas pretas de tucano e um terceiro me 
coloca na cabeca seu cocar de penas de gaviao e arara . . 

- É muita honra - digo a eles. - Nao me esquecerei 
nunca disso. 

Sao assim os waurá, sao assim os índios. Eles ~stao de
cepcionados porque nao terao o trator. Mas fazem tudo para 
nos agradar, somos recebidos e hospedados na casa do chef e 

· desta nacao soberana ·e independente. E ainda nos homena-
. 

ge1am. . 
Se conseguíssemos retribuir a altura, receberíamos no 

Palácio do Planalto cada índio que deixasse sua aldeia. Farla
mos desfiles civis e militares em sua homenagem. Apresenta
ríamos nossos melhores artistas, nossas dan~as típicas, para 
agradá-los. E ainda os cobriríamos de presentes. Tudo para
ria - o trabalho, a busca de alimentos - , tal como parou 
aquí na aldeia waurá para nos satisfazer. 

E, no entanto, que fazemos nós com um índio que se vai 
. de seu mundo? Na melhor das hipóteses, damos-lhe urna diá

ria miserável como bóia-fria. Deixamo-lo entregue a sua pró
pria sorte, a fome, a sua própria infelicidade, ªº álcool, as 
doencas, a loucura e a morte. 

Nossa crueldade nao tem limite. 

Aproveitamos o comeco da tarde para gravar mais depoi
mentos de Paru. 

Seu casamento é que foi sui generis. Paru, que entao se 
chamava Kanato, era criado por Orlando Villas Boas, a quem 
tinha como pai. Muito m~o, nao queria casar-se. Mas um dia 
foi com Orlando a urna aldeia kamaiurá e urna- mulher insistía 
em casar-se com ele. Paru fugiu e ela foi atrás, nao desistiu até 
ele concordar em casar-se com ela. E só depois-que concordou 
soub'e que ela já era casada. 
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Paru fala de filhos também. Nunca viu um índio bater em 
filho pequeno. Só fica bravo, mas sem gritar. Já viu índio ba
ter em filho adolescente que nao quer ficar preso, "quer ficar 
moleque, bobo, fraco, baixinho". A cha certo bater, nesses 
casos. 

Pergunto como alguém se torna pajé e ele conta de novo, 
mais detalhada, a história de Apossa, um índio nahukwá, na
cao praticamente extinta no Alto Xingu. 

Um dia, Apossa matou urna cobra verde, nao venenosa. 
"(O dono d') A cobra ficou brava, com raiva nele, deu doenca, 
ferida no corpo todo. Ele ficou na rede, ficou magro, tres me
ses doente. O espírito vem, olha e diz: 'Voce nao morre, a 
cobra está ouvindo, voce vai ficar pajé'. 

Apossa contou para o irmao que toda noite, no sonho, 
espírito dizia 'voce fica pajé grande'. E falou: 'Amanha eu vou 
melhorar'. Apossá nao come, nao toma mingau, só fuma cha
rutos que o espírito traz e ninguém ve. Mas a fumaca sai pelo 
nariz e pela cabeca. 

Apossa mandou o irmao pescar. No outro dia, mandou 
cinco irmaos: vai ter pajelanca. Irmao. traz peixe, ele manda 
cozinhar nos panelües de barro, dez panelas. 

No outro dia, manda esquentar cozido de peixe, faz min
gau, biju, muito: quarenta. Mandou trazer banco, sentou, o 
irmao segurou pra nao cair. Veio vento, rodou, entrou na 
casa. Outro vento. Outro, outro, outro, outro. Mais ainda. 
Trinta ventos. Cheio casa. Comecou fumaca. Ninguém fu
mava, só pajé. Ninguém via espíritos. Apossa falou: 'Vou 
morrer'. Deu fumo. Morreu. Avisou os irmaos: 'Nao vou mor
rer, nao'. Cinco minutos, acordou, ficou de pé, mandou irmao 
mais velho dar mingau. Irmao nao viu espírito, espírito pe
gou. Deu outro, pegou. Outro. Cinco minutos, acabou. Biju 
acabou: "Agora pessoal vai embora'. 

Espírito foi, vento foi embora. Ele virou pajé. 
Urna noite ele sonha bicho grande levando flechada. 

Dono do bicho falou: 'Apossa, olha pra mim meu bicho, que 
homem flechou'. Apossa tirou flecha, um minuto bicho me
lhorou. Dono ficou contente, foi embora. 

Amanha, pessoa doente entra casa, chamou pajé novo. 
Ele olhou, falou: 'Doenca tá na barriga'. Fumou, passou fu
maca na mao, falou: 'Olha, eu nao tem nada na mao'. Pegou 
na barriga, mostrou doenca. Quatro horas, nao tem nada 
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· Ganhou dois colares de caramujo de pagamento. Qua-ma1s. . . d 
tro horas, voltou, tirou, tirou, trrou, amanha nao tem oenca 

. " 
m~. . 

Segundo Paru, .pajé só trata doenca as~1m, com rezas_ e 
cantos e tirando as doencas coma mao, depo1s de fum,a~. Nao 
lida com ervas. Quem lida com ervas, conhece ervas, e cura-

p " dor que nem aru . 
' A conversa passa para o tema da morte. Ele diz que. índio 

tem medo da morte, como o branco. Mas ele mesmo nao_ tem 
mais. Até andou querendo morrer, desgostoso comas br1gas, 
intrigas e fofocas entre os índios, cada um pensando de um 
jeito sobre a relacao com os brancas, uns querendo vender ou 
arrendar terras, outros concordando com .coisas absurdas 
como o projeto da F AB de criar gado perto de sua base, den
tro do parque. Foi por isso que Paru nao quis mai_s ser caciqu.e 
fora de sua aldeia e passou essa funcao para Ar1tana, seu fi
lho; só reteve as funcoes de cacique dentro da aldeia iawala
piti. Mas agora, com os índios comecando a unir-se. para de
fender seus interesses - como aconteceu no conflito defla
grado por Raoni e apoiado por todo o Xingu - , ele está de 
novo com vontade de vi ver. 

Nao concorda, porém, com o deputado Mário Juruna, 
quando este diz que índio deve sair de sua aldeia e estudar 
entre os brancas, ser deputado, juiz, advogado, para poder 
defender os interesses dos índios. Acha até que muito do que 
Juruna anda fazendo está errado: - Abandonou família, ca
sou com branca, arranja emprego. lsso nao tem nad~ a ver 
com índio. - Mas reconhece e proclama que ele tem ajudado 
muito a defender os interesses dos índios. 

Paru retoma o tema da morte: ele nao tem dúvida de que 
existe "um céu" para onde vamos todos, índios e brancos. Lá, 

• • > • - • 

encontraremos as pessoas quendas, pa1s, avos, 1rmaos, ami-
gos. 

E coca a cabeca, desconcertado, quando lhe pergunto se 
já viu algum índio louco: - Nao, acho que nao - responde, 
depois de muito coear a cabeca e de algumas caretas que indi
cam um esforco intenso para lembrar-se de algum caso. 

(Enquanto relembro e anoto esta conversa, esquentando 
ao sol da manha - fez um frío bravo de manhazinha e de 
madrugada- , o genro do cacique nos traz biju mole, quen: 
tinho, e um tucunaré moqueado. O biju, tudo bem. Mas va1 
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ser duro comer peixe moqueado as sete e meia da manha, mal 
acabado de tomar café com biscoitos.) 

O problema da terra é que é o fundamental, diz Paru. 
Sem terra, o índio está liquidado. Sem muita terra, sua cul
tura vai desaparecer. 

indio precisa de muita terra porque precisa da mata e do 
río. É deles que índio vive. Dali saem o peixe, a madeira para 
a casa, os pássaros com sua carne e suas penas, a palha para a 
co~ertura, o pequi que alimenta, o arco e a flecha, a borduna, 
a ca:ioa, o mel e os frutos selvagens, os ovos de tracajá, tudo. 
Da te;ra sai a mandioca plantada, que é a base da alimenta
c;ao, com o biju e o mingau. Sai a banana. A batata doce. O 
cará. O milho. 

Paru fica indignado quando ouve que um índio vendeu 
sua terra ou ficou fazendeiro. Acha que índio deve estar dis
posto a morrer para defender sua terra. 

( Quase dois meses depois, quando o reencontrei, Paru 
disse que está disposto a morrer para impedir a minerac;ao em 
áreas indígenas - tema que acabava de provocar a demissao 
do presidente da FUNAI.) 

No final da tarde, os homens da aldeia vao cumprir o 
último ato do ritual do jawari. Alguns já sem pintura ou semi
pintados formam urna fila indiana e caminham ritmada
mente, cadenciadamente, lentamente, em direc;ao a casa do 
chefe Malakuyawá, marcando o ritmo com o pé direito e pon
do as maos sobre os ombros do companheiro a frente. A pouca 
distancia da casa, espera-os urna índia como filho pequeno ao 
colo e urna bacía de mingau de mandioca - o pagamento do 
chefe aos que participaram do jawari e que, por isso, ~stavam 
em jejum. Com urna cuia e sem que eles desfac;am a fila ou 
interrompam o movimento, ela serve um a um. 

Ao final, quatro deles apanham a hacia e, danc;ando, 
levam-na para diante da Casa dos Homens, acompanhados 
pelos outros, que, de maos dadas, continuam cantando. Lá, 
os que desejam tomam mais mingau. 

O chefe Malakuyawá continua a desdobrar-se em genti
lezas conosco, seus hóspedes. Traz de presente um corda.o re-
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pleto de guizos feitos de caroc;os de pequi, que os waurá atam 
as pernas, nas danc;as. Logo depois, traz urna cuia de mingau 
de mandioca. 

Quando nao é ele, é mais alguém que nos traz presentes. 
A irma de Paru também traz urna cuia de mingau (minha 
barrigajá está estufada). Outro traz biju. Outro ... 

Nao sabemos como corresponder. Nossos presentes -
minhas poucas camisetas, cigarros, biscoitos, café - sao· mui
to pobres <liante do que eles oferecem. 

A noite ternos de ligar o gerador para carregar as bate
rías. As crianc;as já estao ansiosas por novo "cineminha", com 
as imagens gravadas no dia. 

Mal colocamos o b.<lnco sobre os tambores, e em cima 
dele o aparelho de TV, dezenas de crianc;as correm para sen
tar- se bem perto, pois a tela do aparelho é pequena, 8 pole
gadas . Em poucos minutos, quase toda a aldeia está sentada 
no chao diante da tela, muitos enrolados em cobertores aver
melhados pela poeira. E de novo é um estranho espetáculo 
esta gente enrolada em pános, mal iluminada pela luz da tele
visao e, ao fundo, os últimos clar0es avermelhados do Sol 
poente e da Lua do primeiro día de crescente, bem forte, bem 
visível ao perímetro que só se completará na Lua cheia. 

Digo ao Toninho que nao sabemos a extensao do salto 
tecnológico que está acontecendo. Nem sabemos que conse
qüencias pode ter isto. Só sabemos que as crianc;as, quando 
nos veem, já dizem "te-le-vi-son, te-le-vi-son". Dá medo. 

As 19h45 estamos nas redes, prontos para dormir. A essa 
hora, o Brasil todo ve os noticiários das TV. Podem ter come
~ado novas guerras, terminado algumas, podem ter caído go
vernos, acontecido golpes de Estado, pode ter-se definido a 
sucessao no Brasil ou pode ter mudado todo o quadro político. 
Aqui , a vida continua absolutamente igual. Antes de o S~l 
levantar-se, as mullieres, nuas, apesar do frio que corta a pele, 
vao tomar banho no río e banhar seus filhotinhos, vao trazer 
água em grandes panelas sobre a cabec;a, os filhos engancha
dos no flanco. Os homens, com as estrelas ainda altas, come
~arao a gritar, chamando-se uns aos outros com assovios e 
imitac;0es de galos, passarinhos e macacos, para o primeiro 
banho e as primeiras brincadeiras (eles se abrac;am muito, 
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brincam muito de luta corporal, riem muito, ficam de maos 
dadas). As crian~as estarao brincando pecto das fogueiras que 
aqueceram as redes durante a noite. Os velhos estarao assando 
biju. 

E assim continuarao eles sua rotina imutável, de segunda 
a domingo, de sol a sol, indiferentes ao que haja l~ fora. Po~
que lá fora nao faz sentido para eles: - Caraiba comph
caaaaaado! - diz o Paru. 

Ter~a-feira, 31 de julho 

' ' 

Depois de urna noite gelada e coalhada de estrelas, Paru 
me pergunta se sonhei. Conto que me vi, no sonho, numa 
cachoeira, com minha mulher e um filho pequeno. Ela escor
rega e os dois caem na água. Ela grita, corro e tiro o menino 
da água, ela também sai. · 

Paru pergunta se "caraíba sabe quando filho vai mor
rer" . Respondo que nao. Ele diz que índio sabe. Pergunta: 
- Voce salvou ele? - Confirmo que sim. - Entao está bom. 

Conto outro sonho desta noite, um imenso castelo, de yá
rios pavimentos circulares ou espiralados, nao lembro bem, 
mas cada vez menores, a medida que mais altos. O desenho 
final é quase de um cone. Pergunto se ele sabe o que é ocas
telo, ele diz que sim. "Sonho bonito, muito bom." Mas nao 
explica. 

Pergunto onde os índios enterram seus mortos e conto 
que vi um enterro de índia maué, no Amazonas. Ela foi sepul
tada fora da aldeia, do outro lado do Rio Andirá, com os pés 
voltados para a outra banda - "para nio querer voltar" - e 
com todos os seus objetos pessoais, que eram quase nada. 
U ma tristeza. 

Paru dizque na sua aldeia iawalapiti os mortos sao enter
rados no centro do terreiro. E ali onde estao os caciques e 
mortos importantes colocam-se os troncos, nas festas em hc
menagem a eles. Aqui entre os waurá, diz ele, sio sepultados 
fora da aldeia. 
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Nós enterramos coma cara virada para o Sol nascente 
- explica Paru. - É porque quando voce acorda, a primeira 
coisa que faz é olhar para o Sol-. E completa: - Cachorro, 
gaviao, arara, enterra virado pro outro lado, Sol que acaba. 

Hoje os waurá vao mostrar a "taquara", em que vao de 
casa em casa tocando suas longas flautas de bambu grosso. 
Segundo Pitsá, a taquara - ou, pelo menos, a longa flauta de 
bambu - nao é de origem waurá, é dos juruna do Xingu. 
Como muitas outras tradic;oes e artes, porém, foi sendo incor
porada por várias nac;oes, assim como a ceramica dos waurá 
está sendo feíta em outras aldeias. 

Diz Paru que essa flauta foi inventada "por um índio 
hrabo, um índio .que voava, ele corria uns cinco metros e saía 
voando". 

- Esse índio era o dono da flauta. Mas um índio bakairi 
foi visitar ele e aprendeu a fazer a flauta. Nahukwá aprendeu 
com bakairi e ensinou kuikuro, que ensinou kalapalo e iawa
lapiti. lawalapiti ensinou mehinaco. Depois kamaiurá apren
deu e txicao também - explica o chefe iawalapiti. 

Aos waurá, Paru garante que foi ele mesmo que ensinou. 
Seu cunhado waurá, marido de sua irma, gostava muito da 
flauta, por isso Paru lhe ensinou. Hoje, entre os waurá, o cu
nhado - cujo nome ele nao pronuncia - é o "dono da flau
ta". E é essa a razao pela qual a festa comeca pela casa dele. 

A taquara, urna vez iniciada, só pode parar no fim do 
dia, pouco antes de o Sol se por. De preferencia, tocada pelos 
mesmos homens e acompanhada pelas mesmas mulheres. 
Mas como é extenuante, as vezes homens e mulheres se re
vezam. 

Quando comec;a, dois grupos de cinco índios, pintados -
quatro homens com flautas longas de bambu, de uns dois me
tros, e um quinto com flauta curta e grossa, também de um 
bambu só, que dá o tom mais baixo, grave - saem da Casa 
dos Homens tocando e marcando o ritmo com os pés e guizos, 
casa por casa, comec;ando pela casa do dono da flauta e, em 
seguida, pela do cacique. 

As flautas emitem tres notas sucessivamente mais agu
das, seguidas de urna mais grave, emitida pela flauta grossa, 
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que fica no rabo da fila. Em certos momentos, a flauta grossa 
e curta faz um contraponto ainda mais grave. 

Dentro das casas, os flautistas dao urna ou duas voltas e 
as vezes fazem pausas para descansar e beber água ou mingau. 

Em certas horas, mullieres se incorporam aos grupos, 
apoiando o brac;o esquerdo no ombro de um dos homens e 
marcando o ritmo comos pés. A mais entusiasmada, boje, é a 
jovem que saiu da reclusa.o e se casou. 

Sob um sol de rachar mamona, os dois grupos danc;am 
sem parar ate as 13h45. E só param porque está preparada 
outra demonstrac;ao. 

É preciso preparo físico para acompanhar esta gente. Es
tamos trabalhando todos os dias de sol a sol e mais um pouco, 
·a maior parte do temposob calor intenso e em movimentac;ao 
constante, para que a camera e o gravador acompanhem o 
que se desenrola, para buscar fitas novas na casa do cacique e 
levar as gravadas, para trocar baterias, conferir etiquetas, dar 
instrucoes ao cozinheiro. 

Nossos pés vivem pretos da poeira e cinza da aldeia. Nos
sas roupas, empoeiradas e manchadas de urucum e carvao. As 
redes, impregnadas da sujeira dos pés e das roupas. 

A água mais próxima, aqui, está a um quilometro e meio 
de distancia, numa nascente deliciosa, de água transparente 
onde cardumes de peixinhos curiosos nos cercam e bandos· de 
borboletas amarelas e vermelhas pousam a procura de ali
mento. É lá que nos banhamos duas vezes ao dia, antes do 
almoco e do jantar. É lá que lavamos nossas roupas, todos os 
dias. É lá que colhemos em tres galoes de plástico, de vinte 
litros cada, a água para beber e cozinhar. 

Mas, apesar dos dois banhos diários, vivemos sujos como 
crianc;as. Nao é possível ir a nascente de hora em hora. 

Hoje é Paru quem fica gripado. Ontem foi Samuel. 
Samuel já estava preocupado com sua gripe desde que 

chegamos, temia passá-la para os índios. Argumentei que ha
via várias criancas gripadas na aldeia, Carla até cuidou delas. 
Samuel responde que a sua pode ser urna gripe de tipo novo 
- quem sabe? - E se for, diz ele, o resultado costuma ser 
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desastroso, porque os índios nao terao resistencia a essa doen
c;a específica. Por isso, ele resolve ir embora. 

Atamai arranja dois waurá bem m~os para ir de bici
cleta com Samuel até o posto Leonardo. Na volta, eles trarao a 
terceira bicicleta. Serao urnas tres horas de viagem pela mata. 
Samuel leva meu belo chapéu panamá (nunca mais o vería -
o chapéu). 

A gripe de Paru parece igual a de Samuel. Lula lhe dá 
urna aspirina e comprimidos para fazer cessar o defluxo nasal. 
Recomendo que ele fique na rede descansando. Ele obedece. 

Na parte da tarde, mal acabamos de almoc;ar, Atamai 
vem chamar-nos: vai comec;ar a "dan~a do dono do pequi". 

O pequi é o fruto de urna árvore nativa do Centro-Oeste. 
Redondo, de casca grossa e polpa espessa (nome científico da 
árvore: caryocar brasiliense), só é aproveitado, entretanto, na 
outra polpa amarelo-vivo que envolve o car~o espinhento. Os 
índios, como todos os habitantes do Centro-Oeste, adoram 
pequi, que pode ser comido cru ou cozido e ainda sob a forma 
de pasta ou mingau. Se cozido, exige muito cuidado, porque a 
polpa que envolve o car~o é muito fina. E quem a come corre 
o risco de atulhar a língua de espinhos minúsculos, mas que 
produzem ferimentos dolorosos. Muito perfumado, o pequi, 
entre os "civilizados", costuma acompanhar carnes - de 
vaca, frango, porco - e arroz. 

Segundo os xinguanos, antigamente nao havia pequi. Ele 
surgiu assim: urna mulher casada (o marido tinha duas mu
lheres), Kotipo, come~ou a namorar un1 jacaré e levava biju 
para ele. O marido, desconfiado das ausencias da mulher, um 
dia foi atrás e viu o que acontecia. 

No dia seguinte, foi atrás e viu de novo: a mulher chamou 
o jacaré, ele veio, comeu biju e depois teve relac;ao nao só com 
Kotipo, mas também coma segunda esposa. Na hora, ojacaré 
virava um m~o bonito. 

Irado, o homem matou o jacaré com urna flechada. De
pois, bateu nas mulheres e as proibiu de voltar para casa. 

Elas nao sabiam o que fazer com o corpo do jacaré. Pen
saram, pensaram e resolveram queimar o jacaré. E assim fi
zeram. 

Quando voltaram para casa, contrariando o marido, apa-
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nharam de novo e ficaram tres dias sem comer. Depois, o ma
rido as abandonou e elas foram ver o que acontecera com as 
cinzas do.jacaré: haviam-se transformado na árvore do pequi. 
Elas é que lhe deram esse nome. 

As mulheres fizeram urna casa ali bem perto da árvore. E 
quando o fruto do pequizeiro caiu, elas o cortaram e viram 
que era gostoso. Mas nao tinha cheiro. 

U m dia, chegou lá um dos filhos de Mavutsini - o gran
de herói transformador dos xinguanos, que pos ordem . no 

· mundo - e disse que ia dar cheiro a fruta. Deitou-se na porta 
da casa, pegou o pequi e, quando as mulheres abriam as pernas 
para passar sobre ele, esfregava o .fruto nas suas partes sexuais. 
Depois, esfregou o fruto na árvore, para passar-lhe também 
o cheiro. A partir daí, o pequi passou a nascer cheiroso. 

Segundo os kamaiurá, o filho de Mavutsini fez isso para 
que as mulheres nao sentissem mais cheiro quando eles namo
rassem outras mulheres. 

Aqui entre os waurá, o "dono do pequi" - tudo tem 
"dono" - é o próprio Malakuyawá, o cacique. Logo atrás de 
sua casa com~a urna mata de pequi e Atamai garante que 
eles conseguem plantar as sementes e faze-las brotar, o que os 
"civilizados" raramente conseguem (porque a dormencia da 
semente pode chegar a 20 anos). 

Nesta apresentac;ao da tarde, Malakuyawá senta-se <lian
te da Casa dos Homens com seus dois cigarros de ervas na 
mao. Os waurá estao todos pintados e enfeitados. 

A certa altura, ouvem-se gritos ao longe, do outro lado, e 
saem de dentro da mata de pequizeiros dois homens pintados, 
com ramos de pequi presos nas maos e nas brac;adeiras. Cami
nham um pouco gritando e estacam um <liante do outro. 
Abrem os brac;os e comec;am a mover-se em círculo, um enca
rando o outro, bem próximos. Sacodem os brac;os como se 
fossem pássaros em voo e sopram os lábios apertados, imi
tando o ruflar de asas ~ Sao beija-flores, o pássaro que fertiliza . 
o pequi. 

De repente, param e invertem o movimento: deslocam-se 
no sentido contrário, ainda encamando beija-flores. Depois, 
caminham até o lugar onde está sentado o "dono do pequi" e 
<liante dele repetem a evoluc;ao. 

Logo em seguida, dirigem-se para a cása de Malakuyawá. 
Mais urna vez executam o voo do beija-flor. De dentro da casa 
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saem duas mullieres, testa e pernas pintadas, muitos colares 
de micangas. Seguram os bracos dos homens pouco acima dos 
pulsos e os levam até a frente da Casa, onde eles se sentam em 
dois banquinhos e recebem de Malakuyawá cigarros de ervas. 
Fumam. 

As mulheres voltam a casa de Malakuyawá e de lá retor
nam com dois caldeiroes de mingau de mandioca: é preciso ali
mentar os beija-flores para que eles fertilizem os pequizeiros e 
haja urna colheita abundante em novembro/ dezembro, sufi
ciente até para armazenar, nos jiraus do alto das casas, pequis 
para a estacao das chuvas, quando os alimentos sao mais es
cassos. 

As mulheres colocamos caldeiroes diante dos beija-flores 
e eles os levam um pouco mais para trás, a beira da Casa dos 
Homens. Elas retornam a casa. 

Dois a dois, todos os waurá que participarao da danca 
repetem esse ritual. Terminado este, os homens servem-se dos 
alimentos ofertados e devolvem o que sobrou. Só entao vai 
comecar mesmo a danca. 

Os waurá colocam-se todos em fila única e, gritando e 
cantando, seguem para a casa do "dono do pequi", com este 
fechando a coluna por um. 

Quando todos os homens já entraram na casa, aparecem 
as mulheres, de bracos dados, com algumas meninas na extre
midade da fila. Elas também entram na casa e postam-se de 
pé atrás de Malakuyawá. Ali, como que obedecendo a urna 
coreografia e a urna regencia invisíveis, dao passos adiante e 
atrás e entoam urna espécie de cantochao grave, contraponto 
ao canto que homens desfiam enquanto giram em torno dos 
esteios centrais da casa. 

Ainda é um canto de homenagem ao beija-flor. E quem 
mais canta sao as mulberes mais velhas, depositárias das tra
dicoes destes waurá, que ainda sao os índios mais preservados 
do Xingu. 

Depois de algum tempo, ainda obedecendo a um co
mando invisível, cessa o canto dos homens. As mulheres abrem 
passagem a porta que dá para o terreiro da aldeia. Os homens 
voltam a cantar e saem da casa, Malakuyawá a frente, com 
seu cocar e suas bra~adeiras de pele de on~a. 

Diante da casa dos Homens, eles fazem as evolu~0es fi
nais (de boje) da dan~a do dono do pequi. 
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Amanha tem mais - anuncia Atamai, esperando 
nosso aplauso. Batemos palmas e eles também. É o nosso 
ritual. 

Aproveito o fim do dia para lavar panelas, talheres e pra
tos na nascente. Nosso cozinheiro, Pitsá, além de nao gostar 
dessa tarefa (é tarefa de mulher, entre eles), hoje pediu a tarde 
livre para dancar. Enfeitou-se todo e dancou. 

Panelas e talheres já estao pretos de fumaca e encosco
rados. Os pratos, apesar dos poucos dias de uso, encardidos. 

Enquanto bufo esfregando-:OS com palha de aco e es
ponja, Pitsá chega para o banho com um companheiro. Além 
de nao lavar, turva a água com a tinta de urucum que lhes · 

. envolve o corpo. 
Peco que se banhem mais além, na saída da nascente, 

mas eles riem e nao entendem: - Nao gruda na panela - diz 
Pitsá. - Nao gruda mas suja a água - insisto eu, inutil
mente, enquanto eles morrem de rir. 

Terminado o banho, eles se vao. Pitsá me faz a gentileza 
de levar panelas e pratos linipos. Fico sozinho, lavando roupa, 
em ~eio ao enxame de borboletas, enquanto o Sol se p0e. Mas 
o encanto desaparece com um frio na espinha quandu me lem
bro do que disseram: oncas costumam beber água a qui em 
horas mortas. . 

- Se onca aparecer, nao corre - ensina Paru, já sen
tado ao pé da fogueira, enquanto preparo urna sopa de ervi
lhas enlatadas. - Faz bastante barulho, pisa nas folhas, 
mexe, finge que é muita gente e ela corre. Se voce correr, ela 
corre atrás. 

Paru está um pouco melhor da gripe mas queixa-se de 
urna queimacao ªº longo do esofago, que ele aponta e per
corre comos dedos. O cunhado achaque é por causa de pi
menta. Digo que coni a sopa vai melhorar. Ele toma e con
firma. 

Depois, seguimos com a nossa prosa fiada e sem rumo, 
que vai parar de novo em casamento. faru conta que se casou 
tres vezes. A primeira, com a mulher que o pegou no laco. A 
segunda, com a irma dela. E a terceira com a prima das duas. 
Sempre viveu bem com as tres juntas. Agora, diz ele, as duas 
primeiras estao velhas, só querem cuidar dos netos, filhos dos 
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seus cinco filhos. Com a terceira ele tem um filho ainda pe
queno, de seus seis ou sete anos, "que me procura quando eu 
viajo; agora, expliquei pra ele nao procurar papai que papai 
vai demorar". 

Hoje, deitamos tarde, porque o "cineminha" foi até qua
se 22 horas. 

As 3h45, acordo coma bexiga cheia e saio para o terreiro 
da aldeia. O céu está claríssimo, só estrelas e silencio. 

De repente, o chao da aldeia se ilumina como se houves
sem acendido refletores as minhas costas. Viro-me depressa, a 
tempo de ver na dire~ao nordeste urna luz que "cai" em alta 
velocidade, como se fosse o final de um fogo de artificio, um 
saquinho amarfanhado, murcho, de luz branca, que desapa
rece da vista atrás dos pequizeiros, mas muito a distancia. 

Espero um pouco mais para ver se acontece alguma coisa, 
mas só ou~o um barulho abafado a distancia, nao sei se trovao 
ou o que. Devem ter-se passado uns 15 ou 20 segundos entre a 
luz e o barulho. 

Volto para a rede. 
De manha, comento com Atamai. Ele diz que nao viu 

mas seu filho Kudadpene viu e comentou. Pergunta de novo 
como foi, conto e ele dizque se chama enim 'utuka, que Paru 
traduz fazendo um círculo com os polegares e os indicadores: 
- Estrela grande. 

Atamai dizque é sempre assim, muita gente ve essas coi
sas, toda a aldeiajá viu, na verdade. E ele mesmo já viu mais. 
No mes passado, seu irmao viu a mesma luz em forma de lua 
que cruzou o céu as 19 horas e foi observada em quase todas 
as aldeias. E há muito tempo, quando a aldeia ainda era em 
outro lugar mas já se preparavam para a mudan~a para cá, 
Atamai e a mulher dormiam ao relento, porque urna sobrinha 
ateara fogo a casa. Urna noite, a mulher chamou-lhe a aten
~ao: - Olha lá aquilo! 

A tamai viu urna grande bola de luz que se deslocava a 
baixa altura e fez várias evolu~C>es nas proximidades. Depois, 
tomou alta velocidade e desapareceu soltando "um fogo muito 
forte". 

- Diz que é disco voador - afirma perguntando e rindo 
Atamai. 
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Em outros tempos, os waurá viviam fora dos limites do 
Parque do Xingu. Foram os irmaos Villas Boas que os conven
ceram a mudar-se, porque os posseiros e fazendeiros estavam 
chegando, haveria conflitos. O próprio Malakuyawá coman
dou a mudan~a de seu povo. Deve ser urna das raz0es do pro
fundo respeito que os waurá tem por ele. A decisao, aparen
temente, foi carreta. Outros povos que nao se mudaram já se 
extinguiram ou estao perto do desaparecimento. 

Nos primeiros tempos, como sempre acontece quando ín
dios se aproximam de brancos, morreu muita gente, princi
palmente os mais velhos. Hoje, nao há muitos velhos entre os 
waurá. Mas agora a popula~ao está crescendo de novo. A al-

. deia, com 14 casas, já tem mais de 200 habitantes. 
' -



Quarta-feira, 1? de agosto 

J á ternos urna rotina. Acordamos por vol ta de 6 horas, 
6h30, ou antes, se ternos de documentar algo que acontece 
mais cedo, como o banho matinal e saída para pescaria, por 
exemplo. Mas nao é fácil nem freqüente, porque nesta época o 
Sol só aparece por volta de 7 horas; antes, nao há luz sufi
ciente para gravar. Acordados, escovamos os dentes, fazemos 
café, tomamos com leite em pó e bolachas. Procuramos um 
lugar no mato para as necessidades. E comecamos a tra-
balhar. . 

Hoje os waurá vao mostrar a danca do voador, que é ou
tra parte da danca do pequi. Mas só a tarde, porque venta um 
pouco e os voadores de madeira, em forma de peixe, pintados, 
podem ferir os dancarinos. Entao, aproveitamos a manha 
para documentar o tr~balho das mulheres e das meninas com a 
mandioca, as brincadeiras dos meninos, a mata de pequi, 
o sapé ainda verde. 

Gravamos também urna entrevista com Malula e Kulaí, 
os recém-casados. Envergonhados, os dois nao querem sair 
para fora de casa, onde há mais luz. Vem a custo, Kulaí en
fiada num vestido absurdo, Malula cabisbaixo, trabalhando 
na feitura de um pente. 

Malula quase morre de vergonha quando pergunto se vao 
ter filhos. Baixa a cabeca, retor.ce as maos, nao responde, de
pois dizque nao sabe. Kulaí nao emite um só som. 

Quando termina a entrevista quase muda, Par.u, que as-

XINGU: UMA FLECHA NO CORA<;AO 77 

sistiu a tudo, faz um comentário só, balancando a cab~a: 
- Caraíba perguntadooooo! Qué sabe tudo! 

Incomodar mesmo, nesta vida junto aos waurá, só a 
poeira. 

Suponho que.para facilitar a defesa contra animais, todo 
o pátio da aldeia é de terra batida, poeira fina, sem vegetacao. 
E o piso das casas também. · 

Entao, nesta época do ano, extremamente seca como em 
todo o Planalto Central, qualquer. movimento levanta poeira. 
E como índio nao tem armário nem prateleira, mesa nem ca
deira, só raros banquinhos e jiraus, tu do tem que ser posto no 
chao. E vive empoeirado. Mantimentos, equipamentos, rou
pas, panelas, pratos, tudo. 

Com o calor do dia, é impossível andar com muita roupa 
e calcados de couro, só dá mesmo para camiseta, bermudas e 
sandálias de borracha. O resultado é que vivemos com os pés 
imundos, apesar dos dois banhos diários. Á noite, ternos de 
dormir de pés sujos, pois nao dá coragem para ir a nascente, 
um quilometro e meio no escuro. E mesmo que desse, basta
ria a volta a pé para sujar de novo. De qualquer forma, nin
guém vai: com o tanto que se anda aqui durante o dia ( duas 
idas e voltas ao banho sao seis quilometros; mais uns cinco ou 
seis andando e correndo nas gravacoes; mais os seis que ando 
por minha conta, logo cedo, sao 18), a noite as pernas esta.o 
doendo, imprestáveis, só pedem rede, com pé sujo e tudo. 

Digo ao Lula que os índios deveriam descobrir as virtudes 
da grama, gramar os pátios das aldeias e o piso das casas. A 
vida deles nao mudaria e ninguém - principalmente as crian
cas - se sujaria tanto. Do jeito que é, meia hora depois do 
banho matinal as criancas esta.o imundas, com suas brinca
deiras. Imagino como · será na estaca.o das chuvas, juntando 
lama, urucum e carvao. 

Lula diz que dentro de casa, sem sol, a grama morre. 
Acha melhor areia branca de rio. Pode ser. Nosso propósito de 
reinventar a vida dos índios nao vai longe. Pára por aí. 

Lula comeca a filmar dentro da casa a velha Kauné, mu-
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lher do cacique Malakuyawá, enquanto urna neta lhe cata pio
lhos na cabe<;a e os come. 

Quando Kauné percebe que está sendo filmada, esconde 
o rosto, envergonhada, e come<;a a chorar. Peco a Lula que 
interrompa a filmagem. 

O velho cacique, ao ver a cena, um pouco a distancia, 
levanta-se imediatamente e, num gesto de extremo carinho, 
senta-se ao lado dela, abra<;a-a ternamente e ajuda-a a escon
der o rosto, enquanto lhe afaga os cabelos. Minutos depois, 
quando ela já se recompos, ainda abracado a ela, Mala
kuyawá dizque "agora pode filmar". E, muito sério, encara a 
camera, com o braco protetor passado no braco de Kauné, 
maos enlacadas, ela de olhos baixos. Pode um homem ser 
mais galante, mais gentil, mais cavalheiro? 

Pe<;o ao Zé Carmo que faca urna foto dos dois~ de bracos 
dados, e prometo mandar-lhes o retrato do casal. E mais um 
presente que fico devendo. Já prometi a ela o panelao que me 
pediu. 

Aproveito o momento para urna entrevista com Mala
kuyawá. Entrevista difícil, porque ele quase . nao fala portu
gues. Conta que é casado há muito tempo com Kauné, mas 
nao sabe quanto. Pergunto se gosta muito dela, quantos filhos 
tem, e ele passa a falar em waurá. Um de seus filhos explica 
que ela é a segunda mulher de Malakuyawá. A primeira era 
irma dela: deu-lhe seis filhos e já morreu. Com Kauné o caci
que só teve um filho, Atamai. 

Kauné e Malakuyawá formam um casal bem solene, as
sim sentados e de bracos dados. Nus, tem urna dignidade 
exemplar. 

Agora a tarde os waurá vao mostrar a danca do voador, 
que normalmente acontece na floracao do pequizeiro. A danca 
que vimos ontem é outra parte, do tempo em que estao caindo 
os frutos maduros do pequizeiro. 

Enquanto se pintam com a mistura de urucum e óleo de 
pequi e preparam as fibras de kaipi para os saiotes e másca
ras, os waurá pintam também as madeiras em forma de peixe 
que serao amarradas a longos fios de algodao presos na extre-
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midade de varas de uns cinco metros de comprimento - os 
voadores. 

Quando comeca a danca, dois waurá vao para o lado da 
Casa dos Homens. Os outros fazem silencio absoluto. 

Eles erguem as varas e, flexionando tronco e joelhos, fa
zem rodar os peixes de madeira presos aos fios - como se 
fossem torcedores desfraldando suas bandeiras nos estádios 
de futebol. 

A medida que aumenta a velocidade, sobe o som produ
zido pelos peixes, que giram nao apenas em torno dos dois 
homens, mas também em torno do próprio eixo. O zumbido 
sobe, sobe, sobe e se assemelha cada vez mais ao de um aviao 
a hélice em movimento. E alterando o curso das circunvolu
<;oes, os waurá conseguem novas tonalidades para o zumbido. 
. Cansados, suando,muito, os dois homens voltam a Casa e 
sao substituídos por outros, que. vao postar-se <liante da casa 
do "dono" desta danca. Ali, repetem as circunvolucoes, que 
vao ser feitas também <liante de outras casas. 

Os demais waurá esperam na Casa dos Homens comendo 
biju, pasta de peixe cozido e ·mingau, mandados pelas mulhe
res, que já estao-se pintando. 

Dois homens vao chamá-las e elas vem, todas juntas, 
acompanhadas das meninas, também pintadas. Colocam-se 
no centro do terreiro. 

Os homens saem dois a dois da Casa e postam-se um 
pouco mais a direita .. A festa agora consiste em as mulheres 
tentar ganhar urna corrida dos homens. Urna a urna, ou 
duas a duas, para tentar enganar o homem, disparam inespe
radamente. O homem tem de correr mais e, com os bracos 
abertos, impedir-lhes a passagem. 

É raro que as mulheres vencam: os homens tem mais 
preparo físico. "Mulher mole", como diz o Paru. . , 

Depois que todos os homens e todas as mulheres pa~i
ciparam da disputa, os homens juntam-se num bloco com
pacto e vem para o centro do terreiro, cantando. As mulheres 
voltam para suas casas. A festa está terminada. 

Como já é de praxe, Atamai vem perguntar-nos o que 
achamos. Aplaudimos, agradecemos e ele nos presenteia com 
os belos peixes de madeira, pintados de vermelho, preto e 
prata, .que usaram na festa. Sob as palmas de todos os waurá. 
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E desta vez somos nós que retribuímos as palmas, emocio
nados. 

Enquanto a aldeia assiste a sessao da noite do "cinemi
nha", sento-me sozinho no tronco diante da Casa dos Ho
mens. É ali que os homens costumam sentar-se todos os fins 
de tarde para fumar seus cigarros de ervas e conversar_. Nestes 
últimos dias eles nao tem vindo, absorvidos pelo "cineminha". 

Por isso , boje, os papéis se inverteram. Sou eu qu~ me 
sento ali, embora nao fume, enquanto eles se distraem com a 
televisao, que é meu trabalho. 

Pergunto a mim mesmo se nao estou produzindo um mal 
com essa inova<;ao, esse salto no tempo que eles estao experi
mentando. Pode ser. Mas também pergunto se eu mesmo nao 
corro meus riscos expondo-me ao fascínio da cultura deles, do 
ambiente deles, do seu modo de vida. Ou é exagero? 

Só sei que o céu é belíssimo neste poente avermelhado, 
recortado pelo perfil das casas de palha e iluminado por Vés
per e pela Lua crescente. Um pouco mais tarde, o céu é todo 
um mar de estrelas. 

Perdido nessa contempla<;ao, só lembrando das pessoas 
queridas que nao estao aqui, durmo mais tarde hoje: 21 horas. 

Quinta-feira, 2 de agosto 
' ' 

Estamos completando dez dias fora de casa. 
Acordo pensando na divisao do trabalho entre homens e 

mulheres, no Alto Xingu, e na explica<;ao para o fato de o 
homem enfeitar-se mais, dan<;ar mais, cantar mais que as mu
lheres, que tem um papel quase secundário nesses aconteci
mentos. 

Samuel havia dito que o progresso tecnológico favoreceu 
os homens. Em outros tempos, devia ser ainda mais dura sua 
tarefa: derrubar a mata só com machado de pedra, pescar só 
com flecha e timbó, lutar contra os inimigos. O machado de 
ferro , o anzol (alguns já tem até máscaras para pesca debaixo 
d' água) , sim~lificaram sua vida. E o que era a tarefa mais 
difícil - a defesa da aldeia de ataques externos e da amea<;a 
dos animais de grande porte - já nao lhes exige quase nada. 
Eles nao precisam mais ter as maos sempre livres para essa 
tarefa na aldeia e nas viagens, como antigamente. Por isso sua 
vida se amenizou um tanto. 

Mas sao mudan<;as recentes, em termos históricos, e ain
da nao houve urna redivisao do trabalho (o pessoal da equipe 
diz, brincando, que vai mandar as mulheres para cá, fazer um 
estágio) . Talvez no futuro as índias fa<;am algum movimento 
feminista. Terao, antes, que aprender o portugues e sair da 
aldeia, ter contato com brancas. 
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Paru aparece todo carregado de coisas e avisa que vai -
a pé - dar um pulo até sua aldeia. Vai levar de oito a dez 
lioras andando sozinho pela trilha que corta a mata, até o 
posto Leonardo. Mas leva sua espingarda calibre 22. 

Peco-lhe que apure a data exata do K uarup da aldeia 
kuikuro, nossa próxima etapa, e mande avisar-nos. Ele pro
mete. 

Paru deve ter-se cansado da inatividade aqui. Alega que 
está gripado. 

Picamos tristes sem ele. Mas entendo que vá. 

Passamos a manha colhendo imagens isoladas: homem 
que carrega feixes de sapé para o teto da casa; Atamai e o 
cacique fazendo a· cobertura das casas; meninos brincando; 
jovem fazendo pulseiras; outros jovens (homens) andando de 
maos dadas e fazendo palhacadas; o come<;o da construcao de 
urna casa. 

Aquí tudo é novidade. E nao é: está enraizado fundo na 
cultura brasileira que nao foi destruída com a imposicao do 
modelo internacionalista. Está na cultura do caboclo, do ro
ceiro, do habitante da pequena cidade brasileira, no nordes
tino, no amazonense. 

U m dos dramas da vida brasileira - no qual o jornalismo 
tem parte da culpa - tem sido a nao-colocacao de alterna
tivas para nossos problemas, fincadas nas vertentes reais da 
nossa cultura. 

O que aconteceu de mais fundo, de 1964 para cá, foi a 
perda da nossa identidade cultural mais genuína, esmagada 
por esse modelo concebido por Castello Branco e Vernon W al
ters, Roberto Campos, Delfim Netto e companhia bela. Evi
dentemente, um modelo economico de capitalismo depen
dente, periférico, tardío, com todas as suas conseqüencias so
ciais decorrentes da concentracao de renda necessária para 
criar urna classe ascendente capaz, embora pequena, de com
prar todos os produtos das transnacionais que se assenhorea
ram da nossa economía - do automóvel ao videocassete, pas
sando pelo mundo de objetos e bugigangas que todos conhe
cemos. A ou tra f ace dessa moeda é a misé ria da periferia das 
grandes cidades, com seu exército de mao-de-obra barata; a 
exploracao brutal das pessoas; o desemprego; a doenca. 
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Mas é no campo da identidade cultural que está a pior 
das tragédias. Com a importacao desse modo de vida, dessa 
cultura - colocado como objeto do desejo coletivo via televi
sa.o-, perdemos nossa identidade. Até os' índios usam cami
setas com desenhos da Atari e de Walt Disney. No posto Leo
nardo ouve-se John Lennon (que é ótimo, se nao for imposto, 
nem único, nem excludente). Pesca-s~ com máscaras italianas 
e arpoes franceses. 

E, na verdade, somos um país pobre. Se dividíssemos ~ · 
toda a renda nacional, teríamos aí, eqüitativamente, uns 2 mil 
dólares por pessoa por ano. Qu seja, menos de 400 mil ci:u
zeiros por mes por pessoa, ªº~valores de agosto de 1984. 

Mas poderia ser urna pobreza digna e já estivemos bem 
mais perto dela. Antigamente, um porteiro de ministério ou o 
balconista de urna loja no Rio de J aneiro podiam guardar suas 
pequenas economías, comprar um terreno em subúrbio, fazer 
urna casa devagar, botar o filho na escola e esperar urna apo
sentadoria decente, lambendo as crias no churrasco domini
cal, vendo os filhos mais bem situados na vida que eles, os 
netos bem vestidos, saudáveis, quem sabe daría tempo de ver 
algum deles formado. · 

Nao era nenhum modelo de socialismo ou sociedade utó
pica, era capitalismo mesmo. Mas era pelo menos urna socie
dade com mobilidade social, direito a aspiracao, ªº sonho, a 
fantasía. E sem humilhacao, sem opróbrio, sem vergonha. 

O porteiro do ministério ou o balconista, hoje, nao tem 
direito a sonho nenhum. A mobilidade é só descendente, rumo 
ao desemprego e a miséria. Terao de usar as poucas horas diá
rias de folga para fazer bicos no táxi, na bilheteria de casas 
noturnas, na faxina de prédios, na vigilancia de fábricas - se 
nao quiserem ir para a favela, para debaixo do viaduto, para o 
asilo, o hospital de indigentes, o cemitério. Que sonhos pode 
acalentar quem ganha o salário mínimo - os que ganham? 
Só pode rezar para qúe aconteca o milagre de seus filhos nao 
se tornarem assaltantes - porque essa é a lógica do modelo. 

A lógica do modelo é essa guerra civil informal em que de 
um lado fica a minoria ínfima assistindo em panico a progra
mas de videocassete em seus castelos, cercada de guardas de 
seguranca. Durante as 12 horas da noite, o "outro lado" ocu
pa o território, domina as ruas e assalta qtiem se atreva a 
entrar no domínio antes público. 
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A perda da identidade cultural genuína nao foi premiada 
coma identidade importada, nem para os privilegiados. Por
que o prec;o do privilégio é o pesadelo da inseguran<;a, do 
medo, do panico. Rio, Sao Paulo, Belo Horizonte, sao cida
delas do terror. 

Seria preciso, entao, pensar e criar alternativas. Mas con
tinuamos - pelo menos nós, jornalistas - presos a crítica 
pura e simples de um modelo carcomido, apodrecido, derro
cado, e tachando de alienados os que tentam pensar fora da 
lógica dessas estruturas. No fundo, cometemos urna retórica 
crítica, enquanto no fundo do desejo e na prática aspiramos 
ao luxo e ao conforto, ao carro último tipo e a lancha para o 
fim de semana. 

Por isso é importante retomar o contato coma cultura do 
índio, urna das vertentes da nossa identidade. Nao é possível 
transformarmo-nos todos em índios. Mas certamen te é .possí
vel reaprender com eles as bases de urna cultura fundada na 
simplicidade, na capacidade de sobreviver com o mínimo, na 
honradez (ausencia de mentira, enquanto longe do branco), 
no uso do corpo, na musicalidade, na integrac;ao com o meio 
ambiente. 

De que forma essas características de urna vertente se 
mesclariam com as das outras vertentes - européia e negra -
só o futuro poderia responder. Mas nao faremos civiliza<;ao 
digna desse nome, nao reencontraremos nossa real identidade, 
sem essa retomada de valores. 

Depois do almoc;o, que dividimos com um bando de 
crianc;as curiosas e uns poucos adultos, preparávamo-nos para 
asesta na rede quando o pai de Limao, um dos poucos índios 
que falam portugues aqui ("meu avo já chamava Limao"), 
vem avisar que o filho vai tocar fogo na mata e pergunta se 
nao queremos filmar. 

"Com esse sol quente?", pergunta Toninho, mal conse
guindo abrir o olho. Com sua gra<;a e sem-vergonhice, dizque 
vai convencer Limao de que "para caraíba, dá azar tocar fogo 
na mata com sol quente. Hora de tocar fogo é sete horas da 
manha, quando está frio". 

A manha do piauiense nao convence Limao e o pai. Lá 
vamos nós, sob o Sol do meio-dia, ver arder a mata derrubada. 
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A caminhada pela mata leva uns 15 ou 20 minutos. Li
mao derrubou a machado, sozinho, urna área de uns 100 me
tros por 150, e vai tocar fogo. Depois plantará mandioca para 
ser colhida no ano que vem. 

As chamas chegam rapidamente a dez metros de altura, 
na galharia já ressequida. Sobem nuvens pretas, que vao em
branquecendo a medida que ganham altura no céu az~l pro
fundo. 

Quando o círculo de fogo se aproxima perigosamente, 
batemos em retirada. 

Os waurá ternero um espírito das águas que chamam de 
supukuyawá e que as vezes encarna em algum animal. Nesses 
·casos, ele pode fazer pe.ssoas ficarem doentes, entrando-lhes 
pelo corpo. 

Quando o pajé é chamado para atender a alguém doente 
dessa "doenc;a de índio" (gripe, pneumonia, infec<;oes, tuber
culose, sarampo, etc. , sao consideradas "doenc;as de branco", 
levadas pelo branco e só curáveis com remédio de branco), 
primeiro tenta identificar de onde vem o mal, para "arrancá
lo" do corpo do doente. 

U ma das encarna<;oes mais freqüentes é no camaleao. 
Quando o pajé identifica o sapukuyawá, depois de "extrair" 
a doen<;a com as maos, manda providenciar a dan<;a do cama
leao, para completar seu trabalho. Encarnado ali, o espírito 
poderá deixar em paz a pessoa. 

Foi essa danc;~ que vimos os waurá mostrar hojea tarde, 
<liante da Casa dos Homens. 

Comec;am cantando den.tro da Casa dos Homens , pinta
dos, levando a cabec;a arma<;oes de fibra com formato de ca
ma<;eao, imensos rabos e, sobre o rosto, máscaras de fibra de 
buriti. Depois, saem um a um e fazem urna fila paralela a 
Casa dos Homens, sempre cantando. Assim em fila, avan<;am 
e recuam, avan<;am e recuam. 

Mas hoje os waurá parecem cansados, menos concentra
dos na dan<;a. Mais de urna vez e também ao final o cacique 
Malakuyawá, segundo explicou Atamai, chamou-lhes a aten
<;ao e mostrou o modo correto de danc;ar. Lembrou-lhes que os 
movimentos devem estar voltados a cada hora para urna casa, 
e nao apenas para a frente e para trás, como fizeram. 
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É para estarem cansados mesmo. É o quinto dia de apre
senta~ao de dan~as, sem descanso. E com trabalho pelo meio. 
Para nós, seria como trabc:ilhar durante todo o Carnaval e ain
da brincar a noite. 

Depois da danca, o banho na nascente. 
Levamos a camera, e os índios - adultos e criancas -

deram um show de saltos ornamentais e de alegria, pulando 
de um tronco numa pequena lagoa com menos de um metro 
de profundidade. Saltaram de frente, de costas, saltos mor
tais, parafusos, etc. 

O Brasil nao ganha medalhas nas Olimpíadas porque nao 
quer. Bastava pegar alguns desses waurá, aos 15 ou 16 anos, 
dar-lhes bons treinadores durante um ano e eles ganhariam 
muitas competicoes de natacao, saltos, luta, corridas. 

O Sol já se pusera havia bem uns dez minutos quando 
vimos que só tínhamos água até a metade de um dos tres ga
loes de 20 litros. E ainda havia o jantar para terminar. E era 
preciso água para o chá, para lavar pratos. 

Lula e Toninho estavam ocupados coma montagem do 
"cineminha". Zé Carmo cozia o peixe. Pitsá estava sumido. 
Resolvi ir a nascente encher mais um galao. Olhei no relógio, 
faltavam 11 para as 7 da noite. Peguei a lanterna, o galao e 
saí, disposto a voltar rápido. 

Mal andara uns 200 metros na semi-escuridao da trilha 
estreita, comecei a me arrepender. Lembrei-me dos comentá
rios de que oncas bebem água naquela nascente, principal
mente ao anoitecer. De minha mulher falando no perigo de 
cobra nessa hora. Mas fui seguindo, talvez pelo prazer da con
vivencia como medo a que se refere o Fellini. 

A parte inicial da trilha, uns dois tercos dela, é em campo 
aberto, ladeada só pelos tufos de sapé. No terco final, ela é 
cercada por árvores, escura. 

Fui relembrando as licoes do Paru: "Se a on~a aparecer, 
voce nao corre; pisa nas folhas, bate o pé, faz muito barulho, 
finge que é bastante gente e ela corre; se voce' correr, ela vem 

t , " a ras . 
Quando já estava bem perto da nascente, na parte es-
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cura ouvi um barulho estranho atrás de mim. Apressei ainda 
mai; o passo e olhei sobre o ombro: um vulto escuro vinha em 
velocidade. 

O cora~ao disparou, um arrepio correu pela espinha. 
Quase morri de susto e taquicardia nos tres ou quatro segun
dos que levei para perceber que era um indiozinho numa bici
cleta, levando um pano vermelho as costas, como se fosse urna 
capa, inflada pelo vento. Na escuridao, parecia apenas um 
vulto enorme que avan~ava em velocidade. 

O cora~ao continuou disparado até a nascente. Pergun
tei: "Banhar?" - é como fazem os índios conosco. Ele pare
ceu confirmar, mas ficou imóvel enquanto eu enchia ~ galao. 
E voltou poucos metros atrás de mim, no retorno a aldeia. Só 
entao entendi que era um cuidado, urna gentileza comigo, 
·prote~ao. Mais urna gentileza. Confirmada pelo Zé Carmo. 
Na véspera ele também fora a ·nascente ao escurecer e o mesmo 
waurazinho, de bicicleta, o acompanhara. 

Só sei que fiz ·o quilometro e meio de ida, outro tanto -de 
volta, mais o tempo para encher o gala.o, em 17 minutos. E 
ainda carregando 20 quilos na volta. 

Devia incluir o medo no treinamento de atletas. 
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Sexta-feira, 3 de agosto 

Hojea aldeia amanheceu diferente. As mulheres nao es
tao sobas pequenas cobertas de palha, <liante de suas casas, 
ralando mandioca e fazendo mingau. Hoje, só elas é que vao 
dan~ar. E estao-se preparando desde muito cedo, urnas pin
tando as outras, pedindo-nos tesouras emprestadas para cor
tar as franjas, acertá-las. 

Ontem a noite, enquanto a maioria assistia ao "cinemi
nha", fiquei sentado com uns cinco waurá em torno da fo
gueirinha, <liante da Casa dos Homens. 

Eles fumavam em silencio, sob as estrelas, até que o ca
cique Malakuyawá se levantou, foi no escuro até o meio do 
terreiro e comecou a falar bem alto. Perguntei ao waurá a meu 
lado o que estava acontecendo. Ele explicou que o cacique 
estava convocando todas as mulheres para dan~ar hoje. E que 
dancassem bem! Ele estava muito insatisfeito coma dan~a dos 
homens, a tarde. 

Nao se ouviu nenhuma palavra em resposta. Mas agora 
os preparativos das mulheres sao intensos. 

É impressionante o respeito da aldeia pelo velho cacique, 
que é também pajé. Urna noite dessas, por exemplo, os waurá 
divertiam-se, riam as baldas com o que aparecia no pequeno 
aparelho de televisa.o. Gozavam cada pessoa que fora filmada. 
De repente, surgiram as cenas do constrangimento da mulher 
do cacique ao ver-se filmada, e as cenas seguintes, do abraco 
carinhoso que Malakuyawá lhe deu. Aqui, as criancas nao 
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perdoam quando aparecem mulheres no vídeo: debocham 
quanto podem. Mas nas cenas de Malakuyawá e Kauné fez-se 
imediatamente um silencio respeitoso. E as risadas só retorna
ram quando a imagem do cacique sumiu do vídeo. 

Nesta aldeia, de urnas trezentas pessoas, os cruzamentos 
já tornaram praticamente todos os habitantes parentes uns 
dos outros. 

Isso dificulta muito para nós, caraíbas, a identificacao 
das pessoas e a compreensao dos parentescos. Porque, além 
do mais, no sistema waurá e de outras nacoes do Alto Xingu, o 
irmao do pai também é pai, a irma da mae também' é mae. 
Mas a irma do pai é tia mesmo, o irmao da mae é tio. Os filhos 
do tio paterno e da tia ~aterna sao irmaos. Mas os filhos d·a 
tia paterna e do tio materno sao primos. 

Junte-se a isso a proibicao de mencionar o nome de pa
rentes cruzados e se terá idéia da dificuldade de identificacao. 
Pergunto ao Pitsá quem é fulano e ele responde: - Meu pai 
- . Insisto: - Mas seu pai n_ao é o fulano? - E ele: - Mas 
ele também é -. Ou entao: - Pitsá, como é o nome do fu
lano? - E ele: - Nao posso falar, eu respeito ele. 

E nesse entrelacado de parentescos e interdicoes, como 
saber quemé quem, se além do mais urna pessoa perde seu 
nome quando ele é dado a outro - e ainda se pode comprar 
um nome, como fez Paru? 

E ainda dizem que os índios sao primitivos simples. 

Mas o fato é que as coisas vao-se simplificando com a 
A ' ' permanencia aqu1. 

Constato, surpreso, que posso passar perfeitamente bem 
sem informa~ües de jo.mais, revistas e TV. Verifico que há 
onze dias nao leio urna linha de livros, eu que os devoro des.de 
os seis anos de idade. 

A curiosidade pelo que está em torno é mais forte. E nao 
sobra tempo nem resistencia física para nada. No meio da 
noite passada, por exemplo, acordei com caibras nas pernas. 
Kauné, a mulher do cacique, deve até ter pensado que sou um 
caraíba maluco. Ela era a única acordada na casa, as 4h30 da 
madrugada, quando pulei da rede com caibras na coxa di-
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reita. Bati os pés no chao, esfreguei a coxa e voltei a deitar, 
para alguns segundos depois voltar a pular da rede e repetir os 
estranhos passos. E assim foi urnas cinco ou seis vezes, <liante 
do olhar perplexo e desconfiado dela. 

A apresentacao das mulheres, hoje, será o iamuricumá, 
urna danca ritual que simboliza um protesto das mulheres. 

Nesse ritual, elas assumem o papel dos homens e deixam 
a posicao de coadjuvantes que costumam ocupar nas dancas e 
rituais. Pintam-se como os homens, enfeitam-se como eles, 
dancam sozinhas e, ao final, lutam como os homens a huka
huka, a luta corporal em que os adversários tentam derrubar 
o contendor ou agarrar a parte posterior do joelho. 

Segundo os antigos habitantes do Xingu, certa vez todos 
os homens foram pescar, menos um, velho. Na verdade, os 
homens queriam ir embora, mas disseram que iam pescar. 

U m dia, o homem que ficou na aldeia, como já houvesse 
passado muito tempo, foi ver o que estava acont~cendo. Veri
ficou que todos os homens haviam deixado crescer todos os 
pelos do corpo e estavam virando bichos, animais. 

O homem voltou e contou as mulheres. E elas primeiro 
foram pedir aos homens que voltassem. Como eles se recusas
sem, elas resolveram assumir o lugar deles. Pintaram-se e en
feitaram-se como os homens, lutaram como eles e decidiram ir 
embora dali. Antes, foram jogar ao rio todas as criancas, para 
que nao houvesse mais mulheres para aqueles homens. As 
criancas atiradas ao rio viraram sapos, bem-te-vis e socós. 

Depois, as mulheres chamaram o tatue pediram que ele 
abrisse um buraco, pelo qual entraram e desapareceram. 

Os homens ficaram desesperados, porque nao havia mais 
mulheres. Até que um dia um deles conseguiu cruzar com 
urna anta. Desse "casamento" nasceu urna menina, da qual 
descendem todos os homens e mulheres. 

A. mulheres que fugiram - diz a tradicao - só gostam 
de namorar homens jovens. Mas para isso elas os aprisionam e . 
escra v1zam. 

É curioso que várias nacoes do Alto Xingu pertencem aos 
mesmos troncos lingüísticos - aruak e karib - de algumas 
tribos que povoaram e povoam a Amazonia, inclusive a regiao 
da lenda das amazonas, as mulheres guerreiras que cortavam 
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um seio, cavalgavam e só se encontravam com homens urna 
vez ao ano, para engravidar e assegurar o nascimento de ou
tras amazonas (os meninos eram entregues aos pais). 

Em 1981, fui ~o Rio Nhamundá, no Amazonas, a pro
cura do Lago da Serra do Espelho da Lua, que seria o lago das 
amazonas. Ele tem esse nome porque é o lugar onde batem o 
primeiros raios da Lua quando ela se levanta por detrás de 
urna colina. Coalhado de plantas aquáticas e flores brancas, 
o lago silencioso é um lindo, estranho e misterioso lugar que 
filmamos para um programa do "Globo Repórter" chamado 
"Amazonas, a pátria da água,.' (esse programa ganhou me
dalha de prata no Festival Intern.acional de Cinema e Televi
sao de Nova Iorque, em 1982). 

Os habitantes daquela regiao nao tem dúvida de que a 
.história das amazonas é verdadeira, nao lenda. Segundo um 
dito feiticeiro que vive a beira do Nhamundá, perto de Faro (a 
cidade dos feiticeiros), as amazonas subiram o rio e "vivem 
pra lá da segunda cachoeira" Uá seria em Roraima). 

A danca do iamuricumá tem sua origem na lenda das 
mulheres abandonadas pelos homens. 

Pela primeira vez ternos problema sério com o equipa
mento de trabalho. O gerador a gasolina que trouxemos fun
cionou a noite toda mas nao carregou as baterías de camera e 
do videoteipe. 

As 9 da manha as mulheres esta.o prontas para comecar, 
mas nós é que nao estamos. Tentamos de novo carregar ba
teriais, ao menos parcialmente (urna carga completa exige 12 
horas de funcionamento do gerador). 

As 10h30, para nao perder a chance de registrar o ritual, 
pedimos que comecem. Vamos a todo risco. 

Com cinco minutos de gravacao, as baterías esta.o ar
riadas. 

O ritual segue, enquanto corremos para ligar o gerador. 
Vamos gravar com o som prejudicado pelo barulho do gera
dor, ao qual estadio ligados a camera, e o videoteipe. Depois 
tentaremos acoplar o som captado em um gravador a pilha as 
imagens registradas pela camera. 

Com a interrupcao, perdemos urna parte do ritual. E as 
lutas nos pareceram pouco animadas, talvez por causa do sol 
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fortíssimo de 1 lh30. Mesmo com as chacotas dos homens, 
as lutadoras nao pareceram animar-se. 

Ás 14h30, quando estamos em plena sesta, tentando ali
viar principalmente as pernas doloridas, o cacique Mala
kuyawá informa que as mulheres vao lutar de novo, agora de 
tarde. Provavelmente nao ficou satisfeito com o que viu de 
manha e pediu mais. 

Lá vamos nós, de pernas doloridas. 
Mas nao adianta. Mal comecamos a gravar, as baterias 

arriam. Corremos para ligar o gerador. Vamos tentar gravar 
mesmo com a interferencia do som dele. Em vao: a corrente 
nao chega ao videoteipe. 

Toninho vai buscar o voltímetro e testa todas as extensoes 
(fios) que deveriam levar a corrente do gerador até o VT, uns 
cem metros além .. A penúltima nao dá passagem a corrente. 
Tiramos esse pedaco e afinal conseguimos energía para o VT. 
Mas quando vamos comecar a gravar, já terminaram as lutas. 

Paciencia. 
A frustracao e o calor nos deixam irritados. Passamos o 

resto da tarde escaldante (<leve estar a mais de 40 graus centí
grados a sombra) na nascente. 

U m dos melhores momentos nesta aldeia waurá é o fim 
do día, quando o Sol se poe. 

Os homens mais velhos sentam-se <liante de sua Casa, 
junto a urna fogueirinha, pitando seus longos cigarros de er
vas, quase em silencio. 

Dá gosto ve-los ali, quietos, emitindo um ou outro co
mentário curto (ininteligível para nós), urna ou outra risada· 
discreta, enquanto chupam a furnaca e produzem urna cir
cunferencia perfeita de fogo na semi-escuridao. 

Acende-se urna estrela em cima, urna rodinha de fogo 
aqui, outra estrela aléin, urna circunferencia vermelha aqui ao 
lado, o cacique chega silencioso com seu banquinho, a Lua 
comeca a clarear o terreiro da aldeia, um homem tosse, acen
dem-se os primeiros fogos nas casas, um menino chora a dis
tancia, o cacique remexe as brasas da fogueira, urna coruja 
pia, urna crianca corre, late um cachorro. 

E, já escuro, o Cruzeiro do Sul firme, alguém diz alguma 
coisa. deve ser como "Vamos?", levantam-se todos ao mesmo 
ten1po. Já é noite. · 

Sábado, 4 de agosto 

' ' 

Acordamos mais cedo, hoje, corn um gravador tocando 
músicas de Roberto Carlos. É Pitsá, nosso cozinheiro, sem o 
menor desconfiornetro quanto a inconveniencia da hora, mui
to lampeiro, rindo seu riso totalmente sern dentes do lado di
reito. 

Toninho conta que houve rnuita movimentacao durante a 
noite, parecía haver alguém doente. Pitsá diz que o pajé, seu 
avo, foi ver urna mulher que vai dar a luz. 

Pulo apressado da rede. Urna das coisas que mais gos
taríamos de registraré o nascimento de um indio. Peco a Pitsá 
que vá pedir autorizacao para a gravacao e prometo dobrar 
seu salário se ele conseguir. Paru, quando conversamos sobre 
essa possibilidade, achava quase impossível que alguém auto-. 
r1zasse. 

Pitsá volta em poucos minutos: nao. O pai nao quer. E 
ponto final. 

Parece que tomamos o caminho errado, o do dinheiro. O 
caminho correto deve passar pelo pajé. 

Nao conseguimos planejar nossos próximos passos. 
Acontece que indio nao tem n~ao de tempo. Ou, quando 

tern, é muito relativa, quase nada.Forado agora, dificilmente 
ele se situa. V oce pergunta se a danca vai ser de manha ou de 
tarde, ele responde "de manha", porque foi a prirneira coisa 
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que ouviu. Mas tanto pode ser de manha como a tarde. Ou 
amanha. Ou no mes que vem. 

Todo o nosso planejamento está na dependencia da reali
za<;ao do K uarup na aldeia kuikuro. Nossa vinda para cá foi 
até muito apressada pela informa~ao de que já comecavam os 
preparativos para a festa, que seria no fim de julho. Mas 
quando chegamos ao Leonardo, disseram-nos que seria só em 
n1eados de agosto. Mais tarde, veio a informacao de que o 
K uarup kuikuro só seria realizado depois do Kuarup kalapalo 
e que este estaria marcado para 25 de agosto. Diante disso, 
decidimos inverter o roteiro e vir primeiro para cá. Agora, 
dizem-nos que talvez demore mais. 

Na verdade, os índios nao teriam mesmo por que manter 
referenciais de tempo, a nao ser os de dia e noite, estacao seca 
e estacao das chuvas , Lua nova e Lua cheia, crescente e min
guante. Sao os que importam para determinar épocas de plan
tio e colheita, festas e coisas assim. 

No mais, que importancia teria saber se é domingo ou 
segunda, dia 2 ou dia 15, julho ou agosto? Naó há dias certos 
de trabalho e folga, nao há escola, nao há compromissos com 
bancos e brancos que os obriguem a pautar-se pelo calendário 

. 
gregoriano. 

Índio trabalha quando quer, quando precisa. E fora da 
relacao com o branco nao existe dinheiro (que os txukarramae 
chamam de piu catini, "folha triste"). A moeda só serve para 
comprar objetos e utilidades produzidas pelo branco, nada . 
ma1s. 

Se há um <litado furado paré!; os índios é o de que "tempo 
é dinheiro". Duplamente furado. O tempo nao existe, nem o 
dinheiro. 

E como nao existe dinheiro, se nao for urna sociedade 
degradada pelo contato com os brancos, nao existirao tam
bém as suas seqüelas - propriedade, aluguel, assalto, cadeia, 
riqueza e pobreza, miséria, hospício, bordel. 

Quando volto de urna caminhada de 45 minutos pela tri
lha que corta a mata em dir~ao ao Leonardo, encontro nosso 
pessoal as voltas como problema das baterias. E a aldeia si
lenciosa, mas alvor~ada. 

Á porta da segunda casa a esquerda da nossa, criancas 
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concentram-se, curiosas. E as mulheres entrame saem, apres
sadas, levando cuias e caldeirües. 

lpua, irmao de Pitsá, diz que o pajé está lá, tentando 
ajudar a mulher grávida. Mas está difícil. 

Como nao podemos filmar lá, instalamos a camera no 
centro do pátio, ligada diretamente ao gerador em funciona
mento, porque as baterias do VT continuam descarregadas. 

Logo sai de casa o marido da parturiente, amparado por 
dois homens e seguido por mulheres e criancas. Chora muito. 
Pergunto a um índio se a crianca morreu, ele diz que nao. O 
hornero chora porque seu primeiro filho com aquela mulher 
nao consegue nascer. Ele, marido, se chama Kramairi; ela, 
Ulucan. · . 

Levam-no para a Casa dos Homens, onde ele fica alguns 
minutos e sai. Vou até lá. Os homens estao silenciosos sen-

. ' 
tados ou trabalhando na feitura de máscaras para a danca do 
Sapukuyawá. 

Gostaria de ajudar em alguma coisa. Comeco a riscar a 
poeira do chao com um pau. 

É urna situacao que faz reviver grandes angústias. Já 
perdí tres filhos no oitavo mes de gestacao, os primeiros com 
Maria do Carmo, com quem fui casado dez anos e tenho dois 
filhos , o último com Virgínia, com quem estou casado há 14 e 
com quem tenho outros dois filhos. 

Nao vi o sepultamento do primeiro. Vi-o morto, com seus 
olhos azuis, lindo. Mas quem cuidou do enterro - e por isso 
sou-lhe grato até o fim da vida - foi meu cunhado,. Luiz Hen
rique Paschoal. 

Quando perdemos o segundo, eu mesmo cuidei de tudo. 
Ao chegar o carro da funerária, eu mesmo o vesti, no necro
tério do hospital, e fui só com o motorista da funerária para o 
Cemitério Sao Paulo, com o pequeno caixao sobre os joelhos. 

Eram duas horas da tarde, um calor terrível em Sao Pau
lo, mes de janeiro. o motorista parou <liante do portao do 
cemitério e disse que seu trabalho terminava ali. 

Debaixo do sol forte que calcinava o branco dos túmulos, 
com o caixao nos bracos, atravessei todo o cemitério, até o 
jazigo da família da Maria do Carmo, pelo lado materno. 

Entreguei o pequeno caixao aos coveiros, assisti ao sepul
ta!llento, dei urna gratificacao aos homens e de novo atraves
se1 o cemitério sozinho, com o sol reverberando nos túmulos e 
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os olhos cheios de lágrimas. Tenho certeza de que nunca mais 
experimentarei urna solidao tao funda quanto a dessa tarde de 
sol quente de janeiro de 1964. 

Quando nasceu - e morreu urna hora depois - o filho 
que Virgínia e eu perdemos em outubro de 1980, eu estava 
exatamente aqui, nesta aldeia waurá. Era 27 de outubro de 
1980. Filmava para o "Globo Repórter" o trabalho de urna 
equipe da Escola Paulista de Medicina, que havia 15 anos 
pesquisava no Xingu as razoes da ausencia de doencas cardio
vasculares entre estes índios. 

Quando cheguei a Brasília, de volta, recebi o recado: par
to prematuro, Virgína bem, a crianca mal. 

Segui no primeiro voo, já sabendo, por mim mesmo, que 
o filho nao sobreviveria. 

No comec;o da noite, fui , com Virgínia e meus compadres 
Hélio Pellegrino e Roberto Mello, ver o menino que perdera. 
O terceiro menino. Era bonito como os outros, vivos e mortos. 
Passei-lhe a mao na pequena cabeca, num carinho e senti a 
"penugem" macia, tenra, sobre a pele fria. 

No dia seguinte, urna tarde bonita e quente de outubro, 
nao quis que ninguém me acompanhasse ao Cemitério Sao 
Joao Batista. Era como se estivesse completando o que talvez 
houvesse faltado nas vezes anteriores. Eu mesmo cuidaria de º 
tudo e iria sozinho por livre escolha, nao por circunstancia. 

Nao me esqueci aitida do rosto do motorista de táxi que 
me levou ao cartório e a funerária em Copacabana. Um doce 
rosto de homem manso com quem fui conversando sobre as 
origens da família dele, no Norte do Estado do Rio. 

Meia hora depois, feito o registro, quando esperava um 
táxi na Avenida Copacabana, apareceu ele de novo. Dera 
urnas voltas, nao apanhara nenhum passageiro. E voltamos, 
seguindo a conversa, até o hospital em Botafogo. Era como se 
a própria vida me estivesse consolando com a d~ura e a bo
nomia daquele crioulo gordo de riso simpático. 

No pequeno caixao, coloquei, a tarde, as roupas do nene 
que haviam sido levadas para o hospital e urna camiseta com 
cara de gato que eu mesmo havia comprado, meses antes. 

Cumpri o ritual sozinho, no cemitério, debaixo do Cristo 
Redentor, sobas vistas daqueles coveiros silenciosos, testemu
nhas diárias do mais agudo dos sofrimentos. 

Na volta a pé para o hospital, um jardineiro que traba-
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lhava numa casa da Rua Visconde Silva olhou-me bem 
lh t ''E , d nos o os e pergun ou: sta oendo muito?" . Respondi que sim 

apenas balancando a cabeca. "Mas dá para agüentar?" · · ' · 1 d . , 1ns1s-
ti u e e ocemente. Balancei de novo a cabe"ª· "Enta-0 a, o " d dº y v com ,_eus_ , espe 1u-me ele com um último gesto, quase urna 
bencao. 

_ Er~ tudo isso que me vinha a memória enquanto riscava 0 chao ah na Casa dos Homens. · 
Voltei para a casa de Malakuyawá. No caminho vi 0 ve

lh? chefe sair dacas~ da gestante, em passos lentos.' Pergun
te1-lhe se nasceu a enanca, ele disse que nao. Confirmou que 
estava cansado. 

. , Pouco depois, I~ua P.e_?e que desliguemos 0 gerador. o 
paje-grande qu~r ouv1r o stlencio, os gritos dos pássaros, para 
saber o ~ue esta a~onte~endo e poder agir. Mando desligar. 

Jose Carm?, diz que os índios "já devem estar cheios da 
nossa ~resenca . Deve estar temendo ser responsabilizado 
pela ma sor~e: Respondo que nao. Eles sao muito diretos. Se 
achassem, dtnam. 

Con.tinuo pensa?,do em como poderia ajudar. Resolvo 
q~e preciso dar ao paje alguma coisa que seja importante para 
mtm. Escolh~ u°! caramujo do mar que levo em minha bolsa 
-; ~m dos tab~mas que se acumularam ali, colocados por Vir
gmia, ~or am1g?s e por mim mesmo. Explico a ele que é do 
mar, da so~te e e um presente. O rosto dele se alegra. E mostra 
a pec;a ao ftlho. 

~lguns minutos mais tarde, lpua vem dizer que já pode
mos ligar o gerador. O pajé mandou. 

E 0 ,ma ho~a depois, pergunto a lpua como está a mulher 
- sta dorm1ndo, muito cansada. · 

- Voce está triste? - pergunta lpua. Digo que estou 
preopcupado. - Nao é bom pra ela voce ficar assim - adverte 
e e. rometo que vou ficar alegre. 

t ~or volta de urna e meia da tarde, nova movimenta"ao no 
erre1ro O paJ· , d b · y · e esco nu que o problema com· a gestante é 

provocado pelo espírito "dono da mandioca". Pede que um 
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cantador e as mulheres deem comida ao "dono da mandioca", 
cantero e levem alento a parturiente. 

O cantador, cocar a cabeca, reúne-se com as mulheres 
em frente a urna casa do lado oposto a casa da parturiente. 
Ali, cornero. E com ele a frente, dois talos de caule de man
dioca nas maos, saem cantando em direcao a casa de Ulucan. 
Entram, cessam seu canto e o cantador coloca seu cocar por 
alguns momentos na cabeca da mulher. Depois voltam can
tando até o centro do terreiro e se dispersam. 

Chega Atamai, que estava desde muito cedo na· roca de 
mandioca. Avisa que haverá urna pajelanca, ao que parece. 
Diz que poderemos filmar - mas vai antes confirmar com 
o pat. 

Por volta de 14 horas comeca urna pajelanca na Casa dos 
Homens, para ajudar Ulucan a expulsar o espírito que lhe 
provoca as dores na barriga. , 

A crianca está atravessada, bem no alto do ventre - e 
visível. . 

Junto com Malakuyawá, o pajé-grande, esta.o mais tres 
pajés. Um, ensinado por Ta~uma,. considerado º, m~ior pajé 
do Alto Xingu. Os outros do1s, ens1nados pelo proprio Mala
kuyawá. Com eles estao mais nove homens, os mais velhos da 
aldeia, e urna mulher que tem formacao de pajé. 

Na Casa dos Homens eles fumam. Depois, vao para a 
casa de Uluc;an. Os tres pajés mais novos tem faixas vermelhas 
cobrindo-lhes a testa e amarradas na nuca. 

Dois deles, antes de entrar na casa, dao-lhe a volta s~l
tando baforadas de seus charutos de ervas e fazendo exorcis
mos. A certa altura, agachados, entram no mato mas nao de-
moram a voltar. 

Dentro da casa - percebe-se de fora - continua otra-
balho de "retirada do espírito". 

O terreiro da aldeia está absolutamente deserto, batido 
pelo sol fortíssimo. Algumas casas tem as portas fechadas ou 
vedadas com cobertores e panos. As mulheres e criancas nao 
devem ver os pajés durante a pajelanca. 

Os pajés revezam-se junto a Ulucan, deitada numa rede 
na penumbra. O marido, irmao de Atamai, permanece a ca
beceira, fazendo-lhe carinhos. Ela geme baixinho. 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA(ÁO 99 

Está muito escuro dentro da casa, mas ainda assim ten
tamos filmar. Nao podemos acender luzes porque estamos 
sem baterías. E porque nao nos permitiram. Ainda que per
mitissem, só seria .Possível ligando diretamente no gerador, 
que faria muito barulho. Filmamos de qualquer jeito. 

Os pajés fumam, fumam, sopram fumaca nas maos e na 
barriga de Ulucan, tentam sugar-lhe o espírito do ventre. Pelo 
ruído, pela cena, a sensacao é de que sugam mesmo. Depois, 
afastam-se e, de costas para ela, parecem expelir algo pela 
boca, com ruídos semelhantes aos de engulhos. 

Também lhe massageiam a bardga - póuco volumosa 
- e jogam mais fumaca. 

Mas o ambiente nao é de tragédia. Ao contrário. Alguns 
dos participantes até sorriem com freqüencia. Ou riem, mes-

. mo, em certos momentos. Aliás, é sempre assim: seja qual for 
a importancia da cerimonia, do ritual, do acontecimento 
nada impede as pessoas de rir. Nao é proibido. Nao {censu~ 
rado. 

Depois de algum tempo, a um comando do Pajé-grande 
saem todos em fila indiana - menos o marido - e vao para ~ 
Casa dos Homens. Ali, Malakuyawá serve um a um de biju 
c~m pasta de peue. Depois, todos tomam mingau de man
dioca, no mesmo caldeirao - tudo levado pela família de Ulu
?~n, que precisa retribuir imediatamente os servicos dos pa
jes, para que eles nao percam a forca. 

Todos fumam, riem, conversam mais alguns minutos em 
seguida vao descansar. . ' 

Nin~u.ém .. parece muito preocupado, tenso. Atamai, que 
nos perm1hu filmar tudo e até mandou abrir um pouquinho a 
palha do teto para entrar urna réstia de luz e facilitar nosso 
trab~lho, parece sereno. Agora, que todos descansam, ele 
continua a preparar máscaras e saiotes para a danca do Sapu
kuyawá. 

Aproveitamos a pausa para o banho da tarde e decidimos 
qu~, faremos plantao a noite - toda a noite. Pergunto e o 
paje-grande confirma que a crianca vai nascer a noite. Per
gunto se vai nascer bem e ele repete: "Nascer bem". Mas te
nho minhas dúvidas se entendeu mesmo. Ou mesmo se vai 
nascer agora: a barriga da mulher parece pequena. 
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Malakuyawá é um homem extraordinário. Nunca faz um 
gesto falso, um olhar condescendente, nada. Nao procura inti
midade, nem oferece. É um grao-senhor. Ainda há pouco, 
embora ocupado com urna situacao dura e tensa, veio avisar 
que havia peixe e biju para nós, seus hóspedes. 

De fato , lá estavam, junto ao fogo , um biju mole, um 
tucunaré já moqueado e outro cru, recém-pescado. E eles es
ta.o com falta de alimentos na aldeia, por nossa causa - dan
caram a semana toda - e até já programaram urna grande 
pescaria para amanha, a fim de repor o estoque de peixe mo
queado. 

Malakuyawá nao sabe, nem seus filhos, quantos anos 
tem. Índio nao conta idade. Calculo que tenha mais de 70. Já 
anda um pouco curvado, passos cadenciados. Mas está pre
sente a todos os. acontecimentos importantes, todos os rituais, 
acumula as funcoes de chefe e pajé, está atento a tudo. E 
ainda se preocupa com a relacao conosco, plena de gentilezas, 
todos os di as. 

No fim do dia, como nao há "cineminha", os homens 
mais velhos voltam a reunir-se, todos, junto a fogueira da 
Casa dos Homens, para fumar seus charutos de ervas. Estao 
presentes o chefe Malakuyawá, os pajés, os cantadores, os 
homens mais velhos. 

Hoje, estao mais falantes que de hábito, mais excitados. 
Atamai dá notícias: a mulher já está passando melhor, a paje
lanca deu resultado. Ele também pensa que a crianca nao vai 
nascer agora. 

Os homens continuam pitando tranqüilamente e - supo
nho, porque nao entendo nada do que dizem - comentando 
os fatos do dia. 

Embora sem saber urna só palavra da língua, é possível 
sentir urna imensa sensacao de paz, de tranqüilidade, vendo e 
ouvindo estes homens de cócoras, sentados no chao ou em 
seus banquinhos, fumando e conversando ao crepúsculo, 
quando surgem as primeiras estrelas no céu azul-avermelhado 
e a fogueirinha lanca débeis claroes em seus rostos. Imagino 
que este contada anta que lhe atravessou o caminho quando 
ia para o mandiocal; aquele conta as travessuras do filho pe
queno, que nao dá sossego as galinhas; aquele outro debocha 
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da própria mulher, que ontem nao soube lutar direito no ia-. , . , 
muricuma; o paje conta outros casos de pajelanca. E assim 
ficam, até que a noite caia mesmo e se revele esse extraordi
nário céu do Xingu. 

Nossa vida de brancos mudaria extraordinariamente para 
melhor se pudéssemos todos sentar-nos nos fins de tarde ao 
redor da fogueira, com nossos melhores amigos e pare~tes , 
para fumar um cigarro e jogar conversa fora. Pode haver rela
xante melhor? Melhor remédio contra a tensao? Quem. pen
saria em matar alguém nessa hora? Quem pensaria em jogar 
urna bomba atomica? · 

Alguns filósofos pré-socráticos achavam que, tiradas as 
ilusoes do ego, tudo se resume aos quatro elementos funda
mentais: terra, fogo, ar e água. 

Sao filósofos, estes índios. 



Domingo, S de agosto 

Os acontecimentos mudam de rumo outra vez. Diz Ata
mai que Uluc;an piorou de novo, está com dores fortes. Vao 
fazer outra pajelanc;a agora cedo, em lugar da danc;a para o 
"dono da mandioca". 

Os pajés e homens mais velhos comec;am a reunir-se na 
Casa, colocar seus aderec;os e objetos rituais, fumar os longos 
charutos. 

Nesta situac;ao, as emoc;ües se multiplicam. De um lado 
fica o temor de que a mulher e a crianc;a nao resistam, que 
essa medicina "primitiva" dos pajés nao tenha eficácia. Vem 
a tentac;ao de sugerir a Atamai que mande pedir socorro ao 
posto Leonardo, um jipe que leve essa mulher até lá e um 
aviao para transportá-la até Brasília, a un1 hospital, aonde lhe 
fac;am urna cesariana. 

Mas a memória trabalha, de outro lado, lembra que per
di tres filhos, todos atendidos por obstetras renomados. O pri
meiro, por intoxicac;ao medicamentosa, remédios receitados 
por médico. O segundo, queda da mae. O terceiro, por um 
vírus que alterou a programa~ao genética. E iueu primeiro 
filho passou por 33 horas de trabalho de parto - quando o 
simples bom senso teria indicado urna cesariana. Sem falar 
em erros de diagnóstico e de interpretac;ao de exames labora
toriais, no meio desse tortuoso caminho. 

A divisao emocional, numa situac;ao como esta, nos leva a 
invocar Deus e potestades da cren~a de menino, enquanto, ao 
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mesmo tempo, nos perguntamos que direito ternos de invadir 
o mundo desta gente, que tem sua coerencia própria, sua ló
gica interna, seus próprios valores, referencias e equilíbrios. 

Nao bastasse tudo isso, ainda sobrevém certo sentimento 
de culpa, o temor de ser o agente perturbador que está ge
rando o problema. Ou, 'pelo menos, o temor de ser assim con
siderados pelos waurá. 

A pajelanc;a de boje é um pouco diferente. 
Enquanto os homens fumam, o marido de Uluc;an traz e 

deixa do lado de fora da Casa vário~ caldeiroes com mingau de 
mandioca e peixe cozido, que os pajés e homens mais velhos 
comem acompanhados de biju. -

Hoje também nao sao as mulheres que comec;am o ritual, 
acompanhando o .cantador - sao os homens solteiros e ado
lescentes que vao com ele, cantando, até a casa de Ulucan, 
onde ele repete o que fez ontem. 

Depois dos jovens, vém os pajés e os homens - e estes 
também repetem durante longo tempo o que fizeram ontem. 

Ulucan geme baixinho, · as vezes grita, principalmente 
qua11do lhe sugam a barriga. 

Levo um susto quando, sentado junto a porta dos fundos, 
o pajé-grande caminha na minha direc;ao e faz um gesto. Está 
mandando sair? Está exorcizando? Nao é nada, apenas urna 
evoluc;ao no ritual. 

A pajelan~a segue por muito tempo. 
A certa altura, percebo Zé Carmo, nosso produtor, sair 

correndo da casa. Vou atrás, vejo-o tirar a camisa, apressado, 
e imagil)o que foi ferroado por um marimbondo, como nos 
acontece aqui várias vezes ao dia. . 

Muito pior. Ele explica que acaba de deixar cair meu 
caderno de anotac;oes dentro de caldeirao de água, lá na casa. 

Tenho vontade de· matá-lo. O caderno representa o de 
tres a quatro horas diárias de trabalho direto, mais o dobro 
em observac;oes e conversas. E ele joga tudo fora, sob o argu
mento de que o tirara de onde o deixei, na Casa dos Homens, 

A ' para protege-lo. 
Na hora, nem consigo olhar direito como ficou. Vejo só 

que em algumas páginas pelo menos metade da escrita está 
borrada; em outras, menos. Saio. 
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Volto mais tarde para ver. Creio que pelo menos uns 20 
por cento das anotacoes tem de ser refeitas, se conseguir de
cifrá-las entre os borrües. Vou ter de trabalhar dobrado. 

Zé Carmo vem nie dizer que "nao foi por querer". Como 
se fizesse diferenca. Digo-lhe que estou com raiva, nao quero 
falar nisso. 

Ele sai. Magoado. 

Conversamos, Toninho, Lula e eu. Estamos de acordo: 
o clima está pesado. Melhor ir a nascente tomar um banho . . 

Zé Carmo está sumido. 
Mal chegamos a nascente e comecamos a nos refrescar, 

aparece Atamai esbaforido: 
- óxto! Nasceu a crianca! Oce perdeu! Eu mandei pro-

A' curar oce .... 
Gracas a Deus - digo a ele. - Menino ou menina? 
E menina! 
E a mae, está bem? 
Está bem. Mas oce perdeu ... Queria filmar ... 

Nao tem importancia. Talvez - como diz o Lula - nossa 
ausencia fosse necessária para esse desfecho tranqüilo. Talvez 
nossas dúvidas e perturbacües interferissem. 

Subimos as pressas para filmar. 
A menina esta lá, deitadinha numa redinha, bem em 

cima da rede da mae. 
Peco licenca para filmar, consentem. Abro um buraco na 

palha da casa para que entre urna réstia de luz. 
A mae de Ulucan ainda lhe coloca pedras quentes sobre a 

barriga, para aliviar as dores. 
O pai está calmo, ao lado. 
A avó traz a menina mais para perto da porta, para que 

possamos filmá-la melhor. 
Vai chamar-se Tilá-Tilá, que era o nome de sua avó 

quando menina. Mais tarde, quando tornar-se mulher, coma 
primeira menstruacao, Tilá-Tilá receberá outro nome. 

Agora, seu pai e sua mae ficarao reclusos durante alguns 
dias, até que caia o cordao umbilical e cesse de correr sangue 
da mae. Enquanto isso, só comerao carne de pássaros e tama
rao ervas para fortalecer-se. Peixe, nao. Só depois de alguns 
dias é que o pai irá pescar. 
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Ofereco-me para fazer urna sopa para Ulacan. Atamai, 
em tom condescendente, diz que nao pode. Entao, damos de 
presente a Tilá-Tilá urna toalha de banho, pois está envolvida 
em panos encardidos. Será estranho ve-la envolta nessa toalha 
comprada pelo Zé Carrno, com os símbolos da Olimpíada de 
Los Angeles. 

Agora a aldeia está alegre, passou o clima pesado. Vamos 
comer a _galinha ao molho par-do que o Toninho preparou. 

- E o galo que cantava de noite aqui dentro da casa - . 
diz ele. 

Entao nao é um almoco, é um ritual de vingan~a, pen
so eu. 

' ' 

Depois do alm~o, comeco a reconstituir as anotacoes 
que o banho no caldeirao diluiu neste caderno. "Sou um ar
queólogo de mim mesmo", digo a Lula. 

Mal comeco, Atamai vem chamar: tem danca, a danca 
do Waijikikmá. Lá vamos nós, com o solao das 13 horas. 

Waijikikmá é um espírito diferente, tem quatro partes: 
hornero, mulher, filho e filha. A parte homem, toda pintada 
de preto, tem sobre a cabeca um caldeiraozinho furado com 
olhos e bocas, pintado de preto e vermelho, com orelhas de 
palha trancada, enormes, folhas de buriti nas pontas. O rosto 
é coberto com palha de buriti desfiada, colada ao rosto por 
outra palha que dá nós na nuca. Bracos também cobertos de 
palha. 

Waijikikmá-femea é como o homem, coma diferenca de 
que no lugar do caldeirao está urna cuia pintada de vermelho e 
preto. 

Os filhos, macho e femea, também trazem a cuia na ca
beca. Um, o macho, tem o corpo pintado de preto. O outro 
pintado só de verrnelho. Os dois com máscaras. E todos o~ 
quatro tem rabo de algodao e, no penis, trancados de palha ou 
de algodao que o recobrem. 

Waijikikmá é um espírito que só o pajé ve. E quando ve, 
manda que se promova a danca. Irrequieto e turbulento Wai
jikikmá grita muito, diz desaforos, palavroes, faz xixi,' coco, 
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exibe o penis, rola pelo chao, embola suas quatro partes, as 
quatro pulam apoiando-se em seus cajados, fazem o diabo. 

Adultos e crlancas divertem-se as baldas. E só cuidam de 
ficar de fora do alcance dos quatro bordües ameacadores. 

Waijikikmá vai de casa em casa, pede comida, grita, 
danca, rola pelo chao, sai e vai para outra. No final, depois de 
um grande alarido e embolamentos, Waijikikmá pai, que 
acaba de fazer coco no meio do terreiro, é arrastado para den
tro da Casa dos Homens pelas outras tres partes. 

Quando tudo parece terminado e suspiramos por um des
canso, Atamai avisa que tero mais: a danca do cachorro. 

Urna vez, o pajé grande, Malakuyawá ficou muito doen
te. Já quase a morte, ele conseguiu ver o espírlto que o fa
zia adoecer, encarnado num cachorro. Mandou fazer urna 
danca para o espírito e conseguiu salvar-se. É essa danca que 
vemos agora. 

Depois, vero ainda a danca da pomba do mato, a do tatu, 
do auaxarro (para os mortos) e, finalmente, a danc;a para o 
"dono da mandioca". 

Esta última foi urna das mais bonitas que vimos, homens 
e mulheres juntos, todos pintados, dancando em homenagem 
ao mesmo espírito que, de manha, na pajelanca, lutaram para 
arrancar do corpo de Ulucan. 

É assim o universo dos waurá: nao há propriamente bem 
ou mal; há espíritos, e os espíritos sao urn fato da vida, com os 
quais se relacionarn diversamente em circunstancias diversas. 

A danca do tatu é mais urna representacao que danca. 
Todo vestido de palha, da cabeca aos pés, o tatu vem do mato 
e, depois de rápido diálogo comos homens que o encontram 
no centro do terreiro, é morto a pauladas e arrastado para 
dentro da Casa. 

As dancas só terminam as 17h30, quando já estamos to-
dos exaustos, querendo só urna sopa e rede até de manha. 
Mesmo porque teremos de acordar antes do Sol para filmar a 
grande pescarla. 

Haja saúde! 

Segunda-feira, 6 de agosto 

Hojeé aniversário de minha inae, Arlinda. 74 anos. 
Acordamos bem cedo, porque vamos filmar a pescarla e 

porque Zé Carrno, nosso produtor, vai com Atamai, de bici
cleta, ao posto Leonardo. Leva com ele o carregador de bate
rias, com defeito. No Leonardo, tentará tomar um aviao para 
Brasília, quando houver. Se demorar para voltar, teremos de 
interromper o trabalho. 

Saímos em seis canoas de troncos de árvores, 24 índios, 
Lula, Toninho e eu. Corno é da praxe gentil dos waurá, dao
nos a canoa rnaior, de madeira mais espessa, bordas rnais 
altas, menos baloucante na água. E ainda vem o cantador e 
seu cornpanheiro, com seus facoes, cortar pequenos galhos da 
largura da canoa para servir-nos de assentos. 

A canoa vai pilotada por dois jovens dos quais gostarnos 
muito e que apelidamos de Ianuculá e Aritana, para vingar
nos porque vivem nos chamando, de gozac;ao, por nomes tro-
cados (a mim chamam de Samuel). · 

A pescaria descendo o Rio Batovi, comeca com o pessoal 
a tirando flechas de cima da canoa ou sob a água (os que tem 
máscara de mergulho; estes usam um arco bem menor e urna 
flecha de ferro, atada a urna linha de náilon, .em lugar do 
arpao de pesca subaquática). 

Sao extraordinariamente hábeis e precisos, inclusive al-
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guns meninos que nos acompanham. U m deles é até o mais 
, . 

ex1m10. , . 
Come~am a ser fisgados acaris, acarás, tucunares, b1cu-

das, filhotes, curimbatás. 
Seguimos descendo o rio até o ponto em que ele está cer-

cado - com urna única passagem para canoas - por um 
curral de madeira e palha. Ali, as canoas fazem um círculo e 
os homens come~am a abrir e estender urna rede de uns 30 
metros de comprimento. 

Depois, eles a aproximam progressivam~nte da terra, ar-
rastando-a no fundo do rio e fazendo grande alarido. Quando 
a rede puxada por uns 10 homens já está a uns cinco metros 
da terra tres canoas sao postadas bem atrás delas. E os peixes 
que tentam fugir pulando a rede caem nas canoas, onde sao 
mortos a pauladas ou com dentadas na cabe~a. 

Coma rede já bem perto da terra, os waurá come~am a 
apanhar os peixes com as maos - os que se enredam nas 
malhas - ou com pu~ás de cabos longos, uns tres metros. E 
os atiram para a praia. , .. . 

Quase todo o pescado até este momento e comido ~h 
mesmo, moqueado sobre urna fogueira e. acompanhado ?e btJU 
mole e sal de aguapé misturado com p1menta. Marav1lhoso. 

Nesse mesmo local os waurá coletam barro para fazer 
seus utensílios de ceramica - pan.etas, assadeiras para biju e 
outras com formas de animais (tatu, tracajá, peixe, anta, 
etc.). Alguns sao pintados com desenhos geométri~os. Q~ase 
todos tem seu interior recoberto com carvao desfetto em oleo 
de pequi. 

Eles colhem dois tipos diferentes de barro: um, de espon-
jas que aderem, com sedimentos, aos galhos das ,ár¡ores ribei
rinhas, na época das cheias, formando urna especie d~ ~asulo 
ou ninho - e que precisa ser queimado antes de ·ser utihzado. 
O outro é retirado, em mergulhos sucessivos, do fundo do rio. 

A mistura dos dois, acrescentam ainda areia. 
Na.volta, subimos o Batovi, pescando de pu~á. 
Quando avistam cardume~, os waurá po~ta~ as c~noas 

próximo das margens, urna atras da outra, e so de1xam hvre o 
centro dorio, um canal de uns dois ou tres metros. Com vare
jües, batem na água perto das margens, J!ª~ª espant~r os 
peixes. E no canal do centro colocam, em serte, os pu~as no 
fundo da água. 
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As vezes, conseguem pegar até tres ou quatro peixes de , , 
urna so vez num pu~a. 

E assim vamos, alternando pu~ás e rede, com uns poucos 
waurá ainda pescando de flecha debaixo da água. 

As 1Sh30 ·estamos de volta. Todos os pescadores trazem 
urna fartura de peixes - entre os que foram comidos e os que 
foram para as casas, a soma deve passar de mil. Deve .ser por 
isso que, apesar da aparente confusao - jogam os peixes nas 
margens e depois cada um sabe quais sao os seus - , nao 
acontece nenhuma disputa. 

Atamai chega do Leonardo com um bilhete do Zé Canno: 
a-informa~ao, lá, é de que o Kuarup dos kuikuro deve aconte

. cer dentro de uns 15 días. Quem lhe disse foi o Aritana (o ver
dadeiro) e um kuikuro que está por lá. 

Nao conseguiu encontrar Paro. Disseram-lhe que ele 
está-se casando! Seria a quarta mulher! E ele nao disse nada, 
ficou quietinho, na moita, só falou que precisava voltar por
que tinha um servicinho para fazer ... 

De qualquer forma, nossa volta já está marcada para 
quinta-feira. Provavelmente será de barco - nossos traseiros 
já se encolhem coma perspectiva de mais 8 ou 10 horas sen
tados naquele banco de alumínio. O trator do Leonardo con
tinua com a carreta quebrada. 

Se nao houver novas mudan~as de rumo, chegaremos ao 
Leonardo no fim da tarde de quinta-feira, descansaremos 
sexta e iremos de barco para a aldeia kuikuro no sábado, para 
filmar os preparativos do Kuarup: a grande pescarla para es
tocar peixes que serao oferecidos aos convidados das outras 
aldeias (o peixe é defumado todos os dias para nao se estra
gar), a derrubada dos troncos que encamarao os espíritos dos 
mortos, as dan~as preparatórias, etc. 

Agora, entao, é gravar o que nos falta de indispensável 
aqui - ceramica, reclusao do filho de Atamai, dan.~a do Sa
pukuyawá, entrevista com Atamai - e' arrumar a tralha para 
a viagem. 

J á come~o a ter saudade dos waurá, dos banhos na nas
cente, de Atamai, do chefe Malakuyawá, de "Ianuculá" e 
"Aritana", dos fins de tarde diante da Casa dos Homens. 
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Tert;a-f eira, 7 de agosto 

Estamos completando 15 dias de Xingu. 
"Pelo tanto que já trabalhamos, parece um mes", co

menta o Toninho. 
É que nao se perde tempo no transito, indo e vindo. Nao é 

preciso marcar hora por telefone com o entrevistado, nao se 
perde um dia inteiro preparando a producao, nao se tem de 
conferir o equipamento na hora em que é recebido e devol
vido, nao se tem de carregar e descarregar no carro, nao se 
tem de ir ao banco nem ao supermercado, ao restaurante ou 
ao cinema. Entao, em um dia, de sol a sol, como sao os nossos 
dias de trabalho aqui, de segunda a domingo, dá para fazer o 
trabalho de tres ou quatro. E ainda sobra tempo para urna 
caminhada matinal, dois banhos na nascente, ajudar na cozi
nha, lavar a roupa, ouvir a conversa dos homens no fim do dia 
e bater papo antes de dormir. Além de mostrar ao pessoal 
todos os dias, mais de urna hora, o material gravado horas 
antes. 

E ainda somos complicados. Quando vem a ilusa.o de que 
já chegamos a extrema simplicidade, só usando duas camise
tas, duas bermudas, duas cuecas e um par de chinelos, cruza
mos, no caminho do banho, com um índio nu, sem nada nas 
maos, apenas molhado. E nós, de chinelo e bermudas, leva
mos nas maos toalha, sabonete, sabao de coco e roupa para 
lavar, estojo de barba ( com escava e pasta de dentes, tesouras, 
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espelho, l~ao de barba, caixa de giletes, xampu). E relógio 
no pulso. Fora o boné. 

Finalmente, conseguimos o consentimento de Atamai e 
seu filho em reclusa.o, Kupadpenu, para filmar este adoles-
cente em seu quartinho de recluso. . 

Ele parece ter uns 14 anos, é forte e bonito. Está preso há 
oito meses. Nesse tempo, está aprendendo a fazer colares, pul
seiras, cestos, arcos, flechas, pentes. Toma ervas e submete
se a escarificacao - raspagem da pele com dentes de peixe
cachorra, até sangrar - dia sim, dia nao~ no peito, coxas, 
bracos e costas. Os dentes de cachorra, finíssimos , pontiagu
dos, sao fixados a um pedaco de cuia. E os sangramentos sao 
lavados com folhas de.Requi maceradas na água. 

Kupadpenu nao quer que filmemos a "arranhacao", em
bora ainda tenha marcas na pele, da mais recente. 

Combinamos que a filmagem nao será exibida a qui na 
aldeia, pois o recluso nao deve ser visto por outras pessoas 
além das que cuidam dele. Combinamos também um novo 

· encontro com Kupadpenu no Kuarup dos kuikuro, onde ele 
lutará. 

!solado durante tanto tempo, sem falar, o recluso parece 
até que perdeu o hábito e o jeito. A voz sai num sopro débil, 
quase inaudível, sussurrada. E bem mansa doce. Ele é muito 
simpático, mas está constrangido, um pouco assustado - ain
da nao viu nada da confusa.o que aprontamos aqui em nosso 
trabalho. 

Depois, passamos a entrevista com Atamai. Ele fala do 
pai, cacique, do imenso trabalho que a funcao dá, na relacao 
com os brancas e com outras aldeias, mediando as disputas 
internas, tudo. 

O mais complicado é que, entre a maior parte dos índios, 
o chefe nao tem nenhum poder. A sociedade e cada um de 
seus membros nao delega poder a ninguém. Ninguém pode 
dar ordens nem exigir nada de ninguém. Um índio - como 
lembra Orlando Villas Boas, que viveu 42 anos entre eles -
"morreria de rir se outro índio lhe desse urna ordem". 

O chefe, portanto, nao tem autoridade. Ele é que está a 
servico da sociedade, da comunidade. Mas também nao lhe 
deve obediencia. Apenas, para ser chefe, tem de ser o mais 



\ 

112 WASHINGTON NOV AES 

generoso - sempre -, o conciliador ~m todas as disputas, e o 
"dono da palavra". Tem de saber falar. Ele é repositório da 
cultura e da tradic;ao - embora na aparencia ninguém de 
muita importancia quando ele fala e fale ao mesmo tempo. 

Nessa sociedade sem Estado, sem poder delegado e sem 
coercao, o máximo que alguém pode fazer, quando está insa
tisfeito - o marido com a mulher ou vice-versa, porque o 
outro nao está desempenhando bem sua parte no trabalho -, 
é recorrer a roda de pajés, como lembra Orlando Villas Boas. 
Mas, ainda assim, os pajés se dirigirao a todos os homens -
ou a todas as mulheres -, relembrando que devem fazer bem 
a sua parte. J amais ha verá urna admoestacao ou urna ordem 
unipessoal, direta. 

O lugar de chefe se transmite hereditariamente, em geral. 
Mas pode passar ·para o irmao, o sobrinho, se nao houver fi
lhos ou forem pequenos. E podem acontecer trocas de chefe, 
em certas circunstancias. 

Em geral, nao há um chefe. Cada casa tem um chefe. E 
há chefes com func;oes diversificadas: cuidar do terreiro, dos 
caminhos, de cerimonias. E pode haver um "chefe-grande", 
como é o caso de Malakuyawá. Ele é a chefia na sua acepcao 
maior, urna lideranca cultural indiscutível, incontestável. Seu 
povo tem um respeito imenso por ele, por sua experiencia. 

A tamai nao sabe se o sucessor de seu pai será ele mesmo 
ou seu irmao, o cantador principal da aldeia, filho da primeira 
mulher de Malakuyawá, já falecida. Acha que será ele, Ata
mai, porque é quem "sempre ajuda o pai e fala portugues". 

Atamai apoiou Raoni na recente disputa que derrubou o 
presidente da FUNAI, mas nao achou correto manter como 
reféns o entao diretor do Parque, Cláudio Romero, amigo dos 
índios e outras pessoas. Mas participará dos movimentos 
sempr~ que se tratar de defender a terra dos índios. E exige 
respeito: "Branco pensa que índio é vagabundo, preguic;oso, 
nao faz nada. Índio trabalha muito". 

Enquanto anoto no caderno, bem ao lado, dentro da 
casa, Lula e Toninho gravara cenas com um jovem casal que 
mora aqui - Yupalana e sua mulher -, na rede, na hora da 
sesta. 

Os dois morrem de vergonha. Lula e Toninho perguntam 
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se nao se abrac;am e eles riem, riem - índio nao beija, rara
mente enlaca a companheira. Sao extremamente discretos em 
suas relac;5es amorosas. 

Nunca vimos~ nesta ou em outras viagens - urna cena 
de amor tal como os, brancos a concebem, entre índios. Na 
rede ou no mato. Lévi-Strauss, que passou um tempo entre os 
nhambiquara, deixou registrado que jamais viu urna erec;ao 
de índio. · 

Á tarde, os waurá apresentam a danca do Sapukuyawá, 
que vinham preparando há muitos dias. 

O Sapukuyawá é um espírito que mora no fundo das 
águas e se aproveita da distrac;ao de quem vai banhar-se para 

· roubar-lhe a alma. A pessoa cai doente e, se o pajé nao des
cobrir o que aconteceu, ~pode até morrer. Quando o pajé des
cobre, manda preparar a dan~a ritual, para que o Sapu
kuyawá possa encarnar-se, comer, danc;ar e, satisfeito, devol
ver a alma antes de retornar ao fundo das águas. 

A preparac;ao é longa, porque exige quatro vestes rituais, 
cada urna delas composta de calca completa, mangas para os 
bracos e máscaras que cobrem até o peito. Todas as pecas, 
feitas de buriti desfiado, trancado, amarrado e pintado (a 
máscara e parte da calca). Sobre a máscara, vao ainda ade
rec;os que representam olhos, boca e dentes, bem como, no 
alto, um pau recoberto por fios de algodao tintos de vermelho. 

Quatro waurá assim vestidos saem, dois a dois, para a 
frente da Casa dos Homens, arrastando os pés e levantando 
poeira forte no terreiro. Depois, abrem os bracos e, marcando 
o ritmo com os guizos atados aos tornozelos, balancam o cor
po, sincronizados, para a direita e para a esquerda, enquanto 
evoluem num círculo. Nao cantam. 

Depois saem em .fila única, evoluem de novo em círculo 
no meio do terreiro e vao até a casa do chefe Malakuyawá 
pedir comida. Á porta evoluem de novo em círculo, mar
cando forte o ritmo com batidas de pés. 

O chefe diz que tem biju e peixe, o Sapukuyawá reclama, 
nao gosta, volta ao centro do terreiro. Mas o chefe diz que é só 
o que tem e ele acaba aceitando. Volta a porta .da casa e pega 
as trouxas de biju com peixe. Nova evolucao em círculo, a 
volta ao centro do terreiro, outras evolucoes circulares e o re-
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torno a Casa dos Homens. A danca termina. É a mais curta de 
quantas apresentaram, embora seja a que mais trabalho deu 
na preparacao. 

Supúnhamos que era a última. Mas Atamai informa que 
amanha haverá danca do tamanduá. E que ainda faltariam 
muitas outras: de anta, mutum e muitas mais. Mas já ternos 
nossa viagem marcada para depois de amanha. 

No final da danca, Atamai nos presenteia com as quatro 
máscaras e duas roupas. É homenagem demais. 

Como passar do tempo, vem a intimidade, a perda de 
medo dos waurá. É bom, mas tem seus problemas. 

O Lula viv~ sendo chamado aos gritos pelos jovens e 
criancas: "Luuuuulaaaa! Liga o geradoooo!" (eles acham 
ótimo o barulho de gerador para quebrar a rotina). "Toni
nhoooo! Vem lutááááá!" (Toninho sempre dizque vai enfren
tar o mais forte dos lutadores de huka-huka.) 

"Ianuculá" e "Aritana" me perseguem o dia todo gri
tando "Samuééééél!". Até aí, ótimo. Mas boje, por exemplo, 
quando fui fazer a macarronada do jantar estava um inferno. 
Botava a água para ferver na panela com 15 caras de criancas 
e adultos espichando-se sobre a cacarola. Voltava para pegar 
o sal, já eram 20. No tempero, 25. Na hora de botar o macar
rao, 30. Ao abrir as latas de molho pronto (aqui nao há nada 
para temperar), precisei recuar as pressas para que nao en
fiassem os dedos na panela. 

Criancas e adultos, que em geral só comem peixe, biju, 
mingau de mandioca e pequi, ficam alucinados por arroz e 
feijao, macarrio e carne seca. E agora · sem medo, quase nos 
assaltam. 

J á fazemos o triplo ou o quádruplo da comida necessária, 
para dar a eles. Mas no comeco eram só as quatro famílias da 
casa em que estamos. Agora, vem muitos mais. E impacien
tes, com fome. 

Tudo termina bem se estamos todos os quatro da equipe 
presentes na hora em que a comida fica pronta. Comemos 
primeiro - pouco, para sobrar mais - e distribuímos o res
tante, dando prioridade as criancas. Se algum da equipe nao 
está na hora, danca: fica sem comer. 
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Agora, está comecando lá fora a penúltima sessao do 
' 'cinema'', só com a dan ca do Sapukuyawá. 

Kupadpenu, o filho de Atamai, manda me chamar. Quer 
me~ endereco. Nao pergunto para que. Dou. A ele e ao Ata
ma1. 

·A É. difícil ~ara el~~ entender por que dou ~m endereco em 
Go1an1a e do1s no Rto de Janeiro (INTERVIDEO e casa do 
jornalista Newton Carlos, onde fico). Tento explicar que ainda 
moro em Goiania e trabalho no Rio, para onde talvez volte 
mas é complicado demais para. eles. Fica assim mesmo mei~ . . ' misterioso. 
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Quarta-feira, 8 de agosto 

Hoje é nosso último día de trabalho aquí entre os waurá. 
Há dois dias, vários deles tem vindo dizer-nos que vao 

ficar tristes coma nossa partida, que sentirao saudade. 
Dá para supor que tenhamos sido urna grande novidade a 

quebrar a rotina da aldeia. E quebrar a rotina é bom, desde 
que nao se tenha de perde-la, com todas as suas vantagens e 
comodidades, como foi o caso deles. O "cineminha", a opor
tunidade de sentir-se valorizado em sua cultura, sua arte, a 
chance rara de ver a própriá imagem - certamente sao fato
res que os levaram também a gostar de nossa presenca. 

Hoje, ainda precisamos documentar a parte final do pro
cesso da ceramica, ver como vai a recém-nascida e tentar que 
o chefe Malakuyawá conte o mito da origem dos waurá. On
tem, tentamos que Atamai o contasse, porque fala bem portu
gués, mas ele nao sabe, disse que só o pai. Ele mesmo só sabe 
que houve um herói que fez tudo, o mundo, os índios e os 
brancos. 

Isso deveria despertar um movimento entre as pessoas 
que se preocupam com a cultura e a identidade nacionais. 
Porque é a cultura, a identidade, a memória, a tradi<;ao de um 
povo, urna nacao, que ameaca desaparecer. Malak~yawá já é 
um homem bem velho. Se Atamai, que parece a pessoa mais 
informada da aldeia, nao sabe, que dizer dos outros? 

Queremos que Malakuyawá conte e Atamai traduza. 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA<;ÁO 117 

Com Paru pretendemos fazer a mesma coisa. Assim como os 
chefes kuikuro, txukarramie e kren-akroro. 

Quando volto da caminhada diária, as 9 horas, Lula e 
Toninho estao gravando cenas da feitura da ceramica com a 
mae de Limao, a mulher-pájé. _ 

Atamai me chama a Casa dos Homens. Lá, <liante de uns 
poucos índios jovens, muito solene, diz que já mostraram tudo 
o que podian1 mostrar-nos. Que fizeram tudo o que podiam 
para ajudar-nos. E agora espera que nós os ajudemos. Relem- . 
bra que o irmao dele, o cantador, ficou muito triste, porque -
esperava o trator que nao virá. E me diz que na verdade ainda · 
nao desistiram dele. Quer que eu o ajude a conseguí-lo. 

Agradeco tudo o .que fizeram. Digo que tem em mim um 
amigo. Jamais poderla retribuir a altura a ajuda que nos de
ram. E realmente tentarei ajudá-los no que puder. Também 
vou mandar os presentes que prometí: a panela grande para 
Kauné, a máscara e o tubo de mergulho para o cantador e as 
mi~angas para Atamai. 

Só entao ele me diz que nosso barco já chegou. De fato, 
Pira e Coronel, os dois pilotos, chegam nesse momento ao ter
reiro da aldeia. 

A programa<;ao era só viajar amanha. Mas Pira e Coronel 
dizem que preferem ir hoje mesmo, já saíram ontem do Leo
nardo e dormiram no Morená, boca do Xingu. Se a viagem 
ficar para amanha, sera.o tres dias fora. 

Lula e Toninho estao de acordo em voltar hoje mesmo. 
Na verdade, sabemos, os tres, que já fizemos tudo o quepo
díamos aquí. Ficar mais seria um mergulho no cotidiano que 
nao é o caso fazer agora. Poderla até dar resultados excep
cionais em termos de aprofundamento do conhecer o mundo 
waurá. Mas nao é esse o projeto que nos trouxe aqui. Nao 
viemos com a inten<;io de conhecer na minúcia urna das. cul
turas do Xingu, e sim apresentar em suas grandes linhas al
gumas das culturas do universo xinguano, no que tem de mais 
representativas do conjunto. 

Entao, vamos partir. Ou nao faremos o restante do pro-
jeto. _ 

A arrumacao final da tralha é feíta em meio a grande 
agita<;ao dos waurá, divididos entre a curiosidade, o desejo de 
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ganhar coisas, a tristeza da partida e a vontade de ajudar. 
Vou despedir-me de Malakuyawá. Pe~o a Atamai que lhe 

traduza o que digo: nao tenho como agradecer-lhe a ajuda que 
nos deu; quero apenas que saiba que pode contar comigo se~
pre que precisar de alguma ajuda a meu alcance, fora daqu1. 

Dou a ele de presente minha lanterna, aperto-lhe a mao, 
as maos de sua mulher. Tento dar a mao as mullieres da casa 
em que ficamos, elas as escondem, nao é do costume. · 

Pago o salário de lpua, nosso pescador, e dou dinheiro a 
Atamai para nos arranjar meia dúzia de carregadores que le
vem nossa ttalha até o barco, na lagoa. 

As crian~as adiantam-se e pegam a bagagem mais leve. 
Como na chegada, forma-se a longa fila de crian~as waurá 
com sacolas, caixas, mochilas, em grande alarido. 

Só veio um barco - maior - desta vez. A princípio, 
parece que nao vai dar para levar o equipamento, bagagem 
pessoal, caixas de alimentos, presentes que ganhamos e mais 
seis pessoas, incluindo Pitsá. Acaba dando. 

E as 11 horas o barco vai-se afastando, com dezenas de 
criancas waurá dentro da água, acenando as maos e gritando: 
"Luuulaaa! Toninhoooo! Ostooo!". 

F oram 12 dias para nao esquecer. 

O barco vai pesado, lento, pelos meandros do Batovi in
terminável e de paisagem quase sem mudanca, a mata entre 
cerrado e floresta. 

É incrível que, quase no século 21, ainda se possa nave
gar durante horas e horas sem ver urna só pessoa. Assim foi na 
vinda assim é na volta. As únicas presencas sao a garca com 
seu vBo elegante, o socó esquivo, a gaivota exibida, o jacaré 
assustado, urna lontra fugidia, araras e periquitos gritadores, 
miríades de borboletas. 

Por volta de 14 horas paramos numa pequena praia para 
o alm~o de arroz e feijao com carne seca e paio, que levamos 
pronto. O lugar nao podia ser pior, é o paraíso dos mosquitos. 
No barro, marcas recentes de grandes aves, jacarés, e urna 
on~a que, segundo Pira, deve ter bebido água aqui de madru
gada. 

Como apressado e tento entrar na água para fugir aos 
mosquitos infernais. Volto mais apressado, espavorido, com 
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urna arraia enorme, amarela, que deve ter-se assustado tanto 
quanto eu e fugiu para o fundo. 

U ma parada rápida as 17 horas na boca do Xingu, num 
pouso onde os kamaiurá mantem urna roca - bem no Mo
rená, lugar onde, segundo o pessoal do Alto Xingu, comecou o 
mundo. Ali, o Kuluene, o Batovi e o Ronuro juntam suas 
águas para fazer nascer o grande Xingu. Pira esqueceu aqui, 
ontem, urna panela e agora está a procura. Um iawalapiti que 
vive no Morená manda tres tracajás para a mae. Outro, al
guns tucunarés. 

As 17h15 entramos no Kuluene, com sol ainda forte e a 
lua cheiajá bem nítida no horizonte, a nossa frente. É enorme 
a volta que estamos dando. De trator pode-se ir dos waurá 
ao Leonardo em urnas tres horas. De bicicleta, um pouco 
mais. A pé, em seis ou pito horas. Um Boeing levaria dois mi
nutos. O Bandeirante da FUNAI, uns cinco ou seis. Nós va
mos viajar onze horas, porque a carreta do Leonardo continua 
quebrada e nao ternos outro meio de levar tanta carga, a nao 
ser de barco. Por isso, navegamos seis horas no Rio Batovi, na 
direcao noroeste, e agora invertemos o curso: pelo Kuluene e 
Tuatuari viajaremos mais quatro ou cinco horas, rumo nor
deste-leste. 

É isso que um burocrata jamais consegue entender. Ele 
nao libera a compra de urna roda para urna carreta porque 
achaque nao tem importancia, pode esperar. E, por falta de 
roda, dois barcos tiveram de ser mobilizados, com dois pilotos 
e 160 litros de combustível, para levar-nos. Agora, outro barco 
maior, outro tanto de combustível, o trabalho de dois pilotos. 
E o tempo de mais seis pessoas. Um desperdício. 

Mas ºa burocracia é assim mesmo. O burocrata encarre
gado de carimbar as páginas pares dos processos de sua repar
ti~ao acha que o mundo nao se move se ele nao bater o seu 
carimbinho no lugar. certo. Tem prazer em imaginar que o 
universo está parado a espera de que sua mao se mova, pegue 
o carimbo, molhe-o na almofada com tinta e pouse na página 
branca. Mais ainda, deve ter um gozo secreto imaginando 
que, sem ele, o outro burocrata, encarregado de carimbar as 
páginas ímpares, mais nobres, nada pode sem ele, burocrata 
das páginas pares; é um ser imóvel, sem ~uto~omia, sem de
cisao própria. E assim, ele, burocrata das páginas pares, pas
<\ará a vida carimbando sempre no mesmo lugar, sempre com 
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os mesmos gestos, lamentando que tenha de carregar o mundo 
as costas - nada anda sem ele - , sem ver seu trabalho reco
nhecido, ganhando pouco, olhado com indiferenc;a pelos che
fes, pelos ministros que passam e se vao. tratado ~om rispidez 
pelo público impaciente que nada entende de carimbos e pro
cessos, espezinhado pela mulher que o julga um paradao, um 
frouxo, incapaz de ganhar o suficiente para o sustento da 
casa, obrigando-a a fazer doces para festas. _ 

U m índio jamais entenderá essas coisas. Só sabe que nao 
lhe dao importancia nem prioridade. Seu único consolo é que 
o tempo nao tem importancia, sequer existe. Se a via~em tiver 
que durar onze horas, tudo bem. Se forem onze dtas, tudo 
bem da mesma forma. Nós. caraíbas , é que sofremps com o 
tempo, os burocratas, a dureza dos bancos de alum~ni? dos 
barcos, a água gelada batendo no rosto, o vento que 1rr1ta os 
olhos. 

Mal navegamos 15 minutos no Kuluene, um alvoroc;o no 
barco. 

Eu estava distraído, olhando para a margem oposta, 
quando o Toninho acordou de sua modorra para avisar: "O 
Lula caiu na água! ''. 

De fato, lá estavam no meio dorio, um pouco atrás, uns 
150 metros, o Lula, um tambor de gasolina e um saco de dor
mir acolchoado. 

Nao dá para assustar, porque o Lula nada bem. Nem 
chega a soltar a gaita de boca que tinha a mao quando escor
regou e caiu do barco. 

Recolhemos o Lula, o tambor, o saco e vamos em frente. 
O Kuluene já está com pouca água, embora ainda ve

nham tres meses de estac;ao seca. 
Enquanto viajamos de dia, tudo bem, dá para ver o canal 

mais profundo do río. Mas quando chega a noite e o fundo do 
barco comeca a arrastar-se na areia, dá um medo <lanado. 
Medo de que encalhe e tenhamos de passar a noite ali, no 
meio dorio. Medo de que o barco vire e se percam o equipa
mento e as fitas gravadas. 

Sao mais tres horas de sofrimento, no escuro, iluminados 
só pela Lua cheia. O que vale é a pericia do Pira e do Coronel, 
que levam o barco até o Leonardo. 

Quinta-feira, 9 de agosto 

. ~ 

Depois de 12 días, urna noite na cama, depois do banho 
tomado no chuveiro, pés limpos, e do jantar a mesa da casa da 
Carla, enfermeira do posto. E é um sono só, depois de tantas 
noites acordando na rede de. meia em meia hora. 

De manha, comecamos a preparar material para ser em
barcado com o Zé Carmo, que vai a Brasília levar o carregador 
de baterías para ser trocado, · as fitas já gravadas (por segu
ranca, para nao ficarem rodando por aí, de barco) e algumas 
coisas que ganhamos ou compramos. Quanto menos bagagem 
sobrar, melhor. 

Vamos ter de esperar a volta do Zé Carmo com o carre
gador, pois seria temerário continuarmos trabalhando com 
baterías "engatilhadas" como estamos. Até mesmo porque 
logo se descarregariam e ficaríamos sem nada. De qualquer 
forma, ao que parece o Kuarup dos kalapalo só será mesmo 
dia 15 - segundo me diz boje o Paru -. e os kuikuro nao 
comecarao a preparar. o seu muito antes. 

Zé Carmo pergunta se nao quero ir também a Brasília e 
de lá a Goiania, dar um pulo em casa: Fico indeciso, culpado 
em relacao ao Lula e Toninho, digo que nao. 

Vou dar minha caminhada, volto; lavo roupa e subo para 
almoc;ar macarrao. Paru me faz companhia. 

Quando acabo de almoc;ar, Zé Carmo en~ra e pergunta: 
"Para onde é mesmo que despacho suas coisas?". Para Goia
nia, respondo. Ele diz que nao vai precisar despachar. O voo 
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da FUNAI que passa hoje por aqui vai direto para Goiania, 
levar urna mulher doente. Pergunta de novo se nao quero ir. 

Assim também é demais. Tenho mesmo de ficar cinco ou 
seis dias parado e me aparece um voo direto para casa! Nao dá 
para pensar mais, apesar da culpa. 

Toninho e Lula dizem que ficam numa boa, tomando 
banho de rio, pescando e limpando o equipamento. Entao, 
vou. 

Sexta-feira, 17 de agosto 

. ~ 

Oito dias em casa. A alegria do reencontro, o conforto, 
comidas e bebidas. Mas a cab~a e o cora~ao divididos -
metade em casa, metade no Xingu. E certa culpa, por have
rem ficado o Toninho e o Lula. 

Hoje, finalmente, conseguimos um voo para o Leonardo. 
Ás pressas, de surpresa, urna correría danada. E ainda sob 
susto, coma notícia da explosao e dezenas de mortes na pla
taforma Enchova I, da PETROBRÁS, na hacia de Campos, 
onde passei tres dias em julho, com urna equipe da INTER
VÍDEO. 

Vamos num bimotor Seneca 11. Viagem tranqüila, ao 
lado do piloto, vendo tudo o que acontece, sem sustos desne
cessários. Ele vai mostrando: os bra~os do Rio Araguaia; a 
maior fazenda do mundo, que pertenceu a LIQUIGÁS e ao 
Vaticano (Suiá-Mi~u, algumas centenas de milhares de hec
tares); o Xingu ao longe; o Kuluene mais perto; o Tuatuari ao 
lado do Leonardo. 

Á cheJZada, dá para ver de longe Lula e Toninho espe
rando ao lado da pista. E Paru. Parecem tristes, os tres. Bem 
tristes. Dizem que foram duros esses oito dias, sem fazer 
nada. , 

Decidimos ir logo amanha cedo para a aldeia kuikuro. 
Domingo, eles derrubam árvores para preparar os troncos que 
encarnarao os mortos na festa. Também vi.O furar orelhas, 
informa o Lula. 
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Como sempre, a questao de datas é confusa. Segundo 
disseram aqui os kuikuro que partiram ontem, o Kuarup dos 
kalapalos será no dia 28 e o deles uns dez dias depois. . 

Entao, poderemos gravar toda a preparacao e outras co1-
sas, com calma, e - quem sabe - até ver antes a festa dos 
kalapalo, o que nos facilitarla a vida depois. 

Mas nao vai ser fácil. Segundo soube na FUNAI, em Bra
sília, um kalapalo andou por lá pregando papéi~ nas p~re.des 
dizendo que ninguém filmará a festa deles._ E hoJe,. na Ultima 
Hora de Brasília, há urna notícia no mesmo sentido, envol
vendo também o Aritana na proibicao - o que é falso. En· 
contrei-o hoje aqui, na chegada, entreguei-lhe coisas que me 
encomendara e ele parece nao saber de nada. 

Há outras novidades, porém. André Villas Boas vai sair 
daqui do Leonardo. Ianuculá (o verdadeiro) assume seu lugar 
por uns tempos e Samuel fica provisoriamente no lugar de la-
nuculá. , . 

Com isso nao sabemos quem nos acompanhara nas v1a-
gens restante~. No Alto Xingu, tudo bem, Paro diz que vai. 
Mas, e no Baixo? Depois veremos. 

Depois do banho no Tuatuari, de lavar ~oupa e do aln_i~o 
as 16h30, retomo as anotacües, enquanto Zé Carmo, Ton1nho 
e Lula preparam a tralha para a viagem. 

O astral aqui parece pesado, triste. Em geral. 

Sábado, 18 de agosto . 

Combinamos sair as 7 da manha. As 7h30 estamos com 
toda a bagagem acomodada nos dois barcos. Mas faltam os 
pilotos, a gasolina e Paro. 

Paro nao vai, está com febre, informa Pira, seu filho, 
enquanto cuida da gasolina: Sao 150 litros para os dois barcos 
e 100 para o gerador. 

Agora, 8h30, tudo pronto. Mas falta Coronel, um dos 
pilotos. Dizem que foi ajudar a trazer o trator, que encalhou , 
por ai. 

As 9 aparece o Coronel. Parece que vamos. Lula, Toni
nho, Zé Carmo, Pitsá, Yumun (kuikuro), outro menino kui
kuro, Carla (que vai medicar alguns índios), Pira e Coronel. 

O filho de Carla, de uns 10 anos, chora na beira do rio. 
Quer ir, a mae nao deixa, porque só vao voltar a noite. Ele 
chora mais, acocorado, a cabeca enfiada entre as pernas, sa
cudido por solucos. Carla está irredutível. 

Vamos. Os barcos sao empurrados. Mas o motor do bar
co maior, com a carga, nao pega. Cinco minutos de tentativas, 
dez minutos, quinze minutos, nada. Pira substitui Coronel, 
tenta fazer pegar, nao adianta. Depois de meia hora, Lula diz 
que é motoqueiro, vai olhar o motor, descobre que um cabo de 

' vela está desligado, outro rompido. 
Vol tamos a margem (o barco já deslizou uns 300 metros 

na correnteza). Chama-se o Rui para consertar. Mais vinte 
minutos. Agora, vamos. E o filho de Carla vai. 
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Nao vai mais. 
Entao, vamos sem ele. Mas o motor nao pega. Quinze 

minutos. vinte minutos. nada. Voltamos para chamar o Par
rudo. que sempre consegue faze-lo pegar. Tenta uns quinze 
minutos, afinal consegue. Deixamos o Parrudo na margem e 
vamos. Já sao lOhlS. 

Duas ou tres vezes ternos de parar para cortar paus atra
vessados no rio, que já está muito baixo, só dá passagem nos 
lugares certos, no canal mais fundo. 

11 horas. Quebra o pino do motor do barco com a carga 
(o encrencado). Paramos de novo. Trocamos o pino e aprovei
tamos para comer biscoitos com salsichas e sardinhas, ma
mao, abacate e café. 

llh30. Vamos tentar sair. O motor nao pega. 
Meia hora de tentativas e mudanc;as de estratégia. Afi

nal, quando ele mesmo resolve, pega. 
Vamos muito devagar porque o barco com a carga, motor 

de 12 HP (o encrencado), é muito lento. 
Por volta de 13h30 perdemos de vista o barco de carga, 

apesar de seguirmos em marcha bem reduzida. Voltamos. 
Está parado outra vez. 

Pira resolve trocar de posto com o Coronel. Vai ficar com 
o motor encrenqueiro. E manda seguirmos em frente, a velo
cidade mai¿)r, e esperamos por ele no "porto" dos kuikuro. 

Aproveitamos para gravar algumas cenas com jacarés, 
jaburus, garc;as e gaivotas. Nas praias em que paramos, mui
tos rastros de onc;a. 

Carla conta de uma viagem que fez para cá na semana 
passada, de barco, só com Kaniko, motorista do Leonardo. 
Ainda no Rio Kuluene, percebeu uma luz que seguia o barco. 
Pediu a Kaniko que fosse para a outra margem. A luz acom
panhou. Voltaram a anterior, a luz os seguiu. 

Carla pediu entao a Kaniko que desligasse o motor do 
barco, queria ver se a luz emitia algum som. Emitia: um silvo, 
como um assovio abafado, quase sem som, só o sopro. 

- Kaniko tremia - diz Carla. Ela também, confessa. 
A luz seguiu-os por bom tempo, depois desapareceu em 

alta velocidade. 

Ás 15h45 chegamos ao "porto" dos kuikuro, um bar-
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ranco como outro qualquer. Está vamos programados para 
sair as 7 e chegar aqui as 10 ... 

Lula sugere que eu vá em frente com Yumun, o kuikuro, 
e Carla, avisar da nossa chegada e pedir ajuda para levar a 
carga que ainda chegará. 

Saio só com a bolsa e o rádio-gravador, minha novidade 
comprada nesse intervalo. Mas Carla está muito carregada, 
oferec;o-me para levar a caixa de remédios. . 

Cedo me arrependo. Como Sol ainda alto, a bolsa depen
durada no pesc~o, o rádio numa mao, a caixa, cheia de ra·
nhuras, arde-me na cabec;a, apesar do boné e do apoio da 
outra mao. E nao há posic;ao que resolva, ao longo dos inter-· 
mináveis 45 minutos a pé que nos separam da lagoa próxima a 
aldeia. 

Quando chegamos a lagoa, só há crianc;as por lá. E sao 
duas meninas, de uns 6 ou 7 anos, que nos atravessam para o 
outro lado, numa casquinha de árvore que elas movem coma 
ajuda de duas palmas de buriti, fazendo de remos. 

Os tres adultos, acocorados na casquinha, nao podemos 
mexer-nos, sob pena de virar a canoa. Caibras nas pernas tem 
de ser agüentadas sem mexer nem gemer. 

Ainda vencemos debaixo do solao uns 1 000 a 1 200 me
tros de terra restantes até a· aldeia e encontramos os kuikuro 
danc;ando, na primeira danc;a preparatória do Kuarup. 

O chefe Narro me chama para a frente da Casa dos Ho
mens, onde dois cantadores comandam a danc;a de uns 25 
homens pintados e enfeitados de forma bastante parecida a 
dos waurá. Marcam o ritmo com dois chocalhos. · 

Narro me manda sentar no tronco <liante da Casa, chama 
Afukaká e Tabata, também chefes, e outro cacique mais ve
lho, Atafulo, sogro de Afukaká. 

Tal como nos waurá, querem saber exatamente o que 
acertei com a FUNAI e Megaron. Explico: CrS S milh0es para 
cada urna das quatro aldeias onde filmaremos e CrS 10 mi
lhoos para serem divididos entre as outras que só serao filma
das no K uarup dos kuikuro. 

Narro dizque é muito pouco. Que pediu CrS 10 milhoes a 
FUNAI, porque 5 milh0es nao dao pata nada, sequer para 
comprar panelas de alumínio e bicicletas para todas as casas, 
como eles querem (os kuikuro formam uma das maiores al
deias do Xingu, 19 casas, urnas 300 pessoas). 
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Narro diz também que agora eles conhecem os brancos. 
Sabem que os caraíbas "vem aqui, filmam, depois ganham 
muito dinheiro e nao voltam"; e eles ficam aqui, o preco de 
tu do que os brancos fazem "sobe todo dia", cinco milh0es 
"nao dao para nada". 

Explico que nao tenho poderes para alterar o contrato. 
Eu também sou contratado. Mas lembro a ele que é a pri
meira vez que alguém paga aos habitantes do Xingu para fil
mar, fazer um programa de televisao. 

Ele retruca: - Aqui, nunca ninguém filmou -. Tabata e 
Afukaká, que também falam portugues, reforcam seus argu
mentos. 

- Eu já fui em Brasília, Rio de J aneiro, Sao Paulo - diz 
Narro. - Fui até na casa do Marechal Rondon. Eu sei como 
sao os brancos. . 

Digo a ele que só posso prometer empenhar-me em con
seguir mais coisas para os kuikuro, mas nao posso garantir 
nada. 

Ele quer que eu leve um bilhete escrito para o Megaron, 
reclamando. Diz que só concordou com a filmagem por CrS 10 
milhoes. Digo que levo. E ofereco a ele minha casa em Goia-. 
n1a. 

- Voce vai ficar muito amigo dos kuikuro - garante 
Narro. - Vai filmar tudo aqui e depois vai ajudar kuikuro. 

Confirmo. E peco. ajuda para a bagagern. Ele diz algu
mas palavras em kuikuro e sai meia dúzia de criancas ern di
recao ao "porto". Explico que é pouca gente, a tralha é muita, 
uns 600 quilos, ele faz que entende mas nao dá importancia. 

Embora aflito, nao posso fazer nada. Ninguérn pode dar 
ordens aqui. 

Chegarn Lula, Toninho e Zé Carmo, pedindo ajuda. A 
cena se repete. Sai rnais meia dúzia de miúdos. 

Explico de novo. Inútil. 
Lula sugere que voltemos os quatro e tragamos só o es

sencial até amanha. Zé Carmo acha que, vendo o chefe voltar · 
para carregar bagagem, eles se comoverao e darao mais ajuda. 

Um kuikuro nos indica um caminho alternativo, contor
nando a lagoa. Dizque as criancas nos mostrarao a passagem. 

Quando nos damos conta, estamos nos equilibrando so
bre troncos de palmeiras derrubadas, um metro acima de um 
atoleiro .de barro preto que parece medonho, pelo menos a 
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mim que me equilibro com grande dificuldade nessas situa
coes (para atravessar urna passarela de tres metros de largura 
na Lagoa Rodrigo de Freitas. no Rio de Janeiro, posto-me 
bem no meio e vou arrastando os pés como um velhinho, para 
vencer a vertigem). E assim vamos, quase um quilometro. eu 
mesmo me amaldicoando pelas coisas em que me meto. E já 
pensando na volta, no escuro, lá pelas 19h30: ou atravessamos 
de novo este atoleiro, corn a carga, ou vamos pela lagoa. numa 
daquelas casquinhas, no escuro, levados por criancas. Deve 
ser castigo: estou servindo ao Exército aos SO anos de idade. 

As 18h30 chego com Toninho a beira dorio. Lula, coma 
cara assustada, levanta a perna do calcao e mostra a virilha 
esquerda toda ferida, sangrando. Foi mergulhar no rio e nao 
viu um pau submerso. ·Por pequena diferenca nao deu com a 
cara no toco. Ou nao foi capado. Vixe! 

Nao quero nem tomar banho, embora exausto, sujo e 
suado. Apanho urna caixa, boto na cabeca e volto com Toni
nho, que já se arrasta, mal consegue andar. E ternos uns sete 
ou oito quilometros pela frente. 

Nao há por-do-sol bonito, nem paisagem desconhecida, 
que console. 

Só as 19h45 chegamos a lagoa. E, de fato, só há um me
nino de uns seis ou sete anos, sem falar urna palavra de por
tugues, para nos atravessar. Lá vamos, de novo. acocorados 
• ,, • t 

1move1s, como cor~ao na mao, por uns bons cinco minutos. 
. Do outro lado, molhamos o corpo e subimos até a aldeia, 

na esperanca de um jantar (já comemos biscoitos, sardinhas e 
salsichas de manha, na vinda). Mas quando chegamos a casa 
de Tabata, outra surpresa: urna das canoas virou. Minha rede 
está molhada, meu saco de dormir também, parte das roupas 
ídem. Alguns equipamentos caíram na água, as caixas de pa
pelao com mantimentos se romperam, está tudo um caos, 
urna meleca, urna loucura. 
. Dá vontade de chotar no escuro, cercado de criancas cu

nosas. 
Resolvo armar a rede assim mesmo, metade molhada, 

metade seca. E dormir sem coberta. 
Toninho acha outro cobertor na maia dele, me empresta. 
Tento dormir com fome e esquecer tudo até amanha 

cedo, mas logo chegam Lula e Zé Carmo. O mesmo esp.anto, a 
mesma confusao, muita fal~ao. Afinal, armam suas redes. 
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Quando com~amos a cochilar, alguém solta gritos lanci
nantes na aldeia. Parece voz de mulher. Como ninguém se 
mexe na casa, também nao me mexo. 

Tres horas depois, acordo com vontade de aliviar a be
xiga, verifico que as portas da casa estao fechadas, escoradas 
com vários paus. Nao consigo descobrir o jeito de abrir, no 
escuro. 

"A bexiga que se dane", penso, a moda de meu filho Joao 
Henrique: "Hoje nao era meu dia!". E volto a rede. 

, 

Domingo, 19 de agosto · 

. ~ 

Acordamos as 6 horas, ainda desanimados com a ba
gunca. E ainda estamos pensando como fazer um café quando 
vem avisar-nos que o pessoal já vai sair para derrubar as ár
vores das quais tirarao os troncos que encarnara.o os espíritos 
dos mortos na festa do K uarup. 

O K uarup é a maior festa do Alto Xingu, um ritual em 
homenagem aos mortos recentes de famílias de chefes - ou 
outras pessoas da aldeia, cujos parentes se incorporam a festa 
dos primeiros. . 

- Quando alguém quer fazer Kuarup - explica Narro 
-. nao pode decidir sozinho. O povo é que sabe. Entao os 
caciques se juntam, conversam e eles é que decidem. 

Este ano, o Kuarup será em homenagem a quatro mor
tos: um filho de Afukaká, a mae de Yumun (tia de Tabata e 
Afukaká) e mais dois, todos enterrados no terreiro da aldeia, 
como rosto voltado para o Sol nascente. 

Os kuikuro convidaram todas as demais aldeias do Alto 
Xingu para a festa. Quando terminar o Kuarup dos kalapalo 
eles irao para a grande pescarla, a fim de trazer comida para 
todos os convidados. Logo em seguida, mandadlo emissários a 
todas as aldeias, confirmando a data. 

As aldeias todas já estao preparando seus lutadores para 
a festa. 

Entramos pela mata numa caminhada de urna hora e 
45 minutos das 7h30 as 9hl5, até o lugar onde os kuikuro 
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acharam a árvore procurada, a uen 'rufi, que eles pronunciam 
como r bem gutural. A uen 'rufi é "o pai de todas as árvores, 
dono de todas as árvores, nosso avo", diz Narro. 

A que escolheram para abater - parece que é a mais pe
sada de todas as madeiras - tem cerca de um metro de dia
metro, casca escura e grossa. Antes que os machados entrem 
em acao, Afukaká - o "dono do Kuarup" - coloca ao lado 
do tronco um caldeirao cheio de água com pimenta. "É para 
acalmar o espírito dono da árvore", explica ele. 

Afukaká e Narro pronunciam palavras rituais enquanto 
depoem o caldeirao ao pé da árvore de uns trinta metros de 
altura. U m pajé sopra a fumaca de teninhiin 'hua (urna erva) 
no tronco. É um dos sete pajés presentes, acocorados em cír
culo a pequena distancia da árvore a ser abatida. Entre os kui
kuro, só eles, pajés, fumam. 

Dois kuikuro fortíssimos encarregam-se de abater o tron
co. E nao levam mais de cinco minutos para botá-lo abaixo. 

Outro kuikuro, com urna pequena vara de bambu que 
trouxe da aldeia, mede o lugar exato em que o tronco será 
partido. Vai dar para tirar tres troncos menores desta árvore. 
Eles sera.o levados até a entrada da aldeia e deixados lá. Só no 
dia da festa entrarao no terreiro para ser pintados. 

Quando comecam a partir o tronco, Toninho sente ton
turas, talvez pelo excesso de longas caminhadas, a que nao 
está acostumado. Só entre ontem e agora cedo teve de andar 
quase trinta quilometros, carregando equipamento pesado. 
Eu o substituo na operacao do VT e do microfone direcional. 

O primeiro tronco, o da base, nao será aproveitado: é pe
sado demais, nao conseguiriam levá-lo até a aldeia, mais de 10 
quilometros daqui, carregando nos ombros. Mas a árvore 
ainda dará tres troncos, um bem grosso, dois mais finos. 

Quando o primeiro tronco, mais grosso, está pronto, Afu
kaká esfrega-lhe a mistura de água e pimenta na base, para 
"acalmar o espírito". 

Em seguida, colocam-no sobre dois paus finos - atraves
sados na direcao do comprimento - para abrir um espa~o 
entre o tronco e o chao. Por ali passam os cipós que prenderao 
o tronco a um terceiro pau de espessura média, colocado tam
bém longitudinalmente sobre o tronco, com sobras de pouco 
mais de um metro nas duas extremidades. Segurando nessas 
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sobras, tres kuikuro de cada lado irao ergue-lo e carregá-lo 
sobre os ombros. 

Os troncos menores sao carregados diretamente nos om
bros por dois homens, um em cada ponta, debaixo do sol do 
meio-dia. 

Nós tambéin voltamos a pé, sob o sol de 45 graus (mo
chila as costas, com fitas, baterias, cantis, etc.). 

Só o banho na lagoa antes do alm~o consola o cansaco. 
E a visao das barracas armadas (resolvemos armá-las na espe
ran<;a de ficar um pouco mais is.alados na hora das refeicoes; 
mas parece inútil: no primeiro almoeo já estamos cercados por 
deienas de olhinhos curiosos e desejosos de participar). 

. Os kuikuro viviam antigamente forado Parque doXingu. 
Quando ~ste foi criado, ·no governo Janio Quadros, por insis
tencia dos Villas Boas, Orlando chamou Narro - o que me
lhor falava portugues - e sugeriu que transferissem a aldeia 
para dentro do parque, pois os posseiros já estavam chegando 
em busca de terras. 

Narro, boje um homem dos seus 70 anos, mas forte e 
participante, conta que, quando consultou os kuikuro, foi . 
urna tristeza geral. Ninguém queria sair. Mas ele achou que 
Orlando estava certo e convenceu os kuikuro. Vieram para cá, 
no Kuluene. 

Foi urna decisao que o tempo provaria carreta. Se hou
vessem permanecido em suas antigas terras, já teriam sido di
zimados. Deve ser por isso que Narro temo apoio principal
mente dos mais velhos, embora fique a impressao de que há 
um conflito no ar. 

Mal fazemos urna sesta de meia hora nas barracas, quen
tíssimas sob o sol da tarde, Tabata vem avisar que vai com~ar 
a danca. Como haverá outras iguais nos próximos dias. decido 
nao gravar boje, para poupar o Toninho e o Lula, este com a 
virilha inchada, apesar do curativo que ~arro lhe fez no mato, 
com urna resina - embora preve!ldo que incharia e darla fe
bre. Lula está andando com dificuldade. 

Aviso Narro e ele parece aceitar bem. 
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Comeca a ventar muito e há nuvens no horizonte. Dizem 
a Zé Carmo que vai chover hoje. 

Consulto Tabata. Ele diz que hoje, nao, mas amanha 
pode ser. "Chuva em agosto?" - pergunto eu, espantado 
(para mim, chuva no Centro-Oeste só de fim de setembro a 
comeco de marco; fora daí, só céu azul). Tabata diz que as 
primeiras chuvas, aqui - "as mais fortes" - caem em fins de 
agosto, mas bem espacadas. Aumentam em setembro e en
grossam em outubro. 

Eu me havia esquecido de que, quanto mais se penetra 
pelo "sertao" brasileiro, mais se reencontra o regime de chu
vas que antigamente era geral no Centro-Oeste e Sul do Bra
sil, com as ch uvas comecando em fins de agosto/ comeco de 
setembro e aumentando progressivamente. Aqui, como ainda 
nao houve desmatamento, o regime permanece. 

Vamos ter de apressar nosso trabalho. Teremos de ficar 
aqui pelo menos 15 dias. Depois, um dia de viagem até o Leo
nardo e dois dias até os txukarramae - e já estaremos por 
volta de 10 de setembro. Dez dias, no mínimo, entre os txu
karramae e já estaremos em 20 de setembro. E ainda faltarao 
os kren-akroro. 

Seja o que Deus quiser. Nao podemos sair daqui antes do 
fim do Kuarup. E no dia seguinte ainda haverá furacao de 
orelhas. 

Os gritos lancinantes da noite passada, explica Narro, 
eram de urna mulher que "tem sonhos ruins". 

''Ela é assim'', diz N·arro. E encerra a conversa. 

Ás 15h30, com o sol quentíssimo, os kuikuro comecam a 
dancar. É urna danca preparatória do Kuarup, que se repetirá 
até odia da festa. 

' Os homens colocam-se numa única fila indiana, todos 
pintados com urucum e carvao, cocares e outros adornos na 
cabeca, brincos de penas pintados (os que tem orelha furada), 
bracadeiras de algodao, cintos de micangas ou fios de algodao 
coloridos, as vezes semi-recobertos por outro cinto de micanga 
ou couro de onca, joelhos apertados por fios de algodao e tor
nozelos recobertos por palha enrolada. 
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Narro e outro cantador, com chocalhos, comandam o rit
mo, que os homens marcam combatidas dopé direito, ecoa
das pelos guizos que levam ao tornozelo ou presos ao cinto. E 
pelos gritos habituais. Marcam o ritmo também com um er
guer simultaneo dos dois bracos, até a altura dos ombros. A 
cada tres batidas dopé direito, erguem, na quarta, os bracos, 
simultaneamente com um grito - "huuuu!". E baixam rapi
damente os bracos. 

Á frente da Casa dos Homens - diante da qual está 
sepultado o filho de Afukaká, um dos mortos para os quais 
será feito o Kuarup -, eles se deslocam para a direita e para~ 
esquerda, para a esquerda e para. a direita, por uns bons 15 
minutos. 

Um dos kuikuro balanca-se muito mais que os outros, 
agacha-se, pula. Tabata; ~iz: - Aquele índio voce nao repara. 
Ele é maluco. Gosta muito de dancar -. E ri com gosto, mexe 
como "maluco", grita. 

Entre os que dancam estao quatro jovens bastante mais 
claros que os demais. Sao os rapazes em reclusao, que só sai
rao (alguns) após o Kuarup. Na verdade, só depois de terem 
as orelhas furadas no dia seguinte. Por isso, a segunda danca 
de hojeé comos cantos sagrados que sempre acompanham a 
furacao de orelhas. 

Pergunto a Tabata se Narro é também pajé e ele dizque 
nao. - Só cacique? - insisto. E ele: - Depois eu explico. 

Mais tarde volto a carga e ele de novo diz que depois 
explica. 

Tem briga aí. 

Antes das 18 horas já os kuikuro pedem que lhes mostre 
no pequeno aparelho de TV o que foi gravado de manha. 
E aqui repete-se o espetáculo dos waurá, urna grande farra 
diante das imagens, chacotas, gritos, assovios. 

Aproveitamos enquanto eles se divertem para tomar nos
sa sopa de ervilhas com paio (salgadíssiµia), pois junta menos 
gente. 

Depois da sopa, um chá. 
Tabata nos empresta duas cadeiras (!)como couro roído. 

Sento-me numa delas, coloco no toca-fitas a 9~ sinfonia de 
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Beethoven e fico olhando o céu estrelado. Como se fosse um 
lorde. 

Quando toda a aldeia já foi dormir, Lula puxa um papo 
com Tabata sobre as luzes que cruzamos céus do Xingu, vis
tas por tanta gente, e que tanto nos intrigam. 

Tabata também viu a mesma luz forte, branca, escura no 
centro, que todo mundo acompanhou no Leonardo, na aldeia 
iawalapiti, nos kamaiurá, nos waurá. 

Conta de urna outra vez em que ele e Afukaká viram ou
tra luz, precedida de luzes menores. E fala de um carajá da 
ilha do Bananal que lhe contou de outro índio que foi redu
zido só a ossos por tripulantes de urna dessas luzes. 

Lula fala da história contada por Piracuma e vivida por 
um primo deste, estranhíssima história em que luzes saíam de 
um pequeno objeto em forma de piramide. 

Ás 21 horas vamos dormir, todos. 
O passadio melhorou muito com a barraca armada. E já 

nao tenho de ficar virando na rede sem solucao. Posso ligar o 
toca-fitas, lera luz da lanterna. Leio um pouco Os compo
nentes da banda, de Adélia Prado, esse estranho/ familiar 
mundo de urna pequena cidade, as pequenas ficcoes que com
poem a realidade de cada pessoa. Mas nao dá para ler muito, 
a vista cansa-se logo. 

Segunda-feira, 20 de agosto 

Por volta de 2 da madrugada acordo com cantorias na 
casa ao lado. Alguém doente? Pajelanca? Ou terá a ver co
nosco? 

A cantoria passa para a ·casa vizinha. E para a· outra, e 
para a outra, um número cada vez maior de homens can
tando, depois entram também vozes femininas . 

Nao me levanto. Nosso equipaÍnento de luz, já muito fra
co, está avariado, nao conseguiríamos gravar nada. Nossa 
presenca seria apenas perturbadora. 

A cantoria segue noite afora. Afasta-se e aproxima-se, na 
medida da distancia da casa onde é entoada. 

Ás 6 da manha, quando me levanto, um grupo de ho
mens e mulheres ainda canta a entrada de urna das casas. 

Os cantos só cessam quando o dia clareia de todo. 
Mais tarde, Tabata explica que sao cantos para a "fura

cao de orelhas" dos ado~escentes, que serao repetidos todas as 
noites, até o dia da cerimonia. 

Afinal, Tabata explica o "caso Narro" ; com a ájuda de 
Afukaká. 

O verdadeiro chefe kuikuro - diz ele - era o avo de 
· Afukaká, que também tinha esse nome.(e o perdeu quando 

deram ao neto). Ao morrer o velho Afukaká, como seu filho 
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tambémjá fosse morto e Afukaká neto muito pequeno, a che
fia passou para Atafulo, ainda vivo e boje sogro de Afukaká. 

Mas Atafulo nao fala portugues. Por isso, Orlando Villas . 
Boas teve de entender-se sempre com Narro, que falava a lín
gua dos brancos. E foi com a ajuda de Narro que atraiu os 
kuikuro para dentro do parque - urna decisao que se mostra
ria correta, pois evitou conflitos com garimpeiros e fazendei
ros, preservou os kuikuro. Tudo isso deu prestigio a Narro e 
certa lideranca. Mas a chefia dele nao é reconhecida pelos 
dois irmaos, que se julgam os sucessores legítimos. 

Afukakájá está aprendendo com Atafulo as "palavras de 
chefe" e as histórias da tradicao dos kuikuro. 

Narro me chama a sua casa. Pede que escreva meu ende
reco e garante que irá ao Rio de J aneiro me visitar e receber 
urna espingarda que lhe prometi. 

Está enciumado, parece, com a nossa proximidade de 
Tabata e Afukaká. Explico a situacao a equipe, para evitar 
problemas. 

Mas o fato é que Tabata, além de falar portugues muito 
bem, é ~olícito e gentil, sem subserviencia. E parece saber 
quase tudo dos kuikuro. 

De ervas, por exemplo. Dispüe-se a sair conosco para o 
mato e mostrá-las. Conhece até erva para faz.er parar de ron
car, assim como outros métodos que dao o mesmo resultado: 
enfiando escama de peixe no nariz ("até sair água"), ou en
fiando o rabo de um peixinho, ou batendo no osso do nariz 
com urna cabaca, ou cheirando mandioca brava podre. 

Também tem muitas histórias para contar. Quando mo
rava no Posto Leonardo, por exemplo (o tio mandou-o para 
aprender portugues), outro indio cacou urna sucuri viva e de
safiou-o a pegá-la com a mao. Pegou, mas a cobra picou-o 
num dedo da mao e no tornozelo. 

Era um teste de coragem. Tabata cortou um metro do 
rabo da cobra e deu de presente ao tio (a cobra foi jogada no 
rio sem o rabo e saiu nadando). Depois, precisou tomar vomi
tivos durante quatro dias. 

Deitados em redes, depois do alm~o (sua casa é mais 
fresca que a barraca), fala também de namoro, casamento, 
adultério e divórcio. 
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Também entre os kuikuro homem e mulher sao livres 
para ter relacoes sexuais antes do casamento. 

Depois de casados, a infidelidade costuma gerar panca
darias recíprocas e, mais raramente, surras no outro homem. 
Ou separacoes. Mas a separacao também pode acontecer sem 
o adultério, "se a mulher nao é boa, ou o homern". O segundo 
casamento também é freqüente. 

A surra no outro homem em geral acontece quando há 
flagrante do adultério. Mas a mulher também bate no marido 
adúltero, com flagrante ou sem ele. · 

Tabata planta algodao, mas só em terra preta; na·verme
lha, nao dá. 

Sua mulher separa as sementes do algodao (para replan
tar), fia, tece redes, usa ~os fios em esteiras e para preparar 
bracadeiras e adornos para joelhos e tornozelos. 

Para tingir os fios, usa urna raiz local (caso do amarelo) 
ou pigmentos comprados. 

O alm~o de boje foi reforcado com ovos de galinha com
prados aos kuikuro, que nao os comem (nem as galinhas; 
criam como se fossem cachorros ou papagaios, porque acham 
bonitas). 

E, mais urna vez, enfrentamos aqueta situacao difícil, de 
comer observados por trinta pares de olhos, a maioria de . 
enancas. 

Por mais que nos acostumemos, é sempre aflitivo. Como 
rápido o prato que me cabe de arroz e feijao com carne-seca e 
paio, recomendo a equipe que faca logo os seus, peco a Ta
bata que se sirva e logo distribuo em pratos e tampas de pane
las o restante, mais ou menos o dobro do que comemos. E é 
um alivio quando raspo o fundo das panelas e mostro que nao 
há mais nada. 

Desde cedo, dois kuikuro, acompanhados de duas mu
lheres, tocam suas flautas duplas de bambu (atán 'na ou tá 'na) 
e dancam de casa em casa. · 

Ritmo, coreografia e melodia básica sao bem semelhantes 
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aos dos waurá. Mas os waurá parecem mais exímios, de sopro 
mais forte. 

Segundo Tabata, os flautistas, quando com~am, só po
dem parar no fim do dia - apesar do sol fortíssimo. 

Ainda no com~o da tarde, gravamos cenas com a filha 
de Afukaká, que está em reclusa.o há quase um ano. 

Linda, com a pele já muito branca pela falta de sol, vai 
chamar-se Auná quando deixar a reclusa.o. 

É sempre assim: as meninas recebem um nome ao nascer 
( em geral, o nome de menina da avó) e adotam outro - ou sao 
"batizadas" - ao entrar na vida adulta . . 

Nas dancas preparatórias e no Kuarup, Auná vai sair 
para dancar. Mas· ainda ficará pelo menos mais um ano em 
reclusa.o. Afukaká diz que ela ainda nao tem noivo. 

Nossos programas certamente terao, entre outras, urna 
deficiencia: quase nao haverá, neles, mullieres falando. Pou-

, . 
qu1ss1mas. 

É difícil retratar a mulher em sociedades como as do 
Xingu, onde o homem está sempre mais em evidencia, em 
primeiro plano, e encarrega-se da relacao com todos os es
tranhos. 

Quando chega um branco, as mulheres imediatamente se 
vestem, certamente por causa da legenda de violencia sexual 
que cerca os brancos. Só comecam a aparecer nuas nas dan
cas. E mesmo quando se acostumam com a presenca dos es
tranhos, voltam a vestir-se se um deles se aproxima e as ve 
nuas. Ou quando a camera tenta focalizá-las. S6 depois de 
alguns dias é que abandonam as roupas, mas algumas conti
nuam a fugir da camera. 

As mulheres velhas falam mais facilmente com caraíbas, 
e quase sempre para pedir alguma coisa. As mais novas se
quer nos olham e jamais nos dirigem a palavra. Na verdade, 
raríssimas falam alguma coisa de portugues (entre os homens 
é diferente, porque cada aldeia manda alguns de seus adoles
centes aos postos da FUNAI, onde há urna professora). 

Por isso, se se deseja filmar mulheres, é quase sempre 
preciso pedir a intermediacao de um homem. 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA~ÁO 141 

Narro manda me chamar de novo, desta vez a Casa dos 
Homens, a pretexto de informar que está com~ando a pin
tura do pessoal para a danca da tarde, preparatória do Kua
rup. Pede que me sen te ao la~o dele, pergunta de novo ende
reco, lugar de trabalho, se vou mesmo recebe-lo em minha 
casa, se vou dar-lhe o presente, em que mes pode ir e por aí 
afora. 

Está claramente enciumado. Diz que eu tenho de ir com 
a equipe todos os dias a casa dele. Quer que vamos amanha 
com ele a casa de seu filho Jakalo, a 45 quilometros daqui, 
quer filmá-lo fazendo urna canoa. Até seria interessante, mas 
explico que é quase impossível andar 45 quilometros a pé 
("um dia inteiro", confirma ele), no meio da mata, carre
g·ando o equipamento de gravacao. Andando metade disso, o 
Toninho sentiu tonturas. 

Ele pede, entao, que o filme na danca do Kuarup quando 
voltar da casa do filho, pois hoje nao vai participar. Digo que 
sim. Mas dalia pouco me chama de novo: "Veja, já estou me 
pintando!". 

Nao vai ser fácil. 

A danca preparatória do K uarup é das mais bonitas do 
Alto Xingu. 

Urnas duas horas antes que os homens comecem a dan
c;ar, dois cantadores postam-se diante da Casa dos Homens, 
pintados e enfeitados, chocalhos a mao, e durante essas duas 
horas entoam os cantos sagrados, curvados para a frente 
apoiados em seus arcos. Só fazem urnas poucas e breves pau
sas. Enquanto isso, os homens pintam-se. 

Por volta de 17 horas, um primeiro kuikuro - hoje, Yu
mun - corre para o meio do terreiro e lanca um grito. !me
diatamente ouvem-se gritos partidos de todos os cantos, da 
Casa dos Homens, das outras casas. E cada um que responde 
corre para o centro da aldeia, a fim de tomar seu lugar na 
longa fila que se vai formando. Ali, cada um tem séu lugar 
certo. Tabata ocupa urna das extremidades. 

Formada a fila, eles comecam a deslocar~se em linha 
reta, para as duas dir~oes (norte e sul), marcando o ritmo 
como pé direito, cantando e, em certos momentos, baixando 
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e erguendo os br~os, como se fossem ·pássaros. A certos inter
valos, um deles lanca um grito que se alonga e é respondido 
em coro. 

Coma dancajá em meio, chegam mulheres, também pin
tadas - rosto e flancos - e em fila que se coloca paralela a 
dos homens e igualmente se move em lin.ha reta, para a frente 
e para trás. 

E assim ficam as duas filas - a dos homens, maior, a das 
mulheres, com urnas poucas - movendo-se paralelas, só os 
homens cantando e, em certas horas, soltando seus gritos. 

Só duas vezes muda o movimento: quando a fila dos ho
mens entra na casa do dono do Kuarup e do chefe Narro. Fora 
daí, os movimentos nao se alteram, prosseguem durante quase 
meia hora. Mas sao belíssimos. 

Terminada a danca preparatória do Kuarup, comeca a 
danca preparatória da furacao de orelhas dos meninos (que 
acontecerá no dia seguinte ao Kuarup) . Agora, é Narro quem 
comanda. Ele toma o centro da primeira fila e dá as maos a 
dois dos adolescentes de pele mais clara, que estao "presos" e 
terao as orelhas furadas. Ambos levam a cabeca cocares de 
penas de gaviao. 

Todos os homens se dao as maos e formam várias filas , 
urna atrás da outra. Movem-se para a frente até chegar a Casa 
dos Homens, viram a esquerda e retornam até o centro do 
pátio, onde repetem a manobra e viram de novo a esquerda, e 
depois mais urna vez, para caminhar em direcao a Casa. No 
conjunto, fazem urna evolucio quase circular, no sentido con
trário ao dos ponteiros de relógio. 

O movimento é bem lento e cadenciado, conduzido por 
palavras rituais emitidas em tom bem grave e baixo por Narro, 
A tafulo e uns poucos homens mais velhos. De tempo em 
tempo, um dos kuikuro lanca um grito, imediatamente res
pondido pelos demais. E já perto do fim o passo e o ritmo se 
aceleram, assim como as palavras sagradas. De repente, pa
ram todos. Alguém lanca um grito mais forte, respondido em 
coro, depois outro, também respondido. E já se dispersam. 

A danca dura cerca de 15 minutos. Quando termina, 
Narro pede que mostremos logo na televisa.o o que foi gravado, 
pois eles ainda terao que dancar mais boje, segundo diz (nao 
dancaram). 

Mostramos. E é a mesma farra das criancas cada vez que 

j 
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aparece urna delas na tela. Ou urna mulher. Raramente há ri
sos e deboche quando aparece um homem feíto. 

Terminado o "cinema", Narro queixa-se de que nao o 
mostramos bem de perto, só filmamos de longe - embora nao 
tenha sido bem assim. Limito-me a dizer que a tela desta TV é 
muito pequena (8 polegadas) , nas outras ele aparecerá bem 
grande. Parece ficar satisfeito. E avisa que quer particip.ar do 
"jantar" desta noite, em que vamos comer um mutum presen
teado pelo tio de Afukaká e Tabata. 

Pode dar confusa.o. Tabata· e Afukaká também já avisa
ram que querem comer o mutum. Vamos ver o que acontece: 

Toninho, nosso especialista em galinhas, é que vai prepa
rar o mutum, comandando o Pitsá. Mas este, como de hábito, 
nao entende bem os pedidos e bota o mutum numa panela 
simples, e nao na de pressao, como recomendara o Toninho. 
O mutum nao cozinha. 

Quando Narro chega, as 8 da noite, para comer o mu
tum, digo que ainda vai demorar muito. Mandarei avisá-lo, 
quando estiver pronto. 

Para completar, parte do arroz que trouxemos caiu na 
água, naquela primeira noite, e, embora já tenha ficado ao 
sol, empapa ao ser cozido. Ternos de fazer outro. 

Enquanto se espera, ouvimos no toca-fitas um concerto 
para flauta de Mozart, Segovia tocando Bach e Villa Lobos e 
até Yves Montand cantando no Municipal do Rio. 

Alguns kuikurC! ficam fascinados pela música (e pelo 
toca-fitas). A um deles, que estranhamente se chama Jairo, 
tenho de explicar, toscamente, como é cada um dos instru
mentos que ele ouve. 

Jairo quebrou - ou, pelo menos, amassou - o nariz boje 
a tarde, treinando para lutar no Kuarup. Damos-lhe Noval
gina, depois Baralgin, . e recomendamos que vá amanha ao 
posto Leonardo, onde podem encaminhá-lo ao socorro na ci
dade, se preciso. Aqui, no máximo dá para fazermos curativo 
no pé do Tabata, ferrado por arraia, ou na perna do Afukaká 
- por estranho que pareca, cortada por um pára-lama, numa 
trombada de bicicleta com outro kuikuro, numa curva do ca
minho no meio da mata. 

Ás 21h45, já cansados de esperar que a carne do mutum 
amoleca - ela resiste mesmo a panela de pressao e fogo alto 
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- decidimos come-la assim mesmo. Está duríssima, mas Lula 
acha ótima, diz que somos molengas, acostumados a só comer 
galinha, "e isto é um pássaro". Amanha ele sai voando por aí. 

Mando um prato a casa do Narro. Tabata e Afukaká co-
. 

mem aqu1. 

.1 

Ter~-f elra, 21 de agosto 

Também esta noite houve cantoria, até o sol raiar. E será 
assim até odia do Kuarup. -

Tento saber o que dizem os cantos sagrados, Tabata diz 
que nao contem história, "só· rezas". 

Toninho ouviu no rádio que o ministro Camillo Penna se 
demitiu. Aqui, a notícia soa remotíssima. Dá para supor que 
a briga sucessória esteja cada vez mais dura, que ele tenha 
caído por causa da liga~ao com Aureliano Chaves. Mas aqui 
nao tem muita diferen~a de urna informa~ao vinda de Marte. 
Nao altera nada por aqui. 

Estranho que pare~a, os xinguanos referem-se quase só 
- e vagamente - a uns poucos homens públicos brasileiros: 
Getúlio Vargas (que criou a Expedi~ao Brasil Central e o Ser
vi~o de Prote~ao aos indios e esteve no Xingu), marechal Ron
don (que os defendeu sempre), Janio Quadros (porque, aten
dendo aos irmaos Villas Boas, criou o Parque Nacional do 
Xingu) e Mário Andreazza (porque "deu razao" ao pessoal 
desta área no recente conflito dos txukarramae comos fazen
deiros que invadiram suas terras). De Tancredo e Maluf, nin
guém ouviu falar, embora ambos tenham incluido promessas 
de protege-los, em suas plataformas eleitorais. 

Mas nao é só para os habitantes daqui que essas coisas 
nao fazem sentido. Para nós, que viemos há menos de um 
mes, elas também já parecem distantes. Como nesta socie-
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dade desaparecem o dinheiro e a propriedade privada, mu
dam todas as relacoes - pessoais, profissionais, políticas. 

E cada um fica a se perguntar: quem de nós se disporia, 
por exemplo - como Atamai, Tabata, Afukaká - a suspen
der todas as suas atividades por urna, duas ou tres semanas, só 
para ser gentil com um visitante que jamais vira antes? Nin
guém, certamente. E mesmo que se dispusesse, como faria? 
Deixaria de trabalhar? Perderla suas férias? 

O problema nao está na disposicao pessoal. Nosso modo 
de vida é que é incompatível com tais delicadezas e disponi
bilidades, tais gentilezas extremas e sofisticadas. O deles, nao. 

Por essas e outras é que todo índio acha que caraíba é 
"louco", "maluco". Cidade nao tem rio, nao tem árvore, nao 
tem peixe, todo mu~do vive correndo e bravo. 

Ainda boje, Jairo me perguntou: - Como caraíba faz 
para comer? Nao tem terra, chao tudo cheio de pedra, duro, 
duro! - E mais - Caraíba vive amontoado um em cima do 
outro, gente correndo na rua cheia de gente, muito ruim! 

Pois é. Índio tem terra, nao paga aluguel, nao vai preso, 
nao vai para hospício, nao vai a prostíbulo. Mas tem de apren
der a plantar mandioca, fazer canoa, andar de canoa, pescar, 
cacar, fazer fogo. E brigar com caraíba que quer tomar terra. 

Saímos logo de manha com Tabata para que ele mostre 
as ervas medicinais que aprendeu a conhecer com seu avo. A 
mangaba, cujo leite (do fruto ou da raiz é fortificante e, se
gundo ele, afrodisíaco. Vomitivos. Anticoncepcionais e abor
tivos. Outros fortificantes. Cicatrizantes, como a folha do 
pequi macerada. Remédios para acabar com ronco, já men
cionados (e a mandioca brava, já apodrecida; deve ser chei
rada; cheirei). O algodao, nosso conhecido, cujo chá ajuda a 
eliminar restos de placenta e sangue. 

Gravamos também entrevista em que ele fala das estra
nhas luzes que aparecem no céu do Xingu; de namoro, casa
mento, adultério e separacao. Esquecemo-nos da proibicao do 
incesto, limitada a ascendente com descendente direto, pais e 
filhos, avós, etc. Tios podem casar-se com sobrinhas, primos 
com primas. E, ao que parece, casamentos consangüíneos 
nesse nível nao parecem ter aqui as conseqüencias temidas 
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pelos brancos: nao se veem os problemas organicos mencio
nados. 

Tabata fala também da rel~ao como branco e suas dú
vidas a respeito. Ele nao sabe o que acontecerá com a entrada 
progressiva de objetos do mundo dos brancos entre seu povo, 
nao sabe se perderao sua cultura, sua identidade. Mas é a 
favor de índio estudar a cultura do branco, aprender sµa tec
nologia, para poder defender-se. Ele mesmo pretende estu
dar, quer aprender ingles para ir a outros países falar dos 
problemas de sua gente. E quer que seu filho Maricá, de 5 
anos, estude. 

Conversa com Afukaká sobre nomes. 
Sua filha, que agota com a reclusa.o passa a chamar-se 

Auná (nome adulto de sua avó materna), antes se chamava 
Gongonfi ( terra vermelha). A avó, que perdeu o nome de 
adulta, já escolheu outro: Agafafa. Auná hoje vai sair para 
dancar, comos cabelos cobrindo-lhe o rosto. 

Ele, Afukaká, em menino chamava-se A~u~u (abacaxi). 
Depois~ recebeu o nome de seu avo, grande chefe kuikuro. E 
já decidiu que passará esse nome a seu primeiro neto. 

Tabata, seu irmao, na verdade chama-se Uicapá. Tabata 
é o apelido que-Orlando Villas Boas lhe deu, por achá-lo pare
cido com um japones, seu amigo, que tinha esse nome. 

Afukaká e sua família moravam antes em outro lugar, a 
beira do Rio Buriti, a uns tres quilometros da atual aldeia, 
onde Tabata nos levou esta manha e até mostrou um tronco de 
Kuarup que, segundo sua mae lhe contou, é de urna festa 
anterior a seu nascimento. Lugar lindo, margens povoadas de 
buritis altos que se refletem nas águas quase paradas desse 
afluente do Kuluene. 

Quando se mudar.am para este local, mais acima, já ha
via aqui outros kuikuro. O avo de Afukaká, grande chefe,. já 
havia morrido. O pai também. Por isso, um descendente dos 
kuikuro que já morava neste lugar - Alato -· é o chefe de 
toda a aldeia. É um hornero alto, esguio, calado e tímido. 
Afukaká foi escolhido - diz ele - para ser o chefe do pátio 
da aldeia, do qual ele tem de cuidar. Atafulo, seu sogro, é o 
chefe de um dos caminhos que saem daqui. Tabata é· quem 
chefia as relacües com os de fora da aldeia. 
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É um sistema intrincado, complexo, difícil de apreender. 
Inclusive porque Afukaká diz que está aprendendo com seu 
sogro as "palavras de chefe", para ser um dia o "chefe
grande". 

Para complicar ainda mais, há o caso de Narro. Como já 
foi dito, Narro nao era chefe, nem filho de chefe. Mas quando 
os irmaos Villas Boas chegaram ao Xingu, passaram a enten
der-se com ele, o prirneiro a falar um pouco de portugues. Foi 
através de Narro que eles convenceram os kuikuro a mudar-se 
para dentro da área do parque. 

Hoje, comporta-se como chefe. É prestigiado por grande 
parte da aldeia. Mas há urna disputa evidente de lideran~a 
corn Afukaká e seu irmao. 

Pitsá conta que descobriu urna irma dele aqui na aldeia, 
filha do mesmo pai, mas que nao fala língua waurá. Já é ca
sada e tomou a iniciativa de procurá-lo quando soube que ele 
, # 

e waura. 
Conto a Afukaká, ele nao acredita. Dizque deve ser pri

ma: nós, caraíbas, é que nao entendemos o sistema de paren
tesco deles, em que os filhos do tio paterno e da tia materna 
também sao irrnaos, e nao primos (e esse tio e tia sao consi
derados igualmente pai e mae). 

Pode ser. 
Afukaká dizque é verdadeira, porém, outra informa~ao 

' de Pitsá: há poucos días chegou aquí, para casar-se, um mehi
naco. Casou-se com urna viúva. Se tiverem filhos, serao mehi
naco e educados nessa língua, de acordo com as regras do Alto 
Xingu. O filho tem a nacionaiidade do pai, porque "é feito" 
pelo pai (a mae é "onde ele cresce"). 

Enquanto conversamos, forma-se um rodamoinho no 
pátio da aldeia. - Vento de espírito - diz Afukaká. - Cha
ma Taguá. 

Para muitas sociedades desta área, a alma de urna pessoa 
mora nos olhos. 

Á noite, enquanto fazemos hora para come~ar a prepa-
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ra~ao do jantar (decidirnos deixá-lo para mais tarde, numa 
tentativa de reduzir a platéia e os comensais), Afukaká conti
nua a explicar os costumes dos kuikuro. 

Acrescenta algumas inforrna~5es, por exemplo, sobre a 
reclusa.o das meninas. 

Ao chegar a prirneira menstrua~ao, sua filha o avisou e 
ele providenciou um quarto dentro da casa para prende-la. 

Gongonfi teve entao de ficar durante tres dias Írnóvel 
numa cama, deitada ao lado da avó (que lhe darla seu nome 
de adulta), sem comer. No quarto dia tomou ervas para vomi-

. tare limpar o corpo. No quinto dia, só tornou mingau de man
dioca. A partir do quinto dia, pode comer todos os alimentos 
extraídos da mandioca e pássaros, que o pai lhe traiia. Mas 
peixe, só depois de quatro meses, e ainda assim pescados pelo . 
pat. 

Todo mes, a cada ~-enstrua~ao, fica mais um dia irnóvel, 
deitada, s~m comer nada (na ménstru~ao, explica Afukaká, 
mesmo as mulheres casadas param de trabalhar durante tres 
días, nao podem nem cozinhar, e nao comem peixe; só podem 
fazer trabalhos leves; como fiar e tecer). 

Auná ainda vai ficar presa mais um ano. Os país é que 
vao decidir quando ela estará pronta para deixar a reclusa.o. 

Pergunto a Afukaká sobre histórias que os pais contam 
aos filhos e ele narra a da origem do fogo. .· 

Kanasse, irmao de Kamutini ( também chamado de Ma
vutsini e outros nomes no Alto Xingu - é o grande herói 
transformador dos povos do Alto Xingu), estava passando di
ficuldade com a família, nao tinha como cozinhar alimentos. 

Kanasse um dia "virou" veado, fingiu-se de morto, dei
xou a carne apodrecer e esperou. Veio um urubu e com~ou a 
comer a carne do vea<:fo. Kanasse só espiava, escondido na 
unha do veado. O urubu comeu, comeu, comen, depois subiu 
e foi chamar seu chefe que morava lá no alto - o gavia.o .de 
dois pesc~os - para comer a carne do veado. "Nao é gente, 
nao", explica va o urubu. "É veado mesmo." 

·O gaviao deseen e foi capturado por Kanasse, que exigía, 
para soltá-lo, que lhe ensinasse a fazer fogo. . 

O gaviao mandou seu filho buscar fogo no céu. Mas en
sinou também a fazer fogo, para quando aquele apagasse: era 
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preciso fazer um feixe de fibras de flecha, amonto~das um~s 
sobre as outras e no feixe abrir um buraco para 1ntroduzir ' . 
outra flecha e friccioná-la contra as outras; embaixo era pre-
ciso colocar algodao, para pegar fogo ao contato com o calor 
desprendido pela friccao. 

Assim surgiu o fogo entre os kuikuro. 
Afukaká e Tabata tentam fazer fogo desse jeito, para nos 

mostrar e para ser gravado. Levam muito tempo, demons
trando a falta de uso do método, já que há sempre um fogo 
aceso nas casas e fósforos disponíveis. 

Vamos dormir tarde, cerca de 22h30. 
Por volta de 23 horas, somos acordados com um alvoroeo 

na porta da barraca, Tabata e Afukaká chamando, aflitos. 
Tabata pede licenca para usar o barco da FUNAI amarrado 
no "porto" e nossa gasolina, para trazer até a aldeia um net~ 
de Narro que está a muitos quilometros dali, na casa do pa1 
(um dia de viagem a pé, segundo explica Narro). 

O rapaz, de 16 anos - Tikiri, o seu nome - está com 
febre alta e delira, explica Tabata. Foi possuído por um es
pírito - o espírito do veado - que lhe roubou a alma. Atraí
do pelo espírito, ele quer agora fugir para a mata, quer recu
perar sua alma. Mas se o deixarem, ele morrerá ali, sozinho, 
ardendo em febre. 

Tabata me mostra o pai do rapaz, que veio buscar socor-
ro. Sentado no chao, ele chora e soluca baixinho. , 

Autorizo imediatamente, mas lembro a Tabata que sera 
difícil fazer "pegar" o motor, a julgar pelo que aconteceu na 
viagem. 

Esta noite nao houve cantoria. 

Quarta-felra, 22 de agosto 

' ~ 

Mal acordamos, Tabata, rosto cansado, dizque nao con
seguiu fazer "pegar" o motor. O pai do rapaz, desesperado, 
saiu a pé, tentando encontrar nas vizinhancas quem lhe em
prestasse urna canoa - as da aldeia estavam todas fora, em 
pescarias. 

É assim a vida dos xinguanos, seu lado triste, difícil. Eles 
só tema assistencia permanente de auxiliares de enfermagem, 
fazendo as vezes de enfermeiras, no posto Leonardo e urnas 
poucas aldeias (aqui, nao). Só há um dentista permanente no 
posto junto a aldeia txukarramae, e nenhum médico resi
dente, só teniporários. Há equipes da Escola Paulista de Me
dicina que veme vao. Os médicos temporários em. geral sao 
recém-formados, que vem fazer estágios. 

Nos casos mais graves, quando é possível, os doentes tem 
de ser removidos para Goiania e Brasília. Mas isso depende de 
disponibilidade de aviao para emergencia - o que quase sem
pre é possível, mas leva algum tempo, ~té que o doente seja 
levado de canoa da aldeia para o posto onde baja pista de 
pouso, o aviao seja pedido pelo rádio, mobilizado em Brasília, 
ch egue ao posto e tenha condic5es de retomo ( só urna das 
aeronaves da FUNAI, o Bandeirante, pode voar a noite, em 
casos excepcionais, pois de Brasília ao Pará nao há altemati-

A A vas de pouso em voos noturnos, nem mesmo. para voos comer-
ciais). Em geral, urna operacao desse tipo, desde o momento 
em que se decide remover o doente até o momento em que ele 
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chega ao hospital, nao se completa em menos de 48 horas. No 
mínimo. A nao ser que ele já esteja num posto com rádio e 
haja aviao disponível na hora em Brasília. 

Se os governos dessem importancia aos habitantes do 
Xingu, como pessoas e como cultura, com um centésimo do 
que gastam em obras criminosas - como a da rodovia que 
está cortando a Ilha do Bananal - montariam um pequeno 
sistema de rádio ligando todas as aldeias aos postos da FU
N AI; manteriam enfermeiras e ambulatórios em todas elas; 
médicos e dentistas permanentes nos postos; e pelo menos um 
aviao estacionando no Xingu permanentemente ( em outros 
tempos, a FAB, que tem urna base dentro do Parque - um 
absurdo - transportava todas as pessoas que a FUNAI lhe 
pedia; hoje, se avisada com dias de antecedencia, reserva tres 
lugares ou 200 quilos de carga por voo). 

Os govemos nao fariam mais que sua obrigacao mínima, 
assim procedendo, pois os índios morrem das doencas que os 
brancos lhes transmitiram e continuam a transmitir. 

Mas índio nao tem nenhuma importancia para todos os 
governos do Brasil. Sao considerados "problema", fonte de 
atritos com fazendeiros que detem poder político, garimpeiros 
e posseiros que mobilizam apoios na sociedade. Sao um obs
táculo a exploracao predatória de madeira, de jazidas e da -terra. 

Nao sao pessoas. Sao apenas um número vago, 170 mil, 
200 mil, qualquer um serve, ninguém conta. Melhor que aca
bassem. Ou se "integrassem" logo, virassem alcoólatras, 
bóias-frias, mendigos, loucos, ladrües, prostitutas. 

Por volta de 10 horas o neto de Narro chega a aldeia, tra
zido pelo pai, de canoa, bicicleta e a pé. A febre cedeu, mas 
está com dores de cabeca muito fortes. 

' Ás 10h30 comeca urna pajelanca para tentar tirar o espí-
rito que o atormenta. Seis pajés reúnem-se diante da Casa dos 
Homens, fumam seus charutos e dois deles vio a casa de Nar
ro, onde comeca o ritual. Os pajés esfregam fumaca nas maos 
e passam pelo corpo do adolescente, para tirar o espírito, que 
em seguida sacodem e jogam fora num canto da casa. Entoam 
palavras sagradas, pigarreiam, tossem, repetem os gestos. Em 
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dado momento, um dos pajés segura o charuto - para deixar 
as maos livres - entre o dedao dopé e o segundo dedo. 

Gravamos algumas cenas. O menino nao consegue abrir 
os olhos (e vem a memória que a alma mora nos olhos; a dele 
foi roubada) e tenta, na rede, esconder-se da camera e das 
poucas luzes que acendemos para iluminar o interior da casa. 

Tabata achaque logo mais ele estará bom. 

Ainda de manha, gravamos algumas cenas na casa de 
Farato, um kalapalo que vive aqui, casado com urna kuikuro 
e urna matipu. 

Ele ainda está fazendo sua casa-, por enquanto apenas 
semicoberta de palha. Tem seis filhos, quatro éom urna, dois 
com outra. E um macaco. 

U m dos filhos, Amuneri, está preso (tal como Tikiri, o 
neto de Narro). Nao deve ter mais de 12 ou 13 anos, ainda vai 
ficar muito mais tempo em reclusao. O pai decidirá quanto .;..._ 
assim como decide a hora em que deve ir para a reclusa.o. 
Amuneri já está "preso" há quase um ano, sairá para dancar 
no K uarup, mas voltará. Fara to diz que ficará mais um ano, 
pelo menos. 

As mulheres de Farato nao esta.o, neste momento. Foram 
a roea buscar mandioca. Voltaremos depois. 

Gravamos também com Iruka, cunhado de Tabata, ,e 
suas duas mulheres. Iruka está ajudando o sogro a construir 
sua nova casa, por enquanto só pela metade. Ela está sendo 
erguida, tal como a casa de Farato, fora do atual perímetro da 
aldeia, mas perto, no lugar onde já houve um campo de pouso. 
A popul~io da aldeia está crescendo e por isso as novas casas 
já se erguem fora, formarlo um círculo maior quando todos os 
kuikuro se houverem mudado para lá. 

Tabata diz que nao dá nenhuma confusio entre as mu
lheres de Iruka. Só no comeco, quando a primeira fica com 
ciúme; depois, acostuma-se. O próprio irmio de Tabata, Afu
kaká, tem duas mullieres (Tabata nao conta, só venho a saber 
depois, que a primeira mulher dele se separou quando ele se 
casou com a segunda). 

Nesta aldeia, ninguém tem mais de duas. E a mulher -
segundo Tabata - só pode ter um marido (mais tarde, Jakalo 
informarla que urna tia dele, que vivia na aldeia mehinaco, 
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tinha dois maridos e dormia entre os dois, um de cada lado, 
nas suas redes; um delesjá morreu). 

Quando dá a luz, a mulher em geral é ajudada por duas 
ou tres mulheres mais velhas. Fica na rede, com urna das mu
lheres segurando-a enla~ada pelo tronco, outra segurando as 
pernas. Quando acaba de parir, toma chá de algodao, para 
apressar a expulsao de peda~os da placenta e sangue. E vomi
tivos, para purificar-se. O marido também toma vomitivos, 
fica fraco e tem de ser ajudado pelo pai, que lhe traz ervas 
fortificantes e peixes. 

A mulher fica quarenta dias sem comer peixe, só pássa
ros ca~ados pelo marido. E nos primeiros dias as outras mu
lheres tentam aliviar-lhe as dores no ventre colocando sobre 
ele pedras quentes. 

Odia amanheceu sombrio, céu encoberto. Mas os kuikuro 
acham que boje ainda nao choverá. Ontem, caíram alguns 
pingos durante a "sessao de cinema". 

U m problema novo: carrapatos nos chamados países bai
xos ( em mim e no Lula). Dos piolhos parece que, por en
quanto, escapamos ( um kuikuro acharia estranho ouvir isso: 
eles adoram comer piolhos - e larvas, bichos de pau, por aí). 

Gravamos também algumas cenas com Jairo, o mais exí
mio fabricante de pentes entre os kuikuro, que sao os mais 
exímios do Alto Xingu. 

Os dentes e o corpo do pente sao de flechas cortadas fini
nhas e lixadas; a uns dois centímetros de urna das extremida
des, passam por dentro de suportes de madeira; os dois centí
metros de flechas finíssimas alinhadas nas extremidades é que 
sao os " dentes" do pente. 

A parte central do pente, entre os dois suportes de ma
deira, é recoberta por fios de algodao tran~ados, formando 
desenhos, ou por fibras trancadas, brancas e pretas, também 
formando desenhos geométricos. Os dois suportes também 
costumam ser recobertos da mesma forma, mas podem ficar 
só com a madeira nua. 

As extremidades dos suportes sao trabalhadas a faca ou 
canivete, para formar pequenas esculturas de animais, em ge-
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ral cutias ou antas. Os pentes mais simples tem urna cutia em 
cada extremidade. Os mais trabalhados, duas, cada urna vol
tada para urna dir~ao. 

Jairo vende os mais simples a CrS 15.000, os mais traba
lhados a CrS 30.000. 

Outros kuikuro vendem redes de fibra e fios de algodao por 
CrS 50.000, colares e cintos de caramujos de rio a CrS 40.000. 

O dia parece pesado. . 
Á tarde, como combinado, vamos gravar na casa de fa., 

rato a "arranha~ao" do filho "preso". Mas logo ao chegarmos 
ele avisa que nao poderá ser boje, "filho está doente", com 
dor de cabeca, "olho virado". 

Gravamos, entao, com ele e suas duas mulheres. 
Farato diz que nao· brigam entre elas, nunca houve ne

nhum problema, "é bom para elas", menos servico. 
Tikuri, sua mulher matipu - é a mais velha e a única, 

até agora, que falou alguma coisa diante da camera-, con
firma, dizque sim. Dizque mulher nao pode ter dois maridos. 
Nao dá para perguntar quase mais nada, seu portugues é 
muito escasso. E, na verdade, ela e o filho "preso" estao muito 
mais interessados é em vender-nos rede, colares, pentes. 

Voltamos a casa de Narro, com ele já presente e o neto 
''curado'' (a informacao se mostraria errada), depois da paje
lanca. . 

Narro conta que na noite passada foram precisos tres ho
mens - ele e dois tios de Tikiri - para segurar o menino em 
casa. Queria fugir para o mato, depois de "um sonho ruim" 
em que, de novo, "o veado jogou veneno nele". 

Hoje, diz Narro, um dos pajés conseguiu ver o espírito e 
tirou-o do corpo de Tikiri. Mas já avisou que vai acontecer a 
mesma coisa de novo e será necessária outra pajelanca. · 

Agora a tarde, Tikiri parece ótimo. Tímido, esb~a ligei
ros sorrisos. 

Vamos ao banho na lagoa, seguindo o ritu~l diário dos 
dois banhos, antes do alm~o e no fim do dia. 
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A equipe comeca a mostrar sinais de cansaco e algum 
desgaste psicológico: amanha completamos um mes neste tra
balho, que para o Lula e o Toninho nao teve interrupca?. 

Embora o que estamos fazendo tenha um lado fascinante, 
depois de algum tempo o desconforto, a falta de privacidade, 
a saudade de casa e das pessoas, o convívio ininterrupto da 
equipe, a consciencia de que ainda ternos mais um mes pela 
frente - tudo isso pesa. Principalmente nas horas em que se 
interrompe o trabalho e de manha, ao acordar. 

Nesta hora, fim de tarde, o desejo era tomar um banho 
quente, encontrar mulher e filhos, urna cachaca ou urna cer
vejinha, dormir numa cama limpa, de pés limpos, sem ser 
observado por ninguém. E sabendo que acordaría ali mesmo, 
no dia seguinte. 

Aqui, ainda nos esperam urnas tres ou quatro horas, cer
cados de criancas e adultos curiosos, que gostariam de mexer 
em tudo, comer toda a nossa comida, vestir nossas roupas, 
dormir nas nossas barracas. 

O toca-fitas, o rádio e alguns papos que orientara.o nossas 
próximas grava~oes ajudam a passar o tempo. Mas nao tiram 
urna ponta de melancolia de cada um de nós. 

Qulnta-felra, 23 de agosto 

Que noite! 
Comecou com um raio estrondando bem pertinho, mal 

me deitara na barraca, e ribombando urnas cinco ou seis vezes 
nesta planície sem fim, até perder-se na distancia. 

Em seguida, o vento súbito e forte atirou-me urna rajada 
de poeira na cara, dentro dá barraca. 

"Eu é que nao vou ficar aqui", pensei comigo mesmo, 
assim que caiu o segundo raio. Comecei a juntar minhas coi
sas e enfiá-las na sacola, enquanto o dilúvio já caía. 

· Nao levei um minuto. Quando abri o zíper da barraca e 
botei a cabeca para fora, dei com ela em algo resistente, no 
escuro. E só quando se Jez urna luz pude perceber um dos 
quadros mais insólitos com que já me deparei: um índio enor
me, pelado, debaixo de um guarda-chuva, com urna lanterna 
na mao. Era o Tabata, gentilíssimo como sempre, nos socor
rendo. 

Levamos toda a minha tralha para dentro da casa dele e 
armamos a rede. Nossa preocupacao era com os equipamentos 
e as caixas e fitas e comida na outra barraca, maior, onde 
estavam o Lula, o Toninho e o Zé Carmo. 

Chegou o Zé Carmo esbaforido e ensopado, com as pri
meiras caixas. Perguntei por que o Lula e o Toninho nao vi
nham, ele gritou que estavam segurando a barr;;lca para nao 
ser levada pelo vento. E voltou disparado. 

De repente, vem o Lula comos bracos carregados de sa-
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colas. Escorrega na água empo<;ada a porta, quando se abaixa 
' A 

para entrar, e entra mesmo: mas entra num voo rasante, com 
as duas pernas para cima. E estatela-se na lama. E ninguém 
podia rir numa hora dessas. 

Em várias viagens debaixo do aguaceiro, iluminadas pe
los raios e pelas lanternas, vem o resto da tralha, inclusive o 
equipamento de gravacao e as fitas virgens e gravadas. 

Pitsá, como sempre, só olhando e arrotando. 
Passado o susto, caímos na gargalhada, lembrando o voo 

do Lula e o Toninho dizendo que a certa hora temeu incor
porar-se "a turma do balao mágico", indo pelos ares com a 
barraca. 

Ensopados, pedimos ao Pitsá para fazer um café. E tudo 
o que ele conseguiu foi quebrar a garrafa térmica, onde, pelo 
menos, havia um pouco de chá quente. 

Hoje, acordamos com chuva fria. 
A barraca maior, inundada, é urna lama só. Mesmo com 

chuva, vamos, Zé Carmo e eu, lavar as lonas internas e o plás
tico do piso dos quartos, na lagoa. É preciso botá-la em condi
<;oes de servir ao menos como cozinha, para nao atravancar 
demais a casa do Tabata, onde já moram também mais duas · 
famílias e o tio viúvo. 

Equipamentos, caixas com mantimentos e sacolas de 
roupa devem, por precaucio, ficar na casa do Tabata. Nao dá 
para arriscar. E voltaremos a dormir em redes ... 

Quando entro na lagoa como Zé Carmo e comecamos a 
tirar a lama dos plásticos e lonas, vem Pitsá, tranqüilamente, 
e lava pratos e panelas na água enlameada. Quase explodindo 
digo-lhe que é um absurdo e ele, com a cara mais candida, 
pergunta: - Entio onde que eu vou lavar? 

Se tivesse como mandá-lo de volta ao Leonardo, manda
ría boje mesmo. Pratos e panelas vivem encardidos. Traz água 

' suja. Ontem a noite, nao se mexeu da rede para ajudar-nos. 
Pitsá é bem a vítima do encontro caótico de duas cultu

ras: ficou com os problemas de ambas. Nem é mais índio, nem 
é branco. Sonha ser branco, ir para Brasília, viajar pelo Bra
sil. Mas nao se prepara para isso, acha enfadonho o ensino de 
portugues e outras coisas na escolinha, foge das aulas. E já 
nao consegue ser índio, porque se acostumou as facilidades e 
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confortos ?º b~anco ( aos quais só tem acesso indireto, porque 
lhe falta dmherro para comprá-los). Mas continua a estranhar 
que alguém lhe de ordens. Principalmente que o mandem 
buscar água, tarefa que é das mulheres, entre sua gente. Tem 
vergonha de cozinhar, também funcao das mulheres mas 
quer ganhar dinheiro para comprar roupas, tenis, rádi~, etc. 
Provoca raiva e solidaríedade ao mesmo tempo. 

. De qualquer modo, limpamos a barraca, reinstala~os a 
coz1nha. Quando vamos ligar o gerador, novo problema: pa;. 
r_ece estar como diafragma furado e com vazamento de gaso
hna. Na~ ~onsegue funcionar direito e, com isso, nao gera · 
carga suf1c1ente para as baterías. 

Portanto, estamos ameacados de suspender o trabalho de 
novo - o que é urna lástima. 

· Zé Carmo vai amanha ao Leonardo como Tabata (seis 
horas de bicicleta e canoa) ver se consegue emprestado o dia
fragma de um g~rador de lá e pedir por rádio a Brasília, para 
que peca~ ao R10, outro gerador; se for impossível, que man
dem um diafragma e outras pecas que o Toninho acha neces
sárias ( ainda nao sabemos com exatidao quais sao os de
feitos). 

Se o diafragma do Leonardo for emprestado e servir ao 
nosso, retomaremos as gravacoes normalmente. Senio tere
mos de poupar as baterías carregadas e só gravar a fe~ta do · 
K u?rup, que é a razao maior da nossa presenca aqui. Mas 
sera urna pena, porque, com a intimidarle progressiva esta-. ' mos consegu1ndo documentar coisas ótimas por aqui. E dei-
xaremos de registrar outras tantas, como os preparativos res
tantes para a festa, a grande pesca,ría coletiva e outras coisas 
mais, como a evolucao da doen<;a do Tikirí. Além do mais, 
a festa, na melhor das hipóteses, será daqui a dez dias! 

Urna filha pequena de Tabata e outra de Afukaká estio 
com diarréia e vomitando, princípio de desidratacio. Nenhum 
dos dois parece muito preocupado, embora Afukaká tenha 
perdido um filho pequeno no ano passado. 
, Su~o que suspendam a alimentacao, só deem chá e 
agua fervt~a. Mando chá sem a~úcar na garrafa térmica, que, 
pouco ma1s tarde, volta intocada. 
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Para minha surpresa, Tabata tem umaampola de Plasil e 
seringa. lnjeta na filha. 

Mais tarde, vejo que os vomitos nao cessaram. 
Nessas horas, um branco como eu fica irremediavelmente 

dividido. Por mais respeito e admiracao que tenha pela cul
tura do outro, deseja para a crianca a assistencia da medicina 
do branco, soro, antibióticos, etc. Nao confia nos chás e ou
tras mezinhas do índio (ainda há pouco, quando dava urna 
caminhada pela mata, um índio me mostrou algo embrulhado 
em folha de palmeira, dizendo que era remédio. Era terra. 
Perguntei para que servia, ele respondeu "para curar barriga 
de crianca". Dá arrepio imaginar a filha de Tabata tomando 
um chá daquela terra.) 

Chuva, doencas, gerador pifado - um desanimo danado. 
Para quebrar a monotonia, Zé Carmo avisa que há urna 

cobra grande no caminho da lagoa, pergunta se quero gravar. 
Mesmo descarregando bateria, aceito, pois ternos poucas ima
gens de bichos. 

É urna surucucu - dizem - de uns dois metros, mais 
pintada da metade para o rabo. Está presa com urna forquilha 
na altura da ca~a e outra um palmo atrás. Quando a soltam 
e provocam com um pau, ela emite um som estranho, misto de 
sopro e chiado enraivecido. U ma coisa medonha, como diría o 
Carmo Bemardes, um escritor goiano que entende muito de 
bichos e os descreve com perfeicao. 

Quando ac~bamos de filmá-la, um kuikuro mata-a com 
urna paulada certeira na cab~a, pendura-a no pau e sai an
dando com a maior naturalidade, debaixo dos risos da meni
nada. 

Na volta, um pajé está cuidando da filha do Tabata. Nao 
fico para ver. 

Cometemos um erro sério aqui. J á éramos urna espécie de 
fonte da comida e compramos alguns objetos - pentes, redes, 
esteiras, colares. Agora, somos vistos também como fonte de 
dinheiro. Durante todo o día, chamam-nos a suas casas para 
mostrar bolsas, conchas, esteiras, cocares, br~adeiras e 
quanto mais houver. 

Waurá no banho com o filho 

Homens e mulheres waurá na volta do banho na nascente 



Gongonfi , filha do chefe ku ikuro Afukaká, 
em reclusao, sem poder cortar os cabelos; quando 

deixar a reclusao, já se chamará Auná 

Mulher e criarn~as kuikuro 

Crian9as kuikuro no banho 

lutas no Kuarup dos kuikuro 

Dani;:as da Tawaraná (em que os waurá encarnam vários animaís dos rios e matas que os cercam) 



Oois waurá nas dancas da Tawaraná 

O chefe Malakuyawá e sua mulher, Kauné 

\ 

O chefe Malakuyawá e um cantador waurá, comandando o ritmo da Tawaraná Meninos waurá brincam de pintar-se 



Atamai pintando-se para o Jawari (darn;:a de guerra) 

Waurá pinta-se para o Jawari Dois waurá pintando-se para o Jawari 
Tikiri, o adolescente kuikuro cuja alma foi roubada pelo espirito do veado 
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Dois kuikuro tocando a tauna, na prepara~llo do Kuarup 
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Ainda há pouco chegou um homem com um abacaxi en
rolado na camisa e nos ofereceu. Supusemos, Lula e eu, q·..ie se 
tratava de um presente, tudo indicava que era, e ficamos agra
decidíssimos. Logo.depois, vem Yumum dizer que 0 homem 
pedia o pagamento do abacaxi. Mas ninguém sabia o preco, 
nem ele. Acabou trocado por um pacote de biscoitos. 

- Preco aqui é 5 mil, no mínimo - diz o Lula. - Como 
eles nao tem troco, come~am logo de 5 mil. 

De fato, urna dúzia de ovos custa 5 mil, urna pulseira ~e 
caramujos, 5 mil, urna cuia pintada, S mil. 

E assim vamos, de 5 mil em 5 mil. Um pente menos tra
balhado, sem cutias, vale 10 mil; com urna cu tia em cada extre
midade 15 mil; com duas cutias em cada ponta, 30 mil. Urna 
rede usada, comprada pelo Lula, 30 mil. Urna nova, tecida 
.em algodao, 50 mil. Um cinto (ou colar) de caramujos, 40 mil. 

Mas nao há muito· critério. A rapadura que o pai de Ti
kiri oferece por 15 ~il baixa para 5 mil, se acho cara. Imagino 
o que nao devem ter sido - e sao - explorados por quem faz , . 
negocio. 

Acho que descobri a raza.o maior da sensacao de desa
nimo: é a perda da "casa" coma chuva de ontem. 

Por precária e desconfortável que fosse, a barraca dava 
pelo menos algum tempo de privacidade durante a noite. Um 
sentimento de individualidade, de separacao. 

Somos gratíssimos ao Tabata pela hospitalidade, pela 
gentileza. Ele nao poderla ser melhor. Mas vamos dormir tris
tes, hoje. 



Sexta-feira, 24 de agosto 

Acordo como rádio lembrando que boje faz 30 anos da 
morte de Getúlio Vargas. Como na peca de Domingos de Oli
veira, parece que foi ontem. 

Em agosto de 1954, estudante do 2~ ano da Faculdade de 
Direito do Largo de Sao Francisco, em Sao Paulo, eu morava 
na rua 14 de Julho, no Bexiga, pertinho do TBC (Teatro Bra
sileiro de Comédia), naquela época no auge. Dividia um quar
to com mais tres companheiros. 

Na manha de 24 de agosto, acordamos como rádio da 
vizinha - Helena de Tróia, como a chamava o Augusto Var
zim, boje médico no Rio de Janeiro ~ anunciando p;l.o "Re
pórter Esso", na voz de Heron Dom1ngues, que Getúho Var-
gas dera um tiro no peito. . . , 

Tomei banho rapidamente, vesti-me, tome1 cafe voando e 
fui a pé até a Faculdade, uns dois quilometros além. 

N aqueles dias, o país todo assistia a urna campanha, c~
mandada por Carlos Lacerda, exigindo a renúncia do presi
dente. Em Sao Paulo, a Faculdade de Direito era um dos 
maiores redutos da campanha, pois ali a UDN, partido de 
Lacerda, era majoritária. 

E eram outros tempos, em que o rádio nao dava impor
tancia a notícia a televisao mal engatinhava e era privilégio de ' . 
poucos. A informacao nao tinha a velocidade de hoJe, nao era 
instantanea como agora. 

Quando cheguei ao Largo Sao Francisco, a notícia do sui-
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cídio ainda nao hatera por lá. Tanto que ainda estava em cur
so, no meio do largo, um comício dos estudantes de Direito, 
exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. 

Discretamente, aproximei-me da tribuna montada no 
meio do largo e informei ao pessoal que podia parar, o homem 
estava morto. , 

Horas mais tarde, o centro de Sao Paulo virou um in
ferno, com manifestacoes, quebra de vitrinas, depreda~ao de 
onibus. 

Trinta anos passados, a sensacao é de que continuamos 
congelados naquele momento, como se o tempo nao houvesse 
passado e nao nos libertássemos para continuar a caminhada 
enquanto nao decifrarmos o enigma da morte de Vargas. 

Todas as questoes que se colocaram ali, naquele instante, 
continuam ardentes, candentes, vivas, governando ou desgo
vernando as nossas vidas,- a questao da independencia ener
gética; a prioridade para as questoes sociais; a prioridade, nos 
investimentos públicos, para projetos de infra-estrutura volt~
dos para os interesses gerais (principalmente através do 
BNDE); a cria~ao de urna economia independente; a busca de 
urna identidade nacional; enfim: a possibilidade entrevista 
por Vargas de modernizacao do capitalismo brasileiro sem co
locá-lo em qualquer órbita externa, e modernizacao que in
cluísse urna preocupacao social. 

O segundo Vargas, pós-ditadura, parecia realmente em
penhado em encontrar caminhos nacionais. E morreu por 
isso. Os supostos crimes que lhe eram atribuídos - financia
mentos para o jornal Última Hora e outras pequenas ques
toes, pois jamais se provou qualquer participacao sua, direta, 
no atentado a Lacerda - boje pareceriam brincadeiras de 
crianca, diante do que estamos vendo, dos altos escal0es ao 
menos importante dos burocratas. 

O próprio Afonso Arinos de Mello Franco, que era o líder 
da oposicao a Vargas na Camara dos Deputados, urna vez, 
numa entrevista que me deu para o "Globo Repórter", num 
programa sobre o presidente-suicida, reconheceu várias coi
sas: jamais se provara qualquer coisa que atingisse a honra de 
Vargas; seu governo, tinha, de fato, urna preocupacao social 
que faltava a UDN. 

De qualquer forma, aquelas questües, depois de dez anos 
de lutas e crises, desembocaram no movimento de 1964 e 
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numa reversao absoluta de prioridades. 1964 é, de certa for
ma, 1954 retardado. E a política dos vencedores, executada 
por Roberto Campos e Octávio Bulhües, deu prioridade abso
luta aos interesses privados contra os interesses públicos. O 
Estado foi colocado a servico de empresas, no privatismo mais 
extremado já visto no país. Optou-se por urna reforma do ca
pitalismo brasileiro que, a pretexto de modernizá-lo, colo
cou-o na absoluta dependencia do exterior - tecnológica, fi
nanceira, política. E o resultado está aí, diante dos olhos de 
todos. 

Nao por acaso, trinta anos depois estamos. colocados 
diante de urna sucessao presidencial em que ternos, de um 
lado, o ministro da Justi<;a de Vargas no dia de sua morte, 
Tancredo Neves; do outro, o candidato apoiado por Roberto 
Campos e pelo. chefe logístico de 1964, Golbery do Couto e 
Silva. De um lado, um movimento nacional que pede priori
dade para as questües sociais e a independencia nacional; do 
outro, as for<;as que pretendem seguir no mesmo caminho e 
até completá-lo, abrindo agora ao exterior a informática, a 
biotecnología, as terras, o que resta da mineracao e do sistema 
bancário - for<;as representadas pela caricatura do que já 
houve de pior no país em matéria de arbítrio e corrupc;ao. 

É curioso que, em suas plataformas, ambos os candida
tos se tenham declarado defensores dos interesses dos índios. 
Quanto a Tancredo Neves, é preciso ser como Sao Tomé e 
esperar para ver. De Paulo Maluf, já se sabe o que esperar, 
pois ele precisaría transmudar-se no seu oposto para ve-lo 
optar pelos índios quando a defesa de suas terras colida com 
os interesses de fazendeiros, mineradores e quejandos. 

Bem cedo, o pajé está de volta a casa de Tabata, para 
cuidar da filha dele. E a casa de Afukaká. 

Os pajés tem trabalhado muito na aldeia. Ontem, o neto 
de Narro voltou a passar mal, revira va os olhos, grita va, que
ría fugir, segundo me contaram a noite. 

Quando escureceu, houve um momento dramático: Narro 
saiu transtornado para o meio do terreno e, aos gritos, entre
cortado por choro, comecou a clamar aos céus e a bradar con
tra todos os kuikuro; perguntava o que é que ele havia feito de 
ruim, por que é que enfeiticaram seu neto para atingi-lo, 
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quem é que queria atingi-lo .. E a aldeia em silencio, já quase 
na escuridao. 

Tabata, comentando comigo o acontecido, triste, me per
guntou se acredito em feiticaria e disse que, para os kuikuro, 
é possível enfeiticar urna pessoa usando fios de seus cabelos, 
unhas, coisas assim. Mas ninguém sabe quem é o feiticeiro. 

Respondi que já ouvi muitos relatos, entre os brancos, e 
até já testemunhei situacoes estranhas. 

Ele parece acreditar que se trata mesmo de feitico, do 
qual o sonho da neto de Narro. é urna representacao, ou me
lhor, urna encarnacao, urna prova viva, porque para os xin
guanos nao há diferenca entre sonho e vida desperta, sao 
ambos partes de urna mesma realidade. 

. ' 
Zé Carmo e Tabata partiram de bicicleta, antes das 7 

horas, em direcao ªºLeonardo, onde esperam chegar por vol
ta de meio-dia. Zé vai tentar que nos emprestem um diafrag
ma de gerador, para que possamos continuar gravando. 

Se nao conseguir, teremos de ficar parados até o dia do 
Kuarup, para nao· gastar a pouca carga que está nas baterías. 

Nem quero pensar muito. 

Por volta de 8h30, Narro vem avisar que vai comecar ou
tra pajelanc;a. Seu neto continua mal: revira os olhos, tem do
res de cabeca muito fortes e tenta fugir para o mato, "onde 
está a alma dele". Precisa de tres, quatro homens para se
gurá-lo. 

Na Casa dos Homens estao seis pajés, mais dois aprendi
zes. Fumam seus longos cigarros e vao para o mato, para o 
lugar onde "um pajé viu que está a alma dele, que o espírito 
roubou". 

Lá, prepararao urna espécie de boneco de palha, simbo
lizando a alma, que será trazida de volta. Nao permitem que 
filmemos, só que Lula vá fotografar. , 

Mal saem para o mato, comeca a confusio na aldeia. 
Tikiri, muito pálido, cor de cera no rosto, comeca a correr 
dentro de casa, de olhos fechados, e tenta escapar para o 
mato. Um parente guarda urna das entradas da casa, outro . 
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fica na porta oposta e dois ou tres o acompanham dentro da 
casa, segurando-lhe os bracos. 

As mulheres choram pelos cantos. A avó sai para o pátio 
da aldeia, reza, chora e brada aos céus, erguendo as maos. 

Quatro vezes Tikiri escapa e ten ta fugir para a mata. Qua
tro vezes o trazem de volta, carregado por tres ou quatro ho
mens já ofegantes. E assim passa a manha. 

Toninho e eu tentamos gravar algumas cenas mas nao 
sabemos como sairá, nenhum de nós sabe operar direito a ca
mera. 

U m dos velhos da aldeia nos repreonde, pergunta por que 
queremos "filmar" aquilo, "é feio, triste". · 

Por volta de llh30, Zé Carmo aparece de volta. Tabata e 
ele andaram duas horas de bicicleta mas nao conseguiram ca
noa para atravessar o rio e depois desee-lo (percurso de urna 
hora na água). A canoa que poderla estar ali é dos matipu, 
mas eles estao fora, pescando. 

Portanto, nao conseguiremos nem boje, nem amanha, 
o diafragma para substituir o do nosso gerador. Este funciona 
como e quando quer. De manha, conseguimos botá-lo para 
rodar, mas parou depois de meia hora. Um pouco mais tarde, 
funcionou durante urna hora. Para dar urna carga completa 
nas baterías, precisarla funcionar urnas dez ou doze horas 
ininterruptas. 

Se nao funcionar regularmente, ficaremos sem gravar. 

Ficamos de plantao aguardando a volta dos pajés da flo
resta. Chegaram pelas 13 horas, quando Tikiri, esgotado, já 
se acalmara na rede. 

Os pajés chegaram em fila indiana, panos vermelhos ou 
cocares na cabeca, trazendo um tran~ado de madeira, palha e 
folhas verdes que simboliza a alma do menino, recapturada. 

O trancado foi colocado' sob a rede de Tikiri. Rezaram, 
fumaram depois fizeram um círculo e aguardaram que o pai ' . de Tikiri pagasse cada um com um colar de caramujos ou 
micangas. E saíram. 

Tikiri ficou na rede dormindo. 
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O gerador funciona como quer: meia hora e pára; urna 
hora e pára; vaza.gasolina e pára. 

Estamos arriscando. Gravamos cenas curtas, com medo 
de gastar baterías. Ainda assim, vio-se duas. 

Se ele nao funcionar direito, estamos fritos. 

Mais tarde, gravamos a escarificacao ("arranhacao", 
como dizem os kuikuro) de adultos e criancas. 

Com dentes do peixe-cachorra, agudíssimos, fixados em 
um pedaco de cuia, os homens arranham costas, bracos, per
nas, nádegas, peito e barriga, até sangrar. Depois, passam 
sobre os lugares arranhados urna infusao de água e ervas -
em geral, folhas de pequi - que faz a pele cicatrizar quase 
instan taneamente. . 

Dizem os kuikuro e ~demais índios do Xingu que a escari
ficacao tira o cansaco e fortalece ·o corpo. 

Os meninos sao arranhados desde tres anos de idade, 
progressivamente, comecando pelos pulsos, para "dar pon
taria na pescaría" com flecha. 

As meninas sao arranhádas nas nádegas, para que estas 
crescam e fiquem rijas. 

A julgar pela aparencia, dá certo. 

No fim da tarde, Narro me procura para pedir que "jogue 
fora" as imagens que fizemos boje de seu neto. "É doenca, é 
feio", diz ele. Prometo. 

(Nota do Autor: Nao cumpri a promessa, quebrei-a. 
Quem assistiu a série Xingu, transmitida pela Rede Manchete 
de Televisao, viu as imagens no ar. Viví longas angústias antes 
de me decidir. Entendía e entendo que eram importantes, pois 
se tratava das únicas imagens que mostravam Tikiri durante 
as horas de crise, as únicas que mostravam dramaticamente 
seu caso. Peco desculpas a Narro. Aceito mesmo que se magoe 
comigo, se enraiveca até. Mas o único propósito foi reforcar 
urna série que teve como intuito único, ,de minha parte, mos
trar a integridade e a beleza da cultura do Xingu, para que as 
pessoas, conhecendo-a, possam respeitá-la e defende-la.) 

Narro está triste. Vem até nossa barraca, olha, olha, perle 
que o avise quando formos mostrar as imagens gravadas no 
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dia - o que só acontecerá se conseguirmos fazer funcionar o 
gerador. 

Conseguimos. Meia hora mais tarde, porém, vem um re
cado: os pajés esta.o pedindo para desligar, o neto de Narro 
nao está passando bem. 

As imagens, além da "arranha~ao", eram do jogo de fu
tebol casados versus solteiros. Os casados, com uniforme do 
Gremio de Porto Alegre. Os solteiros, com urna mistura de 
camisas da sele~ao brasileira, Vasco da Gama, Corinthians, 
sem camisa, tudo. O juiz foi Afukaká, de cal~ao e agasalho do 
Corinthians. Logo no come~o do jogo, os solteiros fizeram 
1 a O, resultado do primeiro tempo. E logo no come~o do se
gundo tempo, com os casados já um pouco cansados, che
garam a 3 a O. Os casados só conseguiram um gol no final. 

·o futebol é um esporte recente entre os kuikuro. Foi 
Olímpio Serra, ex-diretor do.Parque do Xingu, quem os ensi
nou a jogar. Eles gostam, mas ainda nao tem muita habili
dade.. Percebe-se que os melhores sao os que falam portugues 
- Tabata, Jairo, o irmao do Jairo - , isto é, os que já mora
ram no Leonardo ou em algum outro posto. 

Sábado, 25 de agosto 

De madrugada, o tempo virou, esfriou. 
Acordo muito cedo, cedo demais, ainda escuro, o interior 

da casa iluminado só pela luz débil das fogueirinhas debaixo 
das redes do pessoal da casa .. 

Bem aqui, ao lado da minha rede, no silencio, a mulher, 
o seio, a menina e o fogo que os alimenta. Logo além, Tabata 
dorme. Acima de sua rede, a rede menor do filho, Maricá. 

Um gato passeia entre eles. 
Passa algum tempo, com~a um barulho estranho, de pa

lha mexida, no teto. Levanto-me, vou ver, estao dois kuikuro 
colocando mais palha no espigao da casa, bem na cumeeira, 
para tapar huracos. O tempo está fechado, deve vir chuva 
logo. 

Em várias outras casas da aldeia a cena se repete. E é 
bonito ver esses índios trepados no alto das casas, recortados 
contra o horizonte de chumbo e carregando palha. 

É bonito mas preocupa. O pareat (convidador) kalapalo 
que deveria ter chegado ontem, confirmando para domingo o 
K uarup de lá, nao chegou. E os kuikuro estao na dependencia 
de que se realize primeiro aquele, para depois fazer o Kuarup 
daqui. ' 

O rádio diz que chove em todo o Estado de Goiás, o que 
provavelmente significa que a chuva nao . passará nos pró
ximos dias. Ao contrário de outros anos, a chuva de quarta
feira a noite parece nao haver sido apenas a primeira trovoa-
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da, que só deveria ter seqüencia algumas semanas depois, em 
fins de setembro, e só traria mesmo a estacao das chuvas em 
outubro. Este ano, como choveu pouco em janeiro e fevereiro, 
talvez as chuvas venham mais cedo mesmo. Os trovoes a dis
tancia devem querer dizer isso. 

Afukaká, dono do Kuarup kuikuro, diz que está muito 
preocupado. E mais tarde informa que os caciques já conver
saram e resolveram mandar hoje um emissário aos kalapalo. 
Querem saber o que está acontecendo por lá para tomar urna 
decisao. Se a retardarem muito, correm o risco de nao fazer o 
K uarup daqui, por causa das ch uvas. 

Com chuva e o gerador como está, corremos de novo o 
risco de ficar imobilizados. E o tempo está voando. 

Ternos de voltar ao Rio de Janeiro até 20 de setembro, 
porque os membros da equipe - exceto eu, que ainda tenho 
meses de trabalho pela frente para editar este material - tem 
outros compromissos profissionais. E ainda deveremos espe
rar este Kuarup , para só depois ir aos txukarramae e kren
akroro. 

Chuva e televisa.o sao incompatíveis, ainda mais numa 
aldeia do Xingu. Com chuva, nao há como fazer gravacoes 
externas, porque o equipamento nao pode ser molhado - e o 
pessoal daqui costuma ficar dentro de casa quando chove. No 
interior das casas, tudo é muito escuro, porque só há duas pe
quenas entradas de luz, nas portas - e as casas sao espacos 
abertos de 20, até 30 metros de comprimento. Nosso equipa
mento de iluminacao é precário. E depende do gerador para 
carregar baterias. lsto é, nossa luz só permite imagens de má 
qualidade ou qualidade nenhuma. 

O jeito é ter paciencia! Mas haja! 

Chove, chove, chove. 
Narro vem a barraca, onde escrevo. Dizque hojeo neto 

está bem, ontem a noite estava mal. 
Puxo conversa sobre a mitología dos kuikuro mas ele nao 

sabe ou esconde, diz que "quando for no Rio de I aneiro eu 
con ta mais". 

Pergunto como é depois da morte, ele diz que "quando 
voce morre, seu papai, seu mamae, seu vovo vem buscar voce 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA<;ÁO · 111 

e leva para o céu". E se morrer antes do pai e da mae? - in
sisto. "Deus tem amigo e manda buscar." 

Quero saber se todo mundo vai para o céu, ele diz que 
quem mata outro com borduna "vai só até meio do caminho e 
fica lá; lugar bonito também, mas só meio do caminho" (Ta
bata informa diferente, dizque "todo mundo vai pro céu"). 
Parece urna variante do cristianismo - e Narro é muito mar
cado pela cultura dos brancos, dá-lhe muito valor, porque foi 
ela que o fez chefe. 

Para explicar que os kuikuro vieram de longe, de fora do 
parque, ele recorre a urna mitología que pode ter sido influen
ciada pelos brancos ou por mitos de outras culturas indígenas: 
"Muito tempo, tempo do bisavo do meu avo, parece que índio 
e branco viviam tudo junto; mas papai grande achou melhor 
·índio brabo ficar long~;_ mas nao sei, isso voces sabem me
lhor" (segundo um mito encontrado em vários povos, em ou
tros tempos índios e brancos viviam juntos; mas quando um 
grande herói permitiu que cada um escolhesse um objeto - e 
os índios escolheram o arco, ceramicas, etc. - o homem 
branco escolheu urna esping~rda; por isso, foi expulso). 

Vamos até a casa de Narro ver o neto. Está sorridente, 
parece nada ter a ver com aquele aflito de olhos fechados que 
ainda ontem corria pelo terreiro. 

E vem a conversa de sempre sobre a dificuldade dos kui
kuro para comprar qualquer objeto produzido pelos brancos 
- "bicicleta custa 300 mil, panelao mais de 200 mil, e branco 
nao quer pagar nada pelo artesanato". 

Esse é e será o centro da questao do relacionamento do 
índio com o branco num sistema capitalista: que valor de troca 
ele terá para o intercambio? 

Se nao tiver nenhum, ou se seus valores nao forem reco
nhecidos pelos brancos, haverá conflitos inevitáveis. Ou ele 
terá de desfazer-se do único bem ao qual o branco atribuí 
valor - a terra - ' mas nesse caso sua cultura perecerá; ou, se 
nao se desfizer da terra, enfrentará conflitos internos e exter
nos, na medida em que deseje bens que facilitem a vida e tra
gam conforto, mas nao tenha como comprá-los. 

Ao que parece, o pessoal do Xingu ainda nao sabe o que 
aco·ntecerá ou J?Ode acontecer nesse caminho. Quer mantera 
terra, que permite preservar sua cultura, seu modo de viver. 
Mas quer a tecnología branca, que transforma essa cultura. 
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Nao quer abrir mao de sua cultura, mas também quer mais 
conforto e facilidades. 

Mas se a cultura dos índios se transformar e passar a um 
simulacro da cultura branca, como farao eles para defender 
suas terras? Que justificativa terao para isso, já que as gra~
des extensües de terra por habitante se explicam pela necess1-
dade de manter um modo de vida baseado na caca, na pesca e 
na agricultura de subsistencia? Quem os ajudará a defender 
suas terras? E por que? . . ~ . . 

Evidentemente, poder-se-1a dizr que eles tem um dire1to 
milenar' natural, a terra (para o branco, uns poucos anos de 
posse da terra bastam para justificar o usucapiao; para o ín
dio, nao). Mas essa é urna lógica que nao passa pela cab~a 
dos brancos. 

Na verdade; par se entender o problema do índio brasi-
leiro é preciso imaginar que desembarcassem hoje, no Rio, em 
Sao Paulo, Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires, algumas 
centenas de sujeitos estranhos, vestidos de modo bizarro,, f~
lando urna língua desconhecida e portando armas poderos1ss1-
mas, diante das quais nossas armas nada pudessem. Esses 
desconhecidos decretariam que nao ternos alma, que somos 
todos - brasileiros, uruguaios, argentinos - apenas "sul
americanos" e que eles podem violentar nossas mullieres, 
maes irmas e filhas. Que ternos de aprender a língua deles, 
vesti;mo-nos como eles e adorar seus deuses. E, p~ncipal
mente, ternos de trabalhar de graca para eles, se nao quisermos 
morrer. Mais ainda, eles ficam com o direito de levar para 
suas terras todas as nossas riquezas e belezas, sem nada pagar. 

Foi o que aconteceu comos "índios"; entre aspas, porque 
na verdade nao existem índios. A generalizacao é que permite 
negar-lhes identidade e tudo o mais - e, portanto, desres
peitá-los de todas as formas. 

Quando os europeus aqui chegaram, encontraram nacoes 
soberanas, com território definido, língua própria, tradicoes 
milenares, costumes e organizacao social e política bem dis
tintos. A nacao xavante, a nacao bororo, a nacao tupinambá, 
a nacao tamoio, a nacao kuikuro, a nacao waurá, a nacao 
kamaiurá, a nacao txukarramae, a nacao maué, a nacao te
rena, a nacao guaraní e assim por diante. Mais ainda: eram (e 
sao) sociedades sem classes, sem pobres e ricos, adequadas ao 
meio ambiente, culturalmente ricas, alegres, coloridas, dan-
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cantes, compostas de cidadaos autonomos e auto-suficientes, 
que nao delegam poder a ninguém, nao precisam ser coman
dados. 

Os degredados que aqui chegaram eram urnas poucas 
centenas, enquanto os "índios", calcula-se hoje, eram de 3 a S 
milhües. Pois hoje, os descendentes dos degredados somos 
mais de 100 milhües, enquanto eles talvez nao enchessem o 
estádio de futebol do Maracana. · 

lsso dá urna idéia da extensao do massacre, do morticínio 
que impera há cinco séculos na relacao dos "civilizados" com 
os "selvagens" que nao conheciam e nao conhecem institui
coes que expressam a nossa sociedade: a cadeia, o hospício, o 
prostíbulo, o asilo, os hospitais de misericórdia, os orlanatos. 

Por que tudo isso, tao óbvio, nao é matéria de cogitacao? 
Porque fere no mais fupdo a nossa dita civilizacao, a nossa 
dita cultura. Faz ruir os pilares sobre os quais se assenta a 
nossa arrogancia homicida diante do "índio". 

Mal e mal, o gerador volta a funcionar. Meia hora aqui, 
meia hora ali, urna hora mais adiante. Toninho é um genio do 
"gatilho", vai dando jeitinhos, como já deu nos waurá, ao 
adaptar urna bateria de camera ao VT para nao termos de in
terromper o trabalho enquanto Zé Carmo nao voltava com um 
carregador de baterias em condicoes. (Nota: tao genio que, ao 
voltarmos ao Rio de Janeiro, constatou-se que o gerador vinha 
funcionando sem determinada peca vital!) 

Decidimos nao gravar nada nas próximas horas e tentar 
carregar todas as baterias. Se preciso, deixaremos todas carre
gadas até o Kuarup e a furacao de orelhas. Se der, faremos 
mais algumas cenas previstas sobre casamento, relacao pais/ 
filhos, morte, organizacao política, mitologia, reclusao das 
meninas, formacao de .pajés, artesanato, pescaria com timbó, 
papel dos velhos. . 

Se conseguirmos isso, mais o que já foi gravado, teremos 
assegurado oito dos dez programas previstos. 

O pareat dos kalapalo nao chegou hoje também. Os kui
kuro acreditam que virá amanha. 
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Para passar o tempo no dia chuvoso e sem gravacao, leio 
trechos de um livrinho que trouxe, sobre os filósofos pré-so
cráticos. E de novo parece inevitável a comparacao com índios. 

O tradutor e comentador, Gerd A. Bomheim, diz que 
entre os gregos "os deuses existem assim como existem as 
plantas, as pedras, o amor, os homens, o riso, o choro, a jus
tica". E cita Tales de Mileto: "Tudo está cheio de deuses". 

Nao é diferente aqui. Os espíritos estao presentes - para 
o bem e para o mal - como as pedras, as plantas, a água, os 
homens, o riso e o choro. Tudo tem um "dono", um espírito 
que preside. As árvores, os animais, a terra, os rios, tudo. 

Os espíritos sao urna realidade, nao um valor. Eles exis
tem e é preciso encontrar a forma adequada de relacionamento 
com eles. 

O "espírito dono da mandioca" entrou no corpo de Ulu
can, a mulher waurá, e os pajés cuidaram de retirá-lo sem 
indagar se era · bom ou ruim: apenas impedia a crianca de 
nascer e causava sofrimento. 

Providenciaram cantos · e objetos para que ele pudesse 
encarnar-se e abandonar o corpo que sofria. E quando nasceu 
a crianca, entregaram-se a urna grande danca, para que o 
espírito pudesse incorporar-se e ficar satisfeito. 

E assim é sempre. Faz-se a festa do Sapukuyawá, o espí
rito do fundo das águas, para que ele se encame e nao tenha 
de roubar urna alma. Faz-se a festa do dono dO' pequi. Etc., 
etc. Tudo pertence a um só universo, como na filosofia pré
socrática. 

Por que, entao, chamar de primitiva ou pré-lógica tal cul
tura? Apenas porque nao é presidi~a exclusivamente pelara
zao? Mas, afinal, o homem moderno nao está descobrindo 
que grande parte de seus males decorre de urna razao arro
gante e imperialista que ocupou os espacos que deveriam ca
ber a outras funcoes psíquicas fundamentais, como a intui
cao, o sentimento? A psic~nálise nao demonstra a toda hora 
que somos movidos por raz0es que a razao desconhece? 

J á nao descobrimos que o ser humano nao é o centro do 
universo nem sua melhor parte? Já nao sabemos_ que entre as 
espécies conhecidas a humana é urna das que tiveram evolu
cao mais recente, menos experimentada? Já nao está claro que 
qualquer cultura, qualquer sistema de valores, só pode ser 
avaliado corretamente por sua própria lógica interna, sua es-
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trutura específica, seus próprios padr0es - e nao por critérios 
que lhe sao estranhos, externos? Nao é essa a grande con
quista das ciencias sociais modernas? 

O antropólogo·Pierre Clastres lembra sempre que é pre
ciso deixar de ver as chamadas culturas primitivas pelo que 
aparentemente elas nao tem - nao tem poder constituído, 
nao tem economia orga·nizada, nao,tem isso, nao tem aquilo. 
Elas nao tem poder constituído porque assim escolheram. Nao 
produzem excedente economico porque assim decidiram. 

O mundo dos "índios" é perfeitamente coerente e lógico, 
se observado segundo os seus próprios fundamentos. E certa
mente, se nao influenciado por valores externos, menos infeliz 
que outros sistemas sociais que conhecemos. 

Como diz a Adélia Prado, "é: todo ser é belo. É: tudo é 
tao transitório, desafad~guemo-nos". 

Nao percamos tempo. 

Há um drama no ar. 
No fim da tarde, Narro .manda pedir para desligar o ge

rador, porque o barulho perturba Tikiri. 
Alguns minutos mais tarde, Tikiri comeca de novo a fugir 

de casa, correr de olhos fechados pelo terreiro da aldeia, per
seguido pelos parentes e amigos. 

Afukaká senta-se a meu lado no tronco, <liante da Casa 
dos Homens, e diz que a adeia toda está triste coti-i a doenca 
de Tikiri. Pode ser até que cancelem o Kuarup. 

- Branco nao entende essa doenca - diz ele. - É coisa 
nossa mesmo, aqui do Xingu. Kalapalo tem, waurá tem, me
hinaco, iawalapiti, kamaiurá, matipu, meu mae teve, foi pra 
Sao Paulo, lá pior, muito barulho, fica tonta, fica igual Tikiri. 
Depois passa. - E acrescenta: - É só isso - como fazem 
todos os kuiku~o para .indicar que já disseram tudo o que ti
nham a dizer. E como o "cambio" utilizado pelos operadores 
de rádio. . 

Chega Narro, triste, quase transtomado. Vem explicar 
que só pediu para desligar o gerador porque o barulho, a noi
te, perturba Tikiri e desencadeia "a doenca". 

- Se for para o mato - diz Narro-, nao volta mais. 
Kalapalo foi, ficou 15 dias, ficou magro, · só osso, morreu. 
Matipu foi, morreu. 



\ 

176 WASHINGTON NOV AES 

Tenta nos tranqüilizar: - Mas voces nao tem nada com 
isso. É doenca nossa, aqui do Xingu. - E repete qúe há casos 
em todas as aldeias. 

Segundo ele, a "doenca" comecou há alguns anos, como 
caso das criancas que sumiram no mato, "levadas pelo vea
do": é a história que terminou com a grande pajelanca lide
rada por Takuma, que conseguiu traze-las de volta. 

Narro comeca a lamentar-se: - Tem tantas criancas na 
aldeia, por que só o meu neto doente? Que mal eu fiz pra 
alguém? Que mal o meu neto fez? 

~ essa altura, avanca eara terreno mais dramático, já 
mencionado por Tabata: - E feitico, coisa de feiticeiro. 

Tento acalmá-lo, ele repete que nós nao ternos nada com 
a história e sai. 

Afukaká retoma a linha do feitico. Confirma a história 
que já ouvíramos no Leonardo: os parentes de um jovem que 
morreu ao sair da reclusa.o, treinando luta para o Kuarup, 
souberam, através do sonho de um pajé, que se tratava de 
feitico }ancado por um kamaiurá; foram a aldeia deste e o 
mataram a faca, na frente de todo mundo, sem que ninguém 
opusesse qualquer reacao, pois esse é o costume: o feiticeiro 
descoberto deve ser morto. 

Os quatro filhos do feiticeiro fugiram, pois o costume 
mandaria matá-los também. Até boje estao desaparecidos. 

Afukaká conta outra história, acontecida aqui mesmo na 
aldeia, onde um kuikuro matou outro, pelo mesmo motivo. 

Fico gelado. E se alguém achar que fomos nós, caraíbas, 
que trouxemos o feitico contra Tikiri? Afinal, nao há bode ex
piatório mais tradicional que o estrangeiro, o forasteiro. E 
nosso gerador, segundo eles, perturba Tikiri e desencadeia a 
"doenca". 

Recomendo prudencia a Lula, Toninho e Zé Carmo. 
E vou dormir com o coracao pesado, na noite chuvosa e fria. 

Domingo, 26 de agosto 

. .. 

O dia amanhece enc?berto, nuvens pesadas. E gelado. 
Ainda assim, muitos homens, inclusive Tabata e Faifua, 

seu cunhado e morador da mesma casa onde estamos, saem 
para a roca. 

É assim: nao há domingo nem feriado. O pessoal traba-· 
lha quando necessário , no dia e hora em que é preciso. 

Ontem, com a chuva, Tabata nao trabalhou, passou o 
dia na rede, modorrando, brincando com o filho, conver
Sí,Lndo. E a certa altura até sacou de urna mala um toca-discos 
movido a pilha . e colocou um LP dos Beatles. Nao podia ser 
mais insólito, os Beatles cantando Let It Be ·numa casa de 
índio, no meio de um monte de índios. 

Tabata "adora" os Beatles. E Roberto Carlos. 

J akalo vem avisar que boje chega o pareat dos kalapalo, 
vem convidar os kuikuro para o Kuarup na aldeia deles. 

Com Jakalo vem sua filha mais velha, de uns seis anos. 
Chama-se Fomi (pimenta), nome de sua avó quando menina. 

Lula pede licenca na casa de Narro para ligar o gerador. 
O próprio Tikiít, consultado, diz que pode; só a noite é que 
perturba. 
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Urna hora mais tarde, é preciso desligá-lo: Tikiri está 
correndo pelo pátio, transtornado. 

Zé Carmo levanta-se da rede e vem me perguntar, assus
tado: - É verdade que o pessoal da aldeia está gostando da 
gente? - Confirmo. Narro me disse. Ele explica: - É porque 
o Toninho me contou urnas histórias, de que matam gente 
aquí porque acham que estava fazendo feiti~os . E esses caras 
já estao achando que o gerador prejudica o Tikiri. .. 

Tento tranqüilizá-lo. 
Procuro Tabata e explico a situa~ao: sem o gerador nao 

podemos trabalhar; o gerador, dizem, prejudica Tikiri. En
tao, sao dois problemas: nao poder trabalhar e o risco de al
guém achar que somos culpados pela doen~a de Tikiri. 

Que f azer? Levar o gerador para uns do is quilometros de 
distancia daqui e colocá-lo dentro de urna barraca, para aba
far e afastar o barulho? Ou aproveitarmos o barco que nos 
levará ao Kuarup dos kalapalo, para ir até o Leonardo e espe
rar lá o dia do Kuarup dos kuikuro? Pe~o que ele converse 
com Afukaká e Narro se decida. 

Ele vai, volta, diz que é para ficarmos e transferirmos o 
gerador para mais longe. 

Afinal, chega o pareat kalapalo, acompanhado de mais 
dois da mesma aldeia. Vieram dois de bicicleta, um a pé. 

Sentam-se em banquinhos diante da Casa dos Homens e 
aguardam a chegada de Narro, que está na ro~a. O Kuarup 
será ter~a-feira, depois de amanha. Afinal! 

Quando Narro vem, eles confirmam a data, comem, be
bem mingau e se vao. 

Amanha os kuikuro partirao para a aldeia kalapalo. Sai
rao cedo, pegara.o as canoas no Kuluene e irao até perto da 
aldeia kalapalo. U ma parte do pessoal irá a pé mesmo. 

Do "porto" kalapalo até a aldeia, uns oito quilometros, 
irao todos a pé. Dormirao fora do terreiro, num acampa
mento. E só entrarao na aldeia para a festa ter~a-feira cedo. 

Zé Carmo e Toninho levam o gerador, que pesa uns 50 
quilos, mais as .baterías e carregadores, para longe da aldeia, 
um quilo metro além. Mas levam na dire~ao errada - sul - e 
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o vento, que sopra quase sempre de lá, continua trazendo o 
barulho até a aldeia. 

Tabata pede que o mudemos para a dir~ao oeste, na 
trilha que leva ao rio Buriti. 

F azemos a mudanca. Agora, o gerador fica a um quilo
metro e meio da aldeia, sob a barraca menor. 

Feita a mudan~a, aproveitamos que o corpo esquentou e 
vamos tomar banho na lagoa gelada. · 

No caminho, Narro pede para juntar-se a nós. E per
gunta se é verdade que estamos querendo ir embora. 

Explico que nao é bem assim. Só colocamos a possibili
dade, a alternativa, para nao prejudicar Tikiri, que fica per
turbado com o barulho do gerador. 

Ele pede que fiquemos, diz que nao ternos nada a ver com 
a doen~a de Tikiri, "é. ~oisa de índio". 

Melhor assim. Agora ficamos a pedido de Afukaká, Ta
bata e Narro. Nossa permanenéia passa a ser responsabilidade 
deles também, e nao mais apenas urna decisao minha ou 
nossa. 

Na volta, Narro pede para ir conosco aos kalapalo, ama
nha, no barco da FUNAI que deve vir buscar-nos. E fala de 
sua esperanca de que o neto esteja bom para participar do 
Kuarup daqui, pois no dia seguinte terá de furar as orelhas e 
passará a chamar-se Narro. 

- O senhor vai perder o nome, entao? - pergunto-lhe. 
Ele confirma. Mas nao sabe ainda como passará a cha

mar-se. 
Sugiro-lhe que fa~a como Paru, compre um nome do seu 

gosto. Quem sabe o do Lula? - sugiro a ele. 
Mas ele vende? - pergunta Narro, um tanto incré-

dulo. 
Nao sei. Mas achoque vende. Pergunte a ele. 

No fim da tarde, o Sol volta e leva embora as últimas 
nuvens. 

E o gerador está funcionando bem desde as 12h30. Toni
nho é mesmo um genio. 
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Segunda-feira, 27 de agosto 

Volto de urna caminhada as 8h30 e avisam que já chegou 
ao "porto" o barco do Leonardo que nos levará ao kalapalo. 

Arrumamos rapidamente a bagagem de mio (nao pode
mos levar equipamentos porque nao combinamos de filmar 
lá). Toninho pergunta qual a distancia do rio a aldeia kala
palo. Quando lhe informam que sao oito quilometros, ele de
cide nao ir. Fica com Pitsá. 

Vamos Lula,.Tabata, Narro, Zé Carmo e eu, além do Co
ronel, piloto. Zé Carmo nao fica nos kalapalo, segue para o 
Leonardo com o Coronel, tentar arranjar outro diafragma 
para o gerador e providen~iar alimentos que já faltam (bis
coitos, óleo, leite em pó e carne-seca, que deixamos guardados 
lá). 

Atravessamos a lagoa kuikuro de canoa com Tabata e va
mos a pé, com bagagem (sacola com roupas, objetos pessoais 
e rede, mais o saco de dormir) até o "porto": sao sete quilo
metros. Comos dez da caminhada de manha, mais o percurso 
da aldeia a lagoa, já sao 18. Mais oito até a aldeia kalapalo, 
serao 26 quilometros. 

Ás 10 saímos. Meia hora depois encontramos o pessoal 
da aldeia kuikuro que está indo a pé para o Kuarup e só che
gará lá a noite. Damos carona a mais uns tres ou quatro, até 
superlotar o barco. 

Por volta de meio-dia estamos no "porto" kalapalo. So
mos certamen te os primeiros a chegar. 
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Resolvemos alm~ar logo o arroz e feijao que levamos 
prontos em duas panelas. Zé Carmo esqueceu de trazer . pra
tos. Comemos nas tampas das duas panelas e Lula improvisa 
um terceiro prato com folhas. 

Enterramos as duas panelas na areia, para nao ter de car
regá-las até a aldeia, e ficamos nos divertindo coma briga de 
tres ariranhas que, do outro lado dorio, disputam aos gritos 
um peixe grande que urna delas pegou. · 

Mais meia hora chega a balsa do Leonardo trazendo os 
iawalapiti, waurá e kamaiurá que vao ao Kuarup (os mehina
co nao vieram porque estao com gripe e catapora na aldeia, 
nao querem contaminar os outros - quando ·se trata de vírus 
novo, costuma haver mortes). De longe, já comecamos a ouvir . 
os gritos: "Luuuulaaaa! Liga o geradooooooor! Ostoooo!". 

· Urna farra. 
Vem gente até nÓ teto. É inacreditável o número de pes

soas dentro da balsa, no teto, ·em cada espaco. A balsa está 
pesadíssima, quase fazendo água no piso. 

Descero urnas 200 pessoas, bicicletas, panelas, sacolas, 
bacias, redes, tudo. Só vendo para crer a quantidade de gente 
e coisas que sai daquela engenhoca precária, de paredes e teto 
de zinco e plástico remendado, um motor caindo aos pedacos. 

Reencontramos Malakuyawá e Atamai, Limao e lpua, 
Malula e Kulaí, Aiapiku e os tres adolescentes inseparáveis 
que chamávamos de Ianuculá, Aritana e Megaron. U ns 60 ou 
70 waurá. Entre os iawalapiti, vem Paru e Aritana, Pira e Par
rudo, Ianuculá e Palavra. Vem também os kamaiurá, Ta
kuma a frente. 

O pessoal todo acampa logo depois do porto: a tradicao é 
só chegar a aldeia da festa ªº anoitecer. 

Picamos, sob urna árvore, Lula e eu, Paru e Narro. Ta
bata fica mais além. 

Paru conta que os suiá apreenderam barcos, motores e 
armas de fogo de fazendeiros que cacavam e pescavam nas 
imediacoes de suas terras, mas fora do parque. É um novo 
problema para Megaron, que terá de convence-los a devolver 
tudo, embora os fazendeiros estivessem em área na qual tradi
cionalmente os suiá pescavam, cacavam e perambulavam -
só que hoje está fora dos limites do parque. 

Paru está irritado comos suiá, que riao querem devolver 
o material. Acha difícil, assim, arranjar aliados para a defesa 
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das terras que legalmente pertencem as tia~oes do Xingu ou 
outras. 

Pe~o a Paru para dar urna tragada no seu charuto de fo
lhas. Ele me olha entre espantado e divertido e passa o cha
ruto. A fuma~a desee queimando e arrebentando a garganta 
e o peito. Depois eu me arrependeria. 

Quando o Sol "esfria" um pouco, por volt.a · de 1Sh30, · 
Narro, Lula e eu come~amos a caminhar os oito quilometros 
até a aldeia. Nao é fácil, com o calor, a bagagem as costas e a 
cabe~a. Principalmente no trecho final, em campo aberto, 
sem nenhuma sombra, e passando sobre urna pinguela de 11ns 
150 metros, num atoleiro. 

Ainda ternos de contornar a aldeia pela direita e seguir 
mais um pouco do outro lado, até chegar a mata de pequi
zeiros onde os kuikuro tradicionalmente acampam nos Kua
rup (cada aldeia tem seu lugar certo). 

As crian.;as nos avistam e avisam. Logo vem urna mulher 
trazendo perereba (caldo de mandioca e água). O lugar já foi 
limpado pelo pareat enviado a aldeia kuikuro. Ele arrancou 
o mato e fincou paus para permitir a arma<;ao das redes. Só 
ternos de atear fogo ao capim arrancado, para limpar um 
pouco mais e espantar os mosquitos do fim do dia. 

Depois, vou com Lula tomar um banho na lagoa, do ou
tro lado da aldeia. Os kalapalo esta.o dan~ando <liante de tres 
troncos enfeitados, ao lado da Casa dos Homens. Todos eles 
tem, ao pé, pelotas de barro que simbolizam as fezes dos 
mortos. 

Um dos kalapalo nos avisa: há muitas arraias na lagoa .. 
Vamos assim mesmo. Depois de quase 30 quilometros a , , . , 

pe, so conseguimos pensar em agua. 
Banho rápido, com medo das arraias. Refrescados, vol

tamos, já acompanhados por algumas crian.;as. Lula resolve 
brincar com urna delas: corre atrás. O menino fica desespe
rado, abre um berreiro e grita pela mae. 

E se um desses kalapalo, que parecem tao sisudos, re
so!ve tomar como ofensa a brincadeira? Lula esqueceu-se de 
que as crian~as aqui tem muito medo de homens barbados e 
peludos como nós. 

Quando passamos de novo pelo terreiro, o chefe vem fa
lar conosco. Pede gilete (nao trouxemos) e empresta cordas 
para as redes. Mas quando lhe pe~o autoriza~ao para vir ao 
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terreiro de noite, assistir as lamenta~oes (as aldeias visitantes 
só entram no terreiro de manha; durante a noite, só vem seus 
cantadores e mais uns poucos, por breves momentos, para 
pegar lenha), ele diz que nao: "Só amanha. Veio com kui
kuro, fica com kuikuro". 

Kuikuro que sou agora, continuo a juntar o mato arran~ 
cado debaixo da minha rede e toco fogo. 

Mais um pouco e come.;a a chegar o resto do pessoal kui
kuro, urnas 60 pessoas. 

O pau fincado pelo pareat, e no qual Lula, eu e I akalo 
amarramos nossas redes, nao agüenta: balan~a pra lá e pra cá 
quando cada um de nós se levanta ou se senta na rede. "Pa
reat de merda", reclama Jakalo. E vai procurar urna cava
deira para fincá-lo direito. Acha, cava, tentamos refor~ar com 

· cal~os, mas é inútil. Y _?.mos passar a noite balangando, su
bindo e descendo comos movimentos dos outros dois. Pareat 
de merda, mesmo. 

O acampamento vai-se animando. É urna fogueira- ao 
lado de cada rede. E cada kuikuro que chega vem lan~ando 
seus gritos, respondidos em coro pelos outros. Cada um traz · 
o mínimo: rede, cobertor (os que tem), um caldeiraozinho 
com mingau, urucum e óleo de pequi para pintar o corpo. 
Urna menina traz no caldeirao seu filhote de periquito. 

É obriga~ao dos donos da casa alimentar e cuidar dos vi
sitantes. As mulheres trazem biju e peixe moqueado, d~fu
mado días e dias seguidos (desde a grande pescarla) para nao 
deteriorar. 

Cansado demais, com a cabe~a um tanto dolorida - cer
tamente pelo charuto do Paru - , nao tenho fome. Nao como 
nem o que nos deram, nem o que trouxemos (sardinhas e sal
sichas em lata e biscoitos). Tento descansar um pouco na rede 
mas J akalo nao pára na dele e assim é impossível. Fico pe-
rambulando, ou~o rádio, o tempo vai passando. . 

A noite é perfeita. Os pequizeiros·, altos, iluminad9s pe
las fogueiras, sao belíssimos. O céu está rigorosamente limpo, 
a Via Láctea e a infinidade de estrelas perfeitamente visíveis. 

Os kuikuro divertem-se muito, riem sem parar, visitam
se nas redes, gritam, respondem, sacaneiam-se mutuamente. 
Esta.o muito excitados. Os lutadores nao querem dormir, para 
nao sonhar "ruim". 

Cansado e sem comer, ainda como gosto do charuto do 
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Paru na boca, acabo coro dor de cabeca forte. Surpreenden
temente, Afukaká me oferece Dipirona em gotas (a surpresa 
nao é pelo oferecimento, é por ter tal remédio ali). Tomo e, 
talvez por efeito do remédio, consigo dormir um pouco na 
noite gelada, coberto pelo saco de dormir e em meio ao es
porro geral. 

Por vol ta de urna da madrugada, acordo com a pulacao 
do Lula e do Jakalo nas redes. Lula também está acordado. 
Picamos os dois ao redor da fogueira, em silencio, só aticando 
o fogo e vendo as estrelas. 

As 2, decidimos jantar biscoitos com salsichas. E volta
mos a fogueira até as 4, quando conseguimos afinal dormir -
agora o acampamento está em silencio, só se ouvem os estalos 
do fogo nas fogueiras morticas ao lado de cada rede. Estrelas 
no alto e as folhas· de pequizeiro balancando suavemente, to
cadas pelo ventinho da madrugada. 

Ter~a-f e ira, 28 de agosto 

Acordamos antes das 6, comos primeiros gritos dos ma
drugadores. 

Ainda está escuro, ficamos mais um pouco nas redes. 
Mas nao muito, que a excitacao é geral e forte. As 6 e 15 es
tamos de pé. Nao há café, · só biju duro (peixe nao dá para 
comer a esta hora). 

Logo aparece Samuel e vamos juntos para o terreiro. 
Os tres troncos que encarnamos m.ortos do ano anterior 

estao pintados, enfeitados com cintos e ostentando cocares no 
topo. Todos da mesma madeira pesadissima cortada pelos 
kuikuro. Ao pé de cada um, a "bosta". 

Logo comecam a entrar no terreiro as outras nacoes - os 
kalapalo, é claro, já estao pintados e enfeitados (os homens), 
mulheres e criancas sentados a porta de suas casas. 

Primeiro vem os waurá, Malakuyawá e sua dignidade a 
frente, em passos cadenciados. Postam-se a esquerda dos 
troncos, a alguma di~tancia. Malakuyawá senta-se a frente, 
num banquinho. Atrás dele, sentadas, as mulheres e criancas. 
Os homens ficam de pé. · 

Entram os kamaiurá e ficam a esquerda dos waurá, 
numa diagonal em relacao aos troncos.• Sao menos numerosos. 

Depois chegam os iawalapiti, Paro a frente. Parece outra 
pessoa, os cabelos bem vermelhos de urucum, bracadeiras de 
contas vermelhas, azuis e brancas no bíceps, cmto de fios ver
melhos de algodao, joelhos e tomozelos enfaixados. E de co-
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car. É um soberano altaneiro. Com ele, seus filhos Piracuma, 
Aritana, mais um que está em reclusao e o pessoal de sua 
aldeia. 

Os kuikuro sao os últimos a entrar, Narro, Afukaká e 
Tabata a frente. Narro e Tabata estao pintados e enfeitados. 
Afukaká, ainda de luto, nao. Os kuikuro ficam a direita. 

Dois chefes kalapalo, cada um com urna espingarda a 
mao, dizem algumas palavras rituais. A cada pausa, um luta
dor kalapalo posta-se de joelhos e maos no chao, no centro da 
aldeia. Sao seis, ao todo. 

Vao come~ar as lutas. 
Os waurá sao os primeiros chamados a enfrentar os kala

palo. Um chefe kalapalo enfrenta o primeiro waurá. 
Quando este chega, os dois descrevem um semicírculo no 

sentido dos ponteiros de relógio, olhando-se nos olhos, arras
tando e batendo os pés e movimentando os bra~os como se 
fossem asas de pássaros. Em seguida, atiram-se ao chao de 
joelhos, emitindo gritos guturais. 

De joelhos, enla~am as maos direitas e com a outra ten
tam imediatamente agarrar o pesc~o ou outras partes do 
corpo do adversário. Ganha quem conseguir derrubar o outro, 
agarrar firmemente a parte posterior do joelho ou levar o ad
versário a pedir para parar. A luta, em geral, nao dura mais 
que alguns segundos. Exige muita for~a e habilidade, mas nao 
aparenta nenhuma violencia. Em geral, os adversários se 
abra~am ao final. 

A primeira luta termina empatada. Depois, um waurá 
ganha. Dois empates, em seguida. Mais urna vitória waurá. E 
só urna kalapalo. Portanto, vitória dos waurá, por 2 a 1. 

Definido o resultado entre os campe0es - que é o que 
conta -, forma-se um círculo no centro do terreiro e os kala
palo todos vao desafiando os waurá para lutar. A essa altura, 
as lutas acontecem simultaneamente - tres, quatro, cinco -
mas nao influem no resultado. 

Ao lado, os meninos kalapalo, também pintados de uru
cum, desafiam meninos waurá para lutar. E acontecem algu
mas lutas. 

Os kalapalo escolhem como segundo adversário os iawa
lapiti. 

Aritana é o primeiro iawalapiti a lutar. Está com o joelho 
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machucado, mas ainda assim empata, orientado pelos gritos 
de Paru e de urna velha de sua aldeia. 

Em outros tempos, Aritana foi o campeao indiscutível 
desta luta em todo o Xingu. Hoje, mais velho, mais gordo, pai 
de filhos, chefe (nas rela~oes externas), já nao tem a mesma 
forma física. Mas ainda é dificílimo que perca. 

Piracuma - Pira, o novo chefe do Leonardo - é o se
gundo iawalapiti a lutar. Ganha fácil. 

O terceiro iawalapiti também vence. O quarto empata. 
Depois, outra vitória e mais um empate. No geral, portanto, 
segunda derrota dos campeoes kalapalo. 

Nos desafíos que se seguem .entre kalapalo e iawalapiti, 
também sao raras as vitórias dos kalapalo. Vários deles desa
fiam outro filho de Paru, ainda muito jovem, magro e de pele 
branca por causa da reclusa.o (está "preso" há dois anos e vai 
ficar mais um). Ele dertota-os todos. 

Chega a vez dos kuikuro. Tabata é o primeiro. Vetn com 
a testa e a cabe~a cingidos por um ornamento todo feito de 
pequenas penas amarelas de tucano. O corpo pintado de car
vao, com desenhos geométricos. 

Tabata é fortíssimo, pesado. Logo aos primeiros movi
mentos, seu adversário tenta urna fuga, para for~ar o empate, 
mas escorrega. Tabata o derruba e cai sobre ele. 1 a O para os 
kuikuro. 

Seguem-se dois empates, outra vitória kuikuro, com Yu
mun, e mais dois empates. É a terceira derrota consecutiva 
dos katapalo. 

Está ficando chato, os donos da festa nao ganham urna. 
Vem os kamaiurá, estranhamente orientados por alguém 

vestido coro uniforme de campanha da F AB. Nao ganham, 
mas também nao ~rdem. 

E as lutas terminam sem vitória dos kalapalo. 
Iawalapiti, waurá e kuikuro estao muito orgulhosos, co

mentam as lutas. Paru· está de peito estufado, sorridente. 
Os kalapalo levam para o centro do terreiro urna jovem 

reclusa e urna velha, ambas nuas. Á jovem, cortam-lhe os ca
belos que cobrem o rosto: terminou sua reclusao e vai casar-, 
se. A velha cercada pelos parentes e em prantos, é banhada 
coro água derramada de urna cuia. É a viúva de um dos mor 
tos homenageados na festa. Seu luto acaba hoje. E o espírito 
do marido já foi embora. 
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U m kalapalo e um waurá vio de casa em casa tocando a 
flauta dupla de bambu. 

A festa está terminada para os visitantes. As jovens reclu
sas agora levam-lhes peixes, biju e castanha de pequi. E eles já 
se preparam para partir. 

Os chefes reúnem-se para acertar a data do Kuarup dos 
kuikuro, em princípio programado para a próxima ter~a
feira , dia 4. Mas decidem adiá-lo porque os xavantes vao ao 
Leonardo dia 7 de setembro jogar futebol - e do jogo parti
ciparao muitos lutadores. 

Afukaká resolve: os kuikuro sairao para pescar dia 2 e 
ficarao lá até dia 6; descansarao no dia 7 e no dia 8 mandarao 
seu pareat aos waurá, os que moram mais longe; no dia 9, 
pareat para as outras aldeias. Os convidados deverao chegar a 
aldeia kuikuro dia 10 e o Kuarup será dia 11. 

Dá certo desanimo. Isso quer dizer que teremos de ficar 
mais duas semanas entre os kuikuro, esperando. 

Tento conseguir com Samuel um aviao da FUNAI que 
nos leve agora aos txukarramae e kren-akroro. Poderíamos 
ficar uns cinco dias em cada aldeia e voltar a tempo para o 
Kuarup. Perderíamos a pescarla, mas terminaríamos o traba
lho antes, com tempo para o Toninho voltar a seu emprego até 
dia 20. 

Samuel acha difícil. Ainda estes dias chegou rádio avi
sando que a quota de combustível deste ano no Xingu está 
esgotada. 

É urna afli~ao. 
Decidimos, Lula e eu, ir até o Leonardo, ver se pelo rádio 

conseguimos alguma coisa. Zé Carmo já está lá. 
Ás 11 horas, sol quentíssimo, pé na trilha, coma carga as 

costas. Ás 12h15 estamos no "porto". Desenterramos as pa
nelas e partimos imediatamente. 

Ás 13h30 estamos no Leonardo para um banho e o al
mo~o com o qual Zé Carmo nos espera na casa da Carla. 

Á tarde, Samuel confirma: é impossível conseguir o aviao. 
Poderíamos até tentar alugar um - sairia mais barato que o 
tempo que vamos gastar esperando nos kuikuro - , mas pro
ponho a equipe deixar de lado essa idéia. Mesmo que conse
guíssemos, na melhor das hipóteses sainamos daqui na quin
ta, dia 30, e teríamos de estar de volta dia 9 de manha, no 
máximo, para nio perder a parte mais importante do Kuarup 
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(mesmo assim, deixaríamos de gravar a pescarla). Portanto, 
teríamos só oito dias para trabalhar com os txukarramae e 
kren-akroro. Seria corrido demais e prejudicaria um trabalho 
que nos tem custad~ tanto. 

Lula e Zé Carmo concordam. O problema .será o prazo do 
Toninho. O jeito será, na volta dos kuikuro, ele mandar um 
rádio pedindo para ficar mais uns dez dias. Se conseguir, 
bem. Se nao, ele volta e nós seguiremos, improvisando. a ope
ra~ao de VT. Ou pediremos que venha outro operador. Mas 
até o dia 13 nao pensaremos mais nisso. 

. ' 

,_ 
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Quarta-feira, 29 de agosto 

Logo de manha voltamos de barco a aldeia kuikuro. No 
caminho encontramos parte do pessoal que foi ao K uarup, 
voltando de canoa. Damos carona a mullieres e crian~as. 

Ao meio dia estamos no "porto" para a caminhada até a 
aldeia. 

Encontramos Toninho jururu, queilando-se da solida.o 
dos últimos dias. 

O clima na aldeia está pesado. Tikiri continua tentando 
fugir para o mato. 

No fim do dia, lá está ele, correndo de casa em casa, 
bra~os abertos, olhos fechados. Que canseira! Que traba
lheira! Que sofrimento! 

Pouco depois, a mesma mullier que ouvimos gritar em 
nossa primeira noite aqui com~a a chorar, em altos brados. E 
vai subindo o tom. 

Mais tarde, seu pai junta-se a ela e lan~a impreca~oos 
ao vento, queixando-se da vida e de tudo. 

Apesar disso, cansado, depois de urna sopa de macarra.o, 
durmo o mellior sono desde que estou aqui. 

Quinta-f eira, 30 de agosto 

Logo cedo, os kuikuro vao· a mata cortar lenha - pin
daíba - para as fogueiras do pessoal que virá ao Kuarup. 
U ma caminhada de uns tres quilometros. 

Na volta, deixam os troncos de pindaíba escorados na 
Casa dos Homens, que já está em mau estado e amea~a de
sabar. 

Afukaká, dono do Kuarup, traz água e mingau para o 
pessoal, que está cansado. 

Depois, vamos a casa de Narro gravar com Jakalo e suas 
duas mulheres urna entrevista engra~adíssima. Jakalo aparece 
todo pintado e enfeitado e senta-se num banquinho entre as 
duas, ambas vestidas, e cercado pelas filhas. 

Ele explica que antes destas duas casou-se mais duas ve
zes, mas nao deu certo. De urna ele nao gostava, da outra o 
pai nao gostava. Agora, acha que está tudo bem. Garante que 
nao há mais problema de ciúme entre elas, porque "já aman
sou a primeira" e só namora com urna, na rede, quando a 
outra está longe, no mato. 

Pela segunda esposa, teve de pagar um colar de caramujo 
ao primeiro marido dela, do qual estava separada. 

J akalo confessa que as vezes apanha de urna das mullie
res, quando alguém conta que o viu namorando com urna ter
ceira. Mas jura que nao bate nas esposas e que nao quer urna 
terceira. Reve•a também que o pai, Narro, era muito ciu
mento e batía muito na mullier. Quem diria! 
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Narro manda Jakalo dizer que podemos trazer gerador 
para perto da aldeia. Ele, o filho e Tikiri estao com vergonha 
por nos obrigar a levá-lo para longe e por impedir a aldeia de 
ver as gravacües. Diz que Tikiri nao se perturba mais com o 
gerador. 

Procuro Narro e digo que nao há razao para vergonha. O 
gerador pode ficar onde está, o pessoal pode perfeitamente 
andar um quilometro e meio para ver as gravacües, se estiver 
interessado. Só traremos o gerador quando ele tiver mesmo 
certeza de que nao prejudicará o Tikiri - e nao por estar com 
vergonha. 

Só na véspera do K uarup é que teremos de traze-lo de 
qualquer modo~ ainda que tenhamos de colocá-lo num bu
raco aberto no chao, para reduzir o barulho -, pois preci
saremos fazer gravacües notumas, como equipamento de luz 
ligado ao gerador (as baterías nao agüentariam). 

A tarde gravamos urna das mullieres de Afukaká sendo 
''arranhada'' por Jakalo. 

Quando meninas, só arranham as nádegas, para enrijece
las e faze-las crescer. Quando mulheres, tal como os homens, 
arranham-se para tirar o cansaco. 

Jakalo explica que o arranhador de mulheres - o mesmo 
pedaco de cuia com dentes do peixe-cachorra fixados - nao 
pode ser usado por homens, "para nao misturar o sangue". 

Tento esmiucar o assunto, pois fica evidente que o~ ho
mens tem muito medo do sangue das mullieres. Elas nao po
dem cozinhar durante a menstruacao. Os lutadores fogem das 
casas em que há mulheres menstruadas, para nao serem der
rotados (como testemunhamos no Kuarup dos kalapalo). Mas 
Jakalo foge do assunto. Diz que é só porque "os sangues sao 
diferentes". 

No fim da tarde, Jakalo vem pedir para mostrar no moni
tor de TV o que gravamos com ele. Para isso, ou exibimos lá 
onde está o gerador, ou trazemos o gerador para cá. P~o que 
decida com Narro. 
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Enquanto ele decide, saio pela trilha da mata para ver o 
poente e ouvir a 9~ Sinfonía de Beethoven no toca-fitas. Com 
saudade de casa, fico um pouco melancólico, mas é bonito. 
Principalmente a co~bin~ao do piano com o canto dos grilos 
e os últimos pios dos pássaros. 

Narro autoriza e o gerador volta a aldeia. O pessoal se 
alegra e logo toda a aldeia está diante da TV. Mas Tikiri con
tinua mal, corre de olhos fechados pelo terreiro já quase es
curo, entra de casa em casa, sempre seguro pelo braco por um 
primo dedicadíssimo. 

A mulher que grita tambéin está mal, chora muito, la
menta-se. Segundo Tabata, há algum tempo ela abandonou ó 
mari~o e, com o filho pequeno, foi morar na casa do pai. 
Depo1s arrependeu-se, passou a ter "sonhos ruins" mas o ex-
~arido nao a quer de volta. ' 

Enquanto o pessoal ~e a TV, ando pelo terreiro ouvindo a 
f~ta da 9:. No ~éu, um crescente perfeito e a estrela vesper
tina. Ma.1s abaixo, o vermelho intenso do poente, recortado 
pelo perfil das casas. Dá vontade de fazer hai-kais, algo assim 
que falasse em poente vermelho, crescente e Vésper - e Bee-
thoven subindo. · 

O "cineminha" nao vai muito longe. Para tristeza do pes- . 
soal, que se divertía muito, Narro pede para desligar o ge
rador. 



Sexta-feira, 31 de agosto 

Visito Narro e Tikiri. Lula e Toninho foram gravar cenas 
de crian~as brincando. , , , . 

Narro parece triste. Diz que ontem o mama e (espmto) 
que roubou a alma de Tikiri chamou-o de novo para o mato. 
A familia resolveu deixá-lo ir, só acompanhou. No mato., o 
mama 'é disse que ia embora e depois voltaria. V ?ltou.de n?1te. 

Agora, estao todos preocupados porque do1s paJés ~1s~~
ram que já sabem quais sao as ervas capazes de curar Til?ri, 
mas a familia nao tem mais presentes para pagá-l~s. Tenam 
de · ser presentes valiosos, como colares de caramujos, tesou-

ras, etc. . d . 
Digo que 0 pai de Tikiri pode dar o cinto e caramujos 

que lhe comprei e ele ainda nao entregou. E vou buscar urna 
tesourinha. . 

Narro dizque nao aceitam o cinto. E que a tesourlll:ha 
nao serve, porque o pajé nao lhe darla valor (nao exphca 
por que). . 

Insisto em que de o cinto. E fique com a tesourinha, para 
presenteá-la ou nao. 

. Segundo Pedro Agostinho, autor de Kuarup, mito e ri
tual no Alto Xingu - um livro que o Samuel me emprestou 
_ quando morre urna pessoa~ aqui, o pajé canta no enterro 
pa~a "despedir" a alma. Se nao o fizer, ela fica na casa, anda, 
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mexe nas coisas e é sentida pelos vivos como um vento (para os 
povos daqui, a alma mora nos olhos da pessoa; depois da 
morte, ainda tem ossos, mas. é invisível). 

Com o trabalho do pajé, a alma dá urna volta e regressa a 
casa, onde dorme. Os moradores ficam todos juntos, com 
medo. 

Alguns dias depois, o pajé repete o trabalho. A alma dá 
urna volta maior e já dorme fora de casa. E assim ficará, ao 
relento, até o primeiro eclipse da Lua. Quem sair a noite cor
rerá o risco de encontrá-la (principalmente o conjuge ou pa
rente próximo), cair e ser levado ao céu como morto. 

Com o eclipse, a alma sobe num torvelinho de vento, le
vantando poeira, até a porta da Via Láctea; e por esse cami
nho irá até o céu. Antes de alcan~ar o buraco que dá acesso ao 
céu, a oeste, terá de passar por várias provas: escapar de ca
tanguejo, que aperta a alma e. a mata; do sapo, que a come; 
do sapé, que, se pisado, a fará morrer; dos espinhos de urna 
palmeira; e dos passarinhos bravos do céu. É para lutar com 
eles que o morto leva o cocar protetor e as flechas ou o fuso. 

Os passarinhos bravos tentam capturar a alma e levá-la 
ao dono do céu, o urubu".'rei de duas cab~as, e ao chefe dos 
pássaros, a harpia gigantesca (gaviao real). Ambos comem 
almas. 

Os que passam pelas provas ingressam no céu, na aldeia 
dos antepassados de todas as na~C>es do Alto Xingu. Os que 
nao passam, desaparecem para sempre. 

· No céu, as almas ficam de cabe~a para baixo e nao mor
rem mais. 

Se os vivos sonham com urna alma, é porque ela está no 
céu. Se nao sonham, é porque foi devorada ou morreu numa 
das provas. 

No céu, tudo é limpo, sem mato e as almas dan~am o 
tempo todo (por isso os enfeites e pintura do morto). Ninguém 
nasce, morre ou tem rela~C>es sexuais. Mas a cada eclipse há 
nova luta com os passarinhos. 

Quando há eclipse e a alma ainda está na terra, chama-se 
o pajé, que reza e fuma enquanto os parentes dan~am, fazem 
barulho e mandam a alma para o céu. É momento de perigo 
para os conjuges e parentes, pois a alma poderla levá-los para 
cortar o sapé e matar os bichos (só nao podem matar o dono 
do céu, porque o firmamento desabaria). 
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Passado o eclipse, passa o perigo. Resta o luto, que proíbe 
aos parentes pintar-se, lutar e pronunciar o nome do mort~. 
Terminado o luto, pode ser dito, mas as escondi~as. Sao ma1s 
comuns as referencias indiretas ("a mae ou o 1rmao de fu
lano", etc.) ou nome fictício. O nome verdadeiro só volta a ser 
pronunciado as abertas quando é dado a um neto. 

Tikiri continua mal. E pelo meio-dia, está correndo pela 
aldeia. 

Os pajés vao ao mato. 
Enquanto isso, gravamos com Atafulo a história da cria

cao, o mito fundamental dos povos do Alto Xingu, a história 
de Mavutsini, a onca, o Sol, a Lua e seus descendentes. 

Narro nos traz urna bela corvina de presente. 
Depois, gravamos Afukaká e 'fabata tocando flautinhas 

de bambu, perfis destacados contra o Sol poente e o recorte 
das casas. 

Tentamos de novo mostrar ao pessoal o que foi gravado. 
Mas outra vez ternos de desligar o gerador. Tikiri está ten
tando fugir para a mata, corre seguro nos bracos pelo pai e 
pelo primo. 

A avó e Narro parecem desesperados. lmprecam aos 
céus, chora1n, clamam, bradam, perguntam que mal fizeram 
para ser castigados assim. 

Já a mulher que grita a noite está menos desesperada 
boje, grita pouco e baixo. 

Comemos só a corvina cozida em água e sal, biju e vamos 
dormir tristes. 

Sábado, 1? de setembro 

Estamos completando boje · quarenta dias de trabalbo de 
campo. Comecamos a ficar cansados. 

Afukaká vem bem cedo, antes das 6, avisar que está de 
partida para a lagoa Tafununo, onde come~a amanha a gran
de pescarla coletiva destinada a estocar peixe para os convi
dados do Kuarup. Ele, como "dono" da festa, vaina frente da 
canoa, com a familia, deixar tudo preparado. 

Nós seguiremos amanba cedo. O barco a motor do Leo
nardo <leve cbegar boje a tarde, se a combinacao for cu~
prida. 

De· manhi, vamos gravar as crian~as atravessando a se
qüencia de pinguelas sobre o atoleiro que nos martirizou no 
dia da cbegada. 

É urna festa. Meninas pequenas, de 4 e Sanos, atraves
sam as pinguelas correndo, sem a menor dificuldade, e ainda 
carregando no flanco irmaos menores - enquanto nós senti-
mos vertigens. . 

Na volta, passo na casa de Narro. Está cansado: ainda 
agora de manha, Tikiri pulou da rede, caiu, macbucou-se, 
mas ainda assim com~ou a correr. 

Narro diz que ontem Tikiri levou os pajés ao mato, ao 
lugar onde está o espírito que roubou sua alma. E o mama 'é 
mostrou como é sua danca. Hoje a tarde os pajés vao dan~á-la. 
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Narro repete que nós, brancos, nao ternos nada a ver com 
a doen~a: "É coisa de índio". 

Chegou a aldeia urna kuikuro que mora na aldeia iawa
lapiti e fala um pouco de portugues. Chama-se Kamirri. Pe~o 
para fazer urna entrevista com ela - até agora, nao há mu
lheres falando, só Tikuri, a mulher de Farato, balbuciando 
urnas poucas palavras. Mas Kamirri está "com vergonha". 

Vamos insistir. Zé Carmo, que é malandro e tem jeito 
para essas coisas, vai tentar convence-la. 

No fim da tarde, pajés e homeris mais velhos da aldeia 
reúnem-se <liante da Casa dos Homens e pintam-se. 

Por volta de 6 da tarde, um deles vai ao meio do terreiro e 
lan~a um grito. Os demais atendem ao chamado. Saem todos 
da aldeia, pela esquerda. E logo depois voltam cantando, com 
alguns meninos incorporados. 

Os que nao fizeram máscaras de palha de buriti colheram 
ramos de folhas e os colocam na cabe~a ou sobre o rosto. 

Formando um bloco compacto, alguns de mios ou bra
~os dados, entram no terreiro, vao até o centro do pátio e dali, 
marcando o ritmo com o pé direito, caminham para a casa de 
Narro. 

Lá, Tikiri, semidesfalecido e de olhos fechados, é colo
cado sentado num banquinho, perto da porta dianteira, sus
tentado pelo pai, que o segura pelo torso, por trás. 

Os homens cantam, o pajé fuma e lhe joga fuma~a sobre 
o rosto, outro tenta sugar o espírito que o atormenta. 

U m a um, os homens vao colocando no rega~o de Tikiri 
as máscaras e ramos que trouxeram. 

Está terminada a dan~a para o espírito do veado. 

Nosso barco chega, pilotado por Coronel - como sem
pre, mal-humorado. 

Mais a noite, os homens voltam a reunir-se <liante da 
Casa de Narro, já sem pintura, e com~m novo canto para o 
espírito, desta vez acompanhados por alguns meninos. 
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Depois, vao de porta em porta (fechadas) cantando a 
mesma música e fazendo grande alarido. ' 

Quando completara a volta da aldeia e chegam de novo a 
casa de Narro, mudam de cantoria. E come~am outra volta. 
E assim vao durante urnas duas horas. 

As 22, comemos macarrao com fantasia e vamos dormir. 
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Domingo, 2 de setembro 

Ás 6h30 estamos de pé, arrumando a tralha para a viagem 
até a lagoa Tafununo. Coma bagagem nas costas, seguimos 
um quilometro e pouco até a lagoa daqui, atravessamos de 
canoa e andamos mais sete quilometros até o "porto". 

O barco vai lotadíssimo: nós quatro da equipe, Coronel, 
Rui (que mora no Leonardo), Tabata, a mulher e dois filhos, 
Jakalo, um sobrinho, urna prima e os dois filhos dela, e mais a 
bagagem de todo mundo. E ainda Pitsá. Votei por mandá-lo 
de volta ao Leonardo ou deixá-lo aquí durante a pescarla -
estou cansado e irritado com ele - mas o Toninho foi contra. 
En tao, fica. Ou melhor, vai conosco. Ao todo, portan to, so
mos 15 no barco com motor de popa, incluidas as crian~_as. 

No caminho, subindo o Río Kuluene, com~amos a ultra
passar as canoas dos kuikuro que seguem para a pescarla. 
Ganhamos de um deles uma corvina para o alm~o. 

Em vários trechos, o rio está muito raso, cheio de pedras 
e galhos. O motor tem de ser desligado e o barco tocado com 
varej0es que Jakalo corta nas margens. 

A certa aitura, saímos do curso principal do Kuluene e 
entramos por um br~o. 

Ao meio-dia, depois de duas horas e meia de viagem, en
tramos na lagoa. e belissima e enorme, de águas muito claras 
e transparentes. 

Segundo os kuÍkuro, muito antigamente nao havia lagoa 

XINGU: UMA FLECHA NO CORÁ('ÁO 201 

aqui. Só mato. E urna pequena aldeia, onde vivia um kuikuro 
com sua mulher. 

Quando ela deu a luz e nao podía comer peixe, ele saiu 
para ca~ar. Entrou· pela mata debaixo de urna árvore muito 
grande, onde costumava ver muitos pássaros. 

Enquanto esperava, come~ou a ouvir na mata barulho de 
peixe na água. Estranhou e foi procurar, mas nao achou. 

De repente, ao olhar a grande árvore debaixo da qual se 
postara, viu que no interior dela corria água e nadavam mui
tos peixes. Maravilhado, ficou -a observar e descobriu, ao pé 
do tronco, urna pedra que escandia urna abertura. Afastou-a.e 
pode, entao, matar com sua flecha urna piaba. 

Levou o peixe para casa e contou tudo a mulher, mas 
pedindo que ela nao revelasse nada a ninguém. A mulher, no 

·en tanto, logo contou tu<!o ao irmao. 
Este irmao saiu imediatamente a procura da árvore e a 

encontrou. Quando removeu a ·pedra e atingiu com urna fle
chada urna bicuda (kuikuro quer dizer peixinho bicudo), esta 
subiu pelo tronco em alta velocidade, até o cimo da árvore. ~- . 
quando. chegou ali, a árvore explodiu e espalhou água por toda 
parte. 

A casa do índio que descobriu a árvore ficou sob as águas. 
Ele, a mulher e toda a familia morreram afogados. Menos o 
índio que flechara a bicuda; este, mergulhou para dentro do 
tronco e nadou sob a terra, até sair na lagoa da aldeia dos 
kalapalo; mergulhou de novo e saiu na lagoa dos kamaiurá; 
mergulhou de novo e saiu em outra lagoa, onde vive até boje. 
E foi assim que nasceram as Jagoas do Xingu. 

Na Tafununo, Tabata, Afukaká e suas familias tem duas 
casas (urna, ainda em meio de constru~ao) e planejam um dia 
mudar-se para ali definitivamente, para acabar com o conflito 
de lideran~as que divide os kuikuro entre eles e Narro - ~on
forme admite Tabata. 

Só há um obstáculo: o lugar, abundante em peixes e 
terras férteis, quase nao tem buriti, o que dificultarla a feitura 
de redes, cestos, esteiras, muita coisa. 

De qualquer forma, eles já costumam passar aquí longas 
temporadas. 
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Urna hora depois de entrar na Tafununo chegamos as 
casas. Fica, a de Afukaká, a uns 500 metros da água. A de 
Tabata, onde vamos ficar, uns 100 metros acima, a direita. 

Armamos as redes e vamos preparar a co~ina e um tu
cunaré que Tabata flechou. Preparo a corvina - que tem 
urna carne delicada, sem espinhas - cozida e o tucunaré mo
queado. Na hora de comer, descobre-se que nem Pitsá nem Zé 
Carmo trouxeram pratos e garfos. S6 vieram duas colheres. 

Improvisamos outras colheres com peda~os de pau, Ta
bata empresta algumas cuias e alm~amos também em duas 
tampas de panelas . . Para compensar, os peixes estavam deli
ciosos. 

O pessoal ainda vai esperar a chegada das outras canoas 
para come~ar a grande pescarla, amanha. Vao cercar um rio
zinho que desemboca na lagoa, bater timbó (que asfixia os 
peixes, por paralisia respirat6ria) e deixar que as crian~as fle
chem primeiro. obedecendo a tradi~ao. 

Hoje, os que já chegaram saem em canoas para pescar 
com flechas e anzóis. Voltam com uns SO tucunarés, que sao 
logo pos tos a moquear em jiraus de madeira. 

Nosso pessoal resolve ir ao outro lado da lagoa buscar 
mam0es na r~a do irmao de Jairo. Voltam carregados, ma
mües deliciosos, dulcíssimos. 

Empanturro-me de mamao, com saudade de meu pai, 
que gostava deles á.ssim, bem maduros, bem doces. 

E para completar vem Tabata com urna cuia cheia de 
caldo de cana. 

A mordomia aqui é alta. 

O por-do-sol na lagoa é um esplendor. Da pequena ele
va~ao onde fica a casa de Afukaká, ve-se a imensa bola ver
melha refletida tres, quatro, cinco vezes, dependendo do sua
ve movimento da água. 

E o Sol vai descendo, até esconder-se no horizonte, ora 
parecendo urna gravura japonesa, ora dando a ilusao de um 
imenso balao colorido que se afoga nas águas, com o silencio 
s6 cortado pelo pio de papagaios, periquitos e araras que 
fazem o último voo antes de dormir. 
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No caminho para cá, o pessoal já pescou mais de 200 
tucunarés, cachorras, piaus, acarás e pacus, postos a moquear 
nos jiraus armados do lado de fora d~ casa. 

Ali ficamos conversando, ao pé do fogo, até urnas oito e 
meia da noite. . 

Na volta a casa de Tabata, fazemos urna sopa de peixes e 
vamos dormir nas redes. 
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Segnnda-feira, 3 de setembro 

Acordamos com Afukaká avisando que já vao para a 
mata buscar timbó para a pescarla. 

Nao é preciso andar muito. U m quil8metro em campo 
aberto e uns 500 metros na mata - bem onde as oncas urra
ram ontem a noite, segundo Tabata - e o pessoal já encontra 
o prlmeiro cipó. Tres homens dependuram-se nele e o trazem 
ao chao, onde é cortado em pedacos de meio metro, enfeixado 
e amarrado com embirá de pindaíba. 

Com mais um ou dois cipós, esta.o prontos os seis feixes 
, . 

necessar1os. 
Tabata explica que o veneno do timbó, espalhado na 

água, asfixia os peixes e permite que eles sejam flechados sem 
dificuldades pelos meninos e adolescentes "que ainda nao ti
veram relacao com mulher". Se os homens feitos os flechas
sem, "passariam mal". 

Segundo a lenda kuikuro, antigamente nao havia timbó. 
U m dia, um índio foi pescar mas se distraiu e foi morto por 
urna bicuda que lhe varou as costas. 

Mavutsini, o herói transformador dos povos do·Alto Xin
gu, pegou entao o osso da canela do índio morto e com ele fez 
o timbó, para que os homens também matassem os peixes. E 
de seus tendoos fez outra planta com a qual se constroem ar
madilhas para peixes. O peixe mata o homem, o homem 
transforma-se em timbó, o timbó mata o peixe. 
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A prlmeira pescaria com rede, armada durante a noite 
no lugar onde deságua na Tafununo um córrego, nao rendeu 
muito: tres trairoos de seis ou sete quilos cada, alguns tucu
narés e um pintado de uns cinco quilos. Este último nos é 
dado de presente para o alm~o. 

A primeira pescarla com timbó, de manha, é feita numa 
lagoa a uns 300 metros da Tafununo, dessas que se fo_rmam 
na estaca.o das chuvas e onde os peixes costumam desovar. 

Os kuikuro fecham com redes, ramos secos e folhas as 
saídas da lagoa. O pajé "reza" o timbó: deposita um feixe 
sobre urna forquilha fincada no meio da lagoa e comeca a 
bater nos cipos com um pau de · um metro. De tempos em 
tempos mergulha o feixe na água e dei.xa que o veneno se es
palhe em cículos de espuma. 

Outros kuikuro levamos demais cinco feixes para outros 
pontos da lagoa e procedem da mesma forma que o pajé. 

U ma meia hora mais tarde alguns peixes comecam a 
tentar pular as redes. ~o sinal para meninos e adolescentes, 
que passam a flechá-los. Aos poucos, acumulam-se os tucu
narés, pacuzinhos, voadeiras, bicudas, matrinchas e acarás. 

Numa das canoas, Tabata ensina seu filho Maricá, de 4 
ou 5 anos, a flechar peixes. Sua paciencia é quase infinita. 
Maricá erra urna, duas, cinco, vinte, trlnta vezes e Tabata 
nao se impacienta. Recolhe a flecha e espera que ele tente de 
novo. E morre de rlr a cada flechada sem direcao. Só depois 
de mais de urna hora de tentativas, com os peixes semipara
lisados, já ao alcance da mao, é que Maricá comeca a acertar. 

A gravacao destaparte da pescarla nao é fácil. Ternos de 
colocar o equipamento em urna canoa e caminhar por dentro 
da água empurrando-a, com todo o cuidado, enfiado na lama 
até acima dos joelhos. Tiramos até urnas fotos para pedir 
aumento de salário. 

Depois, precisamos equilibrar-nos em cima de folhas de 
palmeiras ressequidas numa ilhota de lama - únicos pontos 
que nos permitem ficar por alguns minutos com os pés fora do 
barro. Mas nao muitos minutos. ~ preciso mudar de lugar a 
toda hora, pois as folhas de palmeiras 'comecam a ceder. E o 
sol esquentando. 

Por volta de duas da tarde, voltamos, embora o pessoal 
continue flechando. O sol está fortíssimo, insuportável. 

Preparamos o pintado cozido em água e sal, urna parte, 
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e moqueada, outra. Está 6timo, assim sem mais nada, ne
nhum acompanhamento. 

Terminado o alm~o, estou do lado de fora da casa ti
rando sementes de urna fatia de mama.o quando ou~o barulho 
de fogo forte, bem perlo. Enquanto tento descobrir ondeé -
temendo que seja na casa de Afukaká, onde está nosso equi
pamento -Jakalo chega gritando: "Tira suas máquinas de lá 
que pegou fogo na casa!'' 

Lula, Zé Carmo e Toninho saem em corrida desabalada. 
Largo o mama.o e corro também. Felizmente nao é na casa, é no 
mato, uns cem metros além. Mesmo assim, retiramos o equi
pamento. Nao ganhamos para o susto, pois todo mundo en
tendeu que o fogo era na casa. Ou será que o Jakalo gritou que 
era na casa s6 de. sacanagem? Malandro como é ... 

O pessoal continua a me gozar por causa de outra his
t6ria. 

Ontem, quando chegamos, fui limpar urna corvina do 
lado de fora da casa. E tive de tocar um cachorro escuro que 
tentava aproximar-se. 

Estranhei haver cachorro aqui. Tentei imaginar quem 
teria tido a pachorra de traze-lo de canoa. 

Quando comentei com os kuikuro, eles estranharam, 
disseram que nao há cachorro aquí. 

Agora, eles se dividem entre os que acham que sou ma
luco e vejo coisas, os que pensam que eu vi urna raposa e os 
que acreditam que era urna irara. Seja qual for o bicho, o 
bobo sou eu. 

Com a pescaria de boje, já esta.o cheios de peixes um jirau 
e meio de uns cinco metros de comprimento por um e meio de 

, largura cada, diante da casa de Afukaká. Além deles, outro 
jirau um pouco menor no rancho ao lado; e um quarto jirau, 
pequeno, na casa de Tabata. 

Dá urna imensa sensa~ao de paz ver a velha Kuluene, 
nua, peitos murchos, embalando-se lentamente na rede, ao 
lado do fogo que moqueia os peixes, olhos semicerrados -
sonhando com que? 
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Á noite, o pessoal coloca a rede em outro bra~o da lagoa. 
E amanha cedo os kuikuro adultos vao pescar com flechas. 

Picamos de prosa fiada junto ao fogo, em frente a casa de 
Afukaká. Conversas de sucuri, de on~as - elas voltaram a 
urrar ontem a noite, , diz Afukaká, que se diverte imitando 
~º1!1º a on~a f~z para atrair o mutum, o macaco, o jacu. Cada 
muta~ao termina com riso aberto. 

Ás 9 vamos dormir. Ninguém quer jantar, de tao can: 
sados e saciados pelo alm~o e pela sobremesa. Bastam urna 
fatia de mama.o e urna caneca de chá. 



Ter~·feira, 4 de setembro 

Antes das 7 já estamos a beira da lagoa, prontos para 
seguir até onde armaram a rede. 

Afukaká con ta a história de duas pedras ·que afloram bem 
perto da margem da lagoa. Segundo os kuikuro, muito anti
gamente vivia aqui u111 índio chamado Tamakavi. Todos os 
fins de tarde, ele se sentava com sua namorada, cada um 
numa pedra, para ver o mesmo por-de-sol magnífico que 
vimos ontem: urna imensa bola vermelha, recortada por fiapos 
de nuvens, que a fazem assemelhar-se ora a Saturno, ora a 
um balao colorido que mergulha lentamente nas águas pra
teadas da lagoa, até dourá-las e enrubescer o céu. 

Ninguém sabe por que, um dia Tamakavi foi assassinado 
por quatro outros índios, no tempo em que as na~ües do Alto 
Xingu ainda se guerreavam. . 

~ urna história triste. Mais triste ainda quando se lembra 
que Tamakavi acabou sendo nome de lojas do Sílvio Santos. É 
infelicidade demais para um homem só. 

A habilidade dos kuikuro com arcó e flecha na pescarla é 
extraordionária. Nem chegamos a ver o peixe debaixo d'água 
e eles já o flecharam, do alto da canoa. Ou debaixo d' água, os 
que pescam com máscara de mergulho. Estes, em lugar do 
arpao dos c~adores submarinos, levam arco e flecha meno
res, com esta presa ao arco por urna linha de náilon ou cor-
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dinha. E a disparam soba água, como se fosse arpao. A dife
ren~a está em que se trata de urna flecha de ferro. 

Tabata é um dos mais hábeis. Chega ao cúmulo, esta 
manha, de flechar um jaraqui a uns 25 ou 30 metros de dis
tancia, atirando a flecha no outro br~o da lagoa, pas
sando por cima de urna ilhota. Modestamente, ele diz que nao 
era tao difícil: "Tinha um cardume" ... 

As 10 horas já foram pegos muitos pintados de cinco a 
dez quilos, jaraquis, matrinchas, cachorras, tucunarés, piaus, 
pacuzinhos, acarás. 

Comemos ali mesmo no barranco, num jirau armado por 
Jakalo, alguns jaraquis moqueados. O jaraqui é muito sabo
roso, embora cheio de espinhas - e por isso algo desprezado 
pelos compradores de peixes na Amazonia. Também por isso, 
· é o mais barato de todQs, urna ben~ao para os pobres dessa 
área. Lembro com saudade os jaraquis fritos do botequim 
"Galo Preto", perto da Escadaria dos Remédios, em Manaus. 

Por volta de 13 horas, já foram recolhidos uns vinte pin
tados, meia dúzia de trairües de 10 a 20 quilos cada, dezenas 
de tucunarés, piaus e jaraquis. O pessoal resolve ir embora, 
pois a rede armada durante a noite subiu e já nao há peixes 
presos nesta área. 

Na chegada ao "porto", um quadro surpreendente: dois 
meninos, de 11 e 7 anos, mais ou menos, enfiam num pau 
todos os trair0es, quase 100 quilos de peso, e os carregam 
tranqüilamente até a casa de Afukaká. E a mulher dele enche 
urna hacia de pintados - uns 60 a 70 quilos - e vai toda 
lampeira, balan~ando sua barriga de grávida, diante do nosso 
espanto. 

No barco, enquanto voltávamos a praia, Jakalo, olhando 
nos olhos, disse: - Nós vamos sentir falta quando voces for 
embora. Branco é muito diferente, mas nós gosta de voces. 

Talvez embara~ado pela própria candura, ele muda o 
rumo. Com um brilho malicioso nos olhos, ácrescenta: - Bran
co é mesmo muito diferente de índio. Mulher branca também. 

E, depois de urna pausa: - Eu sei. Eujá namorei mulher 
branca. Mulher branca grita muito, faz muitas coisas, pula 
muito ... 

- Índio faz quietinho, nio é? - pergunto. 
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Ele faz que nao ouve, mostra urna cicatriz na barriga, 
dois riscos na vertical, quase brancos na pele queimada de sol: 
- Isso aqui quem fez foi namorada minha, com a unha. 
Abriu a barriga. 

Pergunto se estava namorando outra e ela descobriu, ele 
confirma: - Mas para o meu mulher eu falei que machuquei 
na r~a. 

Ele ri muito e encerra o assunto, virando-se para a proa 
do barco. 

Numa conversa ao pé do fogo diante da casa de Afukaká, 
ele me convida a sentar em seu banquinho em forma de tatu. 
Recuso: - É bal;lCO de chefe - digo, brincando, e insistindo 
para que ele fique sentado. Ele me empurra suavemente e me 
faz sentar. 

Afukaká um dia será um chefe ainda maior. Já é chefe, 
como capitao de sua casa e descendente de um grande chefe, 
seu avo, que lhe deu o nome. E é chefe do terreiro kuikuro. 
Mas ainda está aprendendo as "palavras de cacique" com seu 
sogro, Atafulo, também chefe, e um dia será chefe ainda 
maior, talvez na nova aldeia que ele e Tabata pretendem fun-
dar aqui. 

No sistema social do Alto Xingu, cada capitao é o "chefe" 
de urna casa, consultado e ouvido sempre que há dúvidas ou 
divergencias. Ele representa a experiencia, a tradi~ao. Diz 
como seu povo sempre viveu, as fun~ües de cada um, como 
cada coisa deve ser para que possam continuar vivendo bem. 

Os assuntos que extrapolam o ambito de urna casa exi
gem que se ou~am todos os capitaes da aldeia, geralmente nas 
reuniües de fim de tarde diante da Casa dos Homens, e das 
quais participam também, além dos capitaes, os pajés e ou-
tros homens de prestígio. 

Os capitaes se consideram irmaos e esse status se trans
mite hereditariamente, por via paterna e materna, mais a pri
meira. Homens e mullieres que descendam em linha direta de 
um capitao tem direito a funerais especiais e K uarup em sua 

, . 
memona. 

Como só os capities tem direito aos banquinhos em for
ma de animais, seu título é de "dono do banco". Nos cerimo-
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niais, só eles se sentam no banco. Os outros homens ficam de 
pé. As mulheres sentam-se no chao. 

Mullieres da família de capitaes usam, em algumas al
deias, tres tr~os paralelos pintados na face externa dos bra
cos e as vezes tres tra~os nos pulsos. Os homens, nao·. As vezes 
usam bra~adeiras de pele de on~a pintada. 

Rui, que mora no Leonardo e veio a esta pescarla convi
dado pelos kuikuro, afinal perde a timidez e puxa papo. Por 
ele, fico sabendo - de fato, é novidade absoluta - que o 
pessoal do Alto Xingu decidira riao permitir a nossa vinda. E 
foi surpreendido com a nossa chegada. - Eles tinham pedido 
para voces virem conversar, antes - explica o Rui. - Foi 
urna surpresa quando· voces chegaram com o equipamento -
(algumas semanas antes da nossa vinda, de fato, o pessoal da 
FUNAI pedira que eu viajasse sozinho até o Xingu para expli
car o que queríamos fazer; depois, essa viagem prévia foi con
siderada desnecessária; nao sei de quem foi a decisao). 

Mas entao por que nos deixaram trabalhar? - per-
gunto. 

É porque o sistema deles nao permite negar, se um 
visitante está pedindo. O Aritana me explicou isso - res
ponde o Rui. 
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Quarta-feira, 5 de setembro 

Antes das 7 da manha já estamos no "porto" da Tafu
nuno. Vamos deixar Jakalo no "porto" kuikuro e seguir para 
o Leonardo onde tentaremos (se já houver sido consertado ' . 
algum dos quatro rádios do posto) conseguir urna autonza.;ao 
do emprego do Toninho para que ele fique mais dez dias. Ten
taremos também conseguir·com a FUNAI um voo que nos leve 
a aldeia dos txukarramae dia 12 ou 13, para ganhar tempo 
(pelo rio, a viagem pode durar até dois dias). 

A lagoa ainda está coberta de névoa quando partimos. 
Como barco mais leve, em meia hora atravessamos a lagoa e 
entramos no bra.;o que a liga ao Kuluene. E com duas horas 
de viagem estamos chegando ao "porto" kuikuro - s6 a 
equipe e Jakalo. 

Mas a menos de um quilometro do "porto" o motor do 
barco quebra: - É o eixo - diz o Coronel. Nao tem conserto. 
S6 mandando para Sao Paulo. 

O jeito é voltar a aldeia kuikuro, carregando a bagagem. 
As 11h30 estamos lá, sob sol fortí~simo e mais urna vez 

equilibrando-nos nas frágeis canoas, na travessia da lagoa. 
A única novidade é que a Casa dos Homens nao resistiu 

ao peso da pindaiba destinada a lenha, que escoraram nela, e 
desabou - o teto e a parte fronteira. 

Coronel vai a pé para o Leonardo, em companhia do 
Pitsá. Se tudo correr bem, chegará no comeco da noite e vol
tará amanha com outro barco. Aí decidiremos se ainda vamos 
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lá ~u nao (mandamos bilhete pedindo providencias pelo rádio 
quanto a licenca do Toninho e o voo). 

Se acontecer o previsto, o pessoal que foi pescar e ainda 
ficou na Tafununo·chegará amanha e descansará sexta-feira. 
No sábado, sairá o pareat para a aldeia waurá. No domingo, 
pareat para as demais convidadas. Segunda chegam os convi
dados, no fim do dia. Terca será a parte final da festa .. Quar
ta, a fu.racao de orelhas dos meninos. E nessa mesma quarta 
partiremos. 

Toninho já está triste, coni banzo. Diz que se sentiu mui-
to sozinho aqui, s6 ele e o Pitsá. · 

Narro vem visitar-nos e diz que o neto nao melhorou estes 
días. Continua correndo todo comeco de tarde e comeco de 
noite. . 

Lula conta que Narro lhe perguntou se a religiao católica 
nao tem remédio para curar Tikiri. Quer que a FUNAI mande 
ll:m padre, "mande o papa" rezar Tikiri. 

Lula ten ta convence-lo · a deixar Tikíri sair de casa, ba
nhar-se na lagoa, ir a roea, gastar energia - e nao ficar o dia 
todo dentro de casa ouvindo as pessoas dizer que ele é doente. 
. - Ele é bom, sabe das coisas - diz o Lula. - Hoje, eu 

v1: ele pegou a flautinha de quatro flechas, ficou s6 com urna 
flecha, deu as outras ao pai e irmaos e ficaram tocando juntos, 
urna nota cada um, e era Tikiri quem dizia se estava afinado 
ou nao. 

Pede minha opiníao sobre ele. Digo que há doís cami
~hos, pelo menos. Um, é ver a coisa toda no campo dos espí
ntos, e nesse caso o que há a ser feíto é mesmo o que já está 
s~~do. !eí~o - pajela?ca~ e paciencia. Outro, é ver pelo angulo 
ps1qu1atnco. Um ps1qu1atra talvez pensasse que Tikiri já es
tava em reclusao há mais de ano quando comecou a ter pro
blemas. Os pr6prios indios sabem que a reclusao prolongada 
pode. gerar problemas: volta e meía um deles vai para a Escala 
Pauhsta de Medicina, com paralisia nas pernas ou outros pro
blemas. Criarla problemas mentais também? Ou poderla ser 
algo organico, pois o pai de Tikiri já teve isso tios também? . ' . 

o c?rioso é que ele quer correr - ou para o mato, ou, se 
nao o de1x:am, no terreiro da aldeia, entrando de casa em casa. 



\ 

214 WASHINGTON NOV AES 

pelo menos duas vezes ao dia. Parece urna forma de "sair" e . . 
consumir energta. 

Talvez um psiquiatra perguntasse se ele nao sente neces
sidade, quando a reclusa.o fica insuportável, de inconsciente
mente encontrar outro ritual, mais forte que ela, para que
brá-la. Porque só outro ritual poderia sobrepor-se ao ritual da 
reclusao e fazer cessar este; caso contrário, a pessoa que que
brasse um ritual milenar como este, pelo qual todo adolescente 
passa, se sentirla um marginal, um excluído da sociedade. 
Nesse caso, só mesmo um espírito poderla chamar o possuído 
para fora de casa e mandar que ele corra para o mato buscar 
sua alma roubada. Mandar que saia. O espírito faz parte da
quele mundo; atende-lo nao implica exclusao, marginalidade. 

Pode ser que seja por aí. Mas nao tem importancia - a 
nao ser que Tikiri seja mandado para fora do Xingu para ser 
tratado.Forado seu mundo, outro caminho é possível. Den
tro dele, nao. Seria urna violencia cultural e pessoal questio
nar os caminhos milenares dessa cultura. E, além do mais, 
quem tem autoridade para por em dúvida a visa.o dos kui
kuro? Quem pode afirmar que se trata de fantasia? 

Em outras aldeias, dizem-nos que nao há casos conheci
dos de homossexualismo entre índios. Aqui entre os kuikuro 
menciona-se um caso, meio a boca pequena, mas "acontecido 
em outra aldeia". Era um índio que se dizia mulher, usava o 
uluri - o cinto das mulheres -, carregava urna boneca de 
palha como se fosse filha e a "amamentava". Todo mes, dizia 
que estava "com sangue" e deixava de cozinhar por tres dias. 

Acabou arranjando um marido. 

No fim do dia, saio para urna caminhada na trilha que 
leva ao Rio Buriti - na esperanca de ficar sozinho por urna 
meia hora. 

Mal caminho cem metros, ou~o passos de crianca atrás e 
urna vozinha gritando "Timó, Timó, hum, hum, hum" -
urna onomatopéia que faco com as criancas para imitar o som 
das flautas longas (Timó é o nome de um menino kuikuro; 
dependendo de quem esteja, uso o nome de um ou outro me
nino). 
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É Lapanhó, um indiozinho de uns dez anos, peito estu
fado e voz grossa, rouca. A mae morreu, o pai foi-se embora 
da aldeia, casar-se com outra, e ele é criado pelo avo. 

Pergunto se vai a r~a, ele diz que sim; pergunto se vai 
apanhar mandioca, ele confirma. Entao, pego o caminho de 
baixo, onde nao há r~as, para que ele siga pelo outro e me 
deixe sozinho. 

Nao adianta. Ele vem atrás. Digo-lhe que quero ficar so
zinho, ele parece concordar, mas continua atrás de mim. . 

Sigo mais um pouco e retomo. Ele também retoma. Pe~o 
de novo que me deixe só, ele dizque sim, mas nao vai. . 

Quando estou lamentando por dentro a impossibilidade 
de ficar só, sinto que ele coloca de mansinho alguma coisa em 
minha mao: é urna mangaba madura, raríssima neste tempo e 
·muito disputada pelas <;~ancas. 

Digo a ele que fique com ela, mas já estou rendido: "V oce 
ganhou" - admito. E volto a aldeia, de mao dada com ele. 

Na chegada, dou-lhe de presente urna de minhas camise
tas e peco que fique quieto, nao conte aos outros meninos que 
Il:ªº tenho camisetas para esse bando de crian~as. Ele di~ que 
stm. 

Dez minutos mais tarde, quando de~o para o banho na 
~agoa, ~le vem de maos dadas com outro menino, seu amigo 
1nseparavel e segura na minha mao. Sorrio ainda tocado e 

· ele dispara na hucha, com o sorriso mais des~arado: - Ca~i
seta para Hari? - E aponta o amigo. 



Quinta-feira, 6 de setembro 

Afinal conseguimos que Kamirri, a kuikuro residente na 
aldeia iawaiapiti e recém-chegada~ nos de entrevista. Mas fica 
muito tímida, envergonhada. 

Kamirri achaque ~ulher no Xingu trabalha muito, mais 
que os homens, mas nao pensa que os home!1s deve~sem tra
balhar mais e ajudar as mulheres ( ela nao dtz, mas 1sso que
brarla as regras milenares de divisao do trabalho). 

Acha que, assim como o homem pode !er mais de urna 
mulher, a mulher pode ter mais de um marido. Que as mu
lheres casadas também podem namorar, como os homens. Mas 
confirma que, quando um ou_ outra descobrem, o espanca-
mento é certo. 

Mulher- diz Kamirri-~:ao gosta que o marido se case 
com urna segunda, "tem ciúme" - mas aceita. 

No comeco da tarde chega o pessoal da pescarla - Afu
kaká, Tabata, Faifua e familia, primos, etc. 

O pebte é colocado a moquear em duas casa~. E Afuk~ká 
ainda recebe mais duas peneiras grandes, che1as de peixes 
apanhados por pessoas que ficaram na aldeia. Como "dono 
do morto", ele é que vai distribuir comida na festa do Kuarup 
aos convidados. 

Imediatamente, Afukaká leva para o centro do terreiro 
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vários caldeirües com mingau de mandioca, com os quais 
"paga" os pescadores. 

Desde manha, os tocadores de flauta dupla (ta'na) -
dois bambus grossos, um mais longo que o outro - vao de 
casa em casa com sua música, acompanhada pelas batidas rit
madas como pé direito. Urna vez comecada, essa música tem 
de seguir obrigatoriamente pelo resto do dia, e eventualmente 
acompanhada por mulheres que pintam o rosto e os flancos e 
colocam um rabicho de palha no cinto. 

Hoje, eta só vai parar quando terminar também a dan~a 
preparatória do K uarup, no fim do dia. 

Já está decidido que na próxima madrugada sairá· opa-
. reat para a aldeia waurá, a mais distante. No sábado, irá ou
tro aos kamaiurá e iawalapitL Os mehinaco talvez nao ve
nham porque continua o surto de gripe e catapora por lá. Dos 
matipu, aweti, trumai, ninguém fata. 

A excitacao na aldeia cresce com a aproximacao da festa. 
Isso é visível. 

No fim da tarde, repete-se a danca preparatória e, em 
seguida, a dan~a do ritual de furacao de orelhas dos meninos. 
Tikiri, que deveria furar as orelhas este ano e dan~ar no K ua
rup, nao aparece. 

Pouco mais tarde, quando mostramos a aldeia as cenas 
da pescarla e as gravadas boje, Tikiri surge correndo no ter
reiro, o rosto pálido, olhos fechados, bra~os abertos. Tentam 
conte-lo, ele foge, afinal é derrubado e levado para casa. Dali 
a pouco, está de volta. 

Narro, que assiste a exibicao das fitas gravadas (ele que
ria ver a entrevista que fizemos com ele, sobre Tikiri e sobre a 
mudanca dos kuikuro para estas terras), retira-se. 

E com as fitas ainda sendo exibidas na TV, comeca outra 
danca de porta em porta, para o espírito do veado. 

O vento sopra forte, as nuvens cobrem a Lua quase cheia, 
mas a mesma ventania que traz a ameaca de tempestade 
leva-a para mais além. Fica só a Lua 'amarela no céu quase 
sem estrelas. 
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Sexta-felra, 7 de setembro 

O rádio dá conta dos preparativos do pessoal do Rio, Sao 
Paulo e Brasília para o longo feriado - a vigilancia nas estra
das, movimento de aviües e onibus, lugares onde já nao há 
vagas, etc. 

Aqui, a nao ser pela aproximacao do Kuarup, é um dia 
como qualquer outro. E essa movimentacao frenética lá longe 
parece apenas absurda. 

A urna da madrugada, partiu o pareat para os waurá. 
Pouco depois, as 2h45,. quando todos dormiam, irrompeu pela 
casa de Tabata, onde estamos, o grupo de cantadores, ho
µiens e mulheres, que se encarregam do ritual de preparacao 
da furacao de orelhas. 

Com a mesma batida ritmada do pé direito, acompa-
nham vários cantos quase monocórdios e vao de casa em casa, 
acordando C?S moradores. Dao a volta a toda a aldeia, entran
do de urna em urna, e recomecam tudo. E assim vao até que o 
dia clareie. 

Na verdade, esse ritual deveria estar sendo repetido todas 
as noites, desde o corte dos troncos. Só foi interrompido, se
gundo Narro, por causa dos problemas de Tikiri. Mas agora 
tem de recomecar' porque a festa está próxima. 

Nao dá para gravar as cenas, porque teríamos de acender 
luzes fortes e perturbaríamos ainda mais o pessoal da casa. 

Entao, ficamos nas redes, sendo acordados de meia em 
meia hora pelos cantadores. Distraio-me como urna crianca, 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA<;AO 219 

inventando, pelos sons que nao entendo, letras absurdas para 
os cantos: 

"Dona Isabé, é urna santa muié 
Que nos ajuda~ a pagá o alugué'''. 

E por aí afora. 
Quando o dia clareia, as 6 horas (na verdade 5 .horas 

porque o fuso horário aponta aqui urna hora menos' mas na~ 
acertamos os relógios), saímos para gravar, no lusc~-fusco 0 

grupo de cantadores. · ' 
Log~ depois, no centro do terreiro, comeca a preparacao 

dos pauz1nhos com os quais serao furadas as orelhas. E a 
danca das flautasjá está comecando . 
. _ Preparados os pauzinhos, soba orientacao de Narro, eles 
sao guardados envoltos em algodao. Os pais dos meninos que 
furarao as orelh~s pag~m o trabalho dos furadores com peixe 
moqueado e coztdo, btJU e perereba (mingau de mandioca). 
E todos comem. 

Como diz o Toninho, aqui tudo acaba em festa e comi-
lanca. . 

_Na segunda-feira, os meninos que furarem as orelhas tro
carao de ~º~.e. Perderao seus nomes de crianca e assumirao o 
nome def1n1t1vo, que perderao um dia se vierem a passá-lo 
para um neto. 

. Definitivo em termos. Porque se alguém decidir mudar 
de.nome, também poderá. Jakalo, por exemplo, dizque está 
enjoado do seu e vai mudar. 

_No fim da tarde, depois das dancas do Kuarup e da fu
r~cao de orel~as, chegam a aldeia os kalapalo que vao parti
cipar da festa incorporados aos kuikuro, porque urna das mu
lheres de Afukaká (a mae do menino morto) e a mae dela sao 
kalapalo. 

. Vieram uns 50, entre homens (pintados) mulheres e 
enancas. Recebidos por Afukaká e pelo parea; ofereceram 
~m cesto ~~ peixes,. receberam biju, mingau e odtros peixes e 

pagaram com dots colares de caramujo. 
Como a noite já caía, recolheram-se todos· a urna única 

casa, a de Uluti (Uluti é um dos raros índios calvos destas 
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bandas. E muito "pidao" - pede anzol, pilha, roupa, tudo. 
Na outra vez que vim ao Xingu e saí de barco com o diretor do 
parque, nós o encontramos na confluencia dos rios Tuatuari e 
Kuluene, sozinho numa canoa de casca de árvore, remando 
com um varejao. O diretor perguntou-lhe onde estava indo. E 
ele, muito sério e seco: "Pra Sao Paulo"). 

Alguns dos kalapalo levam para a casa de Afukaká pol
vilho e castanha de pequi. O polvilho será usado para fazer 
biju. A castanha será dada aos convidados - é urna tradicao 
doKuarup. 

Sábado, 8 de setembro 

. ~ 

Apesar da chuva forte que cai desde o comeco da noite de 
ontem, a movimentacao comecou bem cedo. 

O pareat que foi aos waurá voltou com a confirmacao da 
vinda deles amanha. E por volta de urna da madrugada saiu o 
pareat para as aldeias iawalapiti e kamaiurá. 

Ás 4, com a chuva caindo forte, entrou pela casa o mesmo 
grupo de cantadores da furacao de orelhas. Mal terminou este 
grupo sua série de cantos e partiu para casa de Afukaká, ao 
lado, entrou outro grupo, formado pelos kalapalo, que repetiu 
a série, em sua língua. 

E assim foram eles, até o dia clarear, um grupo girando 
de casa em casa pela direita, outro pela esquerda. 

Lula, que a tarde já fora pintado e enfeitado pelos kui
kuro e, pelado, participara das dancas, saiu para gravar os 
cantos e acabou de novo pelado e incorporado aos cantadores. 

Segundo Pedro Agostinho, que estudou o ritual do Kua
rup entre os kamaiurá, quando morre um "capitio", um ·mo
rerekwat ou descendente, homem ou mulher, seus paren tes 
consangüíneos mais próximos recebem um status temporário 
de "dono do morto" (unianoyat) - sio os pais, irmaos e fi
lhos. 

No diada morte, um grupo de homens que nao more na 
mesma casa pede ao "dono do morto" licenca para enterrá-lo. 
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Coma autorizacao, o "dono" assume pesados onus. Tem de 
pagar os sepultadores com objetos valiosos (colares, cintos de 
conchas, armas) e assumir vários outros encargos, que exigi
rao a ajuda de seus parentes mais próximos para serem cum
pridos. 

Obtida a licenca, os "enterradores" vao para o centro da 
aldeia e cavam sepultura, com um ou dois huracos. Se for 
um, o morto será enterrado de pé e atado em sua rede a urna 
espécie de escada. Se forem dois, será cavado um túnel li
gando os huracos pela base. Ali ficará o morto em sua rede, 
suspensa em dois pontos, na direcao oeste-leste (o morto deve 
contemplar o Sol nascente). O filho de Afukaká foi enterrado 
em dois huracos. 

Segundo a lenda, a mae de K wat e Y aí - Sol e Lua -
foi enterrada de pé . e amarrada a um poste de kamiúva, por 
ser capitao e feita dessa madeira por Mavutsini. 

Os mortos sepultados em dois bUracos descendem das 
mulheres de Kwat e Yaí, que antes foram casadas com um 
certo Savuru, afogado pelos gemeos e pelas ariranhas. Savuru 
foi enterrado em dois huracos. 

Enquanto parte dos enterradores prepara a cova, parte 
dedica-se a enfeitar o morto - que, se for mulher, será pin
tado por mulheres. Se for homem, os cabelos serao pintados 
com urucum. As órbitas, com fuligem. As macas do rosto, 
como angulo negro (tiwitiwi) característico dos habitantes do 
Alto Xingu. As costas, pintadas de vermelho até as coxas. 

Como enfeites, serao usados bracadeiras, cintos, joelhei
ras e perneiras, colares de caramujos e brincos - se for ho
mem. Os pajés terao no pulso esquerdo os fios de algodao que 
os caracterizam. 

As mulheres mortas sao enfeitadas com o uluri ( corn ra
bicho), colares de rnicangas e de discos ou placas de cara-. 
ffiUJOS. 

Os liomens levara.o nas maos seu arco e flechas ( quebra
das). As mulheres, o fuso e o uluri. O pajé leva os chocalhos, a 
esteirinha de esprerner mandioca (na qual guarda o tabaco e 
apetrechos mágicos) e colar de frutas aromáticas. 

Tudo isso, serve nao só para demonstrar amor ao morto, 
como para protege-lo. E ainda rnostra sua condicao social e 
seu status. 
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Enfeitado o morto, ele é coberto com esteirinhas e fe
chado na rede, que é entao costurada. 

Quatro pessoas levam a rede. O cantador segue atrás, 
chocalhando os guizos de castanha de pequi. 

O cortejo dá urna v9lta e rneia a parte central da casa, sai 
pelos fundos, entra a esquerda e retoma pela frente. Dá mais 
duas voltas e rneia dentro, sai pelo fundo, entra a direita e 
retorna pela frente. Mais urna volta dentro da casa e a8ora 
segue para o meio do terreiro. Lá, dá urna volta e meia a se
pultura e o rnorto é baixado, olhando para o nascente. O pajé 
canta para despedir sua alma. 

Baixado o morto, o cantador chama os enlutados, um a 
urn, para o banho que lhes é dado ali mesmo. Mais tarde, 
acende-se urna fogueirinha junto a cova, para alumiar o mor
to. E ali o cantador chora o resto do dia e o dia seguinte. 

Depois de alguns dí~fs, o enterrador principal organiza 
urna pescaría de tres días, ao fim da qual serve peixe a aldeia. 
Isto feito, os hornens se sentam em fila em seus bancos mais 
altos e as mullieres, em fila paralela, nos seus bancos mais 
rasos. Os .homens, a oeste; as mulheres, a leste. 

O enterrador é que os chama um a um para se sentar de 
costas para a Casa dos Homens e de frente para a sepultura. 

Em seguida, ele prepara urna mistura de água e folhas de 
makapari, enquanto comeca o canto e do\s enterradores cor
tam na nuca os cabelos dos parentes do morto. 

-Depois do quarto canto, as esposas dos enterradores la~ 
vamos "donos do morto" corn a mistura de água e folhas e os 
enterradores pintam-lhes os cabelos da mesma forma que pin
taram os cabelos do morto. Dao-lhes ainda urn cinto .de algo
dao e penas para colocar nas orelhas - de modo a distingui
los das outras pessoas. 

Os parentes do rnorto pagarn os enterradores corn penas 
de arara e harpia . 

Os viúvos sao lavados e pintados com urucum, mas ern 
casa. E tem o cabelo cortado - as viúvas, bem curto; e só 
poderao cortá-lo de novo quando tirarern o luto. 

Cortados os cabelos, os viúvos ficam presos e deitados 
certo tempo, chorando. 

Terminado o banho dos parentes, estes é que banham os 
enterradores, na Casa dos Homens, aparam-lhes os cabelos e 
colocam-lhes cintos, e penas nas orelhas. 
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Toninho observa, com razao, que estamos no Xingu há 
quase dois meses e nao vimos urna só briga de crianc;as. 

A regra, aqui, é o oposto: a solidariedade entre as cr~an
c;as. Elas dividem a comida que lhes damos, se.mpre, sejam 
quantas forem as crianc;as presentes e a quanbdade de co
mida. Irmas e irmaos mais velhos cuidam dos pequenos, car
regam-nos pendurados ao flanco. Adolescentes brincam com 
os miúdos, desenham no chao para eles, acodem quando cho
ram (o que é raro). 

E os pais, além de jamais bater ou gritar (acham covar
dia), permitem que as crianc;as fac;am pra~icamente tu~o, 
desde muito cedo: brincam com fogo e água a vontade, brm
cam com facas pontudas, sobem nas casas, vao as lagoas e rios 
sozinhas, entram nas canoas, saem com elas Uá vimos canoa 
no Xingu, caudaloso, só com crianc;as pequenas dentro, a 
mais velha de cinco anos, no máximo). A filha de Tabata, com 
um ano e pouco de idade, come peixe cozido sozinh~ - ~es
mo piau, terrivelmente espinhento - , sem que os pa1s os hm
pem antes. 

Nada é proibido. Ainda agora de manha, o filho de Ta
bata Maricá de uns quatro ou cinco anos, andava pela casa 
com 'urna re;ista de "sexo explícito" nas maos, muito lam
peiro, olhando as figuras - tal como viu o pai fazer, na rede 
(nao sei onde arranjou). E ninguém se importa nem dá aten
c;ao. 

O resultado é que aí pelos sete anos qualquer crianc;a 
nada e rema muito bem, acende fogo e assa seu peixe, anda 
pelo mato, conhece frutas, raízes e árvores, sabe pescar com 
arco e flecha (os meninos). 

Nao tem os conhecimentos escolares de urna crianc;a da 
cidade. Mas certamente é muito mais autonoma, capaz de vi
ver e sobreviver por si mesma (nas cidades, as crianc;as mais 
pobres também sao assim; mas o tipo de informac;ao valori
zado nas escolas e no trabalho, privativo das classes domi
nantes, as inferioriza). 

No final das contas, urna crianc;a daqui é rnuito mais in
dependente e solidária que urna crianc;a "civilizada". Só que o 
conceito de civilizac;ao está relacionado entre nós com valores 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA<;ÁO 225 

e conceitos que nada tema ver com independencia e solida
riedade. 

Quanto a ·ausencia de brigas e atritos entre as próprias 
crianc;as e entre filho.s e pais, suponho que esteja relacionado 
coma ausencia de "valor" dos objetos e coma maior adequa
c;ao da casa índia a vida de urna crianc;a. 

As crianc;as aqui praticamente nao tem brinquedos com
prados e de "valor" - o que dificulta disputas pela posse 
disto ou daquilo. 

E em suas casas - ao contrário das nossas - pratica
men te nada há que nao possa ser pego ou tocado por urna 
crianc;a. Também nao há arestas, pontas e lugares perigosos 
- ao menos para urna crianc;a treinada a subir desde cedo nas 
casas e brincar com facas e fogo. 

É difícil, num ambiente assirn, que surjam conflitos, dis-
putas e choros. · ~ 

Logo depois do rneio-dia, chega de volta Narro, pareat 
mandado aos matipu. Confirma: eles virao. E também os rne
hinaco. Serao, portanto, além dos kalapalo, cinco aldeias, 
com os waurá, iawalapiti e kamaiurá. 

A chegada de Narro provoca um alvoroc;o. Correm todos 
os homens ao pedac;o da Casa que restou no centro do terreiro. 
As mulheres chegam a porta das casas para saber das novi-
dades. · 

Kálapalo e kuikuro, juntos, nao vivero outra coisa que a 
excitac;ao da festa que se aproxima. Nao há outro assunto na 
aldeia, nem atividade que a isso nao se refira ou se destina. 
Ninguém pesca, ninguérn cac;a, ninguém vai a roc;a. 

Na casa de Afukaká, preparamos adornos para os tron
cos, enfeites pessoais, pinturas. 

V amos mudar, com a concordancia de Afukaká e dos 
donos, nosso gerador para urna pequena casa da aldeia, onde 
moram dois rapazes solteiros - pois vamos precisar de ilumi
nac;ao para documentar a parte noturna da festa, de domingo 
para segunda-feira. Puxaremos da casa uns cem metros de 

' cabos, para ligar as luzes. 

Á tarde, kuikuro e kalapalo danc;am juntos na prepara-
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~ao do Kuarup - a última dan~a preparatória. Desde quan
do chegamos, foi nesta vez que se juntou maior nl;Ímero de 
dan~arinos: 34. . 

A noite, por volta de 21 horas, um corre-corre aflito na 
aldeia. Vem pedir para desligar o gerador. Tikiri está pas-
sando muito mal, dizem. 

Apesar das eventuais divergencias com Narro, Tabata e 
Afukaká correm a acudir, muita gente vai até a casa. 

Depois, enquanto Narro e sua mulher clamam aos céus, 
os pajés se reúnem. A gritarla é muito forte. 

Os parentes chegaram a pensar que Tikiri morrera. Des
maiou, ficou sem pulso, nao conseguiam sentir as batidas do 
cora~ao. Mas conseguiram reanimá-lo. . , 

o· clima fica muito pesado. E, aliado ao cans~o que Ja 
come~a a nos dominar - nas horas em que cessa o trabalho, 
dá certa melancolía, saudade - , gera alguma depressao, que 
precisamos comba ter, pois ~inda ternos dois dias. e me~o de 
trabalho aquí e pelo menos duas semanas no Baixo X1ngu. 

Domingo, 9 de setembro 

Acordamos ainda deprimidos comos acontecimentos da 
noite, como cansa~o e coma falta de quase tudo na cozinha. 
Pitsá, que já deveria ter trazido refor~os tirados das nossas 
provisoos no Leonardo, ainda nao voltou. Nao ternos mais leite 
em pó, a~úcar, nem nada para juntar ao arroz e feijao que 
também já estao no finzinho. Nao há mais biscoitos, sab~nete, 
sabao. 

Mas pelo menos há mais movimento. 
Tres semanas depois que os troncos do Kuarup foram 

cortados e trazidos para perto da aldeia, nesta manha duas 
duplas de flautistas come~aram a tocar logo cedo. No centro 
do terreiro, sobre a sepultura do filho de Afukaká, os parentes 
consangüíneos dos mortos homenageados no Kuarup toma
r~m banho de cuia, tiveram seus cabelos cortados, o corpo 
pintado com tinta de jenipapo e os cabelos e tornozelos pin
tados com urucum (os homens; a pintura corporal das mulhe
res, só com jenipapo, em desenhos geométricos). E voltaram a 
usar cintos, bra~adeiras · e brincos. 

Isso significa, como explicou Afukaká, que acabou o pe
ríodo "de tristeza"' de luto, durante o qual nao puderam pin-
tar-se nem enfeitar-se - "e nem gritar" . , . 

Por volta de 11 horas, estava terminada a cerimonia do 
banho, pintura, corte de cabelos e enfeites. 

Ao meio-dia, kuikuro e kalapalo, juntos~ foram buscar os 
troncos deixados nas proximidades da aldeia. O mais grosso e 

- . 
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pesado é dedicado ao filho de Afukaká, neto e filho de capi
tao. O segundo mais pesado a urna tia de Afukaká e Tabata, 
também descendente de capitaes. Esses dois troncos ficarao 
no centro, ladeados por dois mais finos, de mortos de menor 
status social - tanto que seus parentes nao participaram da 
cerimonia anterior. 

Os troncos maiores, atados com embiras a paus mais fi
nos, foram trazidos, suspensos nestes últimos, por seis ho
mens cada um. Um dos menores, por tres homens. E o mais 
leve por dois. 

Os troncos sao depositados nos fundos da casa de Afu
kaká, a espera de que cheguem os pajés com seus chocalhos. 

Quando os pajés comecam seu canto, o cortejo de ho
mens - os dois troncos maiores a frente, nas laterais; os dois 
menores, atrás, ao centro - desloca-se em direcao a Casa dos 
Homens, sob orientacao de Narro e ao som dos chocalhos, que 
naoparam. 

Assim que os troncos sao depositados no chao, os homens 
comecam a abrir quatro huracos na direcao norte-sul, bem em 
frente a Casa e a sepultura do filho de Afukaká. O diametro 
dos troncos é medido com fibras de buriti para que os huracos 
sejam cavados nas dimensües corretas. 

Cavados os quatro huracos, de uns 30 centímetros de pro
fundidade, os troncos sao erguidos e pousados sobre eles. 

Enquanto Afukaká providencia comida para os carrega
dores e cavadores, já se inicia a etapa seguinte. Fibras de bu
riti sao atadas aos troncos, a primeira uns 40 centímetros 
abaixo do topo, a segunda 30 centímetros abaixo da prin1eira. 
Em seguida, retiram a casca dos troncos no espaco compreen
dido entre as duas fibras. E o espaco descascado passa a ser 
pintado com calcáreo branco de rio, molhado, com excecao de 
dois espacos verticais, na frente e atrás, de uns sete centíme
tros de largura - destinados a pintura com urucum. 

Ao mesmo tempo, fincam no chao seis varas e sobre elas, 
no sentido longitudinal, amarram mais quatro, de modo a 
preparar a base para urna cobertura que protegerá os troncos. 
O "telhado" é feito com as esteiras de flechas que servem de 
paredes aos quartos de reclusos, nas casas. 

Os cuidados com o tronco mais a direita (de quem olha 
para a Casa dos Homens), na direcao norte, ficam a cargo dos 
kalapalo. Os demais, comos kuikuro. 
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Cada tronco recebe urna pintura diferente, mas todas de 
desenhos geométricos em branco e preto, intercalados nas fa
ces leste e oeste pelas faixas verticais vermelhas em urucum. 

Por volta de 15 horas a pintura está terminada. E a essa 
altura os homens já estao-se pintando para a grande danca 
conjunta de logo mais, que reunirá de novo kuikuro e kala
palo. 

Ás 1Sh30 comeca a seqüencia de cantos rituais - sete -
que precede a danca do Kuarup, puxados pelos dois pajés 
cantadores, que empunham seus chocalhos e apóiam-se nos 
arcos. 

E as 16 horas acontece a danca - exatamente igual as 
dancas preparatórias -, desta vez com a participac~o de SO 
homens, entre eles seis reclusos, distinguíveis pela pele bem 
·mais clara devido a falta.de sol. 

Depois da danca, repete-se .o canto preparatório da fura
cao de orelhas, identico ao dos dias anteriores. Terminado 
este, os jovens e meninos que furarao as orelhas no dia se
guinte ao Kuarup enfileiram-se no centro do terreiro, agora 
absolutamente nus, despojados de todos os ornamentos. Atrás 
de cada um deles, comas maos sobre seus ombros, postam-se 
homens mais velhos, padrinhos ou pais. No meio da fila; 
Narro e os pajés, que puxarao os cantos. 

De frente para os troncos, eles caminham, contornam a 
coberta pela direita e postam-se em fila no sentido norte-sul, 
atrás dos troncos. 

Enquanto Narro e os pajés cantam, vem as maes e avós 
dos jovens e meninos. Trazem panos, ervas e chumacos de 
algodao, além de banquinhos. Colocamos panos no chao, as 
ervas sobre eles. Os filhos e netos pisam as ervas e, imóveis, 
ouvem os cantos e assistem maes e avós a lhes limparem "toda 
a sujeira" com o chumacos de algodao. Lentamente. Repeti
damente. 

Á frente deles, dois kuikuro, enfeitados e pintados, com 
cocares de penas de rei-congo, gaviao, arara e mutum, entre
gam-se a urna danca ritual, em que vao e vem, levando as 
mios rabos de sucuris - cortados como prova de coragem ao 
passarem para a vida adulta. 

De tempos em tempos, os dois interromp.em a danca e 
esfregam nos bracos dos meninos e jovens os rabos de sucuris, 
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que antes passam em seus próprios bra<;os. É para dar-lhes 
for~a e coragem, prepará-los para as lutas. 

Segundo Tabata, normalmente essa cerimonia se realiza 
atrás da Casa dos Homens. Mas como na casa fronteira "há 
muitas mulheres com sangue", que "poderiam enfraquecer os 
lutadores que se aproximarem", fizeram-na atrás dos troncos, 
<liante da Casa. 

Ao final dos cantos, a fila de jovens e cantadores volta ao 
centro do terreiro, onde termina o ritual. 

Nesse momento, o "dono do Kuarup", Afukaká, vai para 
o centro do terreiro e come.;a a chamar, um a um, os cam
peoos de luta que enfrentara.o amanha os lutadores das outras 
aldeias. Sao dez, ao todo, e cada um deles se ajoelha, depois 
de ouvir a convoca~ao, e assim ajoelhado aguarda ·a chamada 
dos outros campeües - entre os quais se incluem alguns kala
palo. Mas lá esta.o Tabata, Jakalo, Yumun, Kranae. 

É um espetáculo impressionante ver esses homens fortís
simos, pintados e enfeitados, ali de joelhos, banhados pelos 
últimos raios de sol, que transmitem também urna extraordi
nária imponencia a Afukaká, apoiado no seu arco. 

Terminada a convoca.;ao, come.;a a coloca.;ao de cintos 
de fios brancos e vermelhos nos troncos. É a hora em que os 
espíritos se encarnam ali. 

Vem entao os parentes dos mortos. Eles cercam os res
pectivos troncos, agachados ou sentados, e com~am a carpir 
os mortos, enquanto os demais presentes fazem um grande 
alarido. 

- o barulho é quase ensurdecedor e segue por muito tem
po, acompanhado também pelo canto de dois pajés e seus 
chocalhos. 

A essa altura, as aldeias convidadas já esta.o chegando, 
mas permanecem a distancia, nos acampamentos preparados 
pelos respectivos pareats, que liinparam o terreno, cravaram 
postes para armar redes e levaram água, mingau, biju e peixe. 

Vem os pajés, acendem urna fogueira diante de cada 
tronco, sentam-se em banquinhos e fumam seus longos cha
rutos de ervas. 

Quando a noite chega, ouve-se outro grande alarido que 
se aproxima. Sao os kuikuro - homens e meninos - que, em 
fila, vem cercar a área onde se encontram os troncos. Cada 
um se veste como quer, ou nao se veste, e carrega nas maos e 
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na cab~a o que encontrou pelo caminho: ramos de árvores, 
sacos plásticos, cobertores, bacias, panelas, estandartes de pa
pel, cocares de notas de CrS S mil, tochas de fogo, tudo. E 
cada um grita mais que o outro - para "espantar a tristeza". 

É nesse momento que termina de fato o luto dos parentes 
dos mortos e eles podem chorar e lamentar a vontade. 

Depois dos kuikuro e kalapalo, entram no terreiro - um 
grupo de cada vez - os membros das demais aldeias, todos 
gritando também e vestidos de maneira bizarra. Em fila, dao 
a volta aos troncos, retiram acha~ de lenha para suas fogueiras 
e voltam a seus companheiros. 

Depois que todas as aldeias fizeram suas apresent~oos e 
levaram lenha, cada urna delas manda dois c~adores para, 
atrás dos troncos, entoar a longa série de canticos do Kuarup. 
Cada aldeia por sua vez. . 

Os lutadores kuikuro já sumiram, a essa altura. Cada um 
se esconde num lugar, para evitar possíveis "feiti~os" ou "re
zas" dos adversários, que gostariam de enfraquece~los. Sao 
raros os que dormem nessa noite, pois temem também a pro
ximidade de mulheres menstruadas e "sonhar ruim" - qual
quer dessas coisas os enfraqueceria e faria perder a luta. 

Com a Lua bem alta, os canticos seguem noite afora. Os 
pajés continuam a fumar diante das fogueiras e os parentes a 
lamentar seus mortos junto aos troncos. Afukaká e sua mulher 
nao arredam pé do tronco do filho. O tio de Tabata chora 
interminavelmente diante do tronco de sua segunda mulher (a 
primeira morreu há anos). 

Longe dos troncos, na escuridao, o grupo de cantadores 
que todas as noites entoa os canticos preparatórios da fur~ao 
de orelhas segue em sua fun~ao, de casa em casa. 

Vamos até o acampamento dos waurá. Lá está Atamai, 
com cara cansada: eles saíram ontem de sua aldeia. dormiram 
acampados no Leonardo e saíram boje cedo para cá - tudo a 
pé. Lá está Kupadpenu; em sua rede, enrolado num cobertor. 
Os gaiatos adolescentes. O doce Bananal, cozinheiro no Leo
nardo, muito excitado. 

Eles nos recebem aos gritos: "Toninhooooo! Liga o ge
rador! Lulaaaa! Ostoooo! Zééééé!" E pulam e gritam e pro
vocam. 

Na volta ao terreiro, um estranho espetáculo: um cupim 
de metro e meio de altura coberto de vagalumes. Parece urna 
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nave espacial esverdeada pousada ali, atraída pelo Kuarup e 
pela imensa Lua cheia, cercada por um halo ainda maior. 

É comos olhos inundados de imagens fortes que engoli
mos urna sopa de macarrao e vamos tentar dormir algumas 
horas. Masé quase impossível. 

Ao longe, ouvem-se os cantos dos pajés. 

Segunda-feira, 10 de setembro 

. ' 

Com a Lua bem cheia e já a meio caminho do horizonte, 
cercada por vários halos, as 4h30 da madrugada os pajés co
mecam a abrir covas diante de cada um dos troncos. Depois, 
recolhem as cinzas e brasas .das quatro fogueiras e enterram 
nas respectivas covas. 

~esse momento, o espírito dos mortos está, afinal, livre· 
para seguir seu caminho. E seus nomes nao devem mais ser 
pronunciados. 

Cantadores e pajés' se retiram para suas casas. Uluti, o 
índio calvo que sempre usa boné, é o último a sair. Está pin
tado e enfeitado. Sem boné. E fala num tom respeitoso, quase 
sussurado: "Este, tronco de menino bem pequenininho (es
tende a mao meio metro acima do chao), neto de chefe gran
de. Este, mulher de capitao, assim já crescida (coloca a mao 
estendida diante dos próprios olhos). Este, outra mulher, mais 
pequena (baixa um pouco a mao). Este, homem já grande 
(bota a mao na linha do topo de sua cabeca). 

Batanea a cabeca, grave, corre os olhos mais urna vez 
pelos troncos e se vai, sozinho. 

O terreno fica vazio. Só se veem os fogos no interior das 
casas e ao longe se ouvem os canticos Cla furacao de orelhas, 
mais fortes ou mais fracos a medida que os cantadores saem 
das casas ou entram em outra. 

A névoa comeca a descer sobre a aldeia e logo só se avista 
o perfil das casas e dos paus que encimam as cumeeiras. 
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O vazio e o silencio nao duram muito. 
Antes mesmo que surjam os primeiros raios de Sol, co

me~am a ouvir-se gritos ao longe, nos acampamentos. 
As primeiras mulheres saem de suas casas para o banho e 

para buscar água nos imensos panelües. Aparecem as pri
meiras crian~as, ainda estremunhadas. E já surgem na Casa 
dos Homens os primeiros kuikuro e kalapalo para pintar-se 
com óleo de pequi, urucum, carvao e calcário. 

A medida que a manha avan~a, cresce a excita~ao, su
cedem-se os gritos, respondidos em coro aqui e ali. No interior 
das casas, as mulheres preparam a comida que será servida 
aos convidados. Algumas se pintam. 

Antes das 8 horas, todos os kuikuros pintados já se reu
niram em torno da Casa dos Homens e dos troncos. 

Nos acampamentos, o pessoal tambémjá terminou a pin
tura corporal. 

De repente, estoura um foguete e come~a o alarido, ao 
mesmo tempo que o pessoal das outras aldeias se aproxima e 
pára no perímetro externo do terreiro, delimitado pelo círculo 
de casas. Trazem suas redes, bacías, sacolas, bicicletas, mu
lheres e filhos. 

Os kuikuro e kalapalo mais velhos, acompanhados dos 
meninos - todos pintados - entram em fila pelo terreiro, na 
mesma algazarra e bizarría da véspera. Logo sao seguidos 
também pelos outros homens. E vao formando um círculo~ 
que contém em seu interior a Casa dos Homens e o abrigo dos 
troncos. E assim dan~am, avan~ando e recuando, o ritmo 
marcado pelas batidas dopé direito e acompanhado por can
tos entrecortados. 

Depois, entramos homens de todas as aldeias, ao mesmo 
tempo. Gritando muito, avancam todos para o círculo já for
mado e nele ingressam, fazendo-o alargar-se e crescer. E nesse 
imenso círculo, dancam todos juntos. É belíssimo. 

Terminada essa coreografia, o pessoal de cada aldeia se 
posta mais a distancia, cada grupo na dir~ao da casa do 
respectivo pareat. Paru, o grande chefe iawalapiti, está so
berbo, pintado e enfeitado, br~adeiras de contas nos bracos, 
orgulhosíssirno de seus filhos, todos grandes lutadores. 

Afukaká, pintado e enfeitado, de cocar, arco e flechas na 
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mao, vai ao centro do terreiro e, olhando urna vez para cada 
ponto cardeal, chama os campeües kuikuro e kalapalo, que 
lutarao unidos. O primeiro é Tabata, que se posta de joelhos, 
maos na terra, no centro do pátio, voltado para os waurá. Isso 
quer dizer que kuikur~ e kalapalo escolheram os waurá como 
primeiros adversários. 

Depois que oito campeües se apresentam, o primeiro lu
tador waurá dirige-se ao centro do terreiro. Kuikuro e kala
palo se afastam, com excecao de Tabata. 

No interior do círculo de espectadores, os dois adversários 
rodam de pé, olhando-se nos olhos, com os bra~os aberto.s 
como se fossem pássaros, a pon ta. da mao esquerda estendida 
e voltada para o chao, e emitindo os sons guturais que ievaram 
os brancos a chamar essa luta de "huka-huka". Gritando, os 
dois se atiram de joelhos no chao, agarrara a mao direita do 
adversário e a luta com~a. É um jogo de for~a e habilidade, 
mas sem nenhuma violencia. 

A primeira luta nao dura muito: Tabata vence, embora 
escorregue no fim e quase caia. O chefe kalapalo vence a se
gunda. Kranae ganha a terceira. E as outras cinco lutas ter
minam empatadas. No conjunto, vitória kuikuro-kalapalo. 

Depois, kuikuro e kalapalo desafiam os demais waurá e· 
também os campe0es para outras lutas, que nao influern no 
resultado. Kupadpenu luta, os adolescentes gaiatos, até Pitsá, 
que nao quer mais ser nosso cozinheiro. No geral, vantagem 
para os donos da festa. · 

Os iawalapiti sao escolhidos como segundo adversários. 
Eles terao como companheiros os kamaiurá, que pediram 
para juntar-se porque vieram poucos (todas as deleg~C>es de 
aldeias esta.o menores que no Kuarup dos kalapalo; a balsa 
nao veio trazer o pessoal, desta vez, e a aldeia kuikuro é mais 
distante e de acesso mais difícil). 

Tabata e Aritana empatara a primeira luta, muito rá
pida. O chef e kalapalo. e Piracuma empatam a segunda, tam
bém rápida (Pira queixa-se de dor no ombro em que levou úm 
tiro, há tempo, num acidente). E assim seguem, empatando 
todas. Paru grita instruc0es para cada um dos seus lutadores. 
E termina contente: ninguém conseguiu derrotá-los, o que ea 
o maior desejo dos anfitriües. 

Por isso, a rivalidade e a agressividade· estlo patentes na 
parte seguinte das lutas, quando qualquer lutador da aldeia 
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que promove o Kuarup pode desafiar qualquer dos adversários 
da vez. Aqui, os iawalapiti ganham mais lutas que os kuikuro 
e kalapalo. E ganham com raiva, batendo contra o chao os 
adversários derrubados - o que contraria as regras de cava
lheirismo da luta. 

Quando terminam as lutas, Paru passa por mim, com um 
sorriso orgulhoso, e tripudia, perguntando: - V oce viu? -
Eu vi. 

Os últimos adversários dos kuikuro/kalapalo sao os me
hinaco e matipu, que também sejuntaram. 

O desafio come<;a com urna derrota surpreendente e es
palhafatosa de Kranae, um matipu que vive entre os kuikuro 
(Tabata nao é o primeiro porque o adversário é seu sobrinho; 
entao, luta Kranae). O mehinaco o levanta e o atira ao chao 
com estrondo. E cai por cima. 

Os mehinaco/ matipu deliram. Afinal, nesse momento 
Kranae é quase um desertor, um matipu lutando contra sua 
gente. 

É constrangedor. Fora da luta, Kranae é urna pessoa 
extraordinariamente tímida e calada, embora seja um touro 
de forte. Todas as noites, senta-se na nossa "cozinha", na 
barraca armada, e, olhando minuciosamente cada objeto a 
sua frente, espera, calado, que lhe ofere<;amos urna sopa ou 
outro prato. Nunca diz urna palavra. E se nos dirigimos a ele, 
responde morrendo de vergonha, tentando esconder a falta · 
dos dentes centrais superiores. Quando acaba de comer, re
tira-se, silenciosamente como veio e ficou. 

Aritana, que já foi o maior lutador do Xingu e já perdeu 
para Kranae, comenta que ele só foi derrotado porque é tí
mido demais: "Nao grita, fica só pensando, pensando, pen
sando, vai ficando fraco, fraco, fraco. Se nao pensasse e gri
tasse, ninguém ganhava dele". Sao uns sábios, esses xingua
nos. Zen-budistas. 

As demais lutas comos mehinaco/ matipu terminam em
patadas. Mas no computo geral das lutas dos campeües, 
os kuikuro/ kalapalo perderam este round. Na soma final, fi
caram com urna vitória (waurá), em empate (iawalapiti/ ka
maiurá) e urna derrota (mehinaco/ matipu). 

Mais algumas lutas e está terminada a disputa. 
Os pareat levam peixes, biju e mingau para seus convi

dados, enquanto as flautas voltam a soar no terreiro. Tradi-
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cionalmente, os promotores do Kuarup distribuem também 
castanhas de pequi a seus convidados, mas os kuikuro nao 
as tinham em estoque (só o pouco trazido pelos kalapalo), deu 
pouco pequi na última temporada de chuvas. 

Afukaká vai de aldeia em aldeia, para ver se nada falta. 
Paru e Narro, velhos conhecidos do tempo dos Villas Boas, 
comentam os acontecimentos. 

As delega<;úes vao-se retirando sem mais cerimonias. 
Tem urna longa jornada a pé pela frente. 

Afukaká ainda leva comida para os chefes kalapalo, que 
ajudaram no K uarup. 

E a festa está terminada. 
Meia hora depois, retiram-se os cocares que encimavam 

os troncos e os cintos que os enfeitavam. Os espíritos já se
guiram seu caminho; ag~ra, restam ali apenas troncos de ár
vores. Os kuikuro os arrancam dos huracos. 

Uluti leva o tronco de seu parente para casa. 
Um velho kuikuro, tranqüilo, pega um machado e co

me<;a a partir ao meio, o tronco que correspondia ao filho de 
Afukaká. E a árvore, que até_há pouco servia a morte, volta a 
servir a vida: daqui a póuquinho, estará transformado num 
pilao de socar mandioca. 

Excitados, nao conseguimos dormir, embora tenhamos 
passado a noite em claro, ou quase, e trabalhando sem parar 
desde ontem de manha. A festa é um espetáculo de cores, sons 
e emo<;Oes muito fortes. 

Valeu a pena esperá-la tanto. Certamente dará um lindo 
programa na televisao, comovente. 

Mas nao é só com isso que estamos excitados. Hoje é nosso 
último dia aqui. Amanha partimos para o Leonardo, depois 
de gravar o ritual da _fura<;ao de orelhas. E na quarta ou 
quinta estaremos partindo para o Baixo Xingu, rumo as al
deias dos txukarramae e kren-akroro. 

Na verdade, internamente já come~amos urna contagem 
regressiva. Sabemos que no máximo até o dia 30 teremos de 
estar de volta ao Rio (pode ser que o Toninho· volte antes, se 
nao conseguir prorrogar sua licen<;a no out.ro tr~balho). Por
tanto, é o ter<;o final da viagem e do trabalho que nos espera. 
Dois ter<;os já foram cumpridos. 
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Estamos cansados, com saudade, com vontade de voltar. 
E ao mesmo tempo com o cor~ao apertado, porque sabemos 
que vamos nos lembrar com carinho e em~ao destes kuikuro 
- cavalheiros, alegres e solidários. Destas crian~as que nos 
cercam para nos abra~ar, nos dar a mao, gritar nossos nomes, 
alisar nossos pelos com curiosidade e delicadeza (os índios 
raspam todos), brincar conosco qualquer brincadeira que in
ventemos. 

. . 

Teremos saudade do Afukaká e do Tabata, do Jakalo e 
do Narro, do Tikiri e do Jairo, do Faifua e do Uluti, do 
Kranae e do Yumun, do Lapanhó e do Ianuculá, do Tsaline e 
do Hari, de tanta gente. 

É sempre assim, como ensinava a velha psicanalista Ca
tarina Kemper, que tanta falta faz: em cada ato, em cada 
gesto na vida, ganha-se e perde-se ao mesmo tempo, porque 
as possibilidades sao sempre muitas e a escolha é urna só. 

E nós vamos partir amanha . 
• 

No fim da tarde, saio para um passeio pela trilha que leva 
ao Buriti, meu caminho diário nestes vinte e tantos dias que . 
passamos aqu1. 

É urna despedida. O retomo é quase impossível. 
O silencio só está cortado pelos grilos, a esta hora. E 

pelos gritos do bando de papagaios que todos os dias, invaria
velmente, se assustam a minha aproxima~ao e voam todos 
juntos, uns quarenta, para árvores mais distantes. 

Nao tem pre~o este silencio, esta paz. 

No retomo, urna novidade: nosso barco, que nos esperava 
no porto (Coronel, o piloto, já está aqui), sumiu. 

Pergunta daqui, pergunta dali, descobre-se: alguém viu 
' os matipu sair com ele, no fim da festa, de manha. Segundo a 

testemunha, eles chegaram ao "porto" para voltar em suas 
canoas e viram o barco parado. Experimentaram, o motor 
pegou, foram embora com ele. 

Tabata fica furioso , mas nao há o que fazer agora. Ama
nha cedo seu irmao levará o Coronel de canoa até a aldeia 
matipu, urnas duas horas além, para pegar o barco. 
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Resta ver se os matipu nao resolveram divertir-se e gas
taram toda a gasolina trazida, que estava na conta. 

Para o último jantar aqui, 'f oninho mata urna galinha e a 
prepara ao molho pardo. Já ternos algumas coisas que fal-
tavam na cozinha, trazidas pelo Coronel. . 

Mas comemos quase em silencio, cansados, um pouco 
emocionados. 

Vamos dormir com a Lua·cheia bem alta no céu estre
lado. 

' ' 



Ter~·feira, 11 de setembro 

Acordamos as 6h15 com o-· pessoal avisando que vai co
mecar o ritual da furacao de orelhas. 

Todo menino kuikuro passa por ele em alguma época. 
Pode ser do nascimento a reclusao, mas passa - ou nao po
derá usar os brincos que todos os homens usam, e seria urna 
desonra colocar-se fora de seu povo. 

O ritual comeca com Jakalo, enfeitado como na danca 
anterior, cocar a cabeca, mas sem o rabo de sucuri, en toando 
o mesmo canto (cucuricu) e avancando, fazendo voltas, re
cuando e de novo avancando, até a porta da casa bem fron
teira a Casa dos Homens, onde os pauzinhos para a furacao 
estao guardados por um pajé, envoltos em algodao. 

Jakalo os apanha e, coma mesma coreografia, volta ao 
outro lado. Deixa os pauzinhos com Narro e pede que os me
ninos fiquem inteiramente nus, em fila. Toma a ponta da fila 
e os leva ao mato, para defecar e urinar. · -

De volta, fazem nova fila, cada um iniciando com seu 
padrinho colocando-lhe as maos sobre os ombros, e seguem 
em direcao a mesma casa. Lá, permanecem em fila, diante da 
casa e voltados para o centro da aldeia. Sao onze meninos. 
Atrás de cada um deles foi colocado um banquinho. 

No centro do terreiro, alguns homens afiam com facas os 
pauzinhos. 

Os padrinhos sentam-se nos banquinhos e colocam sen
tados em suas pernas os afilhados, que entao sao pinta4os 
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com carvao embebido em óleo de pequi: urna meia-lua no 
peito, de omoplata a omoplata, e um angulo apontado para 
cada olho, na face externa do rosto. 

Enquanto os meninos sao pintados, Narro e os pajés, 
juntos com alguns homens, puxam os cantos rituais. Mas tudo 
é entremeado por comentários, chacotas, risos e palpites. 
Jairo grava os cantos no seu gravador. 

Terminada a pintura, retornam todos em fila ao centro. 
Agora, os iniciandos colocam-se de costas para a Casa dos 
Homens e de frente para os homens que afiam os pauzinhos. 

Os cantos rituais s~guem por longo tempo. 
Alguns dos meninos estao visivelmente com medo, assus

tados, principalmente, os menores, que devem ter' uns 10 
anos; a idade dos outros deve variar entre 11e15 anos. 

A certa altura dos ,~_antos, os meninos voltam a sentar-se 
no colo dos padrinhos e os homens que afiam os pauzinhos 
tomam posicao em meio a .alto falatório: colocam-se com um 
joelho sobre o chao, empunhando cada um o seu pauzinho·, 
como se estivessem prontos a partir para o ataque contra um 
inimigo. _ . 

A um sinal do cantador, realmente correm em direcao 
aos iniciados e, com os pauzinhos afiados, furam-lhes os 
lóbulos das duas orelhas. Isto feito, quebram o pauzinho, 
deixam a ponta ·enfiada nos lóbulos e entregam a base aos 
inician dos, que os colocam entre os dentes (nao podem segurá
la · com as maos porque vao precisar delas logo · mais, para 
subir as costas dos padrinhos; e vao precisar do pauzinho para 
c~ar-se - é proibido usar as maos para isso - nos próximos 
quatro dias). 

Enquanto as orelhas sao furadas, os padrinhos seguram a 
cabeca dos iniciandos e os homens mais velhos dizem. a estes 
seus novos nomes, estímulos e palavras rituais. 

O rosto dos meninos nao chega a esconder a dor e o 
medo. Mas nenhum deles move um só ·músculo da face, ne
nhum deles faz urna só careta. 

Furadas todas as ·orelhas, os iniciandos nao podem tocar 
o chao com os pés. Com a ajuda de out ros homens, ·cada um 
sobe as costas de seu padrinho, agarra-o pela testa, recolhe os 
pés a altur,~ dos rins dele e é carregado até a casa onde passará 
os próximos quatro dias, deitado numa rede, sem comer, sem 
falar, sem rir, sem chorar, só tomando ervas. 
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No quinto dia os iniciandos voltario a comer biju. Peixe, 
só daqui a um mes. 

Com esse ritual, o menino dá mais um passo em dir~io 
ao mundo dos adultos. No momento em que fura as orelhas, 
perde o nome de menino que recebeu ao nascer e ganha outro, 
definitivo (tanto quanto baja coisas definitivas entre eles), es
colhidos pelo pai. Este novo nome, em geral, só é trocado se 
for dado a um neto. 

Alguns dos meninos que já estavam em reclusio, antes de 
furar as orelhas, voltario a ficar presos, ao fim de quatro dias. 
Os demais o fario no momento escolhido pelos pais. 

Na casa em que ficario nesses quatro dias, est~nde-se 
urna cortina de flechas, para isolá-los. Nao sao mais meninos. 

Terminada a furacao de orelhas; vamos arrumar a tralha 
para a viagem. 

Esse é sempre um momento difícil. Neste caso, um pou
quinho menos, porque Tabata vai conosco ao Leonardo e 
Afukaká, Jakalo e Narro garantem que vio ao Rio em ou
tubro. 

U m batalhio de homens e meninos com~a a carregar 
caixas e sacolas até a lagoa. 

Afukaká chama Lula até a porta de sua casa, para que 
nosso camera entoe os canticos segrados da lamentacao dos 
mortos, que aprendeu na noite do Kuarup. Lula canta, Afu
kaká e sua mulher, mie do menino morto, morrem de rir. 

Nas pequenas canoas, atravessamos pela última vez a 
lagoa naquelas canoinhas frágeis. Depois, vamos a pé, en
quanto os kuikuro, de bicicleta ou a pé, dividem a tralha co
nosco. Sao necessárias várias viagens até o Kuluene. E com 
esse transito intens.o, chega a acontecer urna colisio de bici
cletas, numa curva. 

Já perto da lagoa, encontramos Coronel, como sempre 
mal-humorado, de volta do "porto" matipu: eles gastaram 
toda a gasolina do barco e sumiram comas latas de óleo para 
ser misturado ao combustível. 

Felizmente, ternos conosco uns 25 litros de gasolina no 
gerador e Tabata tem urna lata de óleo. Deve dar para ir até o 
Leonardo. 

¡ 
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Cumpridos os sete quilometros a pé, ao meio-dia estamos 
prontos para partir. Mas o motor do barco nao pega. Meia 
hora debaixo de sol bravo, nas tentativas. Só saímos as 12h30, 
para chegar ao Leonardo as lShlO. 

Samuel informa que difícilmente conseguimos aviio para 
ir aos txukarramie. Decidimos, entio, sair amanha mesmo, 
de madrugada, e tentar fazer a viagem de barco em um dia só 
(segundo nos dizem, dá para ir numas 14ou16 horas). · 

Também nao há resposta ao pedido do Toninho, de mais 
dez dias de licenca no seu emprego. Mas ele vai conosco: de 
Sao José do Xingu é possível falar direto como Rio, por tele
fone acoplado a rádio; Sao José fica a meia hora de barco, 
mais urna hora de camioneta, da aldeia txukarramae. · 

Mas ainda há outro problema: o chefe Raoni está no 
acampamento dos txukarramie, nao na aldeia. Talvez te
nhamos de ir primeiro aos kren-akroro. 

A esta altura, com o treino ·de problemas que ganhamos 
aquí, já nem nos preocupamos. Pois nao descobrimos - o 
Toninho, na verdade - umjeito de fazer o gerador funcionar 
com o diafragma furado e faltando urna peca? As pecas que 
pedimos pelo rádio nao vieram. Mas vamos em frente. 

• 



Quarta-feira, 12 de setembro 

Acordamos as 2h45 para tentar sair as 4 horas. 
Ás 3h15 já estamos carregando, ribanceira abaixo, toda 

a carga. Com os pés enfiados na água gelada, acomodamos no 
barco o gerador, equipamentos, provisao de comida, tam
bores de gasolina, bagagem pessoal, caixas de fitas, etc. 

Desta vez conseguimos sair na hora. E o motor só levou 
uns 15 minutos para pegar. Coronel vai pilotando. Yumun 
nos acompanha - quer conhecer o Baixo Xingu. E a última 
hora damos carona a um casal de cajabi, com um filho recém
nascido, que vai até o Diauarum (o pai está vindo de canoa 
buscá-los, mas deve levar uns tres dias, remando). 

A Lua ainda está alta, joga sombras sobre as águas trans
parentes do Tuatuari, mas nao dissipa a névoa da madrugada 
que desceu sobre o rio. 

Um pequeno desentendimento na equipe, logo nocomeco 
da viagem, me obriga a intervir para lembrar que o fim da 
jornada é sempre marcado pelo cansaco; esgota-se a toleran
cia comos companheiros, pelo excesso de convívio; o que nao 
teria importancia quarenta días atrás passa. a ser importan
tíssimo. Pode ser até que nao seja exatamente assim. Mas, 
como chefe, tenho menos direito a explosoes e a obrigacao de 
levar tudo direito até o fim, como melhor resultado. Entao, é 
melhor acreditar que seja assim. 

Paramos no Morená, a confluencia dos ríos Kuluene, 
Ronuro e Batovi, que formam o grande Xingu. Segundo os 
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povos daqui, . no Morená é que o mundo comecou. Foi aqui 
que Mavutsini, o grande herói transformador, veio botar 
ordem no caos, separar os rios da terra, os homens dos ani
mais, criar a floresta e seus frutos, por cada coisa em seu 
lugar. Gravamos algumas cenas. 

Quando entramos no Xingu, a viagem fica mais leve. 
Agora, tudo é novidade, volta o bom humor de todos. 

Por volta de meio-dia, pararnos nurna praia para ·o al
m~o de arroz, feijio com carne seca, salsichas e sardinhas, 
preparado pelo Toninho. 

U m pouco mais e encontramos as duas canoas dos calabi 
que vinham ao encontro dos paren tes. Mulher, marido e filho 
mudam de ernbarc~io. 

A cada parada, o motor leva uns 15 minutos para pegar. 
E as vezes morre logo em seguida. É assim quando tentamos 
filmar urn bando de gar~as. Ou quando tentamos supreender 
um jacaré sonolento. . 

Em vários trechos, o rio está muito raso, o leito coberto 
de areia, é preciso suspender o motor, entrar na água e levar o 
barco no muque. Seja tudo pelo amor aos índios. 

Corn o por-do-sol estamos na aldeia txukarramie. Quem 
nos recebe é Alice, ajudante de enfermagem, acompanhada · 
de Pudkare, operador de rádio da FUNAI. Raoni está em 
Brasília, vai a Sao Paulo e só volta dia 22. Vai-vai, o chefe do 
posto, também viajou. 

· U ns vinte txukarrame observam nossa chegada, ent~e 
mul~eres, criancas e uns poucos homens, todos quietos, sem 
sornsos. 

Alice pede que nos ajudem a levar a bagagem para a 
" d 'b ,, d 1 fº casa os caraz as , on e e a mesma tea. 

A casa é no posto, separado da aldeia - onde vivem 
urnas 85 pessoas - pela pista de pouso de aviües. Mas a maior 
parte do pessoal está no. acampamento, longe, fazendo canoas 
e trabalhando em rocas. 

A primeira impressio nao ajuda muito. Mulheres e crian
cas, vestidas com andrajos, continuam a nos olhar em si
lencio. U ns poucos tem a cabeca raspada no alto, como é da 
tradicao entre eles. 

Alice explica que só esta.o na aldeia os doentes e os fun
cionários do posto. 

Subimos a ribanceira e atravessamos meia dúzia de casas 
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do posto, misto de construcao de branco e índio, ora com te
lhado de palha, ora com telhado de zinco, todas de paredes de 
troncos de árvores. 

No meio delas, visao surrealista, um piso de cimento com 
duas privadas, lado a lado. Segundo Alice, já houve urna casa 
ali onde ficaram os reféns no recente conflito aqui no Xingu. 

' "Nossa" casa tem paredes de troncos e teto de zinco. Tres 
quartos - um deles ocupado por Alice - e urna sala-cozinha 
com fogao a lenha. Um luxo. 

Meia dúzia de txukarramae continuam observando en
quanto tentamos arrumar a tralha. O gerador, ligado imedia
tamente, faz acender urna lampada e facilita tudo. 

Alice diz que foi avisada pelo rádio e preparou arroz, 
feijao e farofa de peixe (com um tucunaré presenteado por um 
txukarramae). · 

Decidimos, na ausencia de Raoni, ir primeiro aos kren
akroro e voltar aqui no fim da próxima semana, pois ele só 
retornará no sábado. Amanha iremos ao Bang-Bang (Sao 
José do Xingu) comprar comida e tentar falar com o Rio e 
Goiania pelo rádio, acoplado em Sao José do Rio Preto, Es
tado de Sao Paulo, (onde o dono do armazént tem um posto de 
compras), ao telefone, que completa a ligacao. . 

Enquanto Alice termina o jantar, retoma a velha aflicao: 
adultos e criancas amontoam-se na cozinha, querendo comida 
ou presentes. Só por volta de 21 horas a casa se esvazia. 

Ternos um problema novo: pulgas. 

Quinta-feira, 13 de set~mbro 

Saímos cedo de barco. Em meia hora estamos no Posto 
Vigilancia, da FUNAI no ponto onde a rodovia BR-80 corta o 
Parque do Xingu. i;: o ponto em que a travessia do rio por 
caminhües, ·onibus e carros tem de ser feita de balsa - aquela 
que os txukarramie seqüestraram no comeco do ano, inter
rompendo o tráfego, para exigir a expulsio de fazendeiros que 
invadiram suas terras (a acabaram derrubando o presidente 
da FUNAI, que se recusou a vir até aqui negociar). 

Está estacionada também a mesma balsa da FUNAI que 
levou o pessoal ao K uarup dos kalapalo e normalmente trans
porta combustiveis e materiais. f: um veículo simplesmente 
indescritível, com paredes de lata velha, teto de plástico fu
rado e pedacos de pau, urna cabina minúscula para o piloto, 
com um comando de leme ligado a este por cordinhas velhas e 
emendadas. i;: inacreditável que essa engenhoca consiga des
cere subir o Xingu ano atrás de ano e seja o principal meio de 
transporte de combustiveis e materiais para os cinco postos 
desta área. E é um retrato da importanci~ que os govemos dao 
ao indio. 

No Vi8ilancia, ternos de arranjar carona para ir ao Bang
Bang, pois o chefe do posto, faltando ao que combinara pelo 
rádio, nao nos espera e ninguém sabe quando volta. 

Arranjamos carona com o motorista do caminhao de urna 
fazenda que vem buscar areia comprada aos· txukarramie por 
CrS 150 mil cada carga. E lá vamos na carroearia, em cima da 
areia e em companhia de vários indios. 
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A primeira providencia no Bang-Bang (o nome, obvia
mente, é pelos tiroterios e mortes habituais) é fazer as com
pras e tentar as ligacoes para o Rio e Goiania. 

Toninho se tranqüiliza: pode ficar mais dez dias. 
Consigo falar com minha casa, mas a emocao é demais, a 

platéia também, fico inibido, falar por rádio é complicado, 
acabo frustrado. 

Vamos almoear, depois de relembrar o gosto. de cerveja 
gelada. Parecemos um bando de colegiais gazeteando aulas. 
Ou um bando de egressos da prisao. Tomamos cerveja até nao 
poder mais. E comemos como loucos, para espanto da dona 
da pensao: cada um, uns tres ou quatro bifes grandes, ovos e 
outros tantos pratos de arroz e-feijao. 

Para voltar, ternos de arranjar outra carona. E enquanto 
esperamos, gastamos o tempo em prosa fiada com um desses 
bebados de ponta de serta.o, metido a falar difícil e que se diz 
"conterraneo do Rui Barbosa". Nao sabe em que ano es
tamos, mas tudo interpreta "segundo as matérias cerebrais" e 
os ''complexos de vocabulário''. 

Quando ve que estou-me divertindo a custa dele, fica 
bravo e diz que vai me provar que sabe das coisas: olha bem 
nos meus olhos e diz, de forma algo arrevezada, algumas 
coisas que de fato conferem com minha vida pessoal no pas
sado. Sabe que me atingiu e me olha triunfante enquanto ba
lan~a a cabeca vagarosamente. 

Acaba botando um apelido no Toninho- Bituca -, que 
nao gosta. 

O por-de-sol do barco, na volta, é portentoso. O Sol se 
esconden do/ revelando atrás da floresta das margens, a me
dida que o barco avan~a pelo rio, deixa-nos todos mudos. 

Depois, o Sol fica bem na direcao da quilha do barco, 
sobre a qual está sentado o Pudkare, criando com seu perfil e 
cabelos longos ao vento um contraponto extraordinário. Ao 
fundo, a imensa bola vermelha que urna nuvem vai cobrindo 
lentamente, mudando os reflexos cor de cobre na água som
breada e quase imóvel. Uma gravura japonesa. E nao tínha
mos camera a mao. 

Ao chegar, verificamos que nos furtaram parte dos ta
lheres, pratos e canecas. 

Sexta-feira, 14 de setembro 

; ... 

Quando voltávamos on.tem do Bang-Bang para a beira do 
Xingu, o comerciante que nos deu carona ouvia o Lula falar 
das belezas da vida do índio, ·de sua generosidade, alegria, 
ritmo, cor. Zé, o comerciante, que os conhece bem porque 
teve barco regatao para vender mercadorias aos carajá e javaé 
da ilha do Bananal, só concordava. E lembrava o quanto eles · 
tem sido explorados, inclusive por ele e por nós. 

Lula dizia que os brancos tem medo de deixar os índios 
ser autonomos, independentes, produzir mais e dispensar . a 
prote~ao dos caraíbas. E Zé, numa frase exemplar: "branco 
tem t;nedo de que eles fa~am um outro Brasil dentro do Brasil, 
um Brasil independente dentro do nosso". 

É urna colocacao bém adequada. Porque o mundo do 
Xingu já é, na verdade, o Brasil dentro do Brasil. O Brasil 
brasileiro. 

O que estamos vivendo hoje no país nao é o Brasil, é um 
país que nos foi imposto de fora para at~nder as necessidades 
das grandes corpora~ües internacionais. Um país que se limita 
a gerar renda para dez por cento da populacao, no máximo, 
que consumirao seus produtos. Os 90 por cento restantes sao 
apenas massa para trabalhar, mao-de-obra barata. · 

O Brasil real é o Brasil simples e honesto, pobre e soli
dário, alegre e acolhedor que tem suas raízes aqui. É o Brasil 
do caboclo, que herdou isso tudo do índio e temperou coma 
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alma negra, incorporando também parte da cultura do , colo
nizador e muitos freios da religiao. 

Por isso é tao assustador, para os brancos, o mundo do 
índio: ele contesta na sua essencia, no seu cerne, no sed nú
cleo, no seu mais fundo, o modelo que estamos vivendo - na 
medida que seu valor está na liberdade e nao no dinheiro, 
num falso valor de troca. 

Precisamos retomar os valores do mundo do índio e com 
eles temperar a nossa cultura, se quisermos reencontrar ainda 
a nossa identidade, liberta de tudo o que nos está sendo im
posto. 

A república do Xingu, a confeder~ao das n~oos do 
Xingu - assim como outras na~oos indígenas - está aí para 
nos mostrar alguns caminhos. 

Ás 8h30, partimos. Até o acampamento dos txukarramae, 
uns vinte minutos além, vamos tranqüilos. Devemos apanhar 
no acampamento urna doente que tem de ir para Sio Paulo e 
aproveitar, se for o caso, para gravar algumas cenas do tra
balho dos acampados. 

Quando chegamos, muda tudo. A doente nio vai mais. E 
os txukarramie nao pretendem voltar logo para a aldeia, diz 
Birao, o dentista da FUNAI, contrariando a inform~io de 
Pudkare. Mesmo após a volta de Raoni, vao continuar acam
pados aqui no mato - o que significa que teremos de vir para 
cá também, e nio para a aldeia, no Kretire. Mas tudo vai 
depender de Raoni. Ele é que dará a palavra final, se con
tinuara aqui retirando areia para vender ou voltam para a 
aldeia. 

Nio gravamos nada. Na saída para o Vigilancia, reco
m~a a novela do motor do barco. Sao quinze minutos até 
pegar. 

No Vigilancia, Alice, a enfermeira, que havíamos dei
xado aqui ontem, embarca. Vai substituir a enfermeira dos 
kren-akroro, que sai em férias. 

Alice sobe com a bagagem toda, acompanhada de um 
índio que abriu a perna com um machado, e mais um casal 
com um filho pequeno. Ainda bem que deixamos para trás 
provisoos de comida, caixas de fitas, parte do equipamento, 
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panelas e mais o Zé Carmo e o Yumun - virio numa segunda 
viagem. O barco nao agüentaria a carga. 

Desta vez o motor leva quase trinta minutos para pegar. 
E dez minutos depoi~ já estamos parados no meio do Xingu, 
sobo sol das 11 horas. Nao pega nem engata as marchas. E 
quando engata, deixa escapar, em movimento. E assim vai. 
Pega e morre. Pega, sai, deixa escapar a marcha e morre. 
Parece que nao pega mais, depois descobre-se que pega me
lhor com a marcha já engatada. 

A viagem, que deveria durar menos de 20 minutos, acaba 
levando quase duas horas - e com todo mundo fazendo "pen
samento positivo" para ajudar, o. Lula fazendo "pajelan~a" 
com o motor, tu do o que era possível. 

Mas chegamos. Os kren-akroro nos recebem um tanto 
decepcionados. Avisados de que chegaríamos dia 12, pinta
ram-se com jenipapo nesse dia e prepararam urna festa. Ago
ra, a pinturajá desbotou. 

Vamos ficar na casa que abriga a farmácia. Parece que 
teremos festa a tarde. 

Os kren-akroro viviam, antes de vir pra cá, perto do Rio 
Peixoto de Azevedo, mais a noroeste. Eram conhecidos como 
"indios gigantes" - e de fato ainda si<? altos, esguios, ho
mens e mulheres. No inicio da década de 70, quando suas 
terras come~aram a ser invadidas por garimpeiros, posseiros· e 
fazendeiros, sucederam-se os conflitos, em um dos quais, pelo 
menos, eles chegaram a matar alguns invasores. 

Nessa época os irmaos Villas Boas tentaram a aproxi
ma~ao (urna primeira tentativa fora feita em 68-69) e os con
venceram a mudar-se para dentro do Parque. 

O come~o no Parque foi desastroso. A gripe, o sarampo e 
outras doen~as dizimaram o pessoal, a ponto de hoje quase 
nio haver velhos, sio raríssimos. Na década de 60, os kren
akroro eram mais de 300 adultos, vivendo em mais de 30 
casas. Hoje, sio 82 pessoas; na aldeia nova, a beira do Xingu 
(já estiveram antes em outros lugares) ~ s6 t@m 12 casas. A 
popula~io s6 está voltando a crescer agora, com muitas crian
~as. 
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Coronel nao quer continuar como piloto. Assusfou-se 
como motor ou comos kren-akroro, decidiu ir embora. Vai 
levar o barco até o Kretire, onde Pudkare arranjará outro 
piloto para trazer o Zé Carmo e a carga que ficou por lá. 

Ficamos aqui rezando para que o motor consiga ir e vol
tar, embora Lula tenha feito um "gatilho" para que as mar
chas nao ~scapem. 

Enquanto isso, alm~amos na casa da Alice. Um luxo: 
até couve refogada e aipim cozido. 

Aqui é outra cultura, pouco tem a ver com a do Alto 
Xingu. 

A aldeia nao tem a forma circular de lá: as casas dis
p0em-se em duas linhas retas, paralelas ao rio, a Casa dos 
Homens ao centro. Mas sao casas retangulares, com paredes 
de troncos de pindaíba e cobertas de sapé apenas de um metro 
e meio de altura para cima.Sobo sapé, um trancado de pin
daíba e bambu. 

Muitas galinhas (aqui, as comem, assim como os ovos) e 
cachorros, igualmente tratados no grito. Papagaios, periqui
tos, micos, jabutis. 

A mandioca nao tem aqui a importancia decisiva do Alto 
Xingu. Antes de virem para cá, ela nao fazia nem mesmo 
parte dos hábitos alimentares dos kren-akroro. Entrou na 
dieta depois a vinda para cá, ao contrário dos povos do Alto 
Xingu. 

No Alto Xingu, a origem da mandioca já se incorporou a 
lenda. Dizem esses povos que existiu um índio, chamado 
Pakuen, que morava "dentro da água". Um dia, Pakuen foi 
visitar urna aldeia e viu que nao comiam biju nem mandioca. 
Ele se casou por lá e convidou a mulher para ir até sua casa, 
conhecer biju. 

Entraram na água e por ela chegaram a urna casa gran
de, onde comeram biju e peixe que a mae de Pakuen assou. 

Quando voltaram, Pakuen fez r~a de mandioca. 
Mas a mulher de Pakuen tinha urna irmi bonita. E disse 

ao marido que nio mexesse com ela. 
Pakuen fingiu que estava doente, nao foi a r~a e na

morou a cunhada. 
Quando o pai e a mie voltaram, mandaram que a índia 
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bonita entrasse dentro de um cesto. Como ela nao conseguiu, 
souberam que ela namorara Pakuen. 

A sogra mandou Pakuen embora e ele chamou todo o seu 
pessoal para arrancar a mandioca plantada. Só escondeu tres 
ramas para sua múlher., porque ela estava grávida e ia pre
cisar de comida para o filho. 

O sogro de Pakuen plantou as ramas. E assim surgiu a 
mandioca no Alto Xingu. 

Ao contrário dos alto-xinguanos, os kren-akroro comem 
muita caca: pássaros, macacos, pacas, capivaras, antas. Hoje 
mesmo testemunhamos o retalhamento e divisao de um ja
caré morto a flechadas. 

Plantam banana, abacaxi e melancia. Milho, que já co
nheciam antes de vir para cá. E come~am a plantar arroz, que 
é pilado e jogado para o alto, .a fim de que o vento leve as 
cascas. 

Os homens, durante odia, em geral vestem calc0es. As 
mulheres, vestidos ou só saia, deixando o busto nu, e colares 
de micangas no pesc~o ou atravessados sobre o peito, pas
sando sobre um ombro e debaixo do outro braco. Nao usam o 
uluri. 

Ao que parece, até recentemente os kren-akroro eram 
monogamicos. Agora, adotando costumes do Alto Xingu, já 
há casos de bigamia. 

Alguns homens tem o lábio inferior perfurado e usam 
bat'Oques compridos e pontiagudos, de madeira. Nas orelhas 
perfuradas também usam batoques ou brincos, estes em geral 
de penas - mas já vimos até brincos de pés de galinha. 

A pintura do corpo é com jenipapo, desenhos geomé
tricos, tornozelos e pés pintados com urucum. Alguns traeos 
de urucum no rosto, combinando com carvao. As mulheres 
em geral pintam o rosto todo de verme~ho. Carregam os filhos 
sobre o flanco ou sentados nas costas sobre tiras sustentadas 
na testa ou no ombro. 

u ma trovoada a tarde leva o pessoal a adiar para amanha 
cedo a festa programada para a tarde. Os homens jogam fu
tebol, menos bem que no Alto Xingu. O campo é o terreiro da 
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aldeia, com a Casa dos Homens ao centro. As vezes, a bola 
entra pela Casa e a jogada segue, levantando poeira e assus
tando galinhas e cachorros 

Nao há muitas regras. O jogo só se interrompe se a bola 
sai pela linha de fundo ou é marcado gol. Nao há faltas, e nem 
escanteios, nem arremessos laterais. 

O banho aqui é no próprio Xingu, de águas escuras e 
sempre coalhadas, junto a margem, de folhas, paus e sujeiras. 

Para ter água limpa e banho melhor é preciso ir de canoa 
até urna prainha próxima. 

No fim da tarde, Zé Carmo chega com o barco e o res
tante da nossa bagagem, que o pessoal todo ajuda a trans
portar, na maior boa vontade. 

Coronel e Yumun resolveram mesmo ir embora com a 
balsa. Coronel sequer avisou o novo piloto, Txukran, de que o 
motor estava com problema e engatilhado. 

Txukran é txukarramae mas se dá bem com o pessoal 
daqui: sua mulher é kren-akroro. · 

Gravamos algumas cenas. Além do esquartejamento do 
jacaré e do futebol, cenas com mulheres e criancas. E urna 
entrevista com Kreton. Filho do velho chefe kren-akroro, já 
morto, Kreton também já foi chefe aqui, mas renunciou. Hoje 
é apenas chefe do posto da FUNAI e um dos raros habitantes 
da aldeia que falam um pouco de portugues. Enrolado, mas 
f ala. 

A entrevista termina num susto. Pergunto a Kreton o que 
sao as pequenas cicatrizes que lhe cobrem o peito e parte da 
barriga, em fileiras verticais, cada cicatriz com uns tres centí
metros de largura. Secamente, ele responde que sao feitas com 
dente de paca "quando índio mata branco". 

Dá um arrepio na espinha e certa perplexidade, até ele 
explicar que foi seu pai que fez aquelas cicatrizes, quando 
matou brancos que invadiram suas terras, na aldeia antiga. 
Ele, Kreton, ainda era pequeno. 

Naqueles instantes que antecederam a explicacao, todos 
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nós ficamos imaginando que era algo como os cowboys fa
ziam, marcas na coronha da espingarda quando matavam 
alguém. E como quase todos os homens e mulheres aqui tem 
essas cicatrizes, nos imaginamos logo no meio de urna porcao 
de cacadores de cabécas. 

A noite, mostramos ao pessoal as poucas cenas que gra
vamos boje. Muitos vem televisao pela primeira vez - só a 
viram antes os poucos que já saíram do Parque. 

Riem muito, divertem-se niuito, principalmente quando 
aparecem caras no vídeo. Nao acham graca nem interesse no 
que nos interessa mais, o diferente~ o inusitado. 

Terminado o "cinema", batemos papo no escuro e as 
21h30 vamos dormir. 
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Sábado, 15 de setembro 

Acordamos cedo, com Kreton avisando que o pessoal já 
está-se pintando. 

Ternos certa dificuldade de saber exatamente o que estao 
fazendo ou vao fazer , pois os poucos que arranham o por
tugues expressam-se com dificuldade extrema. Kreton e o 
atual chefe da aldeia - Tessea, um sujeito enorme e fortís
simo, que perdeu um olho - só dizem que é ''danca do 
mato". A custo consigo arrancar a informacao de que é urna 
danca de animais. 

A primeira é a do macaco. Sao 21 homens dancando, 
incluídos dois ou tres meninos. Quase todos nus, corpos pin
tados de jenipapo e urucum, alguns com flocos de algodao 
grudados a pintura do rosto e do peito, uns poucos com co
cares de pena de papagaio e, ao centro, de araras. Um dos 
homens pregou no corpo pedacos de rótulos de caixas de fós
foros. Vários empunham bordunas; uns poucos, arcos e fle
chas. Vários trazem animais nas maos, ombro ou cabeca: pa
pagaio, mico, jabuti. 

Os homens colocam-se numa fila única e cantam forman
do progressivamente um círculo, que depois se transforma em 
espiral e vai-se apertando, enquanto o canto cresce de intensi
dade e termina bem forte. 

Quando acaba a danca, alguns homens caminham em 
dir~ao a camera e exibem animais e bananas que carre
gavam. 
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A segunda "danca" é só de Tessea, o chefe. Aos gritos, 
ele vai pulando e desferindo pancadas fortíssimas com a bor
duna no chao, onde abre huracos. Ameaca dar urna pancada 
num cachorro, dá outra bem perto de um menino pequeno, 
que foge apavorado, chorando. E depois caminha de cara fe.
chada, borduna em posicao de ataque, em direcao a camera. 
Pode terminar tudo aquí, penso eu. Mas ele se posta bem 
diante da camera, de cara fechada, por alguns segundos. E 
depois limita-se a dizer "bom, muito bom". Concordamos, é 
claro. E tive a impressao de ver alguns risos disfarcados entre 
os outros kren-akroro. Deve ter sido sacanagem para nos as-. 
sustar. 

Na terceira danca, os borneos postam-se de maos dadas 
ou abracados em duas filas, urna diante da outra. Enquanto 
cantam, urna fila avanca e a outra recua. Até que, em certo 
momento, a que recua 'estaca, e a outra tenta vará-la com 
peitadas. 

Há urna segunda parte nesta danca. As mulheres e crian
cas, que até entao observavam, aproximam-se e fazem tam
bém duas filas, de maos dadas, atrás das filas dos homens. 
E. cantam em contraponto a eles, enquanto avancam e re
cuam. 

Quase todas as mulheres estao nuas, pintadas no rosto, 
sem raspar os pelos - ao contrário do Alto Xingu. Urna das 
meninas traz um mico no ombro, um papagaio na mao e um 
jabuti na outra. 

A certa altura, os borneos reúnem-se numa única fila in
diana, mulheres e cria~cas em outra, paralela. Formam cír
culos concentricos, dancando e cantando, e depois espirais 
que se apertam progressivamente, com o canto crescendo até 
o final. 

Quando a danca termina, chega Kupene, irmao de Kre
ton, com espingarda, ca.rregando e exibindo um papagaio que 
acabou de matar. Ato contínuo, vários borneos o depenam .e 
colocam as penas na mesma hora em seus cocares. 

Tessea avisa que, por ora, é só. 
"Ao meio-dia" vao dancar outra vez .. 

Aproveitamos o intervalo para gravar entrevista com 
Kreton e suas duas mulheres. 
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Kreton foi casado com urna primeira mulher, da qual se 
separou. Casou-se com urna segunda e com ela teve dois 
filhos . Depois, namorou outra mulher, já casada e separada 
(porque o marido a espancava, diz ela), e esse ex-marido 
pediu a Kreton que se casasse com ela - e ele se casaria com a 
ex-mulher de Kreton. 

Kreton aceitou, mas avisou que nem pedirla autorizacao 
a mae da mulher, nema devolverla se o ex-marido se arrepen
desse. O outro aceitou. Mas quatro días depois quis desfazer a 
combinacao e Kreton nao concordou. Continua casado coma 
segunda também, já tem um filho com ela, dormem todos os 
seis na mesma cama, num quarto ao lado da farmácia (onde 
dormimos nós). 

Kreton diz que vai parar por aí, nao quer urna terceira 
mulher. E garante que sua segunda mulher, antes pobre, 
agora "é rica", ele lhe dá tudo, "tem boa r~a". Vivem em 
paz, diz ele, sem ciumeiras. 

De fato, as dµas parecem dar-se bem. Pilam arroz juntas, 
cuidam juntas das criancas, urna cata piolho da outra, riem 
muito, conversam. 

Segundo Kreton, a bigamia agora já é comum na aldeia. 

Alice conta que a pneumonia, a gripe, a malária falcí
para (brava, pode matar) e a diarréia sao as doenc;as mais 
freqüentes e causas de mortes aqui. Muitas verminoses entre 
as crianc;as. 

Recentemente, nesta aldeia mesmo, morreram duas mu
lheres, envenenadas por mandioca brava insuficientemente 
cozida (indício de fome e pressa para comer). · 

Em geral, os doentes sao tratados aqui mesmo pelas en
fermeiras da FUNAI. Quando faltam recursos, pedem aviao e 
removem os pacientes para Goiania ou Brasília. 

Muitas vezes, as enfermeiras tem desaira noite, de ca
noa, viajar cinco, sete ou mais horas. Atice, por exemplo, um 
dia precisou remover urna paciente com hemorragia de abor
to, da aldeia Cururu para o posto Diauarum. No meio da 
viagem, o motor do barco quebrou. O jeito foi levar a mulher 
para o nlato, pendurar o soro num galho, amarrar-lhe as 
pernas para o alto, em outro galho, rezar e pedir ajuda de 
Deus. Conseguiu estancar a hemorragia e salvá-la. 
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Alice está contente, gosta dos índios, de sua ingenuidade, 
de sua solidariedade: eles a protegem de perigos, trazem-lhe 
peixes, obedecem as prescricües. 

Ás vezes, nao · querem que o branco interfira, quando 
acham que é "doenca de índio" , que só pajelanca resolve. 
Nesses casos, ela nao pode interferir. Pelo que testemunhou, a 
pajelanc;a as vezes dá certo, as vezes nao. 

Como Tessea havia dito que só ao meio-dia voltariam a 
danc;ar, por volta de 10 saí para tentar descobrir urna trilha na 
mata para caminhadas. Nao consegui. Atravessada a parte 
queimada da mata, nas imediacües da aldeia, onde ·plantam 
mandioca, milho e outras coisas, só se encontJ;a mato fechado. 

De lá, ouvi gritos .e_ deduzi que voltavam a danc;ar antes. 
De fato, acrescentando a pintura e enfeites anteriores saiotes 
de palha de buriti - e, alguns ~ urna espécie .de capacete de 
palha tranc;ada -, irromperam os homens pelo terreiro car
regando grandes troncos, que logo depuseram no chao, em 
meio a gritarla. Segundo . l\reton, é a danca da saúva, logo 
interrompida porque atraca na aldeia a balsa da FUNAI, que 
vai descer até as cachoeiras do Xingu. ·. 

Depois que a balsa sai, mulheres e meninas; algumas 
com cocar a cabec;a, colocam-se em fila indiana e,. cantando 
um tema monocórdio, quase completam um círculo móvel. no 
meio do terreiro. "É a danc;a do porco do mato", diz Kretori. 

Urna ventania forte, seguida de chuva, interrompe a 
danca. - Amanha tem mais --:- anuncia Tessea, já trazendo 
nas maos, de presente para nós, dois grandes tucunarés que 
acabam de ser pescados pelo pessoal que saíu de manha e 
trouxe também urna pirarara, muitos pacuzinhos, pi~us _ e 
outros tucunarés. 

Com os peixes, ~s provisües que compramos no Bang
Bang e a ajuda da Atice, o alm~o é urna festa: arroz, feijao, 
peixe cozido, peixe frito, macarra.o, repolho ensopado, couve 
e salada de alface e agriao com azeite e vinagre (aquí há urna 
pequena horta atrás da casa da enfermeira). Melancia, de so
bremesa, e café. E direito a rede, depois. 

Deu para esquecer quase dois meses de arr~z e feijao com 
fantasía. 
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A qui, nem as mulheres usam o uluri, nem os homens os 
cintos de caramujos típicos do Alto Xingu. 

Muitos meninos trazem colares de micangas de muitas 
voltas, que passam sobre o ombro e debaixo do braco oposto, 
cruzando sobre o peito e as costas. 

Muitos usam colares de dentes de macaco ou de porco, 
que fazem também para vender. Mas os mais freqüentes sao 
colares e pulseiras de pequenos pedacos de espinha central de 
peixe ou de arraia, entremeados de contas pretas. 

Por volta de 3 da tarde, recomeca a danca. Primeiro, os 
homens fazem fila indiana. Os tres primeiros usam cocares, 
os demais penas na cabeca ou fitas cingindo a fronte e a nuca. 
Algut\S,;' nus, outros, de calcao. Uns poucos trazem rabichos 
de palha de buriti, outros, bracadeiras de embira ou buriti, 
alguns ainda, cintos de buriti recobertos por embira. Quase 
todos, brincos - um deles, de pé de galinha. E só um usa o 
batoque de pau, pontudo. 

Os homens movem-se em círculos, entoando um só tema 
musical e marcando o ritmo com o pé direito, mas sem a forca 
do Alto Xingu. Já se ouvem, aqui como lá, alguns guizos 
metálicos. 

A certa altura vem as mulheres, algumas carregando 
filhos de colo, todas nuas, e formam fila paralela a dos ho
mens. Na cantoria, fazem contraponto aos homens, com mo
tes curtos e secos, agudos, esganicados quase. 

Em determinados momentos, param todos para des
cansar. E recomecam da mesma forma. 

De repente, muda a coreografia. Acelera-se o ritmo, que 
passa a ser marcado combatidas fortes dos dois pés, os ho
mens como corpo um pouco curvado para a frente. E alter
nam, de tempos em tempos, o movimento para a frente, em 
círculos, com movimentos para trás. 

Kreton só sabe que é danca de bicho. Fala em porco, 
meio vagamente. 

A danca termina em espirais, como as outras. 
Mas a tradicao parece estar-se perdendo. Já de manha, 

como agora, em muitos momentos Tessea e mais um ou dois 
homens chamavam a atencao das mulheres (todas muito mo-
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cas) e dos companheiros para a coreografia ou para o canto 
corretos. 

Provavelmente é urna das conseqüencias do desapareci
mento dos mais velhos na aldeia, nas epidemias de gripe e 
outras doencas. Eles, . que detinham o conhecimento, a tra
dicao, se foram e nao tiveram tempo de transmiti-los. · 

J á nao há velhos na aldeia. As pessoas mais idosas nao 
devem ter ainda 40 anos de idade. · 

Nem mesmo pajé tem a aldeia neste ·momento. E nin
guém está-se preparando para.ser. Quando precisam, man
dam chamar um pajé nos txukarramae. 

Aqui também os mortos sao sepultados dentro da aldeia. 
Recentes, há tres: as duas mulheres envenenadas por man
dioca e enterradas no Íado sul do terreiro, num lugar agora 
marcado por urna cobertura de folhas de palmeira, e um me
nimo, também enterrado no lado sul. 

Mais que isso, aqui, é difícil saber. Tessea, o chef e, quase 
nao fala portugues. Kreton é impreciso, parece nao entender 
bem o que se pergunta ou nao está disposto a explicar numa 
língua que nao domina. 

No futebol do fim de tarde, entro de zagueiro no time que 
joga comas camisas do Flamengo, Lula de ponta-direita no 
ti~e de camisas azuis. Ganhamos, os do Flamengo, de 8 a 3. 

O pessoal ainda nao conhece bem as regras, nem há juiz. 
Mas também nao há reclamacoos, brigas ou discussoos. 

Nao há escanteio nem impedimento. Saída pela lateral, 
só mesmo quando a bola cai no rio ou sorne atrás das casas. 
Nao se marcam faltas nem toques de mao. Quando alguém 
faz gol, o próprio goleiro repüe a bola em jogo. 

O mais complicado é quando a bola entra na Casa dos 
Homens (quase no meio do campo) e fica sendo disputada lá 
dentro, assustando as galinhas, repicando nos troncos que 
servem de assentos, os jogadores embaracando-se nas redes 
es tendidas. 

U ns quatro ou cinco jogadores, incluí do . Kreton, tem 
mais n~ao de jogo e até qualidades, driblam, passam. O resto 
é no vai-ou-racha. 
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A noite exibimos todo o material gravado. Desta vez o 
pessoal se divertiu a larga vendo-se nas dancas e cantos e no 
futebol. 

A sessao foi até 20h30. Da rede, no escuro, fiquei ouvindo 
as gargalhadas, enquanto tentava - sem exito - livrar-me 
das muricocas trazidas pela chuva. 

As gargalhadas cresceram quando apareceu no vídeo um 
cachorro com a cabeca enfiada numa caba~a, tentando inutil
mente livrar-se. Domingo, 16 de setembro 

Hoje faz um mes que saí de Goiania, após aqueta viagem 
inesperada. 

Acordamos as 5 horas ( 4 de Brasília). Kreton arranjou 
um gravador emprestado. com a Atice e desde ontem a noite 
toca interminavelmente uina mesma fita de música sertaneja, 
sem letra, urna toada arrastada de sanfona. Como a casa dele 
é parede-meia coma farmácia onde estamos - e parede de 
troncos de pindaíba, com espacos entre . uns e outros, sem 
chegar tam bém a cobertura de taquara e palha - nao h~ 
como escapar. 

O dia amanhece todo coberto, ainda ameacando chuva. 
na Casa dos Homens, Tessea solta gritos terríveis, como os 
que assustaram o menino quando ele brandia a borduna, no 
meio das dancas. 

Antes das 7, o pessoal sai todo para pescar, nas canoas. 
Dizem que vao dancar na volta. 

Pelo jeito, está mesmo faltando comida na aldeia. Ontem 
a noite, entraram na cas·a da Alice e comeram o jantar que ela 
havia preparado. · 

O pessoal só volta da pescarla com anzóis por volta de 11 
horas. Pegaram pintados pequenos, tucunarés, pacus, um 
trairao, matrinchas. · · 

Tessea vem avisar da chegada, aparentemente para que 
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filmemos. Explico que já filmamos isso ontem, ficaria igual, 
nao é preciso. Parece, que ele nao gosta. De qualquer forma, 
nos manda um tucunaré. 

O almoeo é, de fato, um almoeo de domingo. Toninho 
cozinha um galo (o quarto, nesta viagem; é o terror dos galos 
do Xingu) ao molho pardo, reforcado com champignons e er
vilhas. Paco o arroz. Zé Carmo prepara urna salada com al
face da horta, ervilhas, milho, tomates, azeite e vinagre. Lula 
faz um suco de maracujá (de vidro). 

Comemos até nos empanturrar, mesmo porque todo 
mundo parece um pouco frustrado com a pasmaceira de hoje. 
Quando pára o trabalho, bate a saudade, fica difícil. 

O pessoal daqui, na verdade, parece mais interessado em 
vender artesanato e trocar coisas que, propriamente, em mos
trar sua cultura. 

No comeco da tarde, dizem que hoje nao vai haver nada. 
Depois, perguntam se queremos filmar danca. Mais tarde, 
voltam atrás e dizem que nao vao fazer nada. E quando come
camos urna partida de buraco, ouvimos gritos: já estao dan
cando. 

É a danca do macaco. Uns 15 homens, pintados, colocam 
rabinhos e bracadeiras de palha de buriti. Alguns trazem co
cares na cabeca, outros, penas. Chocalhos no cinto. Pintura 
de urucum nos tornozelos, pés e peito. Todos de calc;ao. 

Colocam-se em fila e movem-se em círculos, saltando 
num e noutro pé, enquanto entoam um único tema, que ter
mina num grito coletivo, quando estacam todos ao mesmo 
tempo. 

Depois de algum tempo vem as mullieres, nuas e pintadas 
de urucum, e colocam-se numa fila paralela a dos homens. 
Movem-se em sincronia com eles. Mas nao cantam. 

A certa altura, muda a coreografia. Os homens colocam
se lado a lado, de maos dadas, e as mulheres numa fila corres
pondente, atrás, segurando-lhes os rabichos. É a danca do 
veado. 

Os homens movem-se aos pulos para a esquerda, depois 
para a direita, e as mulheres os acompanham. 

Depois, retornam a marcacao anterior, até chegar a for
mac;ao da espiral, que em suas dancas costuma marcar o final. 
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Está difícil o trabalho aqui, por problemas de comunica
cao. 

Tento saber sobre organizacao social, mundo dos espí-
ritos, coisas assim, mas até aqui tem sido inútil. Tudo o que 
consegui até agora, fora da monogamia/ poligamia, é ·saber 
que, como no Alto Xingu, as pessoas mudam de nome ao 
::hegar a vida adulta. 

. / 

. ~ 

.. 
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Segunda-feira, 17 de setembro 

A noite foi brava. Qualquer pedaco de pele a vista, as 
muricocas - alvoroeadas pela chuva - aproveitavam. Pa
recía até que tomavam por sobremesa os repelentes que usá
vamos. 

Dormí vestido - calca, camiseta, camisa de mangas 
compridas, meias grossas - e banhado em Autan. Mas nao 
adiantou. Ferravam por baixo, atravessando a rede, a roupa, 
tudo. Até meia-noite, estava acordado. Antes das 5, em pé. 

As 7h30 saímos de . barco para urna cacada com nove 
homens daqui, um armado com espingarda calibre 20, outro 
com 22, um terceiro com revólver 38, alguns com flechas. 

Depois de meia-hora pelo Xingu, paramos na confluencia 
deste com o Iauti e entramos pelo mato, na manha escura, de 
chuvisqueiro. 

U·ns 30 minutos depois, Kuperi, que puxava a fila dentro 
da mata, estacou e pediu silencio. O primeiro tiro nao saiu, 
picotou a espoleta mas ficou preso. Com o segundo, certeiro, 
derrubou um mutum bem encorpado, que desceu repicando 
nos galhos de árvores, ainda tentou fugir mas foi pego por 
Kokan. 

Dominado o bicho, Kokan arrancou embira de um pau, 
amarrou o mutum, passou a embira pela testa e saiu cami
nhando, tranqüilo. Bem rapidinho. 

Urna meia hora depois, a fila estaca de novo. Kuperi, o 
primeiro, poe a mao no meu peito, para me fazer parar, e 
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mostra, bem no caminho que estamos percorrendo, sob as 
folhas secas, algo que nossos olhos de brancos nao veem. É 
um pedaco de pele de cobra, escuro, só uns oito centímetros 
por dois. Só olhos .muito atentos e acostumados poderiam 
mesmo ver ali urna cobra entre as folhas tao parecidas. 

Outro kren-akroro, Kiankampó, acerta a primeira fle
chada logo atrás da cabeca da cobra. A segunda flecha vara a 
cabeca da sucuri pintada. É quase um filhote, ainda, mas já 
tem uns dois metros. 

Kokan agarra a cobra atrás da cabeca, enquanto outro 
kren-akroro lhe amarra a boca com embira. Ela se enrosca no 
braco de Kokan e caga-o todo, · urna bosta bem amarela. 
Kokan morre de rir, diante da gozacao dos amigos. 

Ainda viva, a sucuri segue arrastada. 
O pessoal acompanha os rastros de várias antas e seus 

dejetos, mas nao consegue aprox.imar-se de nenhuma. 
Depois de tres horas de andancas pela mata, carregando 

o equipamento, quando as pernas já comecam a doer, o pes
soal resolve ir embora. Mas antes quer passar pela praia, bem 
na confluencia dos rios, para·procurar ovos de tracajá. 

Foi ótimo, porque a praia estava coalhada de gaiovotas e. 
outros pássaros da água e gravamos boas cenas, inclusive com 
filhotes recém-nascidos. 

Os kren-akroro fizeram urna boa coleta de ovos de tra
cajá enterrados na areia. 

Pouco antes das 13 horas, partimos. No caminho, quan
do paramos para deixar alguns deles numa roca, Txukran e 
Kuperi pescam piranhas enormes, de mais de um quilo cada. 

A chuva aumenta, o frio também. 

No Baixo Xingu, comas compras feítas no Bang-Bang e a 
horta da aldeia, o cardá.pio melhorou muito. · 

Quando chegamos da cacada, há havia almoeo pronto, 
feíto pela Alice: salada de batata cozida com jiló, feijao, arroz, 
peixe cozido, sardinhas e macarrao. Suco de maracujá e café. 
Até nos lembramos do Pitsá. 

Com a chuva, o frio e o cansaco das caminhadas na mata 
e na praia, carregando os equipamentos (incluindo a praia, 
foram cinco horas seguidas de caminhada), o pessoal tirou a 
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tarde para ficar na rede. Até mesmo porque a aldeia estava 
absolutamente parada. 

A noite·, depois do "cinema" e da sopa, papos a propósito 
da cacada. 

Kreton conta de um irmao, já falecido, que foi chefe da 
aldeia. U m dia, ele foi pego por urna sucuri enorme, que se 
enrolou toda nele, apertou-o e ainda lhe enfiou o rabo na 
boca. O irmao de Kreton só se salvou porque outro kren
akroro, co~ faca.o, decepou a cabeca da cobra. Mas quando 
conseguiram socorre-lo estava com os dois bracos, as duas 
pernas e várias costelas quebrados~ 

Outra vez, esse mesmo irmao de Kreton flechou urna 
onca na cabeca e ela caiu, imóvel. Ele se aproximou, acredi
tando que estava morta. A onca abocanhou-lhe o bíceps e 
met~u as garras bem abaixo do olho, rasgando a ·carne. 

Dessa vez, ele conseguiu safar-se sozinho. Enfiou a mes
ma flecha que já atingira a onca goela abaixo do animal e 
liquidou-o. 

Alice confirma a história de que índios muito velhos pro
curam a morte, quando já nao se podein bastar-se a si mesmos 
e nao querem depender de outras pessoas (Orlando Villas 
Boas tem relatos semelhantes). 

Urna das histórias que chegaram a seu conhecimento, 
passada entre os cajabi, é a de um velho muito velho que dizia 
nao querer viver mais. U m dia, comunicou que atravessaria o 
Rio Xingu para encontrar-se com urna cobra lendária que 
havia por lá, "grossa como urna grande árvore". 

Segundo os cajabi, quem encontrasse a cobra estarla li
quidado. Mas o índio velho disse que iría propor um negócio a 
cobra. E podía nao voltar. 

Nao voltou. Juram os cajabi daquela área que dali em 
diante quem viu a cobra sabe que ela passou a ter barba e 
cabelos como os do velho índio. Chamaram até aviao para 
sobrevoar a área. E os pilotos, com binóculos - dizem os 
cajabi - , viram a cobra enorme, barbuda e cabeluda, com a 
cara do índio velho. 

Orlando Villas Boas conta, em seus relatos, a história do 
velho Caritsipá, que, acometido de urna diarréia brutal, que 
pajelanca alguma resolvía, foi levado ao posto Leonardo. 
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Lá, o médico Noel Nutels deu-lhe urna mistura de sulfa_e 
enteroviofórmio, que chamavam de "bate-en tope", pelos re
sultados fulminantes. 

Nada. Caritsipá só avisava que nao adiantaria: "Eu v~u 
morrer, nao adianta f~er nada". E pedia para ser levado para 
sua aldeia, quería morrer lá. 

Nao adiantou mesmo. Orlando mandou preparar urna 
canoa, carregaram o velho Caritsipá até ela, colocaram-no 
sentado. 

Caritsipá correu os olhos pelo barranco, onde estavam 
Orlando, Noel e vários índios, balancou a cabeca e disse: -:
Viver tanto para morrer cagando .... 

Morreu pouco depois. 

Muda o assunto da conversa, passa para casamento, 
poligamia, essas coisas. Alice conta que as vezes, quando tra
balhava entre os cajabi, chegava algum deles e dizia que ela 
estava triste, com saudade; por isso, ia arranjar-lhe um na
morado. 

- Que namorado? - perguntava ela. 
E vinha a resposta invariável: . 
- O meu cachorro. Voce passa a mao nele, dá comida 

para ele, dorme com ele, e pronto: está namorando. 
Esses índios, que nao sao muito dados a carinhos físicos, 

pelo menos diante de brancos (o pessoal daqui é até mais 
carinhoso em público que o do Alto Xingu), acham que, se 
fizer um carinho com a mao, já está namorando. 

Deve ser por isso que tratam tao mal os cachorros, a pe
dradas e pauladas. Para nao dar a impressao de que esta.o 
namorando. 

Sem sono, por volta de 11 da noite saio da rede, deseo até 
a beira dorio, sento-me num tronco e fico ouvindo baixinho, 
no toca-fitas, Arthur Rubinstein interpretando Chopin. 

A noite está escura, sem Lua e sem estrelas. Na aldeia, 
um único foguinho bruxuleante, numa das casas. Só se ve o 
espelho do Rio Xingu, só se ouvem UDS poucos pios de pás
saros noturnos, na outra margem. 

Vem a memória um programa sobre vulcoes que editei 
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para o "Globo Repórter". O . vulcanólogo Harum Tarzieff 
subia ao cume de um vulcao, na África, descia algumas de
zenas de metros na crate~a borbulhante e quase morria into
xicado com a fumac;a. 

Depois, no fim do dia, passeava pela borda da cratera, 
ouvindo Bach - .e falava de como gostava de juntar "as gran
des forc;as da natureza". Como a grandiosidade do vulcao 
combinava com a grandeza da música. Dava urna conforma
dora sensác;ao de humildade e pequeneza diante da forc;a dos 
fenomenos naturais, mas dava também a alegria de pertencer 
a urna espécie capaz de produzir aqueta música. 

Sem pretender comparac;ao no plano pessoal, ouvir mú
sica num lugar como este, na escuridao e no silencio da noite, 
dá a mesma sensac;ao. 

Pena que as muric;ocas abreviem o prazer. 

Ter~·feira, 18 de seternbro 

Já entramos na contagem regressiva. Excluído o dia de 
hoje, restam:.nos no Xingu mais nove dias, pois pretendemos 
voltar na outra sexta-feira, dia 28 (se conseguirmos aviAo). 

Aqui, ternos mais urnas poucas coisas para documentar 
- e a esperanca de gravar um parto, pois há duas mulheres 
na iminencia de parir e já ternos a concordancia dos maridos 
para a grava~ao. 

No máximo nesta sexfa-feir.a, subiremos o rio para en
contrar os txukarramae, pois Raoni, seu chefe, estará de volta 
no sábado. 

Embora estejamos mortos de saudades e vontade de vol
tar, já sabemos todos que nao passaremos incólumes por esta 
experiencia. Será difícil o reencontro com . o lado escuro da 
vida na grande cidade, a mesquinharia, a competic;ao, o atro
pelo, a pressa, a deslealdade, a violencia, a corrupcao, a in
competencia, a falsidade, a traicao. Teremos saudade do si
lencio e da ingenuidade, da alegria simples e da imponencia 
da paisagem. Teremos saudade do banho de rio e do peixe 
fresco, do por-de-sol grandioso e dos bandos de pássaros. 

Certamente passaremos muito tempo matutando sobre a 
possibilidade de conciliar o que nos atrai nos dois lados. 

Será possível? 

Odia amanhece friorento, com chuvisqueiros. 
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Os homens da aldeia vao para a ro~a mais próxima cortar 
paus queimados, limpar terreno para o plantio de mandioca, 
amendoim (produzem amendoins enormes, aqui), melancia. 

Na volta, gravamos entrevista com Kreton. Ele ainda se 
lembra de quando chegaram os homens brancos, os primeiros 
contatos, o desgasto de seu pai: ele sabia que os brancos tra
riam gripe, sarampo, tosse, que seu povo ia morrer. Era 
contra a aproxima~ao, mas foi vencido, outras pessoa·s da 
aldeia eram favor, queriam presentes, melancia, amendoim, 
que o grupo chefiado pelos Villas Boas levava. 

O pai de Kreton era também contra a mudan~a para o 
Xingu, mas seu povo foi convencido de que, se ficasse no Rio 
Peixoto de Azevedo, os fazendeiros e mineradores acabariam 
tomando suas terras, pois a luta era desigual, bordunas e 
flechas contra armas de fogo. 

Vieram, entao, dois kren-akroro, de aviao, conhecer ó 
Xingu. Gostaram. Mas a essa altura muita gente já estava 
morrendo. Morreram quase todos os mais velhos, diz Kreton. 

Depois, foi a dificuldade de convivencia com os vizinhos, 
ostxukarramae, osjuruna, os cajabi- até conseguirem a paz. 

- Agora está bom - diz Kreton. Seu povo nao precisa 
mais lutar, a nao ser quando os fazendeiros invadem suas 
terras. No recente conflito, eles apoiaram os txukarramae, fi
caram a seu lado até o fim. 

No meio da entrevista, chega um barco. É Bedjai, txukar
ramae, funcionário do posto Vigilancia, quer falar comigo. 

Está bravo. Dizque o barco que nos trouxe é dele, "motor 
também", tudo "comprado com meu dinheiro". Só os em
prestou, diz, paralevarosjaponeses da televisa.o, queestiveram 
há pouco por aqui, até o posto Leonardo. Grita que está 
sendo prejudicado, o barco em que viaja (está levando gente 
mais para o norte) nao agüenta peso, afundou como motor. 

Explico que nao sei de nada. Há apenas um compromisso 
assumido pela FUNAI, de fornecer barco para nossos deslo
camentos. O combustível, compramos nós. Deram-nos esse 
barco, estamos nele. 

Bedjai continua bravo, diz que volta no sábado e vai ficar 
bravo com Samuel e coma FUNAI. 

Sábado já estaremos entre os txukarramae, explico. 
Ele se vai. O pessoal daqui dizque o barco é da FUNAI. 
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Está difícil achar um lugar por aqui para ca1J1inhar. Toda 
a área que cerca a aldeia teve a mata derrubada e queimada 
para o plantio de milho, mandioca e palmeira inajá, usada 
para fazer paredes e t~to de casas. Dá para andar pulando os 
troncos calcinados e pisando em carvao, mas nao é. bonito. 

Na mata, depois de ver a sucuri debaixo das folhas, nao 
me aventuro mais. Nem mesmo levando no bolso as sementes 
de umbuzeiro distribuídas pelo Toninho. Ele as ganhou de um 
sertanejo de Uauá, na Babia, que lhe garantiu: se levar no 
bolso sementes em número impar, nao há cobra que se apro.
xime. Ontem, na ca~ada, estava todo mundo da equipe com 
tres sementes no bolso. 

A tarde, o pessoaí da aldeia pede o barco emprestado. 
Eles vao a mata abrir picada e preparar escada para bater em 
caixa de marimbondo - cenas que gravaremos amanha. 

Enquanto isso, converso com Kreton, para arrancar mais 
alguma informa~ao. . 

Os kren-akroro, diZ ele, antigamente dormiam em es
teiras de palha, no chao. Hoje, dormem em camas rústicas · 
com esteiras. 

No tempo em que viviam no Rio Peixoto de Azevedo, 
também tinham a tradi~ao de "prender" os adolescent~s, 
meninos e meninas, para fortalece-los, tal como faz o pessoal 
do Alto Xingu. Aqui, a tradi~ao foi abandonada. 

Kreton fala também de espíritos. Dizque logo depois da 
morte, os espíritos voltam para junto dos vivos, para tentar 
levá-los. Diz ele que viu o espírito de seu próprio pai - mas 
nao quis ir e um tio o protegeu. 

Ao fim da tarde, o pessoal que ficou na aldeia come~a a 
dan~a do marimbondo: sao sete ou oito homens e meninos, 
em fila movendo-se em círculos, os da frente carregando cho
calhos. Cantam um só tema, que em certos momentos inter.: 
rompem para descansar. 

Quase todos levam cocar ·ou penas na cabe~a. E cantam 
até bem tarde, quando o céu já está estrelado e a Lua min
guante vem saindo. 
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Quarta-feira, 19 de setembro 

A danca do marimbondo recomeca muito cedo, por volta 
de 4h30, em plena escuridao. Nao dá ainda para gravar. 

Ás 5h30 estamos de pé e antes das 6 comecamos a gravar 
aquele mesmo grupo de pessoas, dan~ando, recortadas contra 
o horizonte que se vai avermelhando do outro lado do rio 
ainda coberto de névoa. 

As 7 já estamos no barco e em dez minutos chegamos ao 
local em que abriram a picada na mata. 

Mulheres, criancas, · macacos, cachorros já chegaram 
antes, junto com os homens que nao vao bater marimbondo, 
só prepararam a escada. 

Bater marimbondo é urna tradicao dos kren-akroro e dos 
txukarramae. ~urna prova de coragem a que se submetem os 
meninos e que os homens já feitos repetem de tempos em 
tempos. 

Com galhos cortados, prepararam urna escada, amar- . 
rada com embiras, até uns oito metros acima, onde está a 
enorme caixa de marimbondos, de uns dois metros de altura, 
um de diametro. 

Quando se aproxima a hora, os homens comecam a bater 
com paus na escada e jogar tocos, para irritar os marim
bondos. 

As mulheres tomam posicao a uns dez metros, com ramos 
de árvores nas maos, prontas para espantar os marimbondos 
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que se enredarem nos cabelos dos bLJJedores ou grudarem em 
seus corpos. 

Quando os marimbondos já estal bem irritados, os ho
mens comecam a subir, dois a dois. Lá no alto, com a mao 
nua, golpeiam a caixa, até arrancar-lhe pedacos. E descem 
correndo, ferroados e perseguidos pelos bichinhos furiosos, 
que as mulheres tentam espantar comos ramos - enquanto 
os ou tros homens fazem urna algazarra e se divertem as bal
das. 

Depois sobem os meninos - . e é a mesma coisa. 
Quando homens e meninos acabam de derrubar a caixa, 

um dos kren-akroro ainda enfia um galhinho de árvore na es
pingarda e atira contra a base superior da caixa, presa ao 
galho - e derruba, no susto, um retardatário que ainda desee 
a escada. 

Em seguida, os horhens dao-se as maos e repetem, em 
torno da árvore - mas parados -no lugar - o mesmo canto 
que entoaram ontem e boje. 

Na beira do rio, encontramos os valentes que bateram 
marimbondos. Estao cheios de ferroadas, lábios, inchados, 
olhos entumescidos, o corpo ·coberto de marcas. E todos di
zendo que dói muito, que só passará quando o Sol estiver alto . . 

Em suas canoas, formando urna linda fila na água espe
lhada do Xingu, eles voltam a aldeia remando, a névoa já dis
sipada, só repontando aqui e ali. 

Enquanto Zé Carmo vai de barco ao Kretire buscar mais 
gasolina para o gerador e o motor do próprio barco, prepa
ramos um almoeo de macarra.o com molho de salsichas e sa
lada de batatas, ervilhas, milho e sardinhas. 

Era muito macarrao. E muita gente concentrada a nossa 
porta, querendo participar do almoeo. Levei um panela.o a 
casa de Kreton e pedí que distribuísse - para podermos 
comer mais sossegados.· 

Comeram urnas vinte pessoas. 
Essa gente toda que vive teorizando sobre o Brasil, seus 

problemas e suas soluc0es, devia vir aqui, ou ir as favelas e aos 
igarapés, aos alagados e baixos de viaduto, ver como é pos
sível, com pouquíssimos recursos, mudar a vida das pessoas. 

Que seria preciso aqui no Xingu, em aldeias como esta? 
Um pouco mais de assistencia, para poderem plantar e colher 
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alguns alimentos sem tanta dificuldade. Urna escola que pro
porcionasse conhecimentos úteis no cotidiano - se fosse 4esejo 
dos índios. Um pouco mais de assistencia médica. Urnas 
poucas ferramentas. Cobertores e roupas para o frio. 

E é assim em quase todo o Brasil. Mas de todos os cantos 
só surgem análises globalizantes e solucües grandiosas, con
centradoras de recursos, dinheiro e poder. 

As análises sao quase sempre ótimas para explicar o pas
sado, o que aconteceu há 10, 20 ou 30 anos. Mas quando se 
tenta aplicar as solucües baseadas nessas análises, vai-se veri
ficar que os donos do mundo, do dinheiro e do poder, traba
lhando em altas velocidades nos seus computadores, já muda
ram tudo, já descobriram infinitos novos caminhos de con
centrar tudo em suas maos. 

Além do mais; entre o período analisado e a aplicacao 
das solucües, vai sempre um espaco de S, 10, 15 anos. E nesse 
período o mundo já é outro. "A diferenca entre um homem de 
20 anos e outro de 40 anos de idade nao é de 20 anos, é de dois 
séculos", escreveu há muito tempo o cardeal Suenens. "O que 
antes acontecia, mudava, em um século, acontece hoje, muda 
hoje, em 10 anos." 

Portanto, sao solucoes atrasadas de um século. E, gran
des solucües que costumam ser, continuam a concentrar poder 
·e dinheiro nas maos de uns poucos. Porque, para fazer dife
rente, seria preciso estimular a participacao de todo mundo -
e os políticos tem horror a isso, temem perder o controle das 
situac0es, deixar de ser considerados, eles, como a solucao. 

O que acontece no Brasil, nas últimas décadas é um bom 
exemplo. Nunca se concentrou tanto poder nas maos de tao 
poucos. E nunca se criaram tantos problemas tao gigantescos. 
Itaipu, por exemplo, essa arrogancia megalomana .que acabou 
com Sete Quedas. 

Itaipu, ao ser planejada, custaria uns 2 bilhües de dó
lares. Já custou mais de 10 vezes isso e nao está pronta. E se 
estivesse, seria, em parte, urna imensa ociosidade, pois há 
energía sobrando no país. 

Os tecnocratas certan1ente argumentarao com a imprevi
sibilidade do custo dos equipamentos e do dinheiro no mer
cado internacional. Mas como nao era previsível? Nao tra
balham eles com hipóteses e variáveis, nao vivem se jactando 
disso, do caráter ''científico" de seu trabalho? Por que nao 
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foram capazes de prever, nem em hipótese, o que aconteceu? 
E o caso da usina de Angra dos Re is? E a F errovia do 

Aco? E a Transamazonica? 
Urn dia, na casa do jornalista Cícero Sandroni, no Rio de 

Janeiro, ouvi o entao c~ndidato a governador Franco Montoro 
lembrar que só no Estado de Sao Paulo existem mais ·de cem 
pequenas hidrelétricas desativadas, dessas que antigamente 
serviam urna a cada cidade. Se fossem reativadas, podériam 
gerar uns 2 milhües de quilovates, a urn custo centenas de 
vezes menor que o de urna usina com essa potencia, se cons
truída. . 

"Small is beautiful", dizia o entao candidato a gover
nador. O pequeno é bonito. Mas, ao que parece, ainda nao 
conseguiu levar a prática essa constatacao. Talvez esteja en
frentando o sorriso escarninho dos tecnocratas, no dia-a-dia 
do seu governo. , ~ 

De fato, a solucao inelhor só pode ser a pequena, pró
xima, ao alcance de seus beneficiários. E o ideal seria que 
essas soluc0es fossem concebidas e executadas pelos próprios 
beneficiários. · 

1 

Mas isso só seria possível em governos baseados na parti
cipacao. 

Há muitos anos, num livro chamado Manifesto pela so
brevivéncia, um grupo de técnicos reunidos pela UNESCO 
mostrou que qualquer comunidade, a partir de dois mil habj
tantes, comeca a gerar problemas insolúveis, porque entra no 
pro~esso de deseconomia de escala. 

Mas quem se importa com isso, num mundo só preocu
pado ern concentrar dinheiro e poder? 

Zé Carmo volta com a gasolina e informa: Raoni está 
chegando boje. Já foi pedido pelo rádio um aviao para nossa 
volta no dia 28. 

Como o trabalho aqui está praticamente terminado - ·o 
que ternos de fazer podemos concluir ainda hoje - , sub meto 
a equipe o que penso: embora possamos ir até boje, gostaria 
de só sair da data marcada, depois de arnanha, e dar um 
tempo para ver se nasce urna das criancas qu~ já está na 
época de vira luz. Talvez a sorte nos ajude. E gostaria de abrir 
a série de programas exatamente com o nascimento de um 
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índio. Ternos um nascimento, na aldeia waurá, mas nao gra
vamos o momento de nascer, só alguns minutos depois. 

Lula e Zé Carmo concordam. Toninho, que está melan
cólico e gostaria de voltar antes, aceita. 

Á. tarde, os homens repetem a danc;a do marimbondo, 
mas desta vez bem pintados e enfeitados. Urucum nos pés e 
tornozelos; calc;ües (todos); alguns com cintos de contas colo
ridas; brac;adeiras de penas ou contas (só tres); vários com 
colares de contas, mic;angas, penas; brincos de penas pretas 
ou brancas (vários); e cocares (os seis primeiros da fila). 

Ao todo, sao 15, incluindo os tres meninos que bateram 
marimbondo. 

Talvez seja o dia em que a danc;a reuniu mais homens -
' pois nem há muitos mais na aldeia, que hoje só tem doze 

casas. 
Coma morte dos mais velhos, perdeu-se a lideranc;a cul

tural, perderam-se inuitas tradic;ües. Nos últimos tempos, a 
chefia da aldeia mudou tres vezes e agora está com Tessea. 
A'hu, o antigo chefe, nao quis mais. Kreton ficou em seu 
lugar, mas também renunciou, ficou só coma chefia do posto 
da FUNAI. Agora, a chefia está com Tessea. 

Com isso, ninguém sabe muito dos rituais e das tradic;ües, 
os hábitos dos brancos vao-se impondo, como os de dormir em 
camas, usar calc;ües e chi~elos, relógios e espingardas. 

Das culturas do Xingu, a mais recente, que é a dos Kren
akroro, parece exatamente a menos preservada, a mais amea
c;ada. 

"A Voz do Brasil" noticia a demissao do presidente da 
FUNAI. Na semana passada, já informara que ele havia colo
cado o cargo a disposic;ao do ministro do Interior, por nao 
concordar com os termos de urna portaría que pretendiam que 
assinasse, regulamentando a minerac;ao em ter~as indígenas. 

A distancia, é difícil saber o que está acontecendo de 
fato. Segundo "A Voz do Brasil", o sucessor é indicado por 
Mário Juruna - que estava em briga com o que sai. 

Mas dois pontos sio certos: 1) na administrac;io do que 
sai, pela primeira vez na história os índios comec;aram a tomar 
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nas próprias maos o seu destino, assumindo a direc;ao do Par
que do Xingu, a chefia do gabinete da presidencia da FUNAI, 
a chefia de muitos postos; e a FUNAI pareceu, transformar
se em órgao destinado a resolver problemas dos índios - e 
nao os problemas dos que disputavam com eles; 2) permitir a 
minerac;ao em terras indígenas é um crime; é assinar a sen
tenc;a de morte de dezenas de milhares de pessoas; nao é pos
sível mantera cultura do índio com quistos mineradores en
cravados em suas terras - e todas as seqüelas que produzem. 

O presidente que sai poderá ter muitos defeitos, é apon
tado como malufista, arredantário de terras e outras coisas. 
Mas, ao que parece, nao está caindo pelos defeitos, e sim por 
urna qualidade - nao concordar com a minerac;ao. 

Mais urna vez, portanto, parece que os interesses polí
ticos e economicos se sobrepüem a todos os direitos humanos. 

• 
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Quinta-feira, 20 de setembro 

Este deve ser nosso último dia aqui entre os kren-akroro. 
Logo cedo, olhando o fiapo de minguante que ainda está 

no céu, apesar do Sol já levantado, ficamos a cogitar sobre a 
influencia da Lua nos partos. Os antigos acreditavam que a 
Lua nova apressa os partos. Kreton acha que as duas grávidas 
da aldeia só vao parir daqui a uns cinco ou dez dias. 

Veremos se a sorte está mais urna vez conosco ou nao. De 
qualquer forma, hoje vamos aprontar as malas para sair 
amanha cedo para os txukarramae. 

Odia escorre numa lentidao exasperante, quase minuto a 
minuto. Lula grava urnas últimas imagens da presen<;a da 
tecnologia branca, e nao há mais nada a f azer. 

No fim da tarde, os kren-akroro resolvem brincar de pu
lar fogueira. Armam urna bem grande no centro da aldeia e 
saem pulando, chamuscando o pelo. Os meninos entram na 
história, para mostrar coragem. 

Quando se cansa, o pessoal come<;a a complicar a brin
cadeira, para torná-la mais excitante. Vao agora de dois em 
dois pular a fogueira, de maos dadas. Alguns caem, se quei
mam. 

Depois, para complicar mais ainda, amarram nos cal<;ües 
rabos de palha, folhas secas de bananeira e inajá, trapos, 
tu do. 

E, finalmente, só para se divertir, abrem urna persegui-
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<;ao terrível aos cachorros da aldeia, com paus, flechas, pe
dras, o que está ao alcance. Os cachorros ganem e correm, 
desesperados, e o p~ssoal morre de rir. 

Deve ter nascido aí a expressao "sofre mais que cachorro 
de bugre". 

A noite, enquanto jantamos, surge urna novidade: -urna 
das mulheres de Kreton foi-se embora, ele mesmo confirma. 
Diz ela que está com saudade de sua aldeia, no Diauarum, e 
já saiu de casa com o filho pequeno. 

Kreton garante que nao se importa, que vai arranjar· 
outra, que também nao liga para a saída do filho. Só lamenta 
nao entender: "Foi ela que veio atrás de mim, me falou que 
trocou (de marido); eu falei que trocou, trocou, eu nao de
volve; agora, vai outra véi com ele". 

Vamos dormir ainda na esperan<;a de ser acordados para 
gravar um parto. 



Sexta-feira, 21 de setembro 

Que noite, santo Deus! Quem quase pariu fui eu. 
Consegui dormir por volta dé 23 horas, mas acordei a 

urna, com diarréia e urna ponta de dor .na altura do ba~_?· 
A dor foi crescendo, crescendo, até ficar muito forte. As 

3h30 acordei Atice, a enfermeira, e ela me deu um remédio, 
creio que para cólica intestinal. 

Nao adiantou. A dor cresceu demais e se espalhou por 
todo o lado esquerdo do corpo, inclusive no dorso. Parecia 
urna tenaz dentro do corpo, pressionando e arrancando ba~o, 
rim, pressionando a bexiga. Tinha de urinar de cinco em cinco 
minutos, ainda que fossem só urnas gotas. 

Ás Sh30 nao agüentei mais, chamei a Alice de novo. Ela 
achou, com as novas explica~ües, que era urna crise renal e 
deu novos medicamentos. A pressao subira para 16/ 10. 

E a dor aumentando, ainda que parecesse impossível. · 
Ás 6h30, como eu estava desesperado, Alice apl_icou utna 

ampola de sedativo. O efeito demorava. Deitado num colchao 
- a rede ficara inviável - , eu rola va de dor, esquecia minha 
timidez e discri~ao e gemia alto, diante de urnas dez pessoas, 
entre eles vários índios espantados. Só pensava, desde ama
drugada, em minhas duas irmas, que sao muito religiosas, e 
pedia em pensamento que fizessem urna intermedia~ao para 
conseguir urna ajuda mais forte. ( Quando voltei do Xingu, 
telefonei para a Sílvia, a irma mais nova, e disse que pensara 
nela com muita intensidade no Xingu - mas sem dizer por 

XINGU: UMA FLECHA NO CORA~ÁO 283 

que; ela respondeu: - Eu sei. Nao foi na madrugada de tal 
dia? - Confirmei: - Mas como voce sabe? - E ela: - Eu 
estava.sozinha de madrugada, vi a sua cara na minha frente, 
achei que voce estava precisando, comecei a rezar para voce.) 

Toninho lembrou-se de que urna vez, com urna dor tam
bém fortíssima, fizera um chá com sementes de umb.uzeiro e 
dera certo. 

Torrou as sementes de espantar cobra, moeu, ferveu e me 
deu para tomar. 

Provavelmente a combina~ao de tudo - os remédios da 
Alice, o chá do Toninho e a ajuda de minhas irmas - deu 
certo. Por volta de 7h30 a dor come~ou a diminuir e até dormi 
um pouquinho, mesmo como pe.ssoal em volta, arrumando 
tudo para a viagem. 
. Ás 8h20 acordei. Agradeci, comovido, a Alice - a quem 
dei urna fita gravada cdm o violonista Segovia - e comecei a 
arrumar minhas coisas. 

Alice sugeriu que pedíssemos aviao imediatamente para 
ir embora, pois a crise tanto poderla ser passageira como nao. 
O problema tanto poderia ser grave como nao. Deu-me re
médios para tomar e disse_.que durante a crise, muito aflita, 
chegara a rezar e pedir a Deus que passasse a dor ·para ela . . 
Um aojo. 

Saímos de barco as 8h45. Urna complica~ao, porque a 
dor com~ava a voltar e a ame~a deixava meus nervos em 
pandarecos. Com os diuréticos que estava tomando, tinha de 
urinar a cada dez minutos. O jeito foi arranjar urna lata, para 
nao respingar urina em todo mundo, com a velocidade do 
barco. E a dor come~ando a voltar. 

Paramos no "porto" da BR-80, onde fica o posto Vigi
lancia. A tenta~ao muito forte era esquecer tudo, os com
panheiros, pedir ao chefe do posto que me levasse de camio
neta até o Bang-Bang para tentar tomar o táxi aéreo que sai as 
sextas-feiras para Goiania. Os companheiros insistiam para 
que ficasse, fosse até os txukarramae, fazer pelo menos a 
·entrevista com Raoni, que tanto desejava. A dor continuava. 

Nao fui embora. Pedi ao chefe do posto que, pelo rádio, 
explicasse a situa~ao e pedisse a FUNAI um aviao para nos 
levar - como previa o contrato assinado. Isso nos darla tempo 
para gravar pelo menos a entrevista. 

• 
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Pomos para o acampamento dos txukarramae, pouco 
além do posto, a margem mesmo do Xingu. Estavam lá para 
tirar a areia que vendem e para fazer canoas. 

O próprio Raoni olhava, a chegada do nosso barco. Alto 
- mais de 1,80 m -, muito forte, cabelos longos, urna tra
vessa passada entre a testa e o alto da cabe~a, batoque enorme 
nos lábios, brincos de contas coloridas, bra~adeiras também. 
Cal~ao e chinelos. 

Expliquei-lhe q que acontecera. Ele me olhou firme nos 
olhos e perguntou: - Onde dói? Apontei a regiao do ba~o. 
Ele olhou bem o lugar e disse, firme: - Nao vai doer mais -. 
Virou as costas e caminhou para dentro do acampamento. 

De fato, cinco minutos depois, deixara de doer. Disse 
entao a Raoni que gostaria de gravar urna entrevista ali mes
mo e algumas cenas do acampa.mento. Se o aviao demorar, 
pensaríamos em documentar mais coisas. Ele concordou. 

O acampamento tem urnas dez barracas com armacao de 
paus, cobertas por plástico preto. Dentro, a essa hora, só mu
lheres, criancas (algumas, pintadas de preto com faixas bran
cas em espiral subindo pelas pernas, coxas e torso) e o dentista 
da FUNAI, Birao. E muitos cachorros. 

Afastei-me uns trinta metros e por poucos segundos, para 
urinar no mato, esquecendo a advertencia de Raoni, e tive de 
correr para dentro do rio, com as pernas cobertas até os joe
lhos por centenas de pulgas. 

Raoni sentou-se num banquinho, sentei-me num toco em 
frente e come~amos a gravar. 

Lula registrou urna parte <I:a entrevista também em fita 
de áudio. Essa parte será retranscrita aqui. A outra, tento 
reconstituir na memória. 

Antes de comecar a gravacao, Raoni comenta o caso da 
portarla regulamentando a minera~ao em terras indígenas. 
Dizem que, em sua área, nao permitirá: - Eu pode até matar! 
- F oi mais ou menos assim: 

Raoni - Ontem eu perguntei. Pessoal nao quer (a mi
nera~ao) porque é ruim demais. Quer ver? Quando entra aqui 
eu pode brigar. Pode até matar. 

W. Novaes - O senhor nao vai deixar entrar aquí? 
Raoni - Eu nao vou deixar de jeito nenhum. Porque 

muita gente - povo nosso que está misturado com branco -

• 
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ele (o_ branco) está matando. Entao é por isso que eu nao vou 
deixar de jeito nenhum aqui. Se vai entrar, mata logo. 

Pessoal perde a vida, povo meu aqui também está que
rendo perder, entao eu aqui nao quero, nao. Nós quer que 
continua como antigamente, como avó, pai, que vivia no 
mato, trancado, alegre. Isso aí que eu estou pricurando. Mas 
pessoal tá querendo mudar, eu nao sei, nao. Nenhum branco 
entra aqui, nao, no meio de nós. Eu quería ajudar pess9al de 
lá, Aritana (iawalapiti), Takuma (kamaiurá), e tirar FAB de 
lá (está criando gado no alto Xingu), também o FAB é muito 
ruim no meio de nós. Entao, eu nao sei se eles quer que con
tinua no meio de nós, lá. Parece que ele já contou pra voce, lá, 

I 

né? Que que ele acha? · , 
W. Novaes - Eu também acho que voces nao devem 

deixar entrar pra fazer minera~ao na terra de voces. Nem mi
neracao, nem nenhuma~ outra coisa. V qces tem o direito de 
continuar vivendo como sempre viveram, do jeito de voces. 

Agora, a entrevista gravada: 
WN - Antes de os mentuktire virem para cá, onde era 

a aldeia de voces? 
Raoni - Aldeia de mentuktire fica pra baixo, onde tem 

cachoeira, onde tem Kapoto (área sagrada dos txukarramae, 
onde ficam as aldeias dos mortos). Lá antigamente que meu 
pai, minha mae, morava lá, né? Entao, quando o pessoal 
brigou - brigou com povo mesmo, né -, entao ele, meu pai, 
mudou pra lá, outro lado, onde rio chama Rio Liberdade. 

Depois, quando mora um pouco lá, pessoal brigou de 
novo. 

WN - Brigou com quem? 
Raoni - Brigou com meu irmao, meu pai. 

WN - Briga dentro da aldeia? 
Raoni - -e, dentro. Entao meu pai acha ruim, pra 

mudar, outro lugar, onde tem ... onde aldeia velha, onde al
deia do Tapirapé, lá na beira do Araguaia. Entao eu ficou lá, 

. né. Ficou, ficou, ficou, até grande. Ficou hornero, né? Entao 
meu pai falou que nós vamos voltar pra aldeia maior. Aí nós 
voltamos pra cá, né? Tres meses que nós chegamos aldeia . 
ma1or . 
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WN - Levou tres meses para chegar? 
Raoni - b. Aí chegou lá. Chegou lá, tinha problemas 

ainda. Pessoal tava brigado, né? Aí nós chegamos lá. Aí Or
lando Cláudio (os irmaos Villas Boas) já tavam contato com 
pesso~l, né? Eu nao vi. Antes que Orlando, Cláudio chegava 
lá contato com pessoa, né, eu tava fora ainda que Orlando, 
ciáudio foram lá, pessoal quase mataram Orlando, Cláudio. 

WN - Quase mataram os dois? 
Raoni - É. Quase mataram os dois. Entao, tinha um 

velho, nome dele 'Eti, Taion também, né, ele nao deixou. Ele 
nao deixou pessoal vai matar Orlando, Cláudio. Quando nós 
chegamos lá na aldeia pessoal contou que Orlando, Cláudio 
tava conversando com nós, dando muita coisa pra nós, dá 
facao, machado, né, panela, entao nós ficou, ch~gou lá junto 
con1 pessoal lá, né, aí eu vem pra cá, até na alde1a do Juruna, 
tinha urna mulher que tava lá junto com Juruna, né, entao o 
irmao dele tá querendo levar de volta pra lá. Aí nós levou um 
pra lá, pegou doenca, pegou muita doenca. Chega lá, cinco 
dias comecou febre, muito febre. 

WN - Ela levou doen~a pra lá. 
Raoni - Levou doenca pra lá. Aí morreu muita gente, 

né? Morreu muita gente. Aí eu fui lá no Rio Liberdade. Só 
nós, com meu irmao, né, tudo muito pra lá, outro lado. Ficou 
lá, aí pessoal tá matando nós, né? Aí nós atravessamos p~a l~, 
eu fui junto com pessoal lá, aí tinha chegado Orlando,Claudto 
lá no Cachoeira Fuma~a (Von Martius?). Eu tava rapaz novo 
ainda, aí eu viu Orlando, Cláudio. Entao meu pai tava vivo 
ainda, quando eu voltei pra Rio Liberdade, aí eu contei pro 
meu pai, né? Aí meu pai falou que já comecou o branco che
gar' tá chegando; "mais tarde, voce vai ver' tudo dia tem pro
blema pra voce; voce tem que agüentar ' falar com dono do 
terra, porque o branco é muito chato pra voce, o branco enro
lado muito o branco tá matando o índio, nós, o índio" , ele 

' "' falou pra mim, né? "Entao, voce pode procura, quando voce 
encontra o índio ele é o primo de voce, ele é o irmao de voce". 

Como hoje eu lembrei, meu pai contava história antiga. 
Antigamente, que nós tinha nao é branco como hoje, que nós 
tem branco, tem portugues, o portugues misturado com bran
co, né? Entao o meu pai contava muito história antigamente. 
Quem que nasceu primeiro foi avó nós. Avó nós nasceu pri-

t 
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meiro. O nome dele chama lprere. lprere era um homem ca
beca muito grande, né, homem muito grande. Antigamente 
que nao tem rio como hoje, que tem Xingu. Antigamente que 
nao tem como hoje-que tem terra também. Antigamente nao 
como hoje que tem árvore, tem mato também, bicho também. 
Quem que nasceu primeiro foi lprere. Nasceu primeiro, ele 
fez rio, ele fez comida, ele fez tudo coisa, que ele fez, né? 

Entao, meu pai contava pra mim. Primeiro, só nosso, só 
nós, né? Morava beira Rio lumá, lá mesmo que ele mora lá. 
Como portugues veio de outro -lado pra cá, chegar, né? Che
gou lá, aí ele deu facao, né, faca.o, machado, aí comecou bri
gou com fogo, mataram povo, que foi nosso avó, caiapó, ma
taram muito portugues. Aí portugues foi chamar máis gente 
pra atacar aldeia grande, aldeia muito grande. Aí chegou 

·tupi-guaraní. Aí pessoal pediu se veio ajudar pra brigar com o 
gente mau, gente mau, hoje que nós tamo brigando, portu
gues mata nós, nós também mata também. Entao o tupi che
gou mais, né, chamou mais gente, chegou ontem minha avó. 
Aí ajudou um pouco, quando ele viu muita gente que morreu, 
caiu no chao, ficou com medo, ele nao ajuda mais. 

WN - Tupi? 
Raoni - Tupi. Tupi nao ajuda mais. Aí ele voltou pra 

aldeia. Aí ele contou muito lá na aldeia dele, entao homem 
nao deixou pra ajudar mais riosso avo caiapó. Esse que meu 
pai contava pra mim. Como até hoje, que o branco ele tá que
rendo acabar tudo mato, acaba tudo terra nós, acaba bicho 
também. Eu nao deixo, nao. Nao deixo porque voces diferente 
de nós, o branco diferente de nós. Indio diferente de oce tam
bém. Indio criado no meio do mato. Oce tem criacao pra 
comer. Agora nós sempre procura coisa do bicho, no mato. 
Achar, matar, comer. Por isso eu nao deixa também. . 

Eu vi muita vez cidade, o pobre tá morrendo de fome. O 
pobre que nao tem dinheiro morreu fome, na rua, tá procu
rando comida. Eu vi muito. Também bebida, cacha.ca, tá ma
tando outro. Também polícia prende gente pobre, também. 
Gente ruim polícia prende também. Eu viu muita vez, lá no 
cidade de Sao Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, eu vi 
também. 

Entao, eu tou muito priocupado coin meu povo. Meu 
povo também polícia prender, poo na cadeia. Eu vi também. 
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Entao, esse nao é a vida de nós, nosso índio. Agora, a vida de 
voces, en tao, eu acha a polícia pode prender, é branco. Nao 
vai prender índio, nao. Esse eu acha. Esse que eu quero falar 
com Andreazza, que quero falar com Figueiredo também. Eu 
tou priocupado ainda pra mim falar com eles, explicar direi
tinho com eles, porque boje nós nao queremos matar mais 
gente. Como eu, Megaron. Nós dois tamos segurando povo 
nós aqui no Xingu. Aquele dia que nós brigou com o Otávio 
(Otávio Ferreira Lima, ex-presidente da FUNAI, que se de
mitiu durante o conflito de 1984, após haver-se negado a ne
gociar comos índios), lá ... 

WN - Quando voces seqüestraram a balsa que faz a 
travessia da BR-80, que corta o Parque do Xingu? 

Raoni - l?., quando nós pegou a balsa. Entao o Otávio 
fala mal da gente, ele nao quer ajudar nosso índio, ele quer 
ajudar povo dele. Por isso que nós brigou com ele, tiramos ele, 
né? Entao, ele tá querendo mandar polícia vim pra cá. Que 
polícia vem pra cá fazer o que?- Polícia vem, eu pode mata, eu 
pode prender ele. Eu pode prender! Porque nós sao o dona da 
terra. Nós, índio, a dona da terra, porque branco tá errado, tá 
querendo acabar a vida de nós, tá querendo acabar, mesmo. 

Por isso eu tou muito priocupado com meu povo. Outra 
aldeia tá acabando, muita gente, acabou aldeia. Misturaram, 
tao cac;ando, matando outro. Por isso, muito ano atrás, eu vi 
quando Orlando, Cláudio tava aquí ainda com mais gente, ele 
explicou a vida do branco, ele pensa que eu nao sabia a vida 
do branco, a vida do índio também. A vida do branco é dife
rente, a vida do índio é diferente. Como boje eu vi Brasília 
muita gente, meu povo, ele tava procurando bebida, caiu no 
chao gritando outro, tá procurando mulher branco. A mulher 
branco tem doenc;a, a mulher branco tem urna coisa, urna 
coisa muito sério, muito duro. 

A vida do índio, nosso índio, eu to ouvindo, eu to lem
brando até agora, eu to lembrando meu pai tá contando his
tória · antigamente. Entao, por isso boje eu to muito priocu
pado meu povo tá acabando na mao do govemador do Brasil. 
Eu nao sei por que. Por que que ministro Andreazza, o Fi
gueiredo, se n6s explicar ele nao pode matar mais o índio, por 
que ele nao faz isso? Ele tá querendo só em cima de nós. 

l 
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WN - E se quiser tirar dinheiro, madeira, aqui, o se
nhor vai concordar? 

Raoni - Nao, Eu nao vou concordar. Porque minera
c;ao ele vem aqui ele pode morrer na minha mao aqui no 
Xingu. Fazendeiro pode.entrar aqui ele pode morrer na minha 
mao aqui no Xingu também. Eu nao quero escutar nem ba
rulho do aviao, eu nao quero escutar nem barulho do ca
minhao, eu nao quero escutar nem barulho de trator tatnbém. 
Eu nao quero nada isso aí. 

WN - O senhor nao quer nada disso aí? 
Raoni - Eu nao quero nada disso aí. Eu quero como 

antigamente que meu pai morava· tranqüilo no mato. Esse que 
eu to pricurando até boje. 

WN - O senhor. s~ó quer o que? Machado, panela ... 
Raoni - Machado, panela, remédio. Agora, o branco, 

nós pegou doenc;a do branco, sempre tem malária, gripe, tem 
pneumonia, tem catapora, tem sarampo. Entao, a gente tá 
querendo remédio do branco. 

WN - Pra curar doeiic;a do branco. 
Raoni - Pra curar doenc;a do branco. Antigamente, 

nao é como boje, assim. Antigamente, só doenc;a do nós mes
mo. O pajé, quem sabe raiz, ele cura gente amarelo, gente dói 
no corpo. Esse, que antigamente. Agora, hoje, nao. Hoje, nós 
pegamo a doenc;a do branco, né, entao a gente precisa ·re
médio. 

WN - Mas o senhor acha que índio tem que continuar 
viven do como índio? 

Raoni - Pois é, eu acha assim. Eu acha que nós con
tinua como antigamente viver, né, continua viver como nosso 
avo, nosso pai, antigamente que ele viver, né, viver no mato, 
viver na terra. Esse que eu quero. 

Entao, como boje, eu nao sei mais tarde, eu nao sei que 
minha filha, o meu neto, que ele vai misturar. Eu nao sei isso 
aí. Eu to muito priocupado com esse. Pra frente to pensando 
também. ' 

WN - Mas o senhor acha que nao deve misturar? 
Raoni - É. Eu nao quero de jeito nenhum. 
Aquele dia, pra sarar, tinha dois suiá (nac;ao do Xingu) 
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que foi pra Brasília, né, aí eu expliquei: oce nao pode pro
curar cachaca, nao pode procurar mulher de branco também. 
Aí ele falou: eu nao pode procurar porque eu sei que oce nao 
deixou, né, eu vou ver que nao vao fazer isso, né? 

WN - O seu paijá era chefe, já era cacique? 
Raoni - Meu pai era o capitao do guerreiro. Ele sem

pre acompanhar pessoa no mato, procurar briga, né, procurar 
matar gente. Como eu penso que eu vou lugar do meu pai, 
como ele que antigamente ele procurar matando gente, né? 
Entao, boje, nao. Hoje eu tem que, quando ... Hoje eu to 
olhando assim, olhando o mato, terra, né? Que alguém entra, 
entao eu tem de falar primeiro com FUNAI, avisar primeiro 
FUNAI. Que a FUNAI nao tira cara que tá aí dentro na terra 
nós entao eu mesmo vou tirar, botar lá pra fora. Que o fazen-' . 

deiro vai tirar alguin, entao eu tem que acabar com fazendeiro 
também. Esse eu sempre acho, eu pensa isso. 

WN - O senhor é pajé também, nao é? É chefe e é 
pajé? 

Raoni - Eu sou chefe e o pajé também. Curador. 

WN - Como é que urna pessoa fica pajé? 
Raoni - Mas é muito difícil pra mim contar pra oce. 

Primeiro, meu pai ensinar, né? Ensinando, ensinando, ensi
nando. Quando eu tava rapaz novo, entao meu pai falou: oce 
tem que agüentar. 

É muito difícil eu contar direitinho pra oce., né? 
Entao, eu peguei doente lá, aí comecou, virou mato, né? 

Comecou assim. Espírito chegou também. Muita gente. Dez 
mais quinze espírito chegou lá no meu lado, né? Ele falou prá 
mim que "oce ... agora nós vem pra cá pra levar oce, oce vai 
virar pajé, né", falou assim pra mim. 

WN - Os espíritos? 
Raoni - Os espíritos, né? Quando ele vem vindo pra 

cá, aí eu gritei, né? Aí minha mae ela pensa que eu ficou 
tonto, né? Mas aí ela falou pra mim: "Oce tá tonto?". "Nao, 
nao é nao, minha mae. Esse é outra coisa." 

Depois, tres dias, espírito chegou, aí eu foi com ele, 
deixou meu corpo, eu foi com o espírito. 

WN - O senhor saiu do seu corpo e foi com ele? 
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Raoni - -F oi com ele. 

WN - Foipraonde? 
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Raoni - Eu.foi. .. qualquer lugar, né? Olhando pessoal 
por aí, né? Entao espírito falou pra mim que mae tá triste, 
"oce pode voltar". Aí eu voltei. Eu entrou no meu corpo, le
vantei, né? Aí eu vi muito branco tá tomando terra do meu 
povo, né? Aí eu vi, né? Aí eu ficou pensando: será que o 
branco vai acabar povo nós? Será. que o branco vai fazer 
assim como ele tao fazendo com meu povo lá? Aí eu pensei ' . 
nisso, né? Aí eu contei pra meu pai, né? Aí meu pa1 falou: 
"Tá vendo? Porque oce viu. Eu acredito voce. Voce vai maior 
ainda. Eu to ... Oce... Sempre que é a minha lembranca que . 
eu to contando pra oce. En tao, oce tem que agüentar, oce tem 

. que brigar com o branco, oce tem que procurar onde tem 
homem tomam con ta oo Brasil", o meu pai falou pra mim 

. é? ass1m, n . 

WN - Agora, com os espíritos o senhor aprendeu a 
curar? 

Raoni - Aprendeu a curar. Primeiro eu foi com o es
pírito. Depois, tres dias, minha mae nao quer pra mim ficar 
com pajé, né? Aí ela passou outro, né, aí eu nao ve mais coisa. 
Eu nao ve mais coisa. Demora até quinze ano o cobra me 
mordeu bem aí. 

WN - No braco? 
Raoni - No braco. Quase eu fui embora. Quase mor-

rer. Entao aí comecou de novo. 

WN - Aí o senhor comecou a ver de novo? 
Raoni - É. Comecou de novo. 
Raoni - É. Comecou de novo. Aí eu vi urna coisa as

sim, o cobra tá querendo me matar, né? Aí, quando eu vem 
pra cá, tinha a dona do peixe, dono do peixe, ele saiu sangue 
na boca dele, né? Muito sangue, né? 

WN - O espírito dono do peixe? 
Raoni - É. Aí eu cheguei lá. 

WN - Mas aí a cobra mordeu o senhor no braco. 
Raoni - Entao o cobra me mordeu aqui, né? Quando 

cobra me mordeu, aí eu deixou machado, facao, lá no mato. 
Aí eu foi lá, quando eu entrei lá eu caiu no chao, né? Caiu no 
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chao, fui embora. Eu já tá vindo, né? Vindo com espírito, 
espírito falou que "oce pode pensar bem, porque esse homem 
tá querendo matar oce. Oce tem que agüentar, ele falou. 

WN - A cobra era homem? 
Raoni - É. O cobra era homem. Entao ele contou pra . 

mtm. 
Quando eu voltou de novo, levantei, pessoal tá pegando 

aí, né, passando pra eu sarar logo. Mesmo que tá inchando, 
inchando, inchando, desse tamanho assim, né? Eu nunca 
dormi, de dia nem a noite, s6 ficou andando, né? Quando eu 
ficou dormindo assim o homem vem vindo, né? Tava com 
pressa, quer flechar no meu coracao. 

WN - Queria flechar o seu coracao? 
Raoni - É. 'Aí ele tá querendo flechar, né? Entao o 

meu coracao ficou assim (do lado esquerdo). Entao o flecha 
ficou direito. En tao, o filhote de cobra, ele tá ... enfiou meu 
corpo, na minha carne, pra procurar no peito, meu coracao. 
Meu coracao ficou peito - pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, né? 
É assim. 

Aí, outra noite, eu foi, eu vem vindo pra cá, eu vi espírito 
dono do peixe, aí eu foi junto com ele, andar junto com ele. 
Entao ele falou pra mim: "Olha, o dono do cobra tá que
rendo ... ele vem levar oce, tá querendo levar oce agora. Como 
que oce vai fazer com ele?", ele falou. Aí eu falei: "Nao sei 
como que eu vou fazer". Aí ele falou pra mim: "Olha, oce vai 
assim; depois oce vem pra cá, oce tem que andar junto com 
ele, oce pode perguntar pra onde que oce vai, oce perguntar 
assim". Ele falou urna coisa assim: "Entao oce vai com ele, a 
hora que chegar lá na casa oce tem que jogar pra fora"' ele 
falou, né? 

Aí eu foi lá, aí cobra vem cantando, né? Aí eu cheguei. Aí 
ele virou assim, me ve. Aí ele falou pra mim: "Chegou?". 
"Cheguei." Aí eu perguntei: "Oce vai pra onde?". Aí ele falou 
que "n6s vem pegar oce, n6s queremos oce vai junto com n6s, 
lá onde tem c~sa, aldeia", ele falou, né. 

"Tá. V amo lá." Quando ... Ele vem andando no rio, né? 
Vem andando. Entao, eu, junto com ele, lá, né. Entao, ele ta 
cantando, tá cantando, aí eu aprendeu cantar dele, né. apren
deu. Aí ele falou: "Já aprendeu?". "Já aprendeu." "Ehtao, a 
hora que n6s chegamos na casa, quer entrar, né?" Aí eu entrei 
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assim, eu jogou assim, né? Jogou, acabou, fui embora. Aí 
entrei no meu corpo, levantei, o cobra ta va no ... fui embora. 
Tava voando, assim. 

WN - Aí o senhor voltou pro seu corpo? 
Raoni - É, aí eu voltei. 

WN - E aí o senhor ficou pajé? 
Raoni - Aí eu fiquei. Ainda vai acontecer urna coisa, 

né? Mais cinco dias, meu irmao também nao quer que eu vou 
ficar pajé. Ele nao quer. Aí ele· pegou tira de pau, aí eles pas
saram assim no meu corpo, né? ·Urna noite eu nao vi mais netn 

· Í 

espírito, nao vi mais coisa nenhuma. 56 dormi escuro, né, a 
noite escuro. Aí eu ficou, ficou, até sarar, né? Aí acabou. 

Aí, demorando cinco anos, aí comecou meu corpo tá 
muito dor. Aí minha cabeca tá tonta também. Minha perna, 
quando andei pouquinho, cai. Aí pensei: "Ué, o que que é? 
Será que eu vou morrer? Ou nao vai morrer?". Eu pensei, né. 
Entao eu procurei lembrar o primo, né, o Takuma (pajé ka
maiurá), oce conhece ele, né? Porque ele é o pajé, né? Aí eu 
procurei ele, né? Eu pensei, ·eu lembrei. Mas eu vou subir pra 
lá, ele vai tirar urna coisa pra mim, pra mim viver junto com 
ele. Aí eu foi subir lá, lá no ... 

WN - Kamaiurá? 
Raoni - Lá no iawalapiti primeiro. Irmao dele tá lá no 

iawalapiti, né, o Sapaim. Entao, Sapaim, ele viu que eu tava 
bem assim, bem fraco, magro, entao ele falou, pergunta, né: 
"Ué, o primo! O que que tem?". Aí eu falei, eu contei, né? 
"Mas ... eu ficou assim, dor no corpo, cabeca muito dor, toma 
remédio de branca nao adianta para sarar." En tao ele falou 
pra mim que "esse doenca de oce é outra coisa"' ele falou, né? 
Entao eu pedi pra ele tirar esse dor, né? "Nao é dor." Aí eu 
tava junto com meu irmao, meu irmao também d6i, né, doen-
te, pegou, né? . 

Aí ele tirou muita coisa. Depois ele tirou bem aqui (apon
ta a testa). Aquele ... tem outro homem, tá querendo me ma
tar. Entio ele fez o cinto, né? Ele jogotl, o intestino entrou na 
minha cabeca, tava bem aí. Entrou aqui (mostra a testa). 

Entao ele falou pra mim: "Ué, pra onde. que pessoa tá 
fazendo urna coisa pra oce?". Aí eu falei: "Eu nao sei pra 
onde. Ou aqui ou lá, né?" Aí ele tirou muita coisa. · 
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Quando dormi lá no Leonardo tres dias, quando eu dor
miu sonhei cobra que tava vem vindo, né, vem vindo. Ele quer 
me morder. Sonhei assim, né? O cobra tava no chao. Quando 
eu olhei assim eu vi cobra, né? Aí eu gritei, gritei, levantou, 
ficou tremendo, assim, procurou cobra, nao tinha nada. 

Amanha eu foi voltar de novo lá no casa do Sapaim. 
Entao ele tirou coisa, né? Urna coisa que t'andando, né? Ele 
sonhou lá, que eu sonhei também. Amanha quando eu foi pra 
lá ele contou pra mim como que ele tá sonhando, né? 

WN - Sonhou a mesma coisa que o senhor? 
Raoni - Mesma coisa. Entao ele falou: "Meu irmao, 

será que oce pajé? Oce pode contar pra mim que eu sou pajé 
também. Eu vi oce, oce tavajunto com espírito", ele falou pra 
mim assim, né? Aí eu contei pra ele. Primeiro, quando tava 
rapaz novo; depois, quando minha mae fazia outra coisa, né, 
ela nao quer que eu vou ficando pajé; aí eu foi no Prepuri, 
ficou, ficou; aí, quando o cobra mordeu ficou pajé outra vez, 
virou pajé outra vez. Como meu irmao nao quer também, 
entao ele passa o tira de pau. Por isso até hoje tou procurando 
ainda pra mim que o espírito vai dar mais coisa pra mim, eu 
pode curar qualquer doen~a. Aí eu contei pra ele. 

Aí o Sapaim falou: "Eu vi oce agora, to sabendo oce 
agora, eu gostei que oce ... o espírito tá andando ... que oce vai 
virar pajé". . 

Depois ele tira mais, né? Aí sarou dor. Aí eu voltei pra 
Diauarum (posto da FUNAI), o Prepuri tá lá, aquele velho, 
né? O Prepuri, ele é muito homem muito grande, homem 
inteligente, homem curador também, né, ele é o pajé também. 
Entao o Prepuri falou: "Oce fica comigo aqui". 

Quando o pessoal pega sarampo lá no estrada, levou pra 
lá no Jarina, né, pegaram sarampo. Aí eu ficou junto, esperar 
pess_oal lá, né? Sempre o espírito tá descendo. Ele, primeiro, 
ele foi conversar com o Prepuri, depois ele volta aqui; quando 
o espírito chegou, aí o casa virando assim, né? Aí tinha bu
raco, aí dentro eu ficou com medo, caiu aí dentro. 

WN - Caiu no buraco? 
Raoni - Caí no buraco. Aí gritei, gritei aí o como é 

que chama? Mulher de Prepuri ... Falou que ... Nao, Prepuri 
mesmo falou: "Oce pode agüentar". Ficou com medo. 

Outro dia, quando eu dormindo, vem mais gente, né? 
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Entao, outro diferente: corpo diferente, o corpo outro, assim, 
assim, né? Parece casca do pau. 

WN - Parecia casca de pau? 
Raoni - Pau.- Aí chegou, né? Chegou, ele tirou meu 

botoca, botou lá pra fora. 

WN - Tirou o batoque? 
Raoni - É. Tirou o botoca. Aí eu gritei, gritei, levantei, 

ficou brabo. Eu pricurou meu botoca, pricurei, tinha jogado 
no fogo. Aí eu peguei. Depois eu falei pra Prepuri: "Prepuri, 
seu coisa é muito sem-vergonha, po, nao pode fazer assim. 
Quer ver, quando é gente eu pode brigar. Como é espírito, 
né ... Espírito muito ruim, seu am.igo. Espírito de seu é muito 
ruim". Mas ele gostou mais. Parece brigou. "Nao, é assim 
~esmo, espírito é assim mesmo, oce tem que agüentar•·, ele 
falou pra mim, né? · ~ 

Aí sempre continua sonhando, sonhando, só gritando a 
noite. Aí minha mae nao acredita, né? Quando eu gritei ela 
acorda logo, né? Aí fala: '''Nao, esse é outra coisa, eu to vendo 
é outra coisa''. 

Mais cinco anos entao, ·eu vi mais coisa, né? Ainda nao 
tirar doen~a. Quando chegou meu cunhado aqui no Kretire, 
né, entao ele pede pra mim pra levar ele pra onde tava Sa
paim, Takuma, né? Aí ficou lá junto com ele, aí Takuma 
falou: "Oce tem que virou pajé". 

WN - Takuma falou pro senhor? 
Raoni - Falou pra mim, né? Aí eu falei: "Olha, eu 

acha é bom, porque lá no terra meu, lá na minha aldeia, nao 
tem pajé mais. Como oce que tá continua pajé aqui, né, entao 
oce tem que dar for~a pra mim", eu pediu pra ele. "Tá, tudo 
bem." 

Entao eu dormi tres dias, por causa de fumo, cigarro, né? 
Aí, acender fumo, fumar, fumar, fumar, né, aí ele deu pra 
mim. Quando ... fumando, fumando, fumando ... Quem que 
deu fuma~a foi o velho na casa do Takuma. Chama ... chama ... 
eu esquece nome daquele hornero, o velho. Aí ele deu fumo 
pra mim, né? Aí eu fumou, fumou. Primeiro eu solta fumo, 
né? Fumou, fumou, fumou ... Aí ele falou pra mim que eu 
pode engolir (a fuma~a) agora. Aí eu engoli fum~a, né? En
goli, engoli. Depois, aí, o casa com~ou assim, né? 
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WN - Rodando? 
Raoni - Rodando. Com~ou, come~ou, aí eu engoli 

fuma~a muito, né, fumar, fumar, fumar, aí o espírito vem 
vindo, correndo assim, né? Aí Takuma falou: "Oce tem que 
agüentar". "Nao, eu sou homem, nao tem problema, nao." 

Aí eu fumou, fumou, fumou, até engolir. Aí eu caio no 
chao, tudo pessoal dele tá muito priocupado de mim, né, ele 
pensa que eu pode morrer, ou nao vai morrer, né? Até minha 
mae também tava priocupado de mim. Aí, quando eu caiu 
no chao, né, tava tudo mundo me segurando lá, aí eu deixou 
meu corpo, entrou no terra, depois volta, depois entra de 
novo, depois volta. 

WN - Saía do corpo e entrava na terra? 
Raoni - É . . Aí eu to vendo tudo mundo que tá priocu

pado de mim, né? Ele pensa que eu vou morrer, o fumo vai me 
matar, o pessoal que vai atacar ele, né? To vendo, to vendo. 
Aí, olha, eu t~m que voltar logo porque pessoal tá muito prio
cupado de mim. Aí eu voltei a entrar no meu corpo, levantei. 
Aí Takuma falou: "Como que tá, tá bom?". "Comigo tá tudo 
bem." · 

Bom, entao tá olhando urna coisa, entao eu falei: "De
pois eu conta pra oce". "Tá." Aí ele deu mais fumo, né? Aí eu 
fumou, fumou, aí tá aquele velho, chama Tarakwai, né Ta
rakwai caiu no chao, né? Espírito bateu bem aquí assim (nas 
costas), né? Entao coisa do espírito tá dando dor, né. Gritou, 
gritou, aí caiu no chao, virava, virava. Entao o Takuma falou 
que eu tem que tirar doen~a dele. "Tá." Aí eu tirou, urna vez, 
né? Urna vez, .levantou. Aí o Tarakwai acredita ni mim: "Po, 
oce mais grande de pajé!". Aí tudo mundo ficou contente de 
mim lá, né? Aí eu ficou preso lá tres dias, mas tem outro gente 
com espinho assim, né? Corpo dele encheu de espinho, só es
pinho assim, eu vi também. Tem muita coisa eu vi. Amanha 
eu conta pra Tarakwai, o Takuma também. Aí eu vi muita 

. '? co1sa, ne. 
Aí eu queria agüentar até dois mes lá no aldeia do Ta

kuma, né, como minha filha, o meu irmao. Nao. Minha filha, 
o ... meu muié, aquele pequeno, ele tá chorando, né, tá que
rendo eu dormir junto com ele, né? Entao eu dormí quatro 
dias, só. Cinco dias, aí eu falei pra Takuma: "Olha, Takuma, 
porque minha filho tá querendo eu dormir junto com ele, né, 

• 
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tá chorando, como que eu vou fazer?". Aí o Takuma falou: 
"Bom, fala com o Tarakwai". Aí eu falei com o Tarakwai, 
Tarakwai falou que pode ir. Saiu. Aí saiu, né? Aí eu saiu. 

Aí eu fui lá no Leonardo, né, lá na casa de Sapaim. Aí 
dormiu um dia, eu dormiu, eu sonhei tem gente que tá gri
tando. ~ feiticeiro, né? Ele tá com feiticeiro na mao, ele tá 
querendo jogar, qual é o gente que feiticeiro vai matar, né? Aí 
eµ vi ele, tá ·gritando, gritando, ele tá querendo entrar, aí eu 
nao deixou, nao: "Nao. Tem que voltar, ir embora". "Nao. 
Eu quero entrar aí." "Nao. Fazer o que? A qui nao tem nada, 
coisa, nao. Aquí só nós. Se oce entra, para onde oce vai ir?" 
Saiu. "Aquí tem muita gente, oce.nao pode entrar aquí, nao:" 

Depois, ele ficou gritando, gritando. Aí ele falou: "Oce 
pode abrir a porta pra mim, eu quero entrar". "Nao. Aqui 
. tem muita gente. Nao cabe oce, nao." Aí ele voltou, foi em-
bora, né? ·~ 

Entao, aí dormiu outra vez, chegou mais gente, em cima 
de mim, né? Veio com cigarro. Cigarro dele é diferente. Nao é 
como assim folha, nao. É outro. Entao ele falou pra mim: 
''Oce quer fumar meu fumo?''. ''Ah, eu quero. '' Ai eu peguei 
fumo dele, né? Quandó eu· fumou, fumou, aí o Sarirwá, o 
Kanato, o Sapaim, tava tinha tres, tava sentando assim, entao 
o Kanato falou: "Olha, nós queremos oce vai fumar, eu que
ria ver oce, oce é pajé mesmo". Ele falou, né. Como eu tava 
com cachimbo ... 

WN - Mas entao eles queriam ver se o senhor era pajé 
bom, mesmo? 

Raoni - É, saber direito de mim, né? Entlo, tava com 
cigarro na mao, assim, né, entlo eu nlo sei como que ele fez, 
tirou meu cigarro escondido e (botou) dentro onde tem pau, 
né? Quando Sarirwá fumou, fumou, fumou, o Kanato tam
bém fuma, né, o Sapaim tava bem aí, tava fumando também, 
aí a hora Sarirwá caiu, entlo o Sapaim falou: "Quede cigarro 
seu?". Eu pricurei, né, cade meu cigarro? Meu cigarro num 
tá mais. Pricurei, pricurei, entlo eu tem que pegar meu ca
chimbo. Aí eu fui lá, pricurei, nao tem o cachimbo que tá lá. 
Aí eu voltei, né? Quando eu voltei tinha um homem ficou 
assim, desse tamanho assim (mostra um homem de um palmo 
de altura), ele vem com cigarro na mao ... 

WN - Homem pequenininho? 
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Raoni - Pequenininho. Tava com chapéu diferente. 
Ele vem fumando, né? "Olha, cigarro seu tá aqui." Aí ele 
entregou meu cigarro, né? Cigarro eu peguei. Peguei, eu foi lá 
sentar, né? Aí o baixinho tava sentado minha atrás, né, atrás 
de mim. Esse aí é coisa lindo, né? 

Aí quando eu come~ou fumar, fumar, fumar, aí o ma
caco desse tamanho assim (indica macaco bem grande, ta
~anho de um hornero), né, chegou, apareceu. Aí chegou dois. 
E grande mesmo, né? Parece gente. Aí eu vi quando chegou o 
macaco, ele quer me abra~a. Aí eu pegou mao, o macaco 
soltou: deu choque. Deu choque: tá-tá-tá. 

WN - Deu choque ... 
Raoni - Deu choque. Aí eu pensei, né: "O que que 

é?". Quando eu ~lhei Sarirwá, Sarirwá saiu muito sangue, 
né? Aí eu vi o Kanato, saiu milito sangue na mao dele tam
bém. Aí Sapaim falou: "Eu vou embora, meu irmao". Aí nós 
foi lá, entrar lá, né? Quando eu entrar no meu corpo, eu le
vantei, peguei cigarro, né? Aí fumou, fumou, fumou bastante, 
bastante. Aí meio tonto ainda assim, né, ficou, ficou, ficou, aí 
acabou, sarar meio tonto. 

Aí eu deitou. Aí, quando eu dormiu aí vem de novo mais 
coisa, né, mais coisa muito feia, espírito mau, né? "Já che
gou", ele falou. "Oce tá virando pajé, entao oce tem que curar 
bem pessoa. Entao, quando oce tira doen~a, entao o dono da 
doen~a tem que pagar logo coisa pra oce' pra oce nao faz 
mal", falou, né? Homem grande, né, homem mau, né? 

"Agorá, minha parente, quando eu tira doen~a, que ele 
nao paga, o que que '=ªi acontecer", eu perguntei, né? Per
guntei direito, né? Aí ele falou: "Olha, quando oce tira doen
~a, que nao vai pagar' en tao aí oce fica doente". 

WN - Se nao pagar, pajé fica doente? 
Raoni - Pajé fica tonto, fica doente. Eu pensa que ele 

mentiu pra mim, né. Agora, eu vi. 
Naquele dia, quando eu fui pra jariná eu tira muita 

doen~a lá no Jariná, né? Quando eu volto pra cá, lá na en
trada, aí pegou febre, né? Pegou febre. Entao, l~ no Kretire, 
chega lá aí nós come~ou, brigou, né? Quando eu trouxe pes
soal, muita gente, pro Vigilancia (posto da FUNAI junto a 
BR-80), esperar polícia, quando chegou Polícia Federal, aí eu 
conversou com ~le, quando ele ia embora. Aí nós vem subindo 
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pra cá, aí nao agüenta mais. Aí custa andar - tá-tá-tá tá-tá
tá, tá-tá-tá (indica cora~ao disparado), quase eu vou e~bora, 
quase eu morro. 

WN - Mas aí fi~ou pajé grande ... 
Raoni - É, pois é. Aí eu nao sei por que que eu agüen

tou, rapaz. Quando eu chega lá no Kretire, chegou mais 
gente, txicao (na~ao do Xingu), né? Aí ele falou: "0 meu tio 

. ' 
o que que foi?". "Ah, eu ficou ruim, minha filho." Aí ele me 
pegou, levou lá na casa, eu entrei. Aí eu deitei lá. Eu num 
dormí, nao. Ficou s6 sentado, assim. Aí, coisa assim né 
ficou só batendo meu cor~ao: tá .. tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá-tá: Até 
amanha. Amanha, mesma coisa. Á noite, mesma coisa. · 

Aí eu chama o Sapaim, né? Ai chega o Prepuri. Prepuri 
tava, né? Aí eu pedí pr~ ele: tinha txicao, eu pedi pra ele pra 
tirar aqueta coisa do espirito, né, ele nao tira, nao. É só mao. 
Jogou. Mas nao é nada isso .. Ai eu pedí pra Prepuri: "Oce tem 
que tirar coisa do mama 'e (espirito), tirar coisa do espirito que 
tá andando". Aí o Prepruri fechou, né: "Tá, eu vou tirar um 
pouquinho. Quando eu tirar tudo, voce nao tem for~a pra 
luta". Ai ele tirou, né? Tirou, aí tirou de novo, ai ficou pou
quinho. Pouquinho, né? 

Ai ele foi embora, aí continua de novo. Continua de novo. 
Ai eu fuma fumo. Fumou, fumou, fumou, ai vem muita gente, 
né, na minha frente, vem vindo. Ai eu falei: "Olha, oce num 
chega perto de mim porque me parece oce tá querendo Íne 
matar". Falei com o espirito, né? "Nao", ele falou, "porque 
oce tem que agüentar. Oce é um pajé, oce tem que agüentar." 
Eu falei: "Nao, eu nao quero que oce vem entrar aqui". 

Aí, amanha, a mesma coisa. Ai eu chamou Prepuri, Pre
puri chegou tirando. Ai, chegou, quando eu melhorou um 
pouco chegou o Sapaim, né? Aí ele falou: "O que que acon
teceu aquí?". Aí eu contei, né, contei tudo direito. Aí ele 
falou: "Porra, pois é, pessoal, nao acredita oce, pois é, rapaz, 
esse coisa nao é fácil, nao, esse coisa é muito perigo pra oce. 
Entao, oce tem que falar com seu povo pra pagar logo", ele 
falou, né? , · 

Bom, é isso. 

WN - Aí parou? 
Raoni - Ai parou. Nao tem mais nenhum problema 

pra mim. 
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WN - Mas quando o senhor vai curar umá pessoa, o 
senhor vé os espiritos? 

Raoni - É. 

WN - Ve qual é o espírito que está nela? 
Raoni - Olha, quando a gente fuma, ai espírito vem 

vindo, né? Vem vindo, senta perto nós, né, vem acompanhar 
onde teni doente também. Quando a gente tira, entao espírito 
falou que a noite "eu vem aqui ajudar oce tirar doen~a" -
falou, né? En tao, espirito mau atrás do espirito bom, também. 

WN - Vem atrás. 
Raoni - Vem atrás. Ele é que tá dando doen~a, ele é 

que tá matando doen~a. 

WN - E aí o espirito bom ajuda. 
Raoni _:_ Ajuda a tirar doen~a. 

WN - Raoni, outra coisa: quando uma pessoa morre, 
pra onde ela vai? 

Raoni - Olha, pessoa morre, aí ela vai pra ... primeiro 
vai pra céu, né? Entao, lá ele conversar avó nós, né, avó nós 
manda ele desee pra cá, desee pra cá. Entio ele vai onde tem 
morar, né? Onde tem aldeia, onde tem terra. Terra lá tem 
espirito mora lá. Muita gente lá. Tem muita gente lá. 

WN - Na aldeia dos mortos. 
Raoni - ~- Lá no Kapoto tinha. Tinha tres aldeias lá 

(de mortos). 

WN - De mortos? 
Raoni - De espirito. Tres aldeia de lá, mora lá. 

WN - Agora, outra coisa: mentuktire só casa urna vez 
ou casa com mais de urna mulher? 

Raoni - Nao, casa só urna vez. Porque ... Antigamente, 
assim, né? Antigamente que avó nós casa dois, entao muito 
ruim pra ele, né? Briga, né? Entao, por isso que nós nao casa 
dois, nao. Nós sempre casa um. 

WN - Antigamente era dois. Agora um só. 
Raoni - É. Antigamente, muito ano atrás, né, muito 

ano atrás. 
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WN - Mas agora, nao. 
Raoni - Agora, nao. Agora só casa um só. 

WN - Se os brancos nao entrarem na terra de voces, 
voces vao viver em paz com os brancos, nao é? 

Raoni - e, Esse aí eu pensa. . 

WN - Quer dizer, depende do branco ... 
Raoni - Depende do branco. 

WN - Se ele nao vier para cá ... 
Raoni - Tudo bem. 

WN - Tudo bem. Vo~e nao vai brigar com ele. 
Raoni - Nao vai de jeito nenhum. 

WN - Seu povo nao vai brigar. 
Raoni - Nao vai, nao. Nao vai. 

WN - Só vai brigar se branco quiser entrar aqui. 
Raoni - Entrar aqui. Aí a gente pode brigar. A gente 

pode matar, né? 

WN - Pode matar ... 
Raoni - Pode matar. Matar, porque tá errado, né? 

WN - Me diga outra coisa: mentuktire muda de nome 
também, quando fica grande, ou é sempre o mesmo nome? 

Raoni - Olha, muda também. Mentuktire quando 
nasceu tem nome, né? Tem nome, né? Entao, quando vai 
fazer festa, aí vai mudar nome. 

WN - Quando ficar grande? 
Raoni - Quando fica grande, fazer festa. 

WN - Aí faz festa e muda de nome. 
Raoni - Muda nome. 

WN - E por que voces usam o batoque? 
Raoni - Olha, antigamente avó nós ele tá usando, né? 

Entao, quando tava crian~a, assim, o, meu pai falou: "Oce 
tem que usar, né?''. Aí meu pai furar. 

WN - Seu pai furou (sobo lábio). 
Raoni - Furou. Aí foi pau pequeno. Aí, quando eu 

acha ruim, muito dor, ai eu tirou, jogou fora. Ficou, ficou, 
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ficou, mais tres anos, aí meu pai falou: "Oce tem que usar 
esse botoca, fazer coragem", né? 

WN - Pra ter coragem? 
Raoni - "Oce tem coragem, oce tem que ... (ser) ho

mem, como hornero", ele falou, né? Entao, meu irmao furou 
de novo. Depois eu num güentei, tirei de novo, jogar fora. Aí 
eu ficou: "Ah, eu vou ficar com botoca". Até boje eu ficou 
com ele. 

WN - Do que é feito o batoque? 
Raoni - Botoca é de casca de pau. Como chama aquele 

pau que tem fruta amarela, amarelinha, né? Eu esqueci o 
portugues chama esse pau. 

WN - Vocescomochamam? 
Raoni - Pi'kó. Nós chamapi'kó. 

WN - Depois que acostuma nao dói mais, nao é? 
Raoni - Costuma, num dói mais. Num tem nem dor, 

agora. 

WN - E todos os meninos aqui estao furando para usar 
o batoque? 

Raoni - Tá furando, mas ele nao vai usar. 

WN - Muitos nao vao usar mais. 
Raoni - Nao vai usar. lsso é que eu to priocupado 

também. 

WN - O pessoal tá esquecendo as coisas. 
Raoni - Tá esquecendo a vida, a cultura do nosso. Eu 

nao gostei, nao. Mas eu ficou muito chateado com o meu povo 
aqui. Fica, rapaz! 

WN - V oce acha que tinha que usar batoque ... 
Raoni - Eu acha que continua usa botoca como anti

gamente era índio mesmo, né? Avó, pai, mae, né?. Num é 
como boje que pessoa tá pricurando coisa do branco, né? 
Bobo demais. ~bobo! Pessoa bobo. 

WN - Voce sabe que tem muitos brancos que admiram 
muito voce, acham que voce resolveu o problema de voces, 
quando fez briga aí, e os brancos nao conseguem resolver 
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problema nenhum, lá. Tem muita gente que acha muito bo
nito o que voce fez. 

Raoni - Pois é. Eu acha assim: eu acha que o branco 
vai resolver o problema do branco. Quem que vai resolver o 
problema é eu, depois de pricurar reso1ver o problema do meu 
povo. Esse eu acha. 

WN - O que voce pensada vida dos brancos? 
Raoni - Olha, eu pensa a vida do branco é muito com

pricado. Muito ruim. A vida do branco nao é paz,. como a vida 
do nosso indio daqui é tranqüilo~ 

WN - Um ajuda o outro ... ·' 
Raoni - Um ajuda o outro, né? Ajuda bem o outro. 

Agora, o branco é muito compricado, mesmo, é muito ruim. 
Eu tou vendo. Eu vi muita vez a vida do branco. Que obran
co, onde tem gente rico, gente pobre, ele pega revólver escon
dido, vai lá atirar no peito do rico. Pega dinheiro, foi embora. 
E a policia pricurando prende esse cara que tava matando 
homem, prende ele, poo na cadeia. É muito coisa o branco 
tem cabeca. Cabeca do ~ranco é outra coisa. Agora, cabeca 
do indio, nós, o índio, é direito. Direito. 

WN - Nao tem rico nem pobre, nao é? 
Raoni - Nao tem. Daqui no mato, nós, quando pessoal 

vai acha peixe, todo mundo chegou come.r peixe, num precisa 
pagar. Vai lá no casa, pega comida, pega melancia, nao pre
cisa pagar, num precisa dinheiro. Esse eu acha muito bom, eu 
nao pode pricurar dinheiro. Dinheiro nao é .. . num vale nada. 
Dinheiro nao é terra. Terra importante pra meu neto, meu 
filho. Esse eu acho muito bom, porque o branco ele tá pen
sando que a gente pode prender coisa do branco pra pricurar 
dinheiro. Por que? A vida do branco é muito cumpricada. 
Entao, boje eu pensou que FUNAI tá mudando, né (acabava 
de ser nomeado novo presidente da FUNAI)? Sempre FUNAI 
tá mudando. Eu gostaria a FUNAI ele fosse agüentar, con
seguir ajudar nós, o índio, conseguir demarcar terra pra todo 
mundo. Mais tarde, eu ·num sei, acaba ~ FUNAI. 

Entao, como meu povo prende branco, né, ele pode tra
balhár ele mesmo aí dentro na terra dele. Isso aí eu acho. 
Como boje pessoal tá pedindo acaba a FUNAI. Eu nao quero, 
nao. A FUNAI, o govemador, nao dá mais dinheiro pra 
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FUNAI, entao por que govemador nao deixa nós no mato, 
viver no mato? 

' 

WN - Sem FUNAI, sem nada. 
Raoni - Sem o branco. Esse aí eu acho o melhor pra . 

m1m. 

WN - Nao precisava de FUNAI nem de nada, nao é? 
Só deixar voces quietos nas terras. 

Raoni - De nada. Quando ele deixava nós, nao preci
sava levar remédio, nao precisava levar coisa nenhuma, né? 
Esse aí coisa muito boa. 

WN - Deixar voces viverem como sempre viveram. 
Raoni - É. Pode viver como sempre viveu. Como o go

vernador do Brasil, ele tava mandando acabar mato, estraga 
vida de nós indio,' porque ele nao é terra dele, ele nao é dona 
da terra! Quem é dona da terra é nós, nós é dona da terra! O 
homem nasceu primeiro chama lprere aqui. O branco nao 
acredita isso, o branco nao acredita avó nós nasceu primeiro, 
aqui no Brasil. lprere foi o homem nasceu primeiro, chama 
lprere, voce fala na língua sua, acha é Deus. 

WN - Voce está ensinando essas coisas para as crian
cas aqui? 

Raoni - Olha, ninguém me pricura, ninguém prigun
ta. Eu to esperando o rapaz pequeno, o menino, pode pricurar 
de mim, aí eu pode contar, explicar direitinho, né, contar 
história antiga, né? 

Raoni nao pode ir para a aldeia agora. Vamos nós, ele vai 
mais tarde. 

Se possível, gravaremos alguma coisa lá - só ternos duas 
baterias carregadas e o gerador pifou definitivamebte ontem, 
nos kren-akroro. Se o gerador do Kretire funcionar, pode
remos carregar as baterias e trabalhar mais. Sena.o, trabalho 
encerrado. De qualquer forma, será por pouco tempo~ pois o 
aviao já está pedido. 

Vamos ficar na mesma casa absurda em que ficamos na 
vinda, com teto de zinco, oeste calor tropical. E quando cho
ve, o barulho parece o do fim do mundo. 

. . . 
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Qaundo escurece, comecam os raios, ainda a distancia. E 
vao-se aproximando. 

Tentamos falar pelo rádio com Brasilia, para saber quan
do o aviao virá nos · pegar. Nao se consegue falar nem com 
Brasilia, nem com o posto Vigilancia (para saber se ele con
seguiu pedir o aviao). 

Ás 8 da noite, parece que o dilúvio com~ou. E com esse 
teto de zinco, a sensacao é mesmo de fim de mundo. Dá.medo 
de ficar surdo. 

Ninguém consegue dormir.- Eu, que estou tomando sulfa 
e diuréticos, tenho de sair de meia em meia hora para urinar .. 

Toninho, assustado, reza, meio sério, meio palhaco: 
"Meu Santo Padim Padre Cico, o senhor que é do Nordeste 
como eu e tem medo de água, faz parar essa chuva!". 

Dá certo. Por volta de 2 da madrugada a chuva amaina. 
Mas chega, meia hora depois, urna médica, e passa o 

resto da noite batendo papo na sala coma Nadir, a enfermei
ra. E nao há como dormir. 

É um alivio quando o dia clareia. 
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. 
Sábado, 22 de setembro 

Hoje, início da primavera, completamos 60 dias de Xingu. 
Odia amanhece nublado. 
Zé Carmo sai de barco para o Vigilancia. De lá, vai ao 

Bang-Bang tentar falar pelo rádio comos telefones da FUNAI 
e resolver o problema do aviao. 

Saio para urna caminhada e na vol ta vou até o posto, para 
ver se as 10 horas conseguem, pelo rádio, alguma informacao. 

Logo que chego, Vai-Vai, o chefe do posto, me avisa: "O 
barco está vindo pegar voces. O Bandeirante da FUNAI vem 
pegar voces no Vigilancia as 2 horas". 

Saio correndo e pulando. Toninho e Lula me veem a dis
tancia e comecam a pular de alegria também. Toninho grita: 
"Meu padrinho Padre Cícero Romao Batista nunca me falhou! 
De madrugada, eu pedi para parar a chuva, ele parou. Agora 
cedo, pedi um aviao para boje, ele mandou. Muito obrigado, 
meu padrinho!". 

Comecamos a arrumar a bagagem em alta velocidade e a 
distribuir o pouco que nos resta de comida e alguns objetos 
pessoais e roupas. 

Separamos urna caixa para Alice, com comidas, panelas, 
pratos. Deixo-lhe meu saco de dormir. É urna retribuicao mí
nima pela ajuda, pelo conforto, pela solidariedade, pela com
petencia naquela noite terrível. 

Chega Zé Carmo, contentíssimo. Carregamos o que resta 
para o "porto", botamos no barco. 
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Quando me sento, urna borboleta alaranjada, rajada de 
preto, pousa no meu pulso. E nao sai. É como se o Xingu 
tivesse vindo se despedir. 

E comeca, como diz o Toninho, o último capítulo da no
vela "O motor da EUNAI". Nao pega. 

Sao mais dez minutos de aflicao. Agora, pega. 
Ao meio-dia e meia estamos no "porto" do Vigilancia. 

Mas a camioneta da FUNAI nao está para nos pegar. Mais 
aflicao. 

Txukran, piloto do barco, vai a pé até o posto, uns dois 
quilometros além, pedir que venha. Rezo para que a camioneta 
esteja lá, equipamento e fitas pesam demais para carregar a 

, 
pe. 

Enquanto isso, a balsa que atravessa o Xingu comos veí
culos que trafegam pela BR-80 pifa o motor, no meio dorio, e 
fica a deriva, na correnteza. Pedem-nos socorro, aos gritos. 

Lula e Zé Carmo resolvem pegar o barco da FUNAI e ir 
até lá. No meio do rio, o motor do nosso barco pára. 

S6 faltava essa: os dois no meio do rio e nós perdemos o 
aviao. 

Depois de uns dez minutos, o motor pega, eles vao até a 
balsa e trazem o piloto, que vai levar outro motor. 

Chega a camioneta e vamos para a pista. O Bandeirante 
já está descendo, antes da hora. 

Desee. Urna enorme dece~ao. Megaron desembarca e 
diz que nao está prevista nossa ida nesse aviao; ninguém 
avisou a FUNAI de nada, nem do meu. problema· de saúde, 
nem do nosso desejo de voltar imediatamente; nao sabe por 
que nos informaram errado; o Bandeirantes está carregado de 
equipamentos médicos que s6 serlo desembarcados na pró
xima escala, no Diauarum; nao há lugar para nós, muito . 
menos para nossa bagagem. 

Segundo Megaron, ternos de ficar até quarta-feira no Vi
gilancia, quando "é possível" que baja outro voo para cá. 

A vontade é de chorar. Nao ternos mais comida nem di
nheiro: distribuímos tudo. E a perspectiva de ficar quatro dias 
oeste lugar é terrível. 

Megaron me diz que como estou com problema de saúde, 
dará um jeito pra que viaje eu, apenas. É constrangedor. 

Autorizo o pessoal a ir na camioneta até o Bang-Bang e 
fretar um táxi aéreo para Brasilia. 
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As 13h30 levantamos voo. Teremos escalas no Diauarum, 
Leonardo e Santa Isabel. Pela janela, ainda vejo a cara des
consolada do Toninho, do Lula e do Zé Carmo, que fazem 
urna última grava~ao: do Bandeirantes levantando voo. 

No Diauarum, a carga que vai seguir para o Leonardo 
nem sequer está na pista. Perdemos mais meia hora. E a carga 
podia ter ido de barco. 

Afinal, decolamos as 14h30. Céu carregado de nuvens. O 
Bandeirante vai pulando como cabrito. 

Mas com vinte minutos de voo já estamos sobrevoando o 
Tuatuari transparente, a aldeia iawalapiti, e pousando no 
Leonardo. 

Na pista, os velhos/ novos amigos: Paru, Aritana, Pira, 
Kaniko, Coronel, ·Pitsá, Samuel, Krokoti, André, Rui, tanta 
gente. Ouviram pelo rádio que fiquei doente, vem todos per
guntar, fazem festa. 

Paru comenta a demissao do presidente da FUNAI, diz 
que em terra iawalapiti tambéni nao vao minerar. E me con
vida para o K uarup do próximo ano, que será em sua aldeia. 

As 1Sh30 saímos do Leonardo. Agora é mesmo o adeus 
aoXingu. 

Foram 60 dias extraordinários. Mais de 70 horas em 
barco a motor e canoas. Mais de 500 quilometros a· pé, grande 
parte deles carregando bagagem. Muitos rios, cinco aldeias, 
cinco n~oos, vários postos. Tanta gente, tanta emoeao, tanta 
beleza, tanto susto e sobressalto! Tanto ap.render! 

Que será de nossas vidas agora, depois desse mergulho no 
coracao do Brasil dentro do Brasil? Que faremos depois de ter 
visto tudo o que vimos? Nao é pouco: vimos que é possível 
existir urna sociedade igualitária, sem classes, sem ricos e sem 
miseráveis, sem poder constituído ou delegado, sem repressao e 
sem dominacao, sem dinheiro e sem as mazelas da sociedade 
de classes - a prisao, o prostíbulo, o hospíci~, o asilo, o orfa
nato, a favela; que é possível existir urna sociedade regida por 
valores outros que nao o dinheiro; que é possível viver em 
grande simplicidade, com muito pouco; que é possivel urna · 
sociedade alegre, colorida, que canta e dan~a e usa seu corpo; 
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que é possível ainda urna sociedade em que tudo isso conviva 
com o mistério e a esperan~a. 

Paru e Raoni, Afukaká e Tabata, Atamai e Pira, Mala
kuyawá e Yumun, Kreton e Limao, Jairo e Aritana, Kranae e 
Krako, Narro e Jakalo, Pudkare e Aiapiku, Lapanhó e Tsa
line, Kamirri e Timó, Tiompe e Kokan - todos eles estao vivos 
na memória, serao a lembran~a viva dessas possibilidades. 

Lembro de novo Pierre Clastres falando das coisas extra
ordinariamente importantes que poderíamos aprender éom os 
povos ditos primitivos. Sua capacidade de viver numa socie
dade onde ninguém delega poder a ninguém. U ma sociedade 
que, por nao ter poder constituído, nao institucionaliza ne
nhuma forma de repressao. E sem repressao, torna-se impos
sível a domina~ao de um ind,ivíduo por outro. 

lsso - diz Clastres - é de tal forma sério e importante 
que deveria levar os marxistas a fazer com Marx o que Marx 
fez com Hegel: urna in~ersao na dialética. Porque se é ausen
cia de poder constituído e de repressao que impede a domi
na~ao, entao a infra-estrutura está no político, e nao no eco
nomico. Este seria, portanto, a superestrutura. 

De qualquer forma, nó_s, que vivemos a nos queixar da 
opressao do Estado sobre o indivíduo - no socialismo e no 
capitalismo - deveríamos observar com muita atencao essas 
sociedades sem· Estado. 

Deveríamos, mais, nós que questionamos boje as relacoos 
homem/ mulher e tentamos retirar delas os traeos de domi
nacao, aprender com os povos chamados de primitivos. Entre 
muitos deles, como os do Xingu, nao há dominacao nem su
bordin~ao. e urna relacao tao sofisticada que nao permite 
sequer a queixa, a recrimina~ao, do homem ou da mulher. O 
único recurso do insatisfeito é dirigir-se a roda de pajés, para 
que eles lembrem a todos os homens e todas as mullieres o seu 
papel naquela sociedade, as licoos da experiencia. 

Deveríamos reaprender com essas sociedades as relacoos 
pais/filhos, sem. violencia, sem gritos, voltadas para o apren-
dizado da independencia e da autonomia. · 

Poderíamos aprender com esses povos a organizar-nos 
em sociedades onde ninguém precise comandar ninguém, dar 
ordens a ninguém. 

Sociedades capazes de encontrar um . modo de vida ade
quado ao meio ambiente, sem devast~oos. 
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Sociedade onde a informacao é democrática - o que um 
sabe, todos podem aprender' do pente a ceramica, da cons
trucao da casa a feitura da canoa - e ninguém se apropria do 
saber para transf<?rmá-lo em poder político ou economico. 

E se nao fossemos capazes de nada disso, poderíamos 
pelo menos lembrar-nos de que o drama, o massacre do índio, 
já dura 500 anos. Quando nada, por vergonha, por respeito a 
direitos humanos elementares, deveríamos exigir a demar
cacao imediata de todas as suas terras. Admitir que esses ter
ritórios definidos fossem micronacoos associadas a Federacao 
brasileira. Que essas nacoos, no limite de seus territórios, ti
vessem o direito de viver segundo sua cultura, sua tradicao, 
seus costumes, sua experiencia. Inscrever esse direito na 
Constituicao. 

Se nao formos capazes desse mínimo, como poderemos 
olhar-nos no espelho? 

As 18h30 o Bandeirante pousa em Brasília. 
Compro jornais no aeroporto: ministros militares adver

tem a oposicao; explode a embaixada norte-americana em 
Beirute; o BNH tenta inventar outra fórmula para escapar a 
falencia; e assim por diante. 

Nadamudou. 
Mudou dentro de nós. 

• 

I 

Sobre o Autor 

Washington Novaes é paulista, de Var
gem Grande do Su/, onde nasceu em 1934. 
quando a cidade de 4 mil habitantes niio 
era a metrópole de hoje, com 20 mil. 

Escapou de ser hancário gra<;as a um 
che/e neurótico, que tomava porres, usava 
terno preto e flane/as cor de cenoura no lu
gar de sapatos molhados em dias de chuva 
e desmanchava todo o trabalho dos subor
dinados - niio dava para agüentar. 

Escapou de ser advogado gra<;as ao té
dio provocado pelas aulas na faculdade do 
largo de Siio Francisco e pelos cartórios. 

Já no fim do curso, virou jorna/ista, le
vado para um concurso na Folha da Ma
nha (hoje Folha de S. Paulo) por um com

panheiro de pensiio, tamhém desempregado. Na Folha, fez de tudo: revisor, noticia
rista de Interior, copy-desk. secretário gráfico, repórter, che/e de Reportagem. 

Depois, passou pelo O Estado de S. Paulo e Visao (onde chegou a diretor da Reda
<;iio), antes de desistir de Siio ·Paulo e mudar-se para o Rio, em 1965. Lá, passou de 
novo pela Folha, Visao, Correio da Manhi (duas vezes). Última Hora (che/e da Reda-
<;iio), Jornal do Brasil (publica<;oes economicas), O Jornal. . 

Dava para cansar. Cansou-se, principalmente porque no /im já era governo Medi
ci. censura brava. Foi escrever projetos para o arquiteto Sérgio Bernardes, depois tex
tos para a TV Rio. Nesta, acabou che/e do te/ejornblismo, até os salários se atrasa
rem. Foi para a Tv Globo, seis anos che/e de Reda<;iio do Globo Repórter, alguns me
ses no Jornal Nacional. 

Em 1982, resolveu ir para Goiánia, dirigir um jornal - Diário da Manha - cujo 
dono dizia (e cumpria) que só quem mandava ali era o leitor. Depois de um ano e 
meio, quando todo mundo ficou contra, saiu e meteu-se nessa aventutra do Xingu. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org
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A 
QUESTÁO 
DO ,-

INDIO 
O ÍNDIO E A CIDADANIA 
Comissao Pró-Índio 
Antropólogos, juristas, cientistas políticos e sociólogos 
aprofundam a discussao da questao indígena no Brasil. 
Qual o "lugar" do índio? Quais os "custos" da cidadania? 
Quais os direitos dos índios? E mais: a trajetória dos Pata
xó Ha Ha Hai, do sul da Babia. 

A QUESTÁO DÁ EDUCA<:;ÁO INDÍGENA ,. 
Comissáo Pró-Indio 
Subj acente ao problema da educacao indígena, a questao 
maior dos direitos dos povos indígenas: o direito a condu
cao de seu próprio destino. É preciso pensar urna educacao 
que considere a especificidade dos interesses desses 
povos. 

TERRA SEM MAL 
O profetismo tupi-guarani 
Hélene Clas tres 
Hoje as sociedades tupi-guaranis estao morrendo. O mito 
da Terra sem Mal, porém, permanece: um lugar de abun
dancia, onde o milho cresce sozlnho e as flechas, sozinhas, 
vao a ca~a. Ausencia de prescri~oes e proscri~oes, a pleni
tude da liberdade. Qual o significado disso? 

TESTEMUNHA OCULAR 
Textos de antropologia social do cotidiano 
Diversos autores 
Um estranhamento do que nos é familiar, olhos estrangei
ros para o cotidiano: a imagem do indio nos livros didátl
cos, a publicidade dos cigarros, imagens da educacao, a 

__ festa de Natal e ·um caso homossexual. ________ __. 

lmpresso na~..._.,,~-. 


	000
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	160b
	160d
	160f
	160h
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	239
	241
	243
	245
	247
	249
	251
	253
	255
	257
	259
	261
	263
	265
	267
	269
	271
	273
	275
	277
	279
	281
	283
	285
	287
	289
	291
	293
	295
	297
	299
	301
	303
	305
	307
	309
	311
	312

