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OS 6RANDES PROCESSOS DA HISTÓRIA 
"Estllo leve, nmeno, Item dosndo, fldelltlnde hfstô
rlcn be ru culdnd~ coment(trios oportunosi técnica 
de coordenn~üo; tudo Isto torna n obrn do fnn1oso 
escritor frnuces Henri Robert procurndn com fnte
res.se v e ios nprecindores dns letrns hlst õrlcns e do• 
livros be1n escritos", - diz o sr. Lnércio Cnldelra 
de Andrntln, conhecido c ritico llterí1rlo flun1lnense. 
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OBRA COMPLETA EM 10 VOLUMES 

1.• s~rum 

O processo de Ma r ia Stuart. 
O caso Cinq-1\fars. O proces
so de Nicolau Foucquet; um 
aproveitndor do Grande S~
cu lo. ·v oltalr.e, Defe11 <>or de 
Calas. O processo de Carnilo 
Desmoullns. 

2.• seRIE 

A 1\f1trQuesa de BrlnviJlers. 
O caso do colar. O processo 
de Carlota Corday. O proces
so de l\Iadame R o land. O caso 
Lafarge. 

3.ª sir:nm 

Catarlna a. Grande. :r.raria 
Antonieta. A morte do Duque 
d'Enghien. A Rainha H ortên
sia. L a-chaud.' 

4.ª S~RIE 

A Grande l\1ademoiselle. O 
Grande Condê. O Máscara de 
F erro. O Rei Murat. O Mare
chal Ney. 

ts.• S~RIE 

Racine e a Duparc. A Duque
sa du ?.falnc. O RegE>nte e o 
Palais-Royal. O Sistema ne 
L:i "" Cartouche. 

• 6.ª Sli)RJE 

Cristina da Suécia. O Mare
chal de Saxe. O casamento e 
a coroac:ão de Luiz XVI. A 
agonia de um regime. 

7 ,a S~RIE 

O 9 de Therinidor. Barra~. O 
Pequeno Corso. Paulina Bo
naparte. A defesa de Lacly 
.l\facl>eth. 

A Imperatriz Josefina. A 1'11-
peratrlz l'\l:tria-Lurza. A m• r
te da Aguia. Luiz XVlll. 
Ca r los X. O fim de umn 
l\Ionarrinia. 

o.a S~RIE 

A revoluc:ilo d e 1848. A Im
peratriz Eugénia. O caso das 
condecorac:ões. A sociedade e 
a vida sob a Terceira Rep11-
blica. 

10.ª S~RIE 

As e n\'enenadoras. Catarina 
de l\f~dicls. A astuciosa Flo
rentina. H enrlriue VIII, (o r ei 
Barba Azul). O escândalo d o 
P anamá. Em defesa do pas
sado. 
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A VEN1l'UJtAS DJ<; U~'I 

. JtEPóltTEJt NA AMAZô.XlA 

O Brasil é un1 pais en1 plena 
cons trução. Seus problemas do 
presente precis a111 ser tra zidos 
à luz, deba tidos, exa n1inados e 
esclarec idos. F elizn1ente, o in
terêsse pelo es tudo e conheci
mento da vida e das cousas 
brasileiras ten1 a u1nentado mui

M~4d1 nos últin1os ten1pos. 
O escrito r e jornalista Er

nesto Vin haes realizou várias 
excursões pelo inte rior do Bra
s il. Algun1as de s uas observa
ções e c rõn icas de \·iagem ;~ 
fo ra n1 editadas s ob o titulo ud 

"Feras do Pantanal' ' (Aventu
ra s de un1 R epórte r en1 Mato 
Grosso) que obteve invejável 
s ucesso. 

Agor a, a caba de a pa r ecer "A
ve nturas de un1 l{epórter na 
An1azônia" . Nt>ste novo traba 
lho, Ernesto Vinhaes relata as 
per ipécias emocionantes da s ua 
' 1agen1 através a s brenbas do 
rio Trombetas , afluente do rio
n1ar, e por entre a s malocas da 
tri bu Cach uia nã, que a inda con
s erva na integra todos os seus 
costun1es primitivos e com a 
qua l convive u durante algu1u 
ten1po. 

A pa r das l)ais agen s mara
vilhosas da selva virgem, des 
fi la1n ante o l eito r dêsse livro 

...,....,...~ i:i reportagens, que foi pr6-
1niado pela Associação Brasi
leira de 1n1prensa num con cur
HO cn1 que to1na ran1 parte cen
Lenn.s de candida tos de toclos 
cs r ec1ntos do Bras il , os inú
n1 eros e r eais perigos da bacia 
an1azônica, r epresentados pela 
\-"a ri eclacl e e exuberân cia ela vi
rl a a ni n1al e vegetal. 

Contendo. ainda, profundas e 
interess a ntíss in1as observações 
sGbre fa una e fl ora, us os e cos
tun1es , r ecursos na turais, geo
gra fia , história e etnografia, 
êste t ra b3 lho a lcan ça plenam en
te s eu objetivo, que é o de re
crea r e instruir. "Aventuras 
el e un1 Re pórter na An1azônia" 
aparece con1 farta documenta
ção fotográfica, na coleção 
"Docun1entos de Nossa Época" , 
.sob N.º 12. 
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DEDICO êste livro aos heróicos com
ponentes das comissões brasileiras demar
cadoras das fronteiras e em especial à do 
Setor Norte. Tendo sido incu1nbido pela 
''À. Noite'' de escrever uma série de repor
tagens sôbre a À. mazônia, pude realizar es
sa tarefa graças ao apôio de s. exa. o sr. 
embaixador Mário de Pimentel Bra1idão, 
então ministro de Estado das Relações Ex
teriores, e do capitão-de-1n ar-e-guerra 
Brás Dias de Aguiar, chefe daquele Setor, 
um dirigente sereno e comp<?tente, amigo 
leal de seus subalternos e por estes estima
do e respeitado. Partindo de Belém do Pa
rá, cheguei, via óbidos, ao acampamento
base 1da Comissão, na cachoeira da P-0rtei- ' 
ra, de onde enveredei pelo rio Cachorro, 
em busca do habitat dos índios da tribu 
Cachuianã, cujos costumes quis observar. 
Foram dias e mais dias de penosa viagem 
em canoa, rios caudalosos acima, através 
de perigosas quedas dágua, em pleno inver
no tropical, e assim tive uma pálida visão 
do que sofrem os membros das comissões 

• 

f 
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ERNESTO VINHAES 

de li1nites 1io seit avanço ousado sertão a 
dentro, em cumprimen,to do sag1rado de
ver de levar até as f ro1iteiras co11i outr·os 
países a fama da grandeza do B1·asil e a 
prova da i1itrepidez e amo1· à Pátr·ia de 
seus filhos. De volta da maloca C ac1iitia
nã preteridia siibir o rio JJI apiiera, rnas as 
febres insidiosas, que tantos 11iárti1·es têni 
produzido ent1re as co111 issões cl e>n arcado
ras, atacara1n-1nie tan1bé1n in1pieclosanze1i
te, não perrnitindo p'rosegitisse viageni. 
E', pois, o relato da excursão pelos rios 
Amazo1ias, T1·ombetas, Cac1iorro e seils 
aflitentes qite destino para os leito1·es rias. 

, . 
pagi1ias que se seguen1. 

ERNESTO VINHA.ES 

AA 

A partida 
• 

N AQUELE dia havia o reboliço de costume no 
cais do pôrto. Vagões de carga corriam sô
bre trilhos enf er1~uj ados, varando as nt1ven:; 

de f tunaça vomitadas pelas gor~s chaminés de na
vios à espera da ordem de partida. Guindastes, 
qual monstruosas aves prehistóricas, prendiam en
tre os bicos de ferro eno1·mes volumes e os oscilavam 
perigosamente sôbre trabalhadores quasi nus e 
inundados de suor, fazendo correr gente assustadi
ça. Mães, espôsas, filhos, olhos brill1ando de emo
ção feliz, à espectativa do abraço do ente querido· 
que chegava; mães, espôsas, filhos, olhos verme
lhos de pranto, inundados de lágrimas da despedi
tCla, todos ali se acotovelavam, agitan(lo lenços, co
brindo 1empregados ·de perguntas impacientes, gri
tando recomendações de última hora, sob 11·m sol 
escaldante, tórrido. 

O "Almirante J aceguai" ta.m bém ali estava, nos 
últnn os preparativos de desatracação. A bordo, 
entre oficiais, taifeiros, passageiros e visitantes que 
co1~riam para lá e para cá, 11m repórter do vesper
tino "A Noite", o encan .. egado dos assuntos marí-• 
timos, se aproximou, arrastando pelo braço o bona
chão, sempre satisfeito, comissário Arsênio Pi
nheiro. 

• 

• 

• 

• 



12 ERNESTO VINHAES 

- ~ste é o meu colega que viajará no "Jace
guai" - disse, apontando-me. Veja lá como vai 
tratá-lo 1 - acrescentou, com 11m gesto de a.meaça 
burlesca. 

E não foi vã a recomendação. O comissário 
Arsênio mostrou-se 11m grande a.migo desde o ins
tante da partida até a chegada a Óbidos. 

O poente tingia de sangue a longa e alva tarja 
das prai~s cari?cas. _À medida que o dia agonizava, 
o vapor ia se distanciando da capital brasileira, em 
busca dos mares do Norte. Os contornos das mon
t~has, '!ue, róseas pelos raios do sol, são como 11m 
fio de perolas a ornar o colo ·da cidade, esvaía.m-se 
lentam~nte quando as primeiras estrêlas começavam 
a surgir, e, logo, J1ma lua brilhante dissipou a ne
grura da noite. Ligeira brisa soprava, ondulando 
a superfície prateada das águas, sôbre as quais o 
navio se balouçava mansamente como que temendo 
perturbar os passageiros ·debruçados sôbre as amu
radas do convés, absortos na contemplação do es
petáculo noturno ·da natu~eza ou já aguilho·ados pe
las saudades incipientes. . 

O gongo soou vivamente, chamando à r efei
ção da noite. Homens e mulheres estirados nas ca
deiras de repouso mexiam-se numa vã tentativa de 
~oll_linar o estômago revoltado, para não perder o 
Jantar, enquanto crianças corriam e brincavam, ale
gres, pelo tombadilho. Jamais pude compreender 
por que as crianças não passa.m mal a bordo. A 
orquestra atacou 11m f ox embalador; a melodia so
nhadora de Bing Crosby enterneceu casais de na
morados, esquecidos até do enjôo, nos cantos de 
pen11mbra. Um ''garçon" veio chamar-me: 

• 

• 

AVENTURAS DE UM REPóRTER NA AMAZôNIA 

- O sr. comjssário o espera à mesa. 
Não recusei o convite e pude jantar até o fim 

para grande alegria minha. Constatei, assombra~ 
do, que me sentia muito bem. Não sou marinheiro 
de primeira viagem, mas nunca, até então, tal cou
sa me aconteceu durante, pelo menos, os dois pri
meiros dias 1de navegação. O "menu" foi e~celente · 
vejam-no e fiquem com água na bôca: ' 

"Canja à Carioca 
Bacalhau à Campanha e farofa 
Filé de grelha com batatas coradas 
Torta de peras. 
Frutas, doce, queijo, café, chá.'' 

. O mar foi de 11ma camaradagem única. Pa
recia querer homenagear o repórter de "A Noite'' 
na sua viagem à Amazônia. Fez mal; mimando-me 
assim tornou mais torturante o contraste entre tô
da essa comodidade e as agruras que me esperava.m 
nas matas. 

No indispensável "footing" da coberta fizeram
s·e os indispensáveis conhecimentos com os outros . . ' 
viaJantes. E quando já não mais se avistava traço 
algum da terra, grupos conversavam, animados 
partidas de "poker" e "coon-can-plv" se formava~ 
no bar; começava, enfim, a vida social de bordo. 

" 

• 

• 
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Através da costa norte do Brasil 

E
, assaz interessante 11ma viagem pela costa nor

te do Brasil. Ouso afrontar o aborrecimento 
dos que a conhecem já, para narrá-la em li-

) gei1·os traços. Bem que merecem 11ma i·eferência 
Vitória, a sorridente capital capiehaba, cujas casas 
i111minadas pelo sol se estendem como 111n presepe 
pelas montanhas verdejantes; a velha B aía, com 
as suas trezentas e tantas igrejas de vettistas pa
redes arruinadas pelo tempo; Bomfi:in, Ainaralina, 
a Barra. Mostrei a velha cidade do Salvador a 
dois amigos que conhecí no "J a·ceguai" e que se 
tornaram meus companheiros inseparáveis até o 
Pará: Carlos Sturzenegger, estudante de inedicina 
uruguaio, que aproveitou as férias para lun crl1zei-

' ro até Manaus, e Ilídio Ra~os, um moço portu
guês que ia a Itacoatia1·a ass11mir a direção dos 
negócios do pai que acabara de falecer. Fiz ques
tão de apresentlr o jovem uruguaio à Baía antiga, 
não à Baía da rua Chile, mas à da Baixa dos Sa
pateiros, pitoresca, gen11ína, quase não deformada, 
ainda, pela mania da modernização. Levei-o ao 
elevador do Tabuão e desembarcámos nas ruelas 
tortuosas que fazem lembrar o Oriente com os seus 
bazares coloridos, mercadorias que atravancam as 
calçadas, pregões e a.mbulantes barulhentos. Nos-

• 

AVENTURAS DE U~i REPóRTER NA. A.MAZôNIA 

808 passos eram f1·equentemente interrompidos pe
la imobilidade admirada de Sturzenegger à pas
sao·em de baianas de largas saias que equilibravam 
tabuleiros de mu11g11nzá na cabeça envôlta em lenços 
de côres berrantes ou de pretos "dob1·a.dos" a ofe
r ecer p és-de-moleque, cocadas e acar<.1jés. Os baia
nos qlte me perdoem a apresentação assim de sua 
capital a: um estrang·eiro; fí-lo de propósito, partin
do do ponto ele vista de que a Baía verdadei1"a, a 
B aía orig·inal é que é capaz de oferecer motivos de 
atração e admiração ao forasteiro. 

Os portos do N 01·te passavam como tun calei
doscópio maravilhoso à rota do vapor. :àiaceió, a 
linda capital alagoana, onde a água já entra a 
a tingir aquela clara tonalidade dos "verdes mares" 
do Ceará, e a qual furamos em pequenos veleiros 
do navio à cidade. Encantadores e valiosos t1·aba
lhos ele casco de tartaruga, uma indústria genuina
mente local, ilwadem o "J aceguai" p ar a gát1dio dos 
passageiros. Todos poderão levar presentes boni
tos aos que os esperam ansiosos. Horas depois es
tamos no R ecife, a majestosa "Veneza do Norte", 
t erra de Joaquim N abt1co e de tantos valores mais 
da nossa intelectualidade, e llm automóvel nos 
trans1)orta, rápido, pelos caminhos cheios de mu
eambo8, no morro de Olinda, cuja matriz desafia 
a pasf' ·1 < ,· '")m elos séc11los. Um refrêsco em assoleimado 
bar cl0 ])raia e, na volta, nosso ca1·ro percorre as 
ruas movimentadas, dinâmicas, da capital pernam
bucana. Recife é 11ma grande cidade! Fortaleza, 
orgulho dos eearenses, não lhe fica muito atrás; 
senão em tamanho, pelos menos em beleza. Lar
gas avenidas, praça do Ferreira (a indispensável 
praça do Ferreira que todos os viajantes meneio-

• • 



16 JDJtNJDSTO VINHAES 

nam), praia de Iracema com as suas jangadas e o 
Ideal Clube, e o mercado com as suas rendas. Sim, 
as famosas rendas do Ceará. Enchí com elas mi-. ~ 

nhas malas. E as rêdes, de tuc11m e de panos vis-
tosos, com lindas "varandas" ! Nem é bom falar! 
Antes de Fortaleza, porém, o navio pára em Ca
bedelo, árida praia em que, todavia, para desfazer 
a má impressão, estacionam confortáveis ônibus e 
trem que nos levam à graciosa João Pessoa, ba
luarte da heróica Paraíba, e em N atai, ponto obri
gatório de pouso dos aviões transoceânicos e que se 
vai modernizando dia a dia. Uma grande cons
trução chama a atenção na capital potiguar: é 11m 
hotel mon11mental que o govêrno está edificando. 
Há, em Na tal, passeios que ninguém deve deixar 
de fazer: à Praia do Meio e ao bairro de Petrópolis 
que rivaliza com a Petrópolis imperial das monta
nhas fl11minenses. 

Estamos quase no fim da viagem. São L•1iz 
do Maranhão, com as velhas casas coloniais, de fa
chadas de azlliejos verdes e azues. Cidade de Ge>n
çalves Dias, de Coelho Neto, de Humberto de Cam
pos, de Aluísio de Azevedo e de Viriato Correia, 
agora de comércio intenso e rico. E, afinal, Belém 
do Pará, cuja proximidade é traída pela faixa sem 
fim que marca o encontro do mar com o rio Ama
zonas. Chovia copiosamente q•1ando o "J aceguai" 
manobrava para encostar ao cais de Belém, não 
sem antes fazer funcionar quase incessantemente 
sua sirena para ·evitar 11m desastre na pesada ne
blina que impedia o prático a enxergar 11m palmo 
adiante da proa. Era à tarde e, no inverno, chove 
infalivelmente tôdas as tardes na terra do assai, 
dos sorvetes de cupuassú, do paxicá de tartaruga. 
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Na capital paraense 

E RA minha intenção permanecer alguns dias 
em Belém; em preparativos complementares, 
antes de encetar em definitivo a excursão 

aventureira pelas selvas. Queria encontrar-me pri
meu~o com o comandante Brás Dias de Aguiar, va
loroso e distinto oficial de marinha que chefia a 
Comissão Demarcadora dos Limites do Setor N or
te, isto é, a da zona das três G11ianas e da Vene
zuela. O comandante Brás ficara ainda no Rio 
quando meu navio levantou ferros e combiná.mos 
encontrar-nos na sede da Comissão, na capital pa
raense, para onde o chefe seguiria de avião. En
tretanto assim não aconteceu. O comandante Brás 
ficou no Rio mais tempo que o calculado, retido no 
I tamaratí, e assim o nosso encontro só se verificou 
quando regressei. Mas não precipitemos os acon
tecimentos. O que eu quero esclarecer é que, por 
determinação do embaixador Mário de Pimentel 
Brandão, que nessa época era o ministro de Esta
do das Relações Exteriores, fiquei adido, para ef ei
tos morais, à ·Comissão de Limites. Palestrando 
com sua excelência. sôbre a Amazônia, tão rica e 
tão desconhecida, veio à baila o trabalho fatigante, 
perigoso e contudo tão silencioso, dêsses brasileiros 
bravos que paJ.rnillham o ''hinterland'' hostil do ex ... 
2-A.R. 



18 ERNESTO VINHAES 

tremo Norte para espetar na terra virgem os mar
cos que deljmjtam nossas fronteiras com os países 
vizinhos. Aventei a possibilidade de 11ma reporta
gem nesse sentido e acrescentei mesmo que era pen
samento do meu jornal realizá-la, dependendo tudo 
de permissão para isso do Itamaratí. Imediata
mente o nosso fino diplomata que é o ex-chance
ler, mais tarde embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos, não só acolheu carinhosamente a idéia co
mo me encami11hou ao comandante Brás, que, por 
sua vez, se prontificou a auxiliar-me na medida de 
tôdas as suas fôrças, embora - frisou - não sig
nificasse sua aquiescência o desejo de ver u1n pou?o 
sequer e1·guido o manto de pen11mbra que encobr ia 
as atividades de sua gente, foment.adas unicamente 
pela chama ardente do amor à Pátria. 

Estava em meu quarto no ''Grande H otel", 
quando alguém bateu à porta: 

- O sr. Ernesto Vinhaes está t 
Era o representante de "A Noite'' em, B~lém, 

que me vinha, gentilmente, oferecer se~ pre~trmo~. 
Por êle soube que a saída da emba~caçao mais pro
xima só se daria daí a 11ns dez dias! 

- Não posso perder tanto tempo aquí, agora I 
- exclamei, assustado. 

Um telefonema resolveu a situação. Marquei 
encontro na redação da ''Fôlha do Norte"! ~ maio: 
órgão da imprensa paraense, com o cap1~0 Le:i 
Cardoso, do Exéreito, que, durante o seu impedi
mento substituía o comandant.e Bna na chefia da 
Comis~o. Ali, no convívio cordial .. dos meus co
legas, ficou combinado que retomaria para .~ordo 
do "Jaceguai'', seguindo até ~ onde Ja me 

, 
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esperaria a lancha "Brasil" que me conduziria, pe
lo rio Trombetas, até a Cachoeira da Po1~teira, 
acampamento-base da Comissão. Passei, entretan
to, algumas horas, ainda, na agradável companhia 
dos jornalistas paraenses e do capitão Leví, ofi
cial valoroso e inteligente, que escolhera o cargo 
espinhoso para poder dedicar-se livremente aos seus 
apaixonados estudos etnogTáficos. "Chegou ao Pa
rá, parou; tomou assaí, ficou!" - diz-se em Be
lém. Não é preciso dizer que, atraído pela fama 
de bebida tão decantada, apressei--me a experimen
tá-la. Gostei mesmo, e se não "parei no Pará" foi 
porque isso não me era de maneira alg11ma possível. 

Aproveitei, entretanto, as poucas horas à mi
nha disposição para dar l1m gu~o pela cidade que, 
há duas décadas, centralizava o esplendor e magni
ficência da A mazônia da borracha a vinte mil 1·éis 
o quilo. Belém nadava, então, em fausto e era a 
Meca de mundanas formosas, jogadores profissio
nais, "troupes" ambulantes, atrafdas pela fama das 
bolsas recheadas dos seringueiros bro11cos, que vol
tavam das brenhas para esperdiçar loucamente, em 
poucas horas, o dinheiro obtido numa temporada 
de colheita do ''ouro negro". Sua vida noturna ri
valizava com a das maiores capitais do mundo e a 
champanha corria a rôdo nos seus "cabarets", ho
téis e caf és luxuosos. O aspecto hodierno de Be
lém não é mais o dessa época e talvez jamais vol• 
tará a sê-lo. Contudo, é ótima a impressão que cau
sa ao forasteiro. Suas avenidas e ruas são largas, 
espa~osas, bem asfaltadas ou macadamizadas e ar
borizadas com pujante vegetação tropical; seu co
mércio é opulento ainda. Tem um clima úmido 

• 
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e quente, amenizado pelas chuvas, que no inv~rno 
são diárias, e pela brisa vinda do mar, de que dista, 
todavia, mais de cem quilômetros. 

Fundada em 1616 por Francisco Caldeira qas
telo Branco, Belém evoluiu consideravelmente, isto 
não só devido ao apogeu da borracha, mas à s:ia 
excelente posição geográfica, na rota dos navios 
vindos da Europa, Estados Unidos e Oriente. De 
cêrca de 30.000 habitantes em 1880, possue atua~
mente lima população não menor de 200.000, e pre
dios modernos de bela arquitetura adaptada às suas 
condições climatéricas, amplos e arejados. Dentre 
seus edifícios públicos merecem destaque o Te~t~o 
da Paz um dos mais elegantes do país, o palac10 
do govêrno, cuja construção ~mon"ta aos tempos 
do marquês de Pombal, a antiga Camarf:\ ~o~ De
putados, fechada com o advento~ Constitu1çao de 
10 de novembro de 1937, a Prefe1tw.:a, onde o es
forçado e culto dr. Abelardo Con~uru, go~ern~dor. 
da cidade mostrou-me quadros a oleo de valor mes
timável, quartéis, asilos, hospitais qu~ obedec~m aos 
requisitos do mais req11intado conforto. Fmdo o 
trabalho diário, concentram-se os mo~ado~~s d3; e~~ 
pi tal paraense na praça da -Repirbliea, , f oot1ng 
predileto da mocidade,. no largo da Polv~ra, no 
parque Viscon~e do Rio Branco, ou nos cmemas 
a.mplos e bem Jnstalados. 

Em matéria de instrução, Belém está, in~ontes-
tavelmente, em primeiré ;plti@G tre as c1d?-d~s 
b il ·.ras Conta eom. escolas pruna-ras e1 · ..1- lh. d 

· secundárias e uu es~o i o 
rias e sido no-
corpo docente. p 
tável o ineran · er-
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manentemente surgem estabelecimentos de ensino, 
embora ainda se mostrem insuficientes para abri- · 
gar a juventude escolar que aflue às suas bancas. 
E' neste tópico que cito o famoso museu Goeldi, 
atração dos turistas nacionais e estrang·eiros, aonde 
também a mim me guiaram os. primeiros passos. 
Sua maravilhosa coleção de animais e curiosidades 
indíg·enas não tem simjlar em todo o globo terres
tre. Conhecí no museu Goeldi, além do respectivo 
diretor, dr. Estêvão de Oliveira, o sábio alemão 
Hagerrl'ann, e dêle recebí uma das lembranças 1nais 
preciosas que trago de Belém: um crânio prepara
do de macaca-prego, trabalho que constitue a sua 
especialidade. A macaca foi morta durante nossa 
excursão pelas selvas, em circunstâncias que, mais 
adiante, rela tarei. 

A vida com~rcial da cidade está concentrada 
em tôrno dos produtos soberanos do Pará: a cas
ta11ha, a borracha, a madeira, que, recebidas do 
interior, são exportadas por importantes e antigas 
fi1mas. Dos produtos naturais, na verdade abun
dantes, dependem as condições financeiras do Es
tado, cuja indústria é representada por fábricas 
de beneficiamento 1dos mesmos, e olarias, serrarias, 
etc. Êsses produtos entram na capital por inter
médio, na maioria, dos espaçosos e relativamente 
rápidos navios da Companhia de N aveg·ação do Rio 
Amazonas (The Amazon River Steam Navigation 
Company), que percorrem os rios Amazonas, Ma
deira, Purús, J uruá e outros menores, estabele
cendo a comunicação de seu vale fértil com a capi
tal. Do ponto em que êsses rios não mais são 
navegáveis em diante, a Companhia dispõe de pe-
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quenas embarcações de rodas à proa que levam car
ga e passageiros aos mais insignificantes tributá
rios da Ainazônia. 

O pôrto de Belém é simplesmente magnífico. 
Possue extenso cais de alvenaria, onde podem atra
car paquetes de qualquer calado. Seus armazéns 
para carga e descarga de mercadorias são amplos 
e higiênicos. A capital do Pará fica à entrada do 
imenso vale regado pelo rio Amazonas, ct1ja bacia 
tem mais de sete milhões de quilômetros quadrados t 
E' esta a razão da importância de seu pôrto, que 
começou a aumentar de manei1·a extrao1·dinária de
pois do 1decreto que abriu ao mundo a navegação 
de seu maior ct1rso de água. Co1npree11de11clo o 
significado da concessão que obteve, a Companhia 
Pôrto do Pará (Port of Pará) entrou a mell1orar 
seus serviços, ampliando-os e dotando-os dos recur
sos majs modernos e eficientes, exigidos para o 
rápido e econômico movimento de mercadorias. Or
ganizou, ainda, a Companhia de Navegação elo Ri o 
Amazonas e construiu a Estrada de Ferro Ma
dej ra-Mamoré, que se estende de Pôrto Velho, no 
rio Madeira, até Guajará-Mirim, no rio Mamoré, 
contornando as numerosas quedas d'água e cachoei
ras que lhes impedem a navegação, numa extensão 
de 340 qt1ilômetros. Serve essa estrada de ferro t11na 
enorme e rica zona que vai até a vertente dos 
An'des ligando a navegação fluvial do rio-mar e 
seus afluentes com os rios navegáveis da Bolívia . 

.A vida social de Belém do Pará é animada e 
assaz elegante. Sua intelectualidade é de maior 
relêvo nas letras, ciências e artes do país, e se· não 
cito nominalmente seus valores destacados é porque, 
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since~ament~, emb~raça-i;ie a ordem de nomes que 
deve1 .. ia segmr. Ha, na cidade, 11ma possante e bem 
orientada estação difusora, o Rádio Clube do Pará 
a cujos diretores devo momentos agradabilíssimo~ 

d " t d' " d b' passa os no s u io e um am iente encantador 
e l~ma ID:tprensa, diária, que figura entre a da~ 
maiores cidades do Brasil. 

1 
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Carnaval em Óbidos 

A RTIGO primeiro: vacine-se contra o tifo 1 -
disse-me o comandante B1·ás de Aguiar, ain
da no Rio, ao fazer-me recomendações sôbre 

as preca11ções a adotar para lJma vjagem como a 
que empreendí. A vacina contra o tifo é, de fato, 
lJma necessidade primordial, no caso mais indispen
sável ainda consideradas as alarmantes notícias que 
então corriam sôbre 11ma forte epidemia dêsse mal 
que se alastrava pela bacia amazônica, tendo ceifa
do muitas vidas em ~Ianaus principalmente. Que 
essas notícias não eram infundadas verifiquei quan
do, pa1estrando com Artur Reis, jornalista e i:>ro
f essor da Faculdade de Direito da capital amazo
nense, soube que êste levava consigo uma provisão 
de, parece, cincoenta mil vacinas contra o tifo que 
lhe foram pedidas pelas autoridades sanitárias do 
Estrudo. 

Estava eu, portanto, 1devidamente vacinado 
ao i"etomar a viagem no "J aceguai" rumo a ó bidos. 
Nosso navio corria sôbre as águas barrentas do 
maior rio do mundo. Sempre pensei que f ôssem 
bem poucos os trechos do Amazonas em que era 
possível enxergar-se margens. Enganei-me i--edon
damente. Não é que o rio Amazonas não seja largo 
bastante para não permitir que se lhe veja as 

• 
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margens. E' que êle é todo sulcado de ilhas verde
jantes, estreitas e alongadas, que dão a impressão 
de veias ent11mecidas n11m braço grosso. As embar
cações correm entre essas ilhotas, que dividem o rio 
em paranás, permitindo aos passageiros admirar 
um panorama dificilmente ultrapassável em belezas. 
Navega-se entre duas paredes vivas, f armadas pela 
vegetação luxuriante, das quais escoa uma sinfonia 
retumbante, a sinfonia da selva. Aves de flamante 
colorido cantam e trilam e grasnam entre a galharia 
enforca da por cipós, macacos guincham, acompa
nhando, em saltos espetacttlares de árvore a árvore, 
a marcha do vapor, jacarés, camaleões e serpentes 
escorregam com surdo baque dos barrancos à agua. 
Sob o céu azul, de uma limpidez jamais vista, ban
dos de papagaios, araras e periquitos voam em for
mações de esquadrilha de aviação e dos banzeiros 
sujos saltam peixes de todos os taman11os e feitio 
esqt1isito, que, instintivamente, fazem pensar nos 
monstros que o fundo do rio deve ocultar. 

"O Amazonas é o maior rio do mundo em vo
lume ,de águas" - aprendemos na escola elementar. 
Lembrando-me da frase, sentí-me como que decep- ,, 
cionado. Proc11rando analisar êsse sentimento, che
guei à conclusão de que era inspirado pela presença 
numerosa dessas ilhotas, que transformam o grande 
rio em canais paralelos. A gente só pode pensar no 
Amazonas como sendo um vasto lençol de água cu
jas margens não se enxerga. A presença de terra 
mata a ilusão. "O maior rio do mundo em volume 
de águas" é o escoadouro da mais fértil e vasta re
gião do Brasil e, possivelmente, de todo o globo 
terrestre. Possue tôdas as variedades de clima e 
de produtos naturais. Da cadeia dos Andes, a qua-
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tro mil metros sôbre o mar, estende-se ao Atlân
tico, n11m corr:iprimento de, ~.430 kms., dos quais 
3.150 no Brasil. A superf1cie total de seu vale é 
de seis milhões de quilômetros quadrados! Seis mi
lhões de quilômetros quadrados, equivalentes a dois 
terços de tôda a Europa e a um têrço de tôda a 
América do Sul! 

. E~ ó bidos, ~onde. me dirigia, é que o gran de 
rio mais se estreita, ficando reduzido a "apenas'" 
1.910 metros. Em compensação, porém amnenta 
de profundidade, chegando de 80 a 120 ~etros . Es
tes números sugerem l1m cálculo: como a velocida
de da correnteza ali nunca é inferior a um metro 
por segundo, ve,ri~ica-se que o Amazonas des1)entle 
76:000 metros cub1cos por segundo, ou se,ja 275 mi
lhoes em lima hora, quantidade superior à de qual
quer outro rio do mundo. Êsses algarismos sucre
rem levemente a idéia sôbre a gr andeza do vale ~e
gado por tão extrao1~dinária ql1antidade de ág·ua. 

Quando se fala em Amazonas pensa-se, tam
bém, instintivamente na "pororoca", o fenômeno 
que projeta aos oll1os atônitos um quadro p erfeito 
do "belo te1~rível". Pororoca, turbill1ão de águas 
coléricas, que levam de vencida quaisquer obstácu
los, poll'do a pique grandes navios e, mes1no, des- . 
truindo ilhas, ou perfurando ou partindo-as, e de
vastando tôda a exuberante vegetação das margens 
e as h11mildes choças e casas-grandes de fazenda 
que nelas se erguem. E' na foz do rio A1·aguarí 
que se manifesta, periodica.mente, êsse f enômeno, e 
eu não tive a oportunidàde, infelizmente, de pre
senciii-lo. 

... ~ ... . .. . 

.. 
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A visão do "Mar Dulce", como Pinzon chamou 
0 Amazonas, a travessia de suas águas barrentas, 
0 mistério que exalam suas ma1~gens verdes prenhes 
de l1m vozerio selvagem, fazem sonhar o tempera
mento mais prático, mais materialista. Ninguém se 
liberta da influência romântica que o grande rio 
exerce. Nas noites cálidas de bordo, depois que a or
questra cessava de tocar e a mai~ria dos .passagei
ros se recolhia aos camarotes e so se ouvia o mur
múrio das águas, interrompido pelo chicotear das 
vagas mais fortes batendo no costado do i1avio e 
pios e ur1"os longínquos, olhos semicerrados, esten
dido na espreguiçadeira, eu via, mas via mesmo, 
mulheres guerreiras criadas pela fantasia de Orel
lana desfilarem em corcéis fogosos. A lenda das 
amazonas tomou forma ante meus olhos interiores. 
Via-as mt1ito formosas, traços clássicos, longa e se
dosa cabeleira negra a flutuar no vento, emp11nhan
do arco e flecha, sorrindo um sorriso maravilhoso 
e, ao mesmo tempo, cruel, desh11mano . 

Orellana fantasiou, sem dúvida. Mas fantasiar 
é tão bom 1 Faz com que a gente se desloque urn 
pouco da trivialidade da vida hodierna tão insen
sível, tão dura, tão material. Amazonas! ... Um 
cônego historiador, de nome Bernardino de Souza, 
diz que a lenda das amazonas "é um dêsses proble
mas complexos que a história não tem podido so
lucionar". Portanto, o cônego Bernardino está he
sitante. Êle fala em "problema que a história não 
tem podido solucionar". O cônego Bernardino du
vida, e a dúvida, neste caso, equivale ao reconheci
mento tácito de fragmentos de verdade. Existiram 
as amazonas~ Orellana disse que elas habitavam 
as cabeceiras do Nhamundá, na serra I tacamiaba, 
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onde era.m guardadas por tribus indígenas f erozes, 
que as chamavam de "icamiabas". De qualquer 
maneira, o viajante espanhol contribuiu com 11m 
belo capítulo para a história do maior rio do mun
do, 111n dos característicos mais marcantes de nosso , 
pais. 

Santarém fica para trás e com ela se enchem 
os camarotes de lindas cuias pintadas, fonte de lu
cro dos pobres artistas que a trôco de minguados 
tostões vasam sua alma poética nos pequeninos de
senhos que ,as enfeitam. Ao contemplar 11ma des
sas cuias de Santarém penso no pintor obscu1 .. o, sem 
estudos especializados, que nos seus devaneios ce1 .. ta
mente percorre, com as asas da fantasia, as paisa
gens maravilhosas que o seu pincel lança, impelido 
pelas exigências brutais do estômago. Nessa peque
nina cidade paraense pouco demorou o "J ace
guai", mas a demora foi bastante para que a per
corresse de ponta a ponta. De Santarém em dian
te é que se torna cada vez mais estreito o Amazo
nas. 

Era sábado de Carnaval quando desembarql1ei 
em Óbidos, -com uma carta de r ecomendação no bol
so ao negociante Abraham Chocron, espécie de 
agente da Comissão de Limites e que há 1nais de 
vinte anos se fixara alí, vindo do tórrido ~'1<.1rrocos. 
Mostrou-se amigo útil êsse negociante, co1lhecedor 
que é das necessidades dos membros da Comissão 
em estágio na mata. Organizou logo 11ma lista de 
cousas de que eu me devia prover: rêde, mosquitei
ro, remédios, munição, etc. 

-Bem, vamos tratar de alojá-lo. - E Chocron 
chamou um empregado: 
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- Leve essas malas à pensão do Isaías. 
Acompanhei o empregado à pensão, que _ficava 

defronte da casa comercial do meu novo armgo. 
"Seu" Isaías o dono da pensão, tinha sido se

ringueiro. Casa;a-se e abr!ra a hospe~aria, que, na 
verdade não era 11m modelo de conforto. . . Uma 
escada ~podrecida conduzia ao meu quarto. 

- E' êste - disse "seu" Isaías. 
Entrei. Quatro paredes lisas, es~~acadas, com 

teias de aranha nos cantos. De mob1l1a, nada. Ha
via ganchos para se prender rêdes, isso apenas. 

- Aquí passam poucos forasteiros -. ~xrli~ou 
Ohocron quando lhe falei sôbre as magn1f1cenc1as 
do meu quarto. Por isso, não vale a pena montar
se 11m hotel decente. E' prejuízo na certa. 

Estávamos palest1 .. ando quando entrou 11m ho
mem moço, cuja elegância contrastava com o tra
jar da maioria dos obidenses. Chocron apresentou
mo: 

- Tenente Pedro M11niz, prefeito da cidade. 

O governador 1de Óbidos mostrou-se um "cau
seur" inteligente, vivo. Abordou vários aspec~os de 
sua administração, notadamente os referentes a eco
nomia do m11nicípio. A castanha, principal p~o
duto da região, estava, então, a lJm preço mmto 
baixo. De 180$000 o hectolitro em 1937, baixou até 
50-60$000 em 1938, e a safra do ano pouco prome
tia. Explorava-se, por isso, de I!ref erênc_ia, o c~
cau o c11marú, o patauá, o babassu e demaIS oleag1-
nos~s, que compensavam mais o trabalho emprega
do. Quando falávamos sôbre isso, apareceu outr<> 

' 
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visitante : José Gabriel Guerreiro, conhecido sim
plesmente como o Cazuza, abastado castanheiro de 
Oriximiná, que viera passar o Carnaval em óbidos 
~tant~ cêr ca de qua~ro horas, em lancha, daquel; 
c1dadezinha. Guerreiro é proprietário de vastos 
castanhais de um~ enorme zona que se estende pe
las margens dos rios Trombetas, C11miná, Mapuer a, 
Cacl1or·ro e outros menores. Conf irmou os esclare
cimentos do tenente Muniz, afirmando estar na es
p ectativa de vu.lto~os prejuízos, por·quanto empre
gar a fortes cap1ta1s na extração da castanha. Nem 
por isso - verifiquei-o depois - se deixot1 domi
n ar pelo desânimo, ent r egando-se de corpo e alma 
aos folguedos votivos a Morno, com a sê de de dis
trações compreensível n11m homem que passa três
quartas partes da existência em meio à mata. 

- Está convidado a ir conosco ao Amazônia 
Clube - fez, gentilmente, o prefeito. A festa de 
hoje vai ser formidável. , 

A lancha "Brasil" já chegara a Óbidos e es
tava pronta para encetarmos a subida do rio Trom
betas. Contudo, mais devido ao meu des·ej o de 
proporcionar um pouco <le alegria à sua tripula
ção, que acabara de descer do acampamento, resol
ví aceitar o amável convite. E à noite, acompa
nhado de Chocron e da família do tenente M11niz, 
comparecí ao Clube, onde já o baile estava bem 
animado. Conhecí alí tôda a élite local: negocian
tes, os agentes do Lloyd e dos Correios, alguns mé
dicos e advogados, oficiais da 8.a Bateria Indepen
dente de Artilharia de Costa, e outras pessoas. O 
comandante da Bateria, capitão Frederico Dru
mond, guiou-me, no dia seguinte, · por tôdas as de-
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p endências do quartel daquela 11nidade do Exér
cito e pude também · visitar o histórico forte de 
ó bidos. 

A festa do A mazônia Clube r epresentou aos 
meus olhos a imagem da Democ1--acia, na inais ní
tida acepção da palavra. O prefeito, o promotor 
público, o juiz dansavam ali de 1n istt11·a com mo
destos empregados de armazém; solda·dos rodopia
vam lado a lado com oficiais, tudo em p erfeita 
harmonia. A alegria era muita e comunicativa. 
Aliás, tôdas as fases do Carnaval em Óbidos pri
mavam pela sua vibração. Grupos r icamente fan
tasiados, dignos de qualquer grande capital, per
corriam as ruas, cantando as últimas canções car
navalescas. Brincava-se a valer, desprezando-se o 
desânimo que, forçosamente, deveria produzir a 
queda dos preços da castanha, r efletindo-se econo
micamente sôbre tôda a população. 

E, alta hora da noite, r ecolhia-me à rêde, na 
pensão do Isaías, ouvindo o concêrto impressio
nante dos morcegos agourentos que ali pareciam 
ter ·estabelecido seu quartel-general. 

À hora do café, na manhã seguinte, Isaías veio 
obsequioso : 

- Dotô, o sinhô já tomou o r emédio contra 
as cóbrn, ~ 

- flein~ 

Esperei curioso. E' hábito prevenir-se todos 
que vão ao mato contra o perigo quase imaginá
rio das serpentes venenosas, já notaram isso' 

- Pois é. Tem aí lJm home, que nóis chama 
de dotô das cóbra. Êle faiz 11ma água que· o si-

• 
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nhô toma e tudo quanto é carapanã, caba, cóbra 
foge até do sinhô. . . (O improvisado hoteleiro não 
tinha sotaque paraense; êle era caboclo de outro 
Estado, soube-o depois). 

Aos poucos, fiquei conhecendo a história do 
''doutor das cobras". E' personagem famosa em 
ôbidos. Todos o recomenda.m ao forasteiro, prin
cipalmente ao que se destina mais para o interior. 
Ohama-se êle Raimundo de Oliveira Martins de 
Assis. E' tão comprido como o nome e preto re
tinto, preto mesmo de verdade. Quando alguém 
é mordido por bichos ou insetos venenosos, vai lo
go chamar êsse homem miraculoso e o doente se 
salva mesmo, na eerta. O ''dr." Raimundo cospe 
no lugar da picada, ata 11m fiozinho na perna es
querda da vítima, à altura do tornozelo, murmura 
algumas palavras ininteligíveis de magia, dá vá
rios cálices de 11ma bebida misteriosa ao doente e 
êste, que já suava sangue por todos os poros, :iJ.1-
chava e era considerado irremediavelmente perdi
do, não tarda a erguer-se e passear muito lépido, 
como se não fôra 11ma jararacussú das mais p eço
nhentas que o mordera. E não é só isso, não se
nhores! A pessoa curada pelo ''dr.'' Raimundo 
tem o poder de curar outras Basta que ela 
apareça e passe sua saliva Q.O da picada e 
o doente logo sara. 

O mais assomb~oso 
guém, absolutamente 
dera fantasioso êsse p 
quei eu mesmo que, 
crente inabaláveJ, 
mundo o mortal 

é que nin
os, consi

o. Verif i
a tornar 
do Rai
e preto 
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:\[arco do olnsc r\ a tóri o da comissão de fronteiras do seto r norte. 
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extraordinário atestados de pessoas que curou, 
pessoas de destaque social, dificilmente iludíveis 
por quaisquer grosseiras mistificações, entre elas 
1im médico do Exérc~to, a quem salvou o filho. Não 
resta a menor dúvida de que a beberagem por êle 
preparada, lima infusão de raízes e ervas, ao que 
êle próprio me disse, tem propriedades que neu-
tralizam o veneno de cobras e insetos. Raimundo 
de Assis provou êsse fato procedendo a 11rna cu .. 
riosa e impressionante experiência em plena rua 
de ó bidos, diante de n11meroso público. Fez com 
que uma serpente de violenta peçonha picasse ao 
mesmo tempo dois cães. Um dêsses cães ficou 
com êle para tratamento, o outro foi levado para 
fins idênticos, mas por processos científicos, por 
um médico da localidade . 

Pois bem. Falei com testem11nhas de vista, 
dignas de todo o crédito, que juram ter ficado ra
pidamente bom o cachorro tratado pelo curandei
ro, enquanto o que estava em mãos do médico mor
ria após horrivel agonia ... 

Naturalmente o fio atado à perna do doente 
e os passes mágicos não passa.m de pura encenação, 
com o fito evidente de impressionar a gente su
persticiosa, mas o líquido parece ter realmente va
lor terapêutico. Não sou, t.alvez, o primeiro a di
vulgar a milagrosa ciência do "doutor das cobras'' 
e assim penso devido ao fato 'de êle já -ter estado 
em São Paulo, a convite e expensas do Institu~ 

. Butantan. O resultado das experiências a que es
sa novel institui~o procedeu não me é conhecido, 
mas, ao que consta, não foi satisfatório, por ter a 
beberagem ficado estragada, ''choca'', como se dW 
3-A.R. 

• 

• 
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vulgarmente, durante a longa viagem do interior 
do Pará à capital paulista. Diz, entretanto, o po
vo de Óbidos, e "vox populi, vox Dei", que Rai
mundo apenas aceitou o convite do Butantan por
que queria dar 11m passeio até São Paulo. Uma 
vez lá, teria enganado os cientistas, não lhes dando 
a verdadeira fórmula do líquido maravilhoso, proi
bido que está de fazer isso por juramento sagra
to a seu pai que, por sua vez, jurara ao avó de 
Raimundo só a revelar ao seu descendente direto. 
E assin1 o segrêdo vai passando de pai para filho, 
em prejuízo, talvez, da h11manidade. 

Chama-se "Pa11xís" êsse admirável remédio 
contra venenos, por cujo segrêdo, ainda é o povo 
que o diz, o preto curandeiro recusou l1ma grati
ficação de cem contos. Pauxís é o nome de l1ma 
tribu de índios que habitava Óbidos e por isso o 
nome me sugere o pensamento de que o mais re
moto ancestral do "dr." Raimundo tenha recebido 
o segrêdo da bebida encantada de 11m dos selví
colas dessa taba, com quem conviveu depois de me
ter-se na selva amazônica como escravo fugido e 
apavorado pela visão do tronco e do chicote. Na 
região do Trombetas vivem, aliás, muitos dêsses 
negros, ex-escravos e seus descendentes. Encon
trei-me com alguns dêles em minha viagem. Mas ... 
falaremos depois sôbre essa gente. 

• 
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Pelo rio Trombetas acima 

O mest!~ da lancha "Brasil", sr. Campos, esta
va tiritando de febre palustre à hora mar
cada p~ra a partida r11mo ao acampamento

base. Seu figado, descomunalmente inchado tor
turava-o visivelmente. O pobre homem deveria es
tar sofr~ndo dôres horríveis, mas não emitia o me
nor queix1Jme. Assim são - vi-o mais tarde -
todos .os h.eróis anônimos da Comissão de Limites. 
A cozinheira da pensão, sabedora da enfermidade 
do mestr~, ~nsiste · e~ que devo fazê-lo ingerir, em 
vez do q1J1nmo, lJi:na ~fusã~ de "vinho de genipapo 
com casca de env1rata1a, deixada três dias ao sol e 
três noites ao sereno". 

- ~' re~édio certo - afirma com ênfase. ' 
Apita, afmal, a embarcação e sai a sulcar ve

lozmente a superfície do Amazonas. No horizon
t~ próximo, encravada entre duas pontas de terra, 
ve-se, bem a embocad~a do rio Trombetas, que al
cançamos pouco depo,18: U~a brisa serena impe
le ~as margens a cancia cheirosa da baunilha, da 
per1poca e outras plantas odoríferas que abundam 
entre a veg~tação tropical. Chocron e 1Jm traba
lhador mestiço, remanescente da tribu Pa11xís ace
nam-me boa viagem. S·eus perfís se destaca~ f os
cos na atmosfera, que o cair da tarde começa a 
turvar. · 
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A "Brasil" desliza sôbre águas tranquilas, a
pesar-de já estarmos no comêço do período das en
chentes, que torna.m em caudais violentos os mais 
mansos rios amazônicos. Ban_zeiros serenos agitam 
levemente a superfície e o ronco do motor assusta 
grandes magoarís absortos na pesca. A possante 
massa líquida do Trombetas, côr de barro enquan
to sob o domínio do rio-mar, vai se tornando menos 
carregada à medida que a lancha se distancia do 
Amazonas e adquiJ,·e aos poucos colorido acinzen.ta
do, que acaba por descambar n11m branco azulado 
límpido como cristal. Em certos trechos j á se con
segue ver, a ôlho nu, o fundo do rio. Um tripu
lante, u ordem do mestre, baixa sôbre o "deck" só
lida mesa de madeira, que eu não percebera até en
tão, presa que estava ao tecto para desocupar lu
gar. Vamos almoçar. Do porão surgem latas de 
conserva, legumes, frutas e carne fresca adquirida 
em Óbidos, pa1·a gáudio dos homens da ''Brasil", 
sequiosos por variar 11m pouco o rancho de "corned 
beef". 

- Aproveite a carne, porque lá no mato não 
tem di1sso - incita-me o sr. Campos, que já s1e sen
tia um pouco melhor da febre. 

- Mas sempre há caça ! - retruco. 

- Agora é difícil. A enchente expulsa a bi-
charada para bem longe da margem do rio. 

E' verdade, lembrei-me. No inverno alagam
se as terras marginais e os animais fogem espavo
ridos para as zonas centrais. S?mente .alguma an
ta e especímenes da fa11na aquática permanecem ao 
alcance da carabina. 
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- Mas há os peixes - insisti. 
- E' o que parece. O sr. vai ver quantas 

dificuldades terá para puxar 11m peixe ... 
E vi mesmo. Muitas vezes levava horas e ho

r as lançando inutilmente o anzol à água. Irrita
va-me, ficava desesperado. Em vão! Os milhões 
e milhões de peixes de tôda a qualidade, pacús sa
borosos, dourados aracús, sardinhas gostosas, pare
ciam nunca ter existido. Refugiaram-se, ao primei
ro sintoma do crescimento do rio, no seio dos la
gos e igapós, onde as águas são mais tranquilas. 
Nem 11ma piranha vagabunda; a fera que avança 
até sôbre 11m pano encarnado, quanto mais sentin
do o cheiro de 11m pedaço de carne crua, zombava 
dos meus esforços, não me dando o prazer de vê-la 
engolir a isca. 

Fiz jus condignamente à primeira refeição a 
bordo da "Brasil" e em seguida ·me estendí na 
rêde, deixando-me embalar suavemente ao jôgo 
quase insensível da embarcação, cigarro na bôca, 
contemplando a paisagem. Fatiga, afinal, olhar e 
olhar e só encontrar êsse verdor infindo, sem va- . 
riante alguma. Fiz essa observação em voz alta. 

- Não é tão igual assim- sse verde das mar
gens - disse o sr. Campos. Vivendo como eu vi
vo tantos anos a bordo dessa lancha, o senhor aca
baria por distinguir ligeiras variações, cousas quase 
imperceptíveis, entre a vegetação. Olhe, por exem
plo, os contornos daquela ponta ali. As coroas das 
árvores são altas, porém sinuosas. Mais adiante são 
pés quase rasteiros. Acolá, há uma grande barrei
r a caída. E assim por diante. E' como o rio aos 
olhos dos "práticos". ~les lhe conhecem os rasos 
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e as profundidades, sabem o lugar de bancos de 
areia ou de perigosas agulhas de rocha, onde lJma 
embarcação corre sempre o perigo de sossobrar. 
E' lJm conhecimento, todavia, que só se adquire 
com longos anos de experiência, muitos sacrif ícios, 
muito desprendimento. 

O mestre se interrompe e aponta à proa. Ao 
longe se divisa lJma fileira comprida de casi11has 
brancas. 

- Oriximiná - diz simplesmente. 
Não perdemos tempo em Oriximiná, conquanto 

Cazuza Guerreiro tenha feito muita questão de me 
apresentar a seu irmão, o prefeito local. Uma rua 
principal, a que dá para o rio, quase exclusivamente 
cheia de casas comerciais, compradoras e exporta
doras de peles, borracha, castanhas e outros pro
dutos da terra, cortada por pequenas vias trans
versais em que se localizam as habitações particu
lares, - eis a cidade. Disseram-me que Oriximiná é 
o feudo dos Guerreiro. Entretanto, êles devem ser 
bastante estimados ali, a julgar pelo que me dis
seram da família e pelo conceito que faço de Ca
zuza. 

A "Brasil" toma combustível, óleo cru, e r eto
ma a marcha. Fizemos o percurso óbiclos-'Orixi
miná em menos de quatro horas. O te1npo se mos
trou, até então, acolhedor, mas não tar dou a tor
nar-se enfarruscado. Nuvens pesadas se avol1Jmam 
ao longe, apressando o desaparecimento do dia. E 
logo chove copiosamente, como se a natureza cho
rasse a morte do sol tão 111minoso e confortador. 
Compacta neblina cobre o espêlho do rio e aos pou
cos se alastra pelos igarapés e lagos e estende seu 
lençol opaco nos cimos da floresta. 

, 
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- Boa chuva para a castanha - observa 11m 
mecânico da lancha. 

E' verdade! Não há lugar, aquí, para se la- l 
mentar a pe1·da ilusória do bom tempo. Chuva 
abençoada t, a-pesar-de agora, no inverno, tão f a1·ta. 
Ela dá viço às altas castanheiras e faz cair rapi
damente os ouriços maduros, melhorando a safra. 
A castanha é objeto de grande procura, nos mer
cados estrangeiros em especial, ,e dá trabalho a mi
lhaTes de pobres caboclos. Seu valor alimentício 
(dizem os dietetas qt1e duas castanhas têm valor 
nutritivo igual a tun ovo de galinha) permite o 
emprêgo na indústria de éonfeitos, bombons e ou
tr as guloseimas, e ela fornece excelente óleo comes
tível. E' muito mais rica em hidratos de carbono 
que a noz europeia e não provoca adiposidade, cons
tituindo ótimo tônico muscular e do cérebro. 

• 

As chuvas, além disso, afastam os mosquitos e 
carapanãs, que tanto me fizeram sofrer em Mato 
Grosso, com a expedição Theodore Roosevelt-Sa-
0ha Siemel, e impedem bastante o desenvolvimento 
de larvas de anof elinos. Êste ime11so solo se pres
ta excepcionalmente, devido ser todo traspassado 
de cursos dágt1a e muitas vezes pantanoso, à pro
pagação de febres palúdicas, algumas de caráter 
bem grave. Há épocas em que é assustnc1orame11-
t e elevado o número de vidas ceifa elas ~elo impu
ludismo e a êsse número lúgu1're acr ef!ccnta 3,inda 
consideráveis parcelas o beriberi e a polinevrite, 
fantasmas das populações ribeirinhas e que não 
poucas vítimas têm produzido entre o pessoal das 
comissões demarcadoras de limites. Por êsse mo
tivo é que o comandante Brás de Aguiar, muito 

' 
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sábia e h11manamente, jamais permite que 11m 
oficial, praça ou civil sob suas ordens se demore 
mais que seis a oito meses no mato, tempo equi
valente a "11ma campanha''. Crê-se o-eralmente 
que o beriberi é ocasionado pela faltaº de certas 
vitaminas ao organismo humano, como as dos le
gumes e frutas comestíveis que quase não existem . 
nas selvas. :Êjste fator, e o enfraquecimento or
gânico provocado pelas febres, devem, mes1no, ser 
a causa dessa terrível enfermidade, 1que muito 
poucas vezes permite arrancar das garras da mor
te as pessoas que domina. Aliás, bá tuna ordem 
do chefe da Comissão no sentido de que seja ime
diatamente notificado à menor manifestação de 
doença que ataque alg11m componente das turmas 
que trabalham nas demarcações. Quando assim 
acontece, o comandante Brás ordena a descida até 
Belém, se1n demora, do doente, para o devido tra
tamento, e isso a-pesar-de ter junto a essas turmas 
bons médicos, que não recuam ante o sacrifício 
de internar-se em tais paragens. Infelizmente, 
porém, nem sempre essas providências podem sur
tir o efeito desejado. As viagens pelas mata:; 
que da linha divisora duram frequentemente mai~ 
de dois meses até a primeira cidade, quebram a 
resistência de constituições físicas as inais fortes. 
Não raro, o enfêrmo falece em caminho; outras 
vezes consegue chegar até um hospital para mor
rer já em segurança, esgotado o último alento que 
conservou, dentes cerrados em profundo desespêro 

b , ' para vencer os o stáculos que a natureza lhe opôs 
implacável, indiferente ao seu sofrimento. A ês~ 
ses, às vezes, ao menos é poupada a tortura moral 
de exalar o derradeiro suspiro longe, muito lon-

p 
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ge, do tratamento confortad~r dos que ~e são 
caros. Eis porque ouso sugerir ao culto diploma
ta que é o chanceler Osvaldo Aranha, ao pró
prio sr. presidente Getúlio Vargas, tão identifi
cado com as necessidades do povo que governa, a 
cessão às comissões demarcadoras das fronteiras 
de bons aviões-anfíbios, para carga e passageiros. 
A ·comissão britânica de limites - por que não 
dizer: mais previdente que nós - já possue 11m 
ap arelho assim. Quantas vidas, vidas postas al
truisticamente à disposição da Pát1·ia e que, por 
isso mesmo, não devem ser senão no último ex
tremo sacrificadas, seriam salvas 1~r um avião 
capaz de percorrer em poucas hora.li lJma distân
cia que, pelos atuais processos, não &!e vence senão 
em sessenta dias; quanto desconfôrt-0 seria miti
gado no seio dos longínquos aca.mpi a:nentos fron
teiriços, em hostil mata virgMl, êltjo pessoal é 
constantemente exposto à fomtr b~tal, provoca
da pelo esgotamento das reservas de carne em 
eonserva, das mtmições, de outras utilidades! ... 

' ' ' • 
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Na terra dos escravos tugidos 

M AN~Ã cedo do dia seguinte,1 o sr. Campos 
assmalou a pr?xi~idade do acampamen

. to-base da Com1ssao, a Cachoeira da Por
terra. Chovera quase a noite tôda, mas os primei
ro~ albores da .madrugada dissiparam as nuvens e 
r~ios de .o~ro mundavam a paisagem. Na foz do 
rio Cum1na, que alguns chamam erradamente de 
Erepecurú, ~ lancha lutara contra o mau tempo e 
avançara cwdadosamente, marcha reduzida pois 
mesmo sem a conspiração dos elementos o loc~l é as
saz p~rigos.o devido às fortes correntezas flt1viais, 
que tem, sido o túmulo de muitas embarcações. 
Um caf e saboroso me convidou a deixar a rêde 
012de a n~ite inteira tiritara de frio e lamentar~ 
nao ter tido a precaução de · carregar comigo um 
bom cobertor. 

Foi de surpresa, ao virarmos uma curva de 
45 graus, que apareceram à nossa frente as bar
rac.as de ~orteira. São edificadas no alto de 11ma 
colm~, CUJ o declive contrário conduz às margens 
do rio 1\1apuera, de curso, no início, quase para
lelo ao ·do T.rombetas. A alguns metros dessa colina 
bra.me, maJestosa, a cachoeira que deu nome ao 
acampam~:r:to-bas~. Seis travessões a compõem 
e, na ocas1ao, devido à enchente, não pude avaliar 

' 
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a altura de sua queda. Foi descrita publicamen
te pelo explorador francês Henri Anatole Cou
dreau, ou melhor, por sua espôsa, a sra. O. Cou
dreau, que o acompanhou à subida do rio Trombe
tas, em 1899. (*) Os arquivos da Comissão, en
tretanto, conservam muitas notas valiosas a res
peito dessa catarata, iguais à qual infestam o rio 
em tôda a sua extensão, de Porteira para cima, 
impossibilitando a navegação. 

Chefiava, no momento, o acampamento-base 
o radiotelegrafista Ernesto Siqueira, que tinha o 
pôsto de sub-oficial. (Todos os membros da Co
missão, para efeito de disciplina, são classificados 
como praças, sub-oficiais e oficiais, segundo a im
portância de suas funções. Por gentileza do co
mandante Brás, deram-me as honras de oficial). 
Seu companheiro de pôs to era· o mecânico Roga
ciano, que havia dezoito longos anos servia no Se
tor Norte. Ambos nos receberam muito cordial
mente, juntamente com o pessoal subalterno. A 
r espeito dêste, soube com interêsse ser composto 
de caboclos da região, fortes e conhecedores do 
terreno, para os quais o emprêgo na Comissão é um 
verdadeiro maná do céu. Ganham 120$000 por 
mês, casa, comida e roupas. Tudo isto reunido é 
i1ma verdadeira felicidade naquele interior, onde, 
como castanheiros, seringueiros, balateiros ou tra
balhadores na exploração de outros produtos natu
rais, não chegam a ganhar essa importância, sendo 
as despesas de alimentação e traje por sua conta. 
Quando o comandante Brás precisava contratar 
trabalhadores, era 11m assalto de se ver, o dêsses po-

( •) Ooudreau morreu nessa excursão . 

• 
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bres rapazes, em disputa às vagas. Na sede, em 
Belém, examinei a organização administrativa da 
Comissão. Todo o pessoal tem 11ma ficha. Nessas 
fichas são anotados os dados referentes ao funcio
nário, inclusive os relativos à sua retribuição finan
ceira. Os vencimentos, a pedido dêstes, são, geral
mente, creditados na ficha. Assim, quando regres
sam de uma campanha, dispõem de um pecúlio re
lativamente tranquilizador. Uma "bolada" ele qua
se um conto de réis que um trabalhador recebe ao 
voltar do mato significa-lhe a posse de verda
deira fortuna. 

Depois de me alojarem n11ma barraca conf or
tável, de paredes de estacas e tecto de palha, saí pa
ra 11ma pequena inspeção, a-pesar-da chuva que pe
neirava irritantemente. Meus passos se detive
ram ante 11m marco que se ergue próximo à barra
ca da radiotelegrafia. E' de uns 160 cms. de al
tura e ostenta a seg11inte inscrição: · 

Observa.tório da C. D. F. do Setor Norte em 
Portei1ra 

1934 

Chefe do Setor: Cmtee. Brás D. Aguiar. Aju
dantes: major Sant'Ana Medeiros, Rubens Nel
son. Auxiliar técnico: Luiz S. Jlartins. Médico: 
Dr. H. Moss. Farmacêutico: S. Pernet. Ai~xiliar: 
R. Cunha. Latitude: 01º, 05', 22". 

Estamos, pois, a pouco mais de um grau do 
Equador - cismei, quando minha atenção foi cha
mada para 11m preto velho que vinha subindo o 
barranco que leva ao pôrto do acampamento. Tra
zia 11m grande peixe às costas, que não se verga-

• 
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varo muito a-pesar-da considerável idade que êsse 
homem de;eria ter. Sim, não havia dúvida t ~sse 
velho tinha pelo menos cem anos; ao aproximar-se, 
notei com assombro seu rosto de múmia. Entabu
lei conversação com êle, que vira nossa chegada e 
se apressara a ver-nos. Soube que morava n11~ pa
pirí, não longe de nós, com a mulher, que p~d1a ser 
sua neta, e uma menina de nove anos, que disse ~er 
sua filha, mas que, depois, outros contestaram, afir
mando que o pobre homem estava caducando. Pa
recia gozar de excelente saúde e chamava-se Manoel 
Benedito Esteves, ou melhor, Estevo, como se apre
sentou. Vangloriou-se de ser perito em arpoar pi
rarucús (olhem que para isso é necessário ter-s_e 
11ma vista e 11ma agilidade fora de com11m), desfi
ando ao mesmo tempo, 11m rosário de queixas con
tra c~rto caboclo que lhe negara linha e anzol em
prestados. 

- óia, sinhôzinho branco - disse-me. - ~sse 
povo só ajuda a gente quando ta.mbê percís3: ar&"u
ma coisa. Não percisando, dêxa morrê d1 min
gua ... 

Mais tarde, alguém me informou de que êsses 
queix11mes tinham a sua razão no fato do velho Es
teves jamais devolver algo que se lhe empresta. E 
a prova disso tive eu também, pois que lhe empres
tei a única linha comprida que possuía para a pes
ca do pirarucú e que não me devolveu. Ora, que 
futilidade! - há de excla.mar o leitor. Mas é por
que talvez não sabe o valor de 11ma linha de pesca 
em tais paragens, onde não adianta ter-se dinheiro 
para comprar as cousas, porque não há quem as 
venda. 

' t 
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· - Pr11metí lhi dá 11m naco de pirarucú, mais 
porém o home não se confiou em mí. . . Só mêmo 
o sinhôzinho, qui é quaji 11m semangaua - falou 
rindo, com os dentes apodrecidos à mostra.., numa 
careta informe. 

· Semangaua é 11m têrmo genuinamente africa
no, muito empregado, juntamente com outros que 
por descuido não anotei, pelos negros que habitam 
a região. Vieram êles à Amazônia - segundo o capi
tão Leví Cardoso, secretário da Comissão, que nas 
suas excursões pela selva tem colhido valioso mate
rial etnográfico e antropológico - procedentes do 
Maranhão, para onde afluíram, fugidos do azorra
gue, atraídos pela fama da absoluta liberdade do 
Quilombo dos Palmares. Os negros escapas ao ca
tiveiro feroz dos senhores de engenho vinham das 
províncias longínquas, passando a engrossar as f i
leiras de seus irmãos de Palmares, ansiosos por 
11ma vida livre. Ali desfrutaram 11ma existência 
relativamente calma, até que o govêrno imperial re
solveu extinguir êsses núeleos africanos, que con
siderava quistos malignos, a ferro e fogo. Foi lima 
época de bar,baria e violência jamais até então, e, 
de então para cá, registada na nossa história. Os 
pobres escravos, aterrorizados, acossados pelos sol
dados imperiais, ganharam as florestas virgens da 
Amazônia, indo localizar-se principalmente na mar
gem esquerda do rio Amazonas, sobretudo à proxi
midade da embocadura do Trombetas. 

Ali se estabeleceram, organizaram seus mu
eambos, vivendo 11ma vida completamente segre
gada da civilização, ainda apavorados com o es-

• 

• 
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pectro do látego, permanecendo por muito tem
po no lugar onde hoje se ergue a cidade de Ori-. . , 
xunma. 

Viera, entretanto, a época áurea da borra
cha e da castanha caras, e aventureiros sequiosos 
pela fortuna rápida entraram a invadir as sel
vas, praticando atrocidades entre as tribus in
dígenas e negras e obrigando-as a recuarem mais 
e mais para as brenhas, à proporção que êles 
avançavam para colhêr o "latex" e a amêndoa 
preciosos. Os pretos, ~temorizados e desconfia
dos como animais selvagens, subdivididos em pe
quenos grupos, subiram os rios C11miná e Mapue
ra, até as nascentes, deixando-se alguns ficar no 
próprio Trombetas, em lugares, entretanto, de di
fícil acesso. O tempo foi passando, até que foi 
decretada a lei do "ventre livre" e, posteriormente, 
sorriu-lhes a liberdade ampla. Alguns se apro
veitaram da situação para, já com menos receio, 
se aproximarem dos castanheiros e seringueiros, 
outros porém, a maioria, não conseguiram debe
lar em seus corações perseguidos o pavor pelo se
nhor branco, embrenhando-se mais e mais na selva. 
~sse grupo, esquivo ao canto de sereia da civiliza
ção, ainda hoje se mantém n11ma vida tribal, sel
vagem, f armando 11ma aldeia que se encontra na 
região i11edj terrânea do Trombetas e do J arí, ser
vindo de elemento de intercâmbio entre os indí
genas do lado do Brasil e os das Guianas. Fala 
o "talkie-talkie", a linguagem corrente na região 
fronteiriça do setor norte, e todos os dialetos abo-, 
r1genes. 

O capitão Leví Cardoso e outros membros da 
Comissão têm estado em contacto várias vezes com 
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êsses negros e os tratado com muita h11manidade, 
fato que resultou no despertar de mais confiança 
entre essa pobre gente perseguida, que sentiu amor
tecer nos corações o ódio secular pelo branco. Que
rendo demonstrar sua gratidão. pelo tratamento 
amistoso que receberam, os negros prestaram óti
mas informações aos civilizados, conhecedores que 
são dos mais profundos segredos das selvas da 
A mazônia. O valoroso oficial fez ami.Zade com 
o chefe dos "nekôrôs" (é a auto-denominação da 
tribu), o qual é 11m dos remanescentes de Palma
res. Seus súditos o chama.m de "papai". E o 
capitão Leví assistiu entre êles a várias festas de 
religião bá:-bara, das quais merece referência a 
da evocação de Og11rn, a divindade suprema. Os 
negros murmuravam sem cessar palavras místi
cas, em que havia lima mistura bizarra de portu
guês, "talk.ie-talkie", africano e indígena, diante 
de 11ma espécie de altar em que se encontravam 
santos católicos ao lado de divindades africanas, 
invocando Ogum ao som do tambor de Mina, ba
louçando o corpo ao ritmo dolente que lhes ca
racteriza as dansas. As mulheres estavam muito 
enfeitadas para essa ocasião, usando com especial 
preferência o jasmim priprioca nos cabelos pen
teados em forma de tôrre, o qual, muito rescen
dente, neutraliza o "pixê'' desagradável de que 
se satura o ambiente, com as suas secreções dér-

• m1cas. 
1Conquistei a amizade do velho Esteves of ere

cendo-lhe gêneros alimentícios e pequenos objetos 
de utilidade, que êle levou triunfalmente à mu
lher. No dia seguinte, a pedido meu, o ex-escravo 
compareceu ao acampamento em companhia de nu-
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merosos membros de sua família, nos quais não 
notei o menor traço de cruzamento de sangue. São 
africanos 100%, côr de ébano, cabelos carapinhos, 
nariz bem chato; têm todos os característicos, en
fim. E, à medida que os dias iam passando em 
Porteira, recebia a visita dessa gente, vinda, fre
quentemente, de distâncias .vencidas em dois, três 
dias de canoa. E' que eu dissera a Esteves pre
tender dar presentes aos pretos que me procuras
sem para conversarmos e tirarmos fotografias. Ha
via muitos que, até antão, jamais tinham visto 11ma 
máquina fotográfica... Outros pretos eu sur
preendia em sua própria habitação, no decorrer 
de pequenas excursões fora do acampamento. Es
sas excursões tinb~m a finalidade de observar, 
"in loco", os trabalhos de apanha de castanhas, 
cacau, etc., e nelas quase sempre tive como guia 
o mecânico Rogaciano. Palmilhávamos pedaços 
escuros da mata arnazônica. Ante nossos passos, 
lagartixas de 11m verde-marron estranho fugiam 
assustadas, bichinhos invisíveis escorriam, fazen
do mexer-se o entrelaçado exuberante dos cipós, 
galhos partidos, folhagem amarelada. Pássaros 
multicores chilreavam., esvoaçando, araras e pa
pagaios palravam sem cessar, mutuns, caraus, tuca
nos maravilhosos abriam 11ma zoada infernal. Mui
tas vezes, Rogaciano parava: 

- E' 11ma castanheira - apontava, expli
cando. Era 11ma árvore . de, pelo menos, 30 me
tros de altura. Em tôrno dela devia haver mui
tos ouriços. Pensam que é cousa fácil achá-los! 
Meus olhos leigos não distinguíam aquele côco 
escuro entre os montões de fôlhas caídas, plantas 
exóticas, vegetação rasteira e suja. Enquanto pro-
4 - A. R. . 
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curava inutilmente, envergonhado por nada en
contrar, meu companheiro já estava sobraçando 
uns dez ouriços, ·que r epresentam alguns quilos 
de castanha. E' assim que trabalha1n os apanha
dores profissionais, aliás com risco de vida. Não 
pasmem, não! Ai do pobre coitaclo que levar na 
cabeça 11m daqueles ouriços, caídos de tamanha 
altt1ra. ~forre instantaneamente, com o crânio 
fendido! 

Achar cacau já é mais fácil. Nasce como ja
ca, no tronco da árvore. O fruto, parecido com 
o melão, mas bem menor, está mad11ro quando 
amarelo. Colhíamos alguns, no bôjo elos qt1ais se 
alinham os grãos que, torrados, fornecem o cho
co la te, tão alimentício e saudável. 

Regressávamos dêsses passeios cheios de car
rapatos e de muc11ins, estes de uma agressividade 
t errível. 

" 

• 

• 

O paralso dos quelônios 

S ó soube que era domingo quando vi o i~ancho 
do acampamento melhorado corn 11m sucu
lento jabotí. O j abotí é 11ma tartarug·a, só se 

diferenciando desta pelo casco, (com saliências pa
recidas às dos gomos da j aca) e pelo tamanho, 
bem menor. Foi difícil ao caboclinho que no-lo 
trouxe pegá-lo, devido à sua escassez na époc,l. 
invernosa. O jabotí, que vive no mato (e não nH. 
água como sua parenta tartaruga) deixa-se pegar 
com a maior facilidade. 

Não é tão fácil assim, porém, quando os rios 
crescem dia a dia, pegar tartarugas. Se no verão 
elas andam às centenas nas praias do Trombetas, 
no inverno não se vê uma só, apenas. St1a pos
tura coincide com a vazante, quando então elas 
vão às margens do rio para depositar os ovos em 
buracos cavados na terra ou na areia, deixando 
ao sol quente o encargo de chocá-los. A postura 
vai de 60 a 120 ovos, e as tartaruguinhas mal lhes 
quebram o casco procuram a água. E' êsse o tem
po que se aproveita para as "virações", que con
sistem em botar a tartaruga de pernas para o ar, 
impossibilitando-a, assim, de fugir. 

No inverno, as tartarugas se refugiam nos 
lagos ; vão atrás das pevides que lhes servem de 

, 
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alimento. Também comem os caroços da palmei
ra aratí, as sementes de caimbé e camID1, os fru
tos da mueratinga e do araparí. Até o mês de 
julho elas ficam nos igarapés e igapós, onde abun
dam as sementes. Quase sempre permanecem no 
fundo d'água, perto de raízes e troncos subaquá
ticos. Só vêm à superficie para respirai". O ca
boclo e o índio, conhecedores de seus hábitos, vão 
espreitá-las naqueles lugares,"' onde so!llen~e se.us. 
olhos treinados podem percebe-las, devido a me1a
sombra que alí reina permanentemente. O ca~a
dor põe-se num tronco, no ponto em que sabe exis
tirem tartarugas, e fica imóvel, armado de arpão, 
jaticá, bico de flecha ou tapuã, que maneja com 
mestria. Quando nota qualquer bolhazinha na su
perfície da água, sinal de que o quelônio est~ s~
bindo para respirar, prepara-se e o golpe e vi
brado certeiro, indo a arma atingir o casco da tar
taruga, que é, então, içada com segurança. Na 
época da migração, quando centenas de tartaru
gas deixam seu esconderijo invernal, elas são pe
gadas em massa pelos pescadores inteligentes, que 
as aguardam na sua rota, contra a correnteza, à . . , . 
procura dos baixios arenosos propr1os para a pos-
tlira. Chama-se, pelos naturais, êsse movimento 
migratório, "arribação". . 

Por falar na língua dos naturais da região 
do Trombetas lembrei-me de 11m curioso diálogo 
travado no adampam.ento com 11m caboclo recém
contratado para os trabalhos da Comissão. V e
j am e fiquem, como eu fiquei, ·embasbacados ante 
os termos por êles usados: 

- Têja com cuidado, môço, qui esse cachor
ro tá de pira braba. 

' 
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.. - Pira ~ · 
- Sim. . . 11mas curub;J, qui dá neles e tão

bem péga nas pragada e nos hôme intê. 
- Que é pragada 61 

- Mecê n11m sabe~ (e arregalou muito os 
olhos) é aquela purção de boi qui tá ali na costa 
(costa é a margem fronteira dnm rio). 

Além disso, como afirma Rena to Mendonça 
em seu livro "O português do Brasil", é grande 
a influência dos diversos dialetos indígenas, prin
cipalmente do neegatú, na nossa língua falada 
na Amazônia. "Iaconô" quer dizer irmão, aipim 
é "macachera", barraca é "papirí", cêsto de pa
lha para carregar caça é "panacú", rêde é "ma
quêra ", barraca pequena tem o nome de "rabo 
de jacú", farinha de mandioca é muito comumen
te chamada de "caiamã", gado é "pragada", e as
sim por diante. 

Mas voltemos a êsse domingo no acampamen
to, porque o dia se me gravou indelevelmente na 
me1nória, proporcionando-me momentos de sur
pre;:;a causada por cenas pitorescas e de infinito 
prazer espiritual. Estávamos sentados em ta1n
bor etes próximos à po;rta da barraca de almoxa
rifaclo, em animada palestra e tirando deliciosas 
baforadas de cigarro de palha. O mestre Campos 
e o radiotelegrafista Siqueira jogavam gamão, de
safiando-se mutuamente a fazer bons lances, com 
o dialetismo saboroso, próprio de tais jogos. Pouco 
adiante, Rogaciano dava explicações sôbre certa 
peça do aparelho de rádio a um seu auxiliar. Da 
cozinha vinha se aproximando com café f11megan-
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t e o nosso copeiro, que todos cha1navam de Cab?
clinho e de quem muito gost ei devido ao seu ~ên10 
ser viçal e alegr e. O dia estava quente e lunpo. 
Chover a manhã cedo e a chuva matinal varr era 
do céu os menores farrapos de nuvens. Não lon
ge bramia a cachoeira e nada de car apanãs a im
p or tunaT-n os. Foi quando, nos funclos do ~cam
pamento, à bôca do var~douro que cond11z1a ao 
rio Mapuera, assomou a figura de um t r abalhador 
da Comissão. Vinha de espingarda atravessada 
ao ombro, mas sem caça morta a arr astar. 

- Querem ver que outra vez não trolL"l\:e na-
da f rz R ogaciano. 

E gritou, irônico, para o recém-chegado : 

- Você está mesmo panêma, r apaz t 
- Como, panêma ~ - perguntei, interessado. 

- P anêma é sem sorte nas caçadas. Êsse 
camarada há três dias seguidos que vai ao mato 
e não mata bicho nenhum. Alguém lhe lançou 
feitiço. Se não se curar, acaba sarú. 

- Sarú~ 

- Sim nunca mais matará caça. 
' 

- Como é is~o ~ 

- Bem êle vai a 11ma velha que mora p erto 
' daquí. E sta prepara 11m b~nh.o de casca de en-

virataia ou de raiz de pax1ubinha e lh~ banha, 
com 11ma cuia os braços e as pernas. As vezes 
também usa d~f11mar o panemento com ninho de 
cauré, pôsto sôbre brasas. 

- Cauré é 11m pássaro! 

' 

, 
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- E' u:n gaviãozinho ql1e faz ninho de grete 
ou de snmauba. . . E sta é uma á1'"\Tore grande de 
que se arrancam as flores - acr escentou vendo 
meu olhar interrogativo. - E também se ~a quei-
mar erva de craj irú. · 

- Sei.. . · 

- I1nediatamente depois de l)anl1a(lêl ou de-
f11ruada, a pessoa assi1n c11rada sai pa.ra dar uma, 
volta pelo inato. Esquecí-me de dizer q11e a cura 
tem que ser f eita em j ejum. Não se pode comer 
nem falar. 

- "Jías 11ão falar é j ejuar? 

- Aquí é assi111 - deu de om})r os. 

- E se depois de "cu1~aclo" o l1omem conti-
nua não caçando nada ~ 

- Então a velha faz outra ct1ra. Se esta não 
der, r esul!ado, êle fica sarú. Sar{i quer dizer que 
se1~a pan~ma P3:ra tôda a vida . . . Diz-se que a 
pe~s~a fica assim panêma porque alguém, 11m 

mrm1go, com má intenção nela, joga ao rio ossos 
de caça ou dá de comer carne fresca a mull1er 
g·rávida ... 

Sa~ta ingenuidade! pensei. ~fas g·uardei 
para mrm essas r eflexões. O povo daq11í é como 
aliás .º de. todo o interior, 1n11ito st1perstidioso e 
acrecl1ta firmemente nas suas cr e11clices. Contra
d.izê-lo, e~plicar-lhe que tôda essa magia é incon
sistente, mfantil, seria iniitil e só serviria para 
despertar-lhe a antipatia. 

O caçador infeliz parecia a1n 11ado com as pa
lavras de mofa de Rogaciano, porque escondeu-se 
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em alg11m canto e não mais se mostrou nesse dia. 
Continuámos a pale~trar, até formarmos 11ma 
roda de dominó, em que serviram de fichas i1mas 
sementes muito vermelhas que Caboclinho colheu 
no mato especialmente para êsse fim. O jantar 
interrompeu IlO$Sa diversão. A noite caíra e, em 
breve, surgia uma lua incomparável, que il11mi
nou poeticamente o terreiro do nosso acampamen
to. Miríades de estrêlas fulguravam no céu pra
teado e na mata que nos cercaya vagalumes zigue
zagueavam, fugindo rápidos à aproximação de 
besouros barulhentos e de grandes "bruxas''. Uma 
mariposa incom11m passou e um dedo a apontou 
antes que desaparecesse: 

- O senhor sabe que essa mariposa é gerada 
do camarão~ 

- Que l ~ ... 

- Sim, senhor! Posso até jurar, que eu vi 
mesmo. A casca do ca.marão de água doce se abre 
e a mariposa lá vai voando. 

Um violão tange tristemenete e o caboclo can
ta 11ma canção sertaneja em que há muito amor, 
muito heroísmo e muita doçura. A floresta si
lencia. Tôda a natureza dorme, somente a fauna 
noturna e nós velamos. Ao longe, i1ma coruja 
pia fraca e lugubremente, e o vento traz o odor 
desagradável do percevejo, 11m percevejo que voa 
e que exala cheiro igual ao do seu parente qt1e pre
fere as camas das cidades. 

O ambiente convida a narrativas fantásticas 
e Rogaciano me fala de Ia1--a, a sereia amazônica, 
e de muitas lendas mais que levam o temor ao 
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coração simples dos tapuios. Iara lembra a fa
mosa semi-mulher de Ulisses, de rosto formoso, 
longos cabelos negros e sedosos, busto carnudo e 
seios rijos e, oh crueldade !, cauda de escamas de 
peixe, de escamas multicores. Canta a fada, re
clinada ao barranco do igarapé, nas noites de 
luar de prata, para seduzir o caboclo maravilha
do e arrastá-lo para o fundo das águas transpa-
1·en tes e frias. 

E fala ainda do bôto brincalhão, a toninha 
dos mares do norte, que, por sua vez, é o flagelo 
das donzelas. Metamorfoseia-se em príncipe en
cantado para atrair a cabocla confiada. A mo
ça, enlevada pela formosura do mancebo e como
vida pelo som mavioso de seu instrumento de 
corda, que tange tão doloridamente, atira-se em 
seus braços e se lhe entrega doida de amor. Mas, 
aos primeiros albores, quando os raios de fogo 
do nascente se espargem sôbre a floresta, ela vê, 
espantada e atemorizada, que o amante possue 
patas em lugar de pés calçados com sapatos de 
laço de ouro. Percebe que está em poder do 
demônio das águas e brada, aflita, por socorro, 
e então o monstro, num só pulo, mergulha na 
água e logo torna à superfície para mostrar, zom
beteiro, o focinho rosado e lançar jactos compri
dos em direção à infeliz; 

E Rogaciano fala ainda de boiúna, a temí
vel mãe-d'água, que percorre sem cessar, de 
ponta a ponta, tôdas as águas da Amazônia, à 
procura de vítimas, sempre insaciável. 

- Quando se ouve 11m bramido vindo de 
muito longe, - diz o narrador - 11m grito que 
arrepia os cabelos, já se sabe que é ela, a boiú-

' 
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na, a cobra-grande ou mãe-d'água que vem che
gando. Seu ~ramido infernal tem o pocler de 
tolher os movrmentos de qualquer animal para
lisá-lo il1stanta11eamente, roubar-lhe tôdas as 
fôrças. P1~imeiro se enxerga dois pontos 111mi- ,.. 
no~os nadand~ à flor d'água, geralmente nas 
noites de neblma ou madrugadas brumosas. São 
o~ olhos dela. E a boiúna, na sua migração im
piedosa, mata e devora o cl1erimbabo, a.funda as 
pequenas embarcações e extingue a vida até de 
homens, sejam moços ou velhos mulheres ou 
crianças. Nas noites de ~uarto~ming·uante, cos
tuma transformar-se, depois que os reló()'ios têm 
os ponteiros voltados para o nú1nero doze em 
galeras da antiguidade, que singram sile11diosa
mente as águas calmas. Navio encantado, em 
que tudo representa despojos de sa11grentas fa
çanhas e cuja marcha é assinalacla por mna ll1z 
azulada de fogo fátuo. Se alg·uém o ' rê acaba 
cego; se o ouve, fica sm~do; se o segue, en'louque-
ce na certa. 

Grasna llma ave noturna fracamente e Ro
gaciano recorda o irapurú, peql1cnjno pássaro 
de canto mavioso, à escuta de cujo tl'ilar se con
grega tôda a fauna da selva amazônica. A i11ul
tidão de . bichos, e aves rodeia a árvore em que 
canta o irapuru e, submissa, rende-lhe 11omena
gens. E o irapu1--ú, côncio de seu podei· de se
dução, hipnotiza, fascina até as serpe11tes trai
çoeiras, os tamanduás ferozes, as aranhas i;rene
nosas e a onça majestosa. 

Eis, porém, que a ligeira brisa que nos re
frescava se transforma numa furiosa ventania. 
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Relâmpagos perpassam intensos e o estro:id~ do 
trovão assusta terrivelmente T?-pí, llID caozinho 
pertencente ao comandante Bras, o qual se re-
fuo·ia orelhas murchas, no vão protetor di1ma 

b ' d "º . d cabana que tem o nome pomposo e . _asm,o ~s 
Oficiais", por servir de local de ref eiçoes a ofi
cialidade da Comissão, quando no acampamento. 
Nuvens negras se aproximam e se avol11mam, 
esco11dendo a lua, e, lentamente, começam a go:
tejar grossas bagas de chuva. 

Pouco depois, deitado na rêde co~fortável, sob 
um mosquiteiro que até o pi11m respeita, ouço, em
bebido, a orquestra do temporal, até adormecer, 
cansado. 

\ 

I 

• 



• 

• 

• 

• 

Fawcett e Redtern 

A Amazônia é constantemente percorrida por 
expedições de tôda a natureza: científicas, 
cinegéticas e simplesmente aventureiras . 

Quando ali me achava, acabava de passar pelo 
acampamento da Porteira 11m grupo ousado de sá
bios americanos, que, chefiado pelo dr. William 
Holden, do Museu Nacional de Nova York, atra
vessou a enorme e hostil região que se estende de 
Georgetown, capital da Guiana Britânica, a Óbi
dos. Os expedicionários, ao fim da viagem, que 
durou cinco longos meses de sofrimentos e priva
ções de tôda a espécie, perdendo de febre vários 
companheiros, chegaram à primeira cidade paraen
se quase nus, famintos, fisicamente esgotados, al
guns bem ·doentes. Tiveram que deixar em cami-

. nho custosos aparelhos científicos, rádio receptor 
e transmissor, mas não largaram os insetos cole
cionados e as foto grafias valiosas obtidas em zonas 
quase desconhecidas. A Comissão de Limites do 
Setor Norte, nos seus diversos postos e depósitos 
esparsos pela selva, a11xiliava como podia êsses bra
vos exploradores, fornecendo-lhes alimentos, remé
dios e ligeiro tratamento médico. 

Pouco antes, expedições isoladas tinham per
corrido a Amazônia e penetrado no Mato Grosso, 
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à procura ~o coronel ":tglês Fawce.tt e de seu ~i
lho, os quaIS, ~esde ó dia 20 de maio de 1925, nao 
dão sinal de vida. 

Fascinado pelo mito do Eldorado, Fawcett, 
homem de ·grande corag·em, cultura e .espíri!o de 
iniciativa, deixara a Inglaterra com a mtençao de 
procurar· a "Cidade do Ouro" que, segundo um pa
dre espanhol de nome Chavez, ?ontinh~ fabulosa 
quantidade de riquezas em metais p~eciosos. Essa 
cidade habitada por 11ma raça esquecida de homens 
branc~s, deveria ser localizada nas florestas ao 
leste dos Andes. . ,.. . . , 

Em j11nho de 1910, o coronel britan1co, que Jª 
antes empregara s~us esforços e conhecime~tos 
técnicos em serviço de demarcação de fronteira~, 
começou suas explorações na região do Caupo~1-
can por onde corre a linha divisória Perú-Bolívia, 
zon~ completamente selvagem, habita.da pela tribu 
guerreira dos Guaraio. Fawcett f 0,1 .acompa.nh~
do de três soldados ingleses, de um medico e de, d?is 
outros brancos, tendo partido de La Paz. V ar1as 
vezes se viu face a face com a morte, sob flechaç~s 
aborígenes ou pela fome,. até que, tendo consegui
do determinar as cabeceiras do Heath, regressou 
à capital boliviana e de lá à Inglaterra. . 

Após participar da primeira guerra mundial, 
Fawcett retomou suas explorações no ano de 1920,. 
explorações que resultaram em pleno fracasso, de
vido ao desânimo que acometera os que o ac?mpa
nhavam. Mas êle não perdeu a coragem e eIS que 
quatro anos mais tarde de novo deixou Londr~s, 
dessa vez com a viagem custeada pela Real ~oc1e
dade de Geografia, acompanhado . de se~ filho e 
de 11m outro inglês, chamado Rale1gh Rrmell. 
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A 20 de abril de 1925, os exploradores deixa
ram Cuiabá, capital do Estado de :ôfato Grosso, e 
11m mês depois o coronel enviava uma mensag·em, 
do "Campo dos Cavalos }.fortos", adiante do pôs
to Bakairi, ao jornal americano "Alliance". Di
zia Fawcett: 

"A partir do :B-,orte Bakairi, de onde remetí mi
nhas notícias anteriores, não· temos viajado num 
mar de rosas. Durante quilômetros, Jtocessitámos 
abrir caminho através do cerrado, mato garran
chento e enredoso; atravessámos inúmeros ig·ara
pés, a vau ou a nado; escalámos morros pedrego
sos e de aspecto pouco convidativo; vilno-nos co
midos pelos carrapatos. Os nossos dois guias vol
taram daquí. Êles se n+ostravam cacla vez mais 
nervosos, à medida que penetrávamos mais pro
fundamente no território dos índios." 

Encontravam-se êles perto das cabeceiras do 
Xingú, então, e tinham-se resolvido a seguir em 
direção leste. E passou muito tempo, quase dois 
anos, e, como os exploradores tinham desa pare
eido, a Real Sociedade de Geografia procurou vo
luntários que quisessem procurá-los. Várias ex
pedições se organizaram desde então com tal f inali
dade, e delas a que mais se destacou, segundo afir
ma Charles E. Key ( *), foi a do comandante Dyott. 

O comandante Dyott, que já tinha perco1~
rido o vale do Amazonas várias vezes, resolveu, 
em 1928, organizar 11ma missão de socorro a Faw
cett e seus companheiros. Deixou Cuiabá em maio 
dêsse ano, bem aparelhado para tão difícil viagem, 

<•> As grandes expedlcões clentrtlcas do século XX. 
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e seguiu a rota conhecida dos desaparecidos, al
cançando, assim, o pôsto Bakau·i, onde só encon
trou algumas choças, cercaclas com arame farpa
do, certamente para manter os sclvag·ens a distân
cia. Dêsse ponto em diante, guiados por tun índio 
cl1amndo Bernardino, atravessar a111 regiões virgens 
e cl1egaram ao Culisevo, Uln elos rios que contri
buem pal'a a formação do Xi11g{1, i1ão sem antes 
atravessar colinas isoladas semoll1antcs às das des
crições do "país perdido" ou Eldoraclo. Havia 
ali escarpas cujos cimos, à djstância, asse1nelha
vam-se a casas~ tôrres, cidades de peclra e1n des
mantêlo. 

De acôrdo com o índio Bernardino, Fawcett 
e sua expedição tinham descido o 1·io Culisevo em 
ubás, com o fito de chegar às malocas dos índios 
Anaucuá. Dyott realizou idêntica operação, uti
lizando-se de canoas de lona, e assim passou qua
tro semanas em luta com o rio cheio de corredei
ras e acidentes de tôda a sorte. Certo dia, n11m 
ponto da margem em que acampou, avistou 11m 
''Y" talhado num tronco de árvore. Bernardino 
disse-lhe que êsse sinal indicava um pouso do co
ronel inglês. 

E11contraram, afinal, a zona dos Anaucuá e 
dirigir~nn-se às suas malocas, avistando-se Dyott 
com ..._\.loique, o chefe da tribu, que passou a son
dar cuidadosamente, por intermédio de 11m índio 
que o acompanhava e o qual falava alg11ma coisa 
de anaucuá. Enquanto conversavam, apareceu ali 
a mulher de Aloique, a qual trazia ao pescoço, co
mo enfeite, pequena placa de latão com os seguin
tes dizeres: "W. S. Silversand Company, King 
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William House, Eatcheap, London". Era essa pla
ca 11ma das que estavam presas a malas imper
meáveis oferecidas pela casa Silversand ao coro
nel Fawcettl 

Aloique mostrou-lhe depois 11m cofre de me
tal que lhe tinha sido dado por Fawcett e contou 
que êle e outro índio tinham levado o explorador 
inglês até a leste do rio Culuene, onde o deixaram 
juntamente com "um homem que coxeava", bem 
como com outro branco.. Ao que sabia, acrescen
tou, Fawcett morrera de sêde na região sêca, além 
do rio, para onde se tinha transportado. 

Dyott pediu ao tuxaua (*) que o levasse àque
le local, e Aloique, mostrando-se temeroso, inf or
mou que ali era território dos índios Suyá, mui
to ferozes. Afinal, consentiu em acompanhá-lo, 
junta.mente com outros índios. Atravessara.m zo
nas hostís, durante dias e mais dias de viagem, 
até alcançarem o Culuene e topar com mais 111n 
daqueles misteriosos "Y" gravados em troncos de 
árvore. Um pouco além dêsse rio, Aloique tratou 
de demonstrar que era ali que Fawcett tinha mor
rido, não de sê de, mas morto pelos índios S uyá. 
E então, vendo-o incoerente, começou a desconfiar 
do tuchaua e pensar que era êle mesmo o assas
sino. Não tardou, ef etivarnente, a ter provas da 
índole traiçoeira e sang11inária de Aloique. O 
índio que acompanhava Dyott e que compre
endia a língua disse ter sabido que êste estabelecera 
o plano de matá-lo e despojá-lo de seus haveres, 
assim que ch:egasse a oportunidade. 

(•) Chefe de trlbu. 
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Sabedor de que seus planos tinham sido desco
bertos, Aloique desapareceu nessa mesma noite, 
receando a vingança do homem branco. E, afinal, 
a expedição teve que regressar sem mais nada ter 
apurado sôbre as pessoas que procurava. 

Também outra expedição palmilhava, então, 
a região fronteiriça; essa à procura de Paul Red
fern, o malogrado aviador "yankee" cujo desapa
recimento tanta gente tem movimentado, explo
radores experientes e honestos e homens sem es
crúpulos, movidos por interêsses inconfessáveis. 
Histórias de tôda a espécie, com bases mais ou 
menos aceitáveis, têm surgido nestes últimos anos 
em tôrno de Redfern e elas acabam de sofrer gol
pe de morte com as declarações do capitão Leví 
Cardoso, o estudioso oficial da Comissão de Li
mites do Setor Norte, que há pouco percorreu a 
faixa divisora em que se presume tenha caído o 
aparelho do ousado "ás". Dêle obtive as seg11in
tes informações: 

No ano de 1937, 11ma turma da Comissão Bra
sileira Demarcadora das Fronteiras do S·etor N or
te operava nas matas bravias e, em maior parte, 
indevassadas da fronteira Brasil-Guiana Inglesa . 
Vencendo tôda a sorte de obstáculos tremendos, 
atravessando perigosas cachoeiras, abrindo vara
douros, castigados pelas intempéries e pela legião 
dos carapanãs, pi11ns, lambe-olhos ( êste é 11m pe
queno mosquito que tem o execrável prazer de en
fiar-se nos olhos da gente, inflamando-os) e ca
bas ferozes, essa turma, chefiada pelo meu inf or
mante, chegou aó último trecho navegável do desco:. 
nhecido rio Marapí, onde encontrou 11ma tribu 
5-A.R. 
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E insistil1do : 

- Panakirí ua texê, panakirí turombô patá 
Assuenang·a (O homem branco foi enterrado as
sim i1a mal oca Asst1enanga) 

São estas as provas mais concretas, até agora 
obticlas, a respeito da sorte de Redfern. Recapi
tule1nos, agora, a história de 011tras te11tativas, sé
rias e f ulsas, para o seu encontro : 

Corria o mês de fevereiro de 1936, quando 
w:n aventurei1·0, que se assinava Dr. L. C. Voigt, 
de11 l11na entrevista à imprensa norte-americana 
afj1·111a11clo ter ·11ma expedição organizada por Al
fred Har1·ed (que o entrevistado disse ser o en
carregado de um trabalho de limites na Guiana 
e de que êle, V oigt, teria sido secretário) dela 
fazendo parte o aviador Art Williams, encontra
do tanto Redfern como o seu aparelho. Art Wil- ' 
liams, então pilôto da Comissão Britânica Demar
cadora da Fronteira Brasil--Guiana Inglesa, des
mentiu essa afirmativa leviana pelas colunas da 
''Berkeley Daily Gazette'', de Berkeley, Califór
nia, declarando que jamais vira Redfern ot1 o seu 
avião, que encontrou a expedição Kaiser (Comis
são Neerlandesa Demarcadora da Fronteira Brasil
Suriname), mas não se lembra de lá ter visto Har
red, e que a notícia dada por V oigt e1·a absoluta
mente falsa. 

Entretanto, Voigt insistiu, detalhando minu
ciosamente sua declaração anterior, chegando ao 
cúmulo de descrever o tipo do avião e as condições 
em que se encontrava e dizendo que "Redfern man
cava, amparado a muletas tôseas feitas no mato, 

• 
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aleijado das pernas e com os braços quebrados, e 
que os índios o mantinham em seu poder, por con
siderá-lo um "Deus caído do céu". "A expedição 
não disp11nha de armas" - disse mais Voigt -
"para se impor a meio milhar de índios armados, 
vendo-se obrigada a deixar para outra oport1lni
dade a libertação do aviador". Quanto ao desmen
tido de Art Williams, afirmou que não passava 
do desejo dêsse aviador de escapar à publicida
de. . . O resultado foi êsse telegrama, prova irre
futável de que V oigt mentira, escandalosa e cri
minosamente: "Washington, 27 (U. P.) - A le
gação dos Países Baixos foi informada de que 
Al.fred Harred confessou ser falsa a narrativa de 
L. C. V oigt de que teria visto o aviador Redfern 
detido entre os indígenas da Guiana Brasileira. 
Harred está preso em Paramaribo". 

Nesse mesmo ano de 1936 resolveu a imprensa 
norte-americana organizar llma expedição para fa
zer pesquisas em tôrno do desaparecimento de 
Paul Redfern, partindo para a Suriname. Infe
lizmente, porém, ela teve triste fim. Devido a 
ambições pessoais insatisfeitas, desmembrou-se lo
go no início dos trabalhos, desistindo alguns de 
seus elementos da viagem, bem longe ainda da zo
na em qt1e caiu Redfern. Um de seus componen- J 

tes, Artur Farrel, perdeu-se e foi bater, faminto, 
na maloca dos Pianocotós e levado por índios des
sa tribu ao acampamento do major Sant'Ana Me
deiros, da Comissão Brasileira. Êsse distinto ofi
cial, com sacrifício de seu próprio pessoal, cuja 
alimentação já era deficiente devido às dificulda
des de transporte naquela região bravia, forneceu 
ao norte-americano gêneros para dez dias de via-
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gem. Reconfortado, Farrel partiu, sendo o único 
a sair com vida da emprêsa temerária, porque seu 
companheiro, Ryan, morrera afogado nllma d:-'ls 
cachoeiras da Guiana Britânica. 

Não é, pois, necessário ter-se muita imagi
nação para formar idéia do quanto de sacrifício 
e perigo representa lJma excursão pelas selvas da 
Amazônia e, em particular, das guianas brasi
leira e estrangeiras. Só mesmo êsse pugilo de 
bravos e intemeratos que cornpõem as comissões 
de ~ilnites ~ que sa~rificam voluntariamente pais, 
esposas e filhos, saude, conf ôrto e mesmo a vida 
por amor à Pátria, levando às fronteiras a fama 
da grandeza do Brasil, é capaz de enfrentá-la. As 
turmas da Comissão Brasileira do Setor Norte 
tomaram parte saliente nas pesquisas minuciosas 
sôbre o paradeiro do aviador Redfern. Nos pri
meiros dias de fevereiro de 1936 trabalhavam elas 
nos divisores de águas das fronteiras Brasil-Su
riname e Brasil-Guiana Britânica, sob a chefia 
do comandante Pojucan Cavalcanti, subchefe ge
ral, quando o comandante Brás de Aguiar recebeu 
um radiograma do capitão Hudson,. secretário da 
Comissão Britânica, passado do acampamento 
P!inci p~l ~os ingleses, na cachoeira King Frede
r1ck W ill1am, no Corantine. Dizia êsse rádio: 
''William (o pilôto da Comissão Britânica) pro
põe nova expedição procurar aviador Redfern pe
dindo nosso a11xílio. Podemos contar sua apro
vação 1 Aconselhámos obtivesse primeiro licença 
govêrno brasileiro." 

O comandante Brás transmitiu imediatamen
te :para o Itamaratí o texto dêsse radiograma, com 

. as mformações necessárias, e, já na manhã seguin-
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te, chegava a resposta do nosso ministér io das Re
la~ões Exteriores : "Fâço ' Totos seja verídita i11~0~
mação e que Redfern venha a ser integ1·ado c1v1-
lização. ,~ ossência autorizado colaborar tudo qt1an-
to fôr t e11tado nesse sentido. Não é n ecessário, 
porém, recomendar não se dever consen tir seja 
usado qua lqt1er meio possa provorar aniinosicla
cle índios." Avisado pelo cl1efe do Setor Norte, 
o major Sant'Ana ~{edeiros, então nas cal)eceiras 
do Kt1tari., empregot1 esforços inge11tes para loca
lizar Redfern, sem resultados, inf'cljzme11te, apro
veitáveis. Eis um trecho de set1 !'ela.tório sôbTe o 
assunto : "Organiz,ei 11ma subtt11·1na composta de 
três traball1adores, chefiaclos p elo cabo Dl1arte, 
que partiu marginando llm igarapé cuj as 11ascen
tes fica111 p1~óximas ao acampamento onclc i1os acl1a
mos e q11e su1)tmha, como de fato era, mn a fluen-
te do U ana111{1. Foran1 abastecidos com ví. veres 
para 15 dins e tiver a111 ~1 inissão de ire111 até a 
maloca elos índios, na margem esquel'da elo U a11a
mú, 011dc, co11stava, se achava prisioneiro o avia
dor rtn1cricano Paul Redf ei"'n, verifica11do, ao mes
mo to1n1>0, se o rio era navegável e se existia n es
sa r egião madeira para a construção de ul;>ás. A ' 
subturma cheg·ou a 29 , de fevereiTo ,tendo atingi
do a prin1eira cachoeira do U anan1ú se111 encon
trar a inaloca procID"ada." 

A Comissão Britânica também não f oi mais 
f eliz 11as suas tentativas. E aquí está quase tudo 
em tôrno da figura de Redfe1"n. As f lorestas vir
gens, e talvez ainda· não palmilhadas por p és de 
civilizados, encerram ciosamente o segr êdo de seu 
desaparecimento. A esperança é o últ imo senti-
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mento que morre - diz-se. Neste caso, todavia, 
réstea alg11ma de esperança pode subsistir. E' 
inútil a gente iludir-se, inútil procurar iludir ou
tros a que1n tão cara é a memória. do aviador 
"yankee". Redfe1"'tl morreu t 
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A terçã maligna 

A CONTECIMENTO algwn de caráter sensa
cional ou digno de registo mais amplo pertur
bou o pe1 .. íodo em que permanecí no acam

pamento da cachoeira da. Porteira. Passava ali 
forçadamente alguns dias, à espera d11m batelão 
a motor com que pretendia subir o Mapuera até 
DP - 7, o depósito núme1·0 sete da Comi~são 
situado a uns dez dias, i .. io acima, do local em qu~ 
nos achávamos. Minha atividacle se r esumia à 
pescaria e, a muito custo, co11seguia puxar uns 
magros aracús, para gáudio nosso e do cozinheiro 
que assim reforçava o rancho de co11servas co~ 
pe~e fresco. N~sse ínterim, o sol nunca desapa
recia s?m que bategas de chuva copiosa lavassem 
o terreiro, escondendo os raios do astro-rei. A pe
quena, mas eficiente estação de rádio do acam
pamento-base, coletora de tôdas as mensagens di
ri~id_as à sede de Belém pelos depósitos da Co
m1ssao de Porteira ao divisor e desta àqueles re
cebia. diariamente um noticiário resumido do' que 
ocorria mundo afora, serviço êste de inestimável 
valia para os ~omens segregados de qualquer con
t~c!o com , a vida em sociedade e dirigido pelo ca
:p1tao Lev1 Cardoso. Foi graças a êsse pequeno 
Jornal, que o telegrafista Siqueira recebia em Mor-
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se, e nos traduzia imediatame11te, que soubemos .. 
da invasão da Áustria e de sua anexação à Ale
manha, da substituição do chanceler Mário de 
Pimentel Brandão pelo embaixador Osvaldo Ara
nha, e de outros assuntos cuja leitura amenizava 
11m pouco nossa torturante solidão. Então para 
mim, jornalista, habituado a estar no centro de 
acontecimentos que é um grande jornal como "A 
Noite", a falta de notícias constituía um suplício 
sem par. 

Uma tarde, depois de celebrarmos com ma-
nifestações de infantil alegria a captura de 11m 
tatú, que se metera n11m dos caixotes vazios do 
almoxarifado e não encontrara a saída, notei com 
pavor que 11ma espécie de marulho nos ouvidos, a 
importunar-me havia já algl1ns dias, se metamor
foseara em surdez incipiente. S·entia 11m baru
lho infernal no aparelho auditivo e quase não ou
via o que me diziam. E stou ficando surdo!, meu 
Deus! - pensei, assustado de maneira compreen
sível. Atreví-me, então, a queixar-me do mal aos 
companheiros da Comissão. A resposta foi ins- . 
tantânea, acompanhada de sorrisos benevolentes, 
tendentes a irônicos. O sorriso do veterano para 
o novato: 

- Isso o que faz é o quinino. Não é nada; 
passa logo. 

E arrematando: 
- Não sente 11mas coceiras pelo corpo~ 
Respondí, apatetado, afirmativamente. Sim, 

senhores t Meus esforços veementes para escapar 
às febres, transformados quase n11ma obsessão, fa
ziam-ine ingerir diariamente uma porção de sul-
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fato de quinino. O resultado foi êsse. Au1da 
agora, ao escrever êste livro, um mês depois ·de 
reg~essar da_ Amazôn~a, sinto essa barulheira nos 
ouvidos e nao ouç? la muito bem, embora esteja 
voltando, prog·ress1vamente, ao primitivo estado 
normal. 

~ois com todo êsse intenso tratamento pre
ventivo, que ~e . foi recome~dado com rigor pelo 
Çlr. N elso;i, medico .-da Com~ssão, ,e pelo coman-

, dante ~ras, apa?Jie~ a fe.bre, urua febre dos dia
bos.. TJ.ve ·o prrme1ro aces~o numa noite, depois 
~o Jantar. Forte calor. me invadiu o corpo e sen
ti um maJ-estar pa.rec1~0 co1n o enjôo do mar. 
Nada me parou no estomago. Fui para a rêde 
quase caI?-~aleante ·e . pouco depois de nela me 
estender t1r1tava de frio, um frio viscoso, horrível. 

' - E' a terçã inaligna - diag·nosticou Siqueira. 

. D~po~s dêsse ~cesso, a febre só voltou a atacar
rne do1.s dias depois, quase à mesma hora da noite 
Trat~ram-me desveladamente todos do aca1npamen~ 
to, trazen~o c~~s, fruta~, interessando-se pelo meu 
~ta~o.. Eles Ja passar.·am por semelhante transe 
. s·o .. r1me:iito comum! mais 'do que qualquer outr~ 

fa.tor, serve para unir a humanidade - fisolofei 
t~1stement·~, com a cabeça pesacl::t qual uma melan~ 
eia. 

.Quando enfêrmo, recebí a visita do sr. Pedro 
David, gerente dos .castanhais de iCazuza Guerrei

" ro n.o ri:rombetas. Sua residência, no outro lado 
~o rio, e, ao mesmo tempo, depósito de castanhas 

orracha e demais produtos da zona e armazé~ 
e~ que se vende fazendas ba1"atas, armas e muni
çoes de caça, gêneros alimentícios, etc., destina-

• 
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dos na maioria, a prover os empregados do cas-
tanhal enfurnados na mata. Pedro David é 11m 

home~ alto, magro mas musculoso, queimado do 
sol enérgico. O tipo da pessoa talhada para tal 
mi~ter. Tem consigo espôsa e alguns filhos, 11~ 
dos quais - contou-me - morrera de febre havia 
poucas semanas. O gerente estava aflito; dois ou_: 
tros filhos seus estavam derrubados pela terça , 
insidiosa. Vinha pedJr medica1nentos, por em~~es-
timo, pois que seu ''stock" s-e · ·es!?atara. ~01-the 
dada uma boa provisão de atebrma. Sat1sf eito, 
Pedro David em dois tempos atravessou o rio a 
caminho de sua casa, e daí em diante vinha fre
quentemente visitar-nos para conversar e partici
par de torneios de tiro ao alyo, a revólver, que 
eu organizei no acampamento como pa~satem~o 
útil e aproveitável. ·E' pessoa de certa mstruçao 
e possue rara visão da.s cousas. E' o único em 
todo o casta11hal que sabe ler e escrever. . . . 

A monotonia da vida no acampamento f 01 
transtornada subitamente pela notícia de que alí de
veria chegar, d~ntro en1 brev1es dias, o sr. Raul 

· Fernandes de Sá, encarregado de materia~ e ,de 
condução ,da Comissão. Rat1l tr.ar.ia ·consigo 40 ' 
homens contratados para a terminação das demar
cações na Guiana Britânica. Traria também gran
de sortimento de conservas alimentícias, roupas,' 
medicamentos, destinados ao refôrço das provisões 
armazenadas nos depósitos ao longo do rio Mapue-

, ra e na linha divisora, bem como dinheiro para 
quem achava que ·dêle poderia precisar no mato. 

Foi um alvorôço geral daí em diante, e êsse 
alvorôço alegre recrudesceu no dia em que Raul 
chegou. O pessoal teve um trabalhão para alo-

'' 
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jar os "recrutas" e, alguns, veteranos na Comis
são, e a primeira cousa que fez foi distribuir-lhes 
11ma ração de atebrina, contra as febres obrigan
do-os a ingerir o medicamento à vista 'do encar
regado. Com homens doentes não s·e pode tra
balhar e o comandante Brás é muito severo nessa 
questão de prevenir o mal que, infalivelmente, 
ataca todos os que ousam pisar em terras do 
~:_om~etas~ Mapuera, e ?utros rios daquela re
g1ao. Assnn mesmo, muitos, imprevidentes, fin
. gem que tomam os comprimidos, não os engolin
do e lançando-os fora no primeiro momento de 
distração do chefe. E' lamentável a falta de com
pree?são de al&'~s: só por causa do amargor pas
sageiro do remedio, expoem-se a longos padecimen
tos e mesmo à morte. 

Raul, a meu pedido, narrou pormenorizada
mente tudo que ocorrera no Brasil e no mundo du
rante minha ausência. Foi uma delícia ouvir t1ma 
pessoa recém-chegada da civilização e só então eu 
sentí o quanto de fascinação exercia sôbre meu es
pí_:it? a ':ida da cid~de. Automóveis, bond~, luz 
eletrica, cinemas, cafes e restaurantes, - ai, restau
rantes! - e lambí os lábios - estava irremediavel
me11te viciado pelo conf ôrto das grandes concentra
ções humanas. Meus cigarros e charutos já se ti
nham acabado e aceitei, assim, prazeirosamente os 

Al ' que e e trouxera, oferecendo-me. Enquanto solta-
va, com lentidão requintada, sopros de f11maça azu
lada, surgiu Pedro David. Viera fazer-me 11m con
vite: 

- ·Seu Ernesto, amanhã vamos subir o Rio 
Grande para apanhar 11ma canoa de castanhas que 

. ' ' 

• 
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nos espera a limas horas de viagem. Quer vir co
nosco, para ve:r como se passa cachoeiras~ - per-
guntou. . . . ,. ... 

Aceitei prazeirosamente a ideia e, a madruga-
·da do dia seg11inte, Pedro David veio buscar-me. 
Saímos para 11ma excursão de ,lll:emória encantad_?- • 
ra, e, ao mesmo tempo, dramat1ca; 11ma excursao 
em que se revezam os aspectos m~is fla~rante~ da 
natureza amazônica, nas suas man1f estaçoes qu1et~s 
e estrondosas, embevecedoras e apavorantes, mas to
das de 11ma poesia infinita . 

O ·Rio ·Grande a que o gerente de castanhal se 
referiu é apenas e simplesmente a continuação do 
Trombetas, após a cachoeira da Porteira. Contor
nada esta por 11m pequeno varadouro na mata, obs
truído a certa altura por 11ma casa de farinha onde 
pretas de largas cadeiras, e faces brilhantes qual 
11ma perneira Paraná recém-engraxada, . ªIl!ass~
vam e torravam a mandioca fresca, fomos ter a be1 .. 
.ra ·do rio. Alí nos aguardava uma grande canoa e 
a respectiva tripulação, que se compunha de um 
índio semicivilizado da tribu cachuianã, de três 

. pretos e ·do filho mai~ vel~~ ~e Pe~ro. David, r~~az 
simpático e forte, braço d1re1to do pai nos negqc1os 
do castanhal. 

Já ia o sol regularmente alto quando nossa em
barcaçã·o partiu. ·Os remos caíam compassa~amen
te na água clara, quase transparente, eA os muscul~s
dos remadores se retezavam com o esforço que en
gia 11ma navegação assim, rio acima. As margens 
resplandeciam nas suas roupa~ens verd.es. Garças 
batiam asas, elegantes, sob o ceu :rµaravilhosamente 
azul, 11m tucano latiu e um bando de macacos co
xiús, cuja cauda . se presta para excelente espana-

. ' 
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dor (~ais tarde recebí um espanador assim de 
presente) por ser bem longa ,e peluda fazia tre
mendo alarido, saltando a acompanha~·-nos pelos 
~alhos de capurana, cituá e ingázeiros. D e re-· 
pente, longo assobio partiu dos lábios de Aitêtê 
o índio que, no batismo, recebera o nome de Etel~ 

• vino e que se orgulhava muito de ter andado em 
companhia do general Rondon. Os macacos res
P?nderam imediatamente. Assobios, silvos se ou
v1arn . de todos os lados e a: êles logo faziam côro 
os pássaros cm1tores e :faltna encoberta pelas ma-

. tas. ' 
Num ponto em que o rio ·con1eçava a aumen

tar de velocidade e preparava-se para descrever 
larga curva, a canoa procm"OU mais as p r oximi
dades da mar~em luxuriante. O t1~ilar dos pás
saros e os gumchos da macacada oram mais au
díveis ainda. O sol dardejava sôb1~e o dorso nu 
dos remadores raios ardentes que transformavam 
em vapor os salpicos de água que os remos lhes 
projetavam às costas. A folhagem e a ~steira 

· vegetação de bei1"a-rio já eram visíveis em deta
lh~s e, :por entre o plac-plac d~s remadas, eu pen
·se1 ouv1,r-l~es o protes~o ciciante e sussurrante à 
passagem ~e , bichinhos esverdeados, lagartas com 
ce:teza, cuJas escamas surgia~ por um instante, , 
brilhantes a·o sol dourado, para logo sumir à bôca 
de negras gargantas. 

Estranho fluxo ,de felicidade invade-me à con
templação dessa natureza majestosa ao mesmo 
tempo inebriante de calma doçura ~ inquietante 
pel~ fôrça, pujança de ·seu estado selvagem. E 
entao, do mudo pasmo, sacode-me uma cena fa
miliar aos homens que estão ao meu lado, ma; não 

1 ' 

. . 

• 

AVENTURAS DE U~I REPóRTER NA A?t1AZôNIA 79 

, 

aos meus olhos citadinos. Na extremidade quase 
de grosso galho, semicalvo e ressequido, a debru
çar-se, melancólico, sôbre ê:1 correnteza espumante 
três monos se divertia.m. 

- Dona macaca e seus dois filhos - diz Pe
dro David, em resposta ao meu olhar i11terrogador. 

- J\1acaco prego~ 
- Sim - confirma meu inf or·rnante. 

. São de raça pequena, êsses macacos . . Extraor~ 
·' ·. ' 'dinariame:n,te ág·eis · ~ buliçosos. No 1nonaento, os 

filhotes pareciam bTigar por · qualquer coisa, guin
chando desesperadamente. Mãe-macaca olhava-os 
e rang·ia os dentes pequenos ·e agudos ,e coçava a 
barriga com uma das mãozinhas côr-de-chocolate .. 

Não sei como a idéia diabólica me surgiu na 
mente. Irreflexão ditada provavelmente pelo en
tusiasmo que tudo aquilo inspirava, a visão da sel
va a~azônica e a certeza de que eu ali me encon
trava participando dum espetáculo a poucos da 
minha condiç~o dado a presenciar; ou então uma 
simples manifestação do instinto .de fazer mal, de 
matar, o acordar da bêsta-humana de Zola, sei lá. 
O fa.t<;> é que pedi ·aos. ren;iadores encostarmos, · por . 
um instante, à ri}.argem. , ·O pedido foi imediata
mente atendido. E quando a proa da ,embarcação· 
bateu c1o e:n.contro ao barranco do mundo-verde 
minha destra orientou-se r11mo ·ao rifle e meus de~ 
dos agarraram a arma pela caixa da culatra e 
meus olhos não s-e desprendiam da família feliz 
sôbre o galho sêco. Erguí o braço direito meca- , 
nicamente, e mecanicamente encostei a coronha ao 
om~ro. Se pudesse ver meus proprios olhos, vê
los-1a com certeza brilhando com insano brilho. 

' 

' 

" 
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10s remadores aproveitaram a trégua para des
cansar. Uns recostavam-se · às bordas da canoa, 
deixando, preguiçosamente, afrouxar os músculos; 
outros mergulhavam as mãos, em forma de f11nil, 
na correnteza e lançavam água sôbre a cabeça e 
espá~uas escaldantes. E palestravam sem se olha
rem e soltavam risinhos curtos e exclamações gu
turais. Não notaram meus movimentos e si de
pois se tivessem lembrado de observar-me não te
riam 'tido tempo para isso. Rifle ao ombro, olhos 
colados à mira, visei a macaca e meus dedos pre
miram, lentamente, o gatilho. 

E então aconteceu llma cousa inesperada. Acon
teceu 11m fato que, em normais condições psíquicas, 
deixar-me-ia maravilhado e, ao mesmo tempo, es
pantado, chocado, e me impediria de fazer o que fiz. 
Mas então, como já disse, eu não estava em condi
ções normais; dominava-me 11m sentimento subal
terno, baixo, a cuja fôrça de atração não pude fu
gir. Atração igual já uma vez me subjugara, quan
do, em viagem pelo Mato Grosso, derrubara mi- . 
seravelmente 11m papagaio de . penas flamantes. 

Não sei como, mas pressentindo o que ia acon
tecer, a macaca soltou um guincho estridente e, 
com acrobático salto, colocou-se ao lado dos filho-

. tes. Estes, ·assustados, interromperam a briga e 
correram a refugiar-se sob os braços peludos da 
mãe, os quais os cingir.aro protetoramente. A ma
caca pôs-se de pé e os macaquinhos abraçaram-lh~ 
o tronco. E seus guinchos tinham uma tonalida
de fraca, medrosa, assemelhando-se a queix11mes. 
E então a macaca estirou para a frente seus bra
ços peludos e empinou o peito. e vergou para trás 
a cabeça e seus dentinhos brancos e agudos ran-
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giam audivelmente. A seguir, os braços peludo~ 
aproximaram-se e as mãozinhas côr-de-chocolate 
enlaçaram-se e projetaram-se para o. c.éu, na per
feita atitu<le de 11ma oração. Santo Deus! a ma
caca pressentia a morte! Pressentia-a e rezava r 
E pedia misericórdia, talvez não para ela, mas 
para os filhotes que lhe mergulhavam a~ cabeci
nhas entre os pêlos escuros ·e felpudos. 

, Era tarde, porém. .o tiro 1soou retl1;mbante e 
·a vastidão da ·selva ·devolvreu-lhe ·o· eco, ondulante. 

, Um silêncio p·esado seguiu-se ·ao estrondo; tôda a 
vida animal pareceu ter-g.e ·extinguido. Os pás
saros cessaram os trilos, as aves não mais grasna
vam, as fôlhas sêcas e os gravetos não estalavam 
sob pisadelas furtivas e de longe não vinham bra
midos e urros misteriosos. Os homens da canoa 

· olharam-me surpresos e mudos. A macaca erii.Itiu 
11m grito afogado, verdadeiro grito h11mano e suas 
mãozinhas desfizeram o laço. Depois pareceu cam
balear, tentando equilibrar-se sôbre o galho, en
quanto os macaq11inhos se desprendiam do acon~ 
chêgo maternal e, em saltos cômicos, desapare-:
ciam na compacta folhagem. A macaca olhou-me 
por um,instante. ·Pareceu chorar, meu Deus! Era: 
um olhar de infinita dôr e doce acusação, o qual 
como que pretendia perdoar-me a criminosa le
viandade. Depois encolheu-se e debruçou-se pars 
a frente e ·despencou do galho, batendo na queda 
de encontro a ramos verdes e partindo-os com o 
pêso do corpo nas vasca.S da morte. 

Saltei da canoa e corri à linha do barranco 
à busca de minha vítima. Já. sem vida, peito en
sanguentado e com 11m furo pequeno a indicar o 
caminho por onde lhe escapara o último alento, a 
6-A.R. \ 
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- T·enho - faz Aitêtê, com certa indif eren
ça. - Por que G/ - acrescenta. 

- P ·orque quando voltarmos desta viagem ~e
mos até lá. Você taim bém virá para servir de gma. 

Ficamos conversando sôbre os cachuianãs en
quanto nossa canoa vai ·avançand~, v·encendo a cor
renteza. D,e 'quando ·em .vez tambem pego no remo, 
dou alg11mas 'remadas; ~.em cinco ,minu~qs de exer~ , . ··: ; 
~ício, .. e ·o ponho logo 1d~ la~o. ~ 11m , ms~r~m.ent~ 1. ·., . 

muito pesado e falta-me tambem certo Jeit? que . '1· ·, 1 

é ·exigido para o S'eu manejo. ( *) , Mas, eis-nos 
chegados. A canoa de castanhas está à nossa espe
ra no lugar marcado, mei? puxada para terr~, e a 
eeu lado um preto e seu filho rapaz assam p1raru
cú na fogueira e o devoram sem tempêro, sem 11ma 
pitada de sal. Aquí também é o p~ra~uc~ o ~l~en- _ 
to principal da gente pobre. E nao e tao facil ad
quirí-lo. Cw;ta 11m bocado caro, até chegar.~quelas 
paragens. Nossa gente do Nordeste tem mais sorte 

A com a carne seca. . . . · 
. , Pedro David trouxe piral'ucú, carne de boi saI
• ,· • ,i ~; • • . g:ada e bolachas . para substituir o pão, ·o que, com 

. \j' " . • : ! / ' as cdnsenras ·que eu levara.; cô~~tituiu bom alrµôço. 
,., ... ~ . ' liouve até sobremesa: favos de ingá, um fruto sedo: 

· · t· ·· so ·e doce do tnato. ·Os 1extratores ·de castanhas, pai 
' e filho, participaram da nossa refeição; .seus o~hos 

úmidos e brilhantes denunciavam a alegria por esse 
repasto, para êles luculesco. . ... . 

A volta se processou pouco depois, mas nao 
tão fácil e rapidamente como eu imaginava, pen
sando que era só largar a canoa, entregando-a à 

( •) Mais tarde, à fõrça de experiências, acabei por suportar .. ' 

com relativa facilidad~ mela-hora de remadas quase· ininterruptas. 

' 
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velocidade do rio, a favor da correnteza. Descer 
as corredeiras é mais perigoso que galgá-las. A em
barcação, se não fôr sustada por mãos muito f <>r
tes, despenha-se n11ma corrida vertiginosa, até, fa- · 
talmente, despedaçar-se contra alg11ma pedra. De 
;novo os remadores entraram n'água até a cintura 
e pularam de pedra em pedra, retendo com esfôr
QO quas·e 1sobreh11mano a canoa. Mas transpomos, 
afinal, todos ·os 'obstáculos, e eis que ap9nt~m aos 
nossos olhos as '(}abanas ·do acampamento-base. , '. 

J 

. . 

' 
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Devastando a$ ·matas de beira - rio 

' A S febres não me largavam, batendo obsti
nadamente a horas certas, a-~esar-d? trata
mento severo a que me sub1net1. Nos mterva

los dos acessos, entretanto, eu devastava prazeirosa
mente as matas que orlam as margens do Trombetas. 
e do Mapuera. Sozinho por vezes, acompanhado de 
an:µgos da Comissão em outras ocasi.ões, penetrava 
a sombra das florestas em busca de mstantes tran
quilos no seio da natureza virgem. Sentava-me, en
tão nalgum tronco ·derrubado, contemplando, so
nh~dor a vida dos animálculos que aos meus pés de
corria. ' Formigas labutavam metodicamente, f?1"
mando compridas cor1· .. entes par~1ela~ ~m se~t1d~· 
cont1·ário .sôbre a gx·ossa haste ·de um c1po de armbe, 
de que os caboclos faz·em.paneiros resistentes; lagar
tixas ziguezagueavam, perfurando os amonto:~os d~· 
fôlhas caídas cabas sorviam dos caules exot1cos o· 

' -mel que os homens não lhes rol1bav.am porque nao o J 

podiam comer. Marimbondos ~uniam assustadores. 
ao redor de minha ca.beça ·descoberta, meruns e ma
mangauas cuja ferroada dói pe:didamente. Ao 
desviar-me dêles, tocava em espinhos agudos de 
aturiá, do qua1 ali se faz ~om chá para tratar. o be
ri-beri e não continha ais dolorosos. Exammava, 
curios~, plantas ·estranhas, frutos deliciosamente 

. . 
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coloridos, que me acenavam para serem provados. 
Não!, podem ser venenosos! - fugia à tentação. 
Errava sem destino entre as altas castanheiras e ta
quarinanas, desviando-me não poucas vezes das tri
lhas abertas pelos caçadores e seringueiros para pe
netrar o emaranhado da vegetação exuberante, cora
ção a pular descompass·ado, apavorado com a idéia 

1de pisar nalguma serpente, chegando a avançar de 
revólver empunhado e engatilhado, pronto para 

• quaisquer surpresas. 
Outras oportunidades não perdia para sair de 

canoa, rio afora, ansioso por puxar peixes, não tan
to pela vontade de os ·devorar, como pelo prazeres
portivo de sentí-los fisgados no anzol, a arrancar 
brutalmente a linha forte do caniço. Dirigia a pe
quena e frágil embarcação para calmas enseadas, 
sôbre as quais se debruçavam os galhos dos pés de 
fruta de cera, troncos esguios de palmei1"a de baca
ba, ramos verdes de capurana e de eituá, repletos de 
frutos azues cujo gosto lembra vagamente o do mi
lho. Quantas vezes inclinava-se perigosamente a ca
noa sob o impulso de minhas mãos sequiosas por al
cançar um ou ·outro piquiá, de polpa amarela ·é gos
tosamente doce, a..:pesar-de bastante oleoso. Cancãs e 
cojubin·s negros batiam asas, então; perturbados no. 
seu piar monótono pela minha indesejável aparição. 
Pelos pedaços rotos da galharia· perpassavam a.s 
sombTas ·de col'ocas e socós em vôo; e tapurús, que 
não sei de onde, despencavam sôbre meus ombros, 
mordiam-me ferozm:ente, como só as f-0rmigas da 
Amazônia sabem morder. A tapurú é repugnante e 
amedrontadora com as suas mil pernas cabeludas e 
secreta uma forte peçonha que penetra pelos poros 
e queima, arde terrivelmente. Amontoada às cente-

. ' 
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nas, que se enlaçam e se debruçam sôbre a água, dá 
a nítida ilusão de uma linda e esquisita flor encar
nada, mesmo olhada de bem perto. Existe lJma qua
lidade noturna dessa formiga, cujas antenas são 
fosforescentes nas pontas, de 11ma f·osf orescência a
zul dlim lado e -Vermelha de outro; ao andar pelo 
chão escuro parecem barcos minúsculos, de lanterni- ' 
nhas na proa. Vamos pescar, porém! Mão à ob.r<t! 
Eis que algo pUX:a a linha. Suspendo a r espiração e 
·dou forte arranco. O caniço ·se enverga c·om os es
forços do peixe para escapar ao anzol que impru
dentemente engolira. E não tarda, o bom petisco, 
a S'altar loucamente no fun.do .da canoa; bôca aber.:. - . . ) ta nava tentativa de encontrar agua, seu elemento· 
vital. E' um camunanim gordo, duns 30 cms. de 
comJ;>rimento, vistoso exemplar da vasta fauna 
aquática do's rios amazônicos, em que abundam, 
elll: -0utra época que não a dos meses invernosos, 
os pacús, o cana, o aracú, a piraíba, o dourado, o 
jandiassú, 1e mil outros vertebrados. 

No acampamento nada havia de novo. Siquei
ra captava e transmitia notícias e ordens de ser
viço; Campos, novament~ enfêrmo, pensava com 
saudàdes na ~oiva que o esperava em Manaus ; Ro
gaciano balanceava o almoxarifado e consertava 
motores enguiçados; o cozinhe~ro variava o f eijão, 
·a'rr·oz e ·''c.orned-beef" ·Com .arroz, "corned-beef" e 

, feijão, e eu coçava violentamente as pernas que 
serviam de repasto predileto dos carapanãs. Cho
via mais do que bom tempo f azia, para azar de 

' Raul, que, então, já viajava com seus hom·ens rio 
Mapuera acima, r11mo a D. P. - 7, no batelão a 
motor exposto às intempéries. Afrontando as chu
vas com a naturalidade com ·que nós, das cidades, 

. \ 

AVENTURAS DE UM REPóRTER NA AMAZôNIA . 89 

afrontamos l1m dia de sol luminoso nas avenidas, 
caboclos e pretos vinham a Porteira pedir lJm pou
co de comida para dar ~ mulher e filhos que QS 

aguardavam, famintos, a léguas e léguas de distân
cia. Que fazer~ - queixa-se o tapuio. S ·ob a cor
tina líquida que o envolve, tiritando ·de frio, em 
vão êle espera pegar 11m peixe para o jantar. Inu
tilmente se embrenha na mata, em busca do guaxi-

. nim, da cotia, paca ou marreca, para alvo da espin
garda pica-pau. O invern·o, para êle, é o maio~ 'casti
go do céu. D·esconsolado, procura a ilusão de melhor 
vida na fumaça negra do cigarro de fôlhas de taua
rí, que lhe queima sem dó ·a abóbada bucal e as raí
zes dos dentes apodrecid.os. 

O radiotelegraf is ta, certo dia, amanheceu com 
forte diarréia. Tinha o rosto branco como cal e, 
sem c·ontndo arredar-se do aparelho de rádio, limi- .. 
tava suas refeições a chás com bolachas. 

- E' do timbó - disse. - Qualquer dia mor
reremos como aquele eolega que a ·desinteria levou 
em 24 horas. ·Cuidado com a áglia do rio. 

E entrou a maldizer os índios. 
O timbó é 11m veneno ativo que os índios uti

lizam ·para a ·sua' pesca e os brancos ·cilivili.Zados 
aproveitam para fins industriais. Os selvícolas 
extraem-no da raiz de lJID arbusto do mesmo nome, 
,batendo-a, ·espremendo-a contra grand.es pedra~ . 
achatadas, coloca·das no rio, rentes às margens. · A 
raiz do timbó fornece 11m líquido leitoso assaz tó
xico, que, descendo com a correnteza, vai matar to
dos os ·peixes que ~ncori.tra em caminho. 

Êsse processo de pescar, além de bárbaro, oca
siona graves acidentes entre os . que, bebendo a 
água d·e um rio eontaminad-0 com o suco do timbó, 
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ingerem-no confiantemente. O veneno em estado 
cor;icentrado, é bastante forte para mat~r qualquer 
anrmal grande e mesmo -0 homem. Mas como êle 
geralmente, é lan~ado aos rios pelos índios em pon~ 
t~~ basta~te lon~1n~uos, chega enfraquecido às re
gioe~ mais acess1~e1s, apenas causando, por êsse 
mot~vo, de~arranJOS maIS ou· menos graves, dos 
quais o m~1~ fr~quente é,ª desinteria. Aó que mais 
tarde verifiquei, ·os selv1colas comem impunemen
te .·a carne dos peixes envenenados com timbó. Co
mo o fazem, não sei. Dizem êles que se limitam 
a cortar a cabeça do peixe, deixando escorrer bem 
o sangue, antes de comê-lo ... 

, ~edro ~avid mandou-me avisar q11e estava 
proxrmo o dia da nossa partida rumo às malucas 
dos ~dios cac~~ianãs. Seria lima viagem long·a 
e, assrm, conv1r1a que começasse a me preparar 
para ela, enqua:iito fariam ·O mesmo. Se1n perda 
de te1!1Pº passei a arr11mar roupas caqui armas 
material fotográfico num saco de lona nn'permeá~ 
vel, enqua~to na barraca do almoxarifado o pes·· 
soal organizava a provisão de alimentos em conser
va que levaria comigo. Fez-se um sortimento de 

· bolachas de água e sal, café, açúcar, fumo em cor
,da, e c~rne, lombo, sardinhas, atum, frutas ·enlata- . 
das, C1;J a duração deveria ser de quinze dias. N 0 
arm~zem do gerente de casta11hal muní-me de bo1n 
sortrmento de anzóis, linhas de tôda grossura vi
dros de extrato colorido, anéis de metal brilh~nte 
agupias e uma porção mais de bugigangas as ma~ 
variegadas, destinadas a serem presenteadas aos 
hugres. Ao . fazer essas compras, vi três canoas 
cobertas de Japá, espécie de esteira tecida de pa
lha de pinaiuquira, com que os caboclos e índios 

• 
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cobrem a carga de suas embarcações, preservando
as contra ·as chuvas. Era.m as de nomes "Santa 
Maria", "Garôta" e "Flor", que nos levariam à lon
ga viagem. Chico, 11m preto alto e magro, mas 
que, notei depois com assombro, tem lima f ôrça 

, descomunal, e seu companheiro Laurentino ocupa
vam-se em tapar-lhes os pequenos buracos e fen
das por onde a água poderia penetrar. ·O índio Ai
têtê me saudou, depositando paneiros, os cêstos tí
picos ·da Amazônia, cheios ·de farinha de m~ndio
ca, ·sob 1os japá:s. Essa farinha 1d'água, grossa ·e 
pedregosa, que ·eu evitei comer na primeira fase 
do trajeto, mitigou-me a torturante fome · contra 
a qual lutámos nos últimos dois dias de regresso. 
Terminada a tarefa, os pretos e o índio apanha
ram, cada um, 11ma f ôlha, comum à primeira vista, 
e a esfregaram entre as mãos. Observei-os, inte
ressado. Depois de friccionar bem as mãos com es
sa fôlha, molharam-nas . no rio. Imediatamente 
uma esp11ma esverdeada se formou, eomo se f ôra 
um bom sabonete a cousa por êles utilizada. Tra
tava-se da itaubarana ou escumadeira, o sabão ·da 
gente do mato, que tem propriedades germicidas 
e a vantagem de. . . não custar dinheiro. 

- Se Deus quiser, - e Pedro David tirou, 
respeitosamente, o chapéu de palha de largas abas 
- amanhã cedo poderemos partir. 

• 

l 
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Rumo ao territór•o cachuianã 
' ' 

N ADA ~e~ém, nem~o~ .. elemettt?s deS'encadeado~ 
. . , em fur1a demomaca, a at1v1dade quotidiana 

· do caboclo. ·da Amazônia. A sua pescaria 
normal, o bater da mata em busca de carne fresca 

,. . o trato do pequeno e mirrado roçado, êle não in~ 
terrom:pe por causa dalg11ma chuva torrencial, 
ventania ~e levar o tecto da cabana, coriscos que 
metam medo.· Enganei-me, porisso, redondamen
te, ao pensar que não partiríamos no dia rrtarcà-
.do rumo aos territórios cachuian:l.s. Acordando no 
alvorec~r desse ?-ia, constatei que rajadas de cbu.
va fustigavam as estacas de paxiúba e cobeTta de 
Pªll:3: de caranaí da minha "residência". Verifi
.que1 P.elas fres~as 1da ~abana que ,o céu estava côr 

··de f~l1gem, que os r~10~. do sol nascer1te i1ão . con
,seg~1am romper. '0,a:fá água 'que parecia ser joga
dª' ·em balde~ e !l' enxm:rada-lavava violent,1ntente . 
o t~rreno fronteiro, capinado a limpo na tarde an
terior. ~ra, hoje não se sai daquí - pensei roei~ 
adorm~c1~0, e tornei a cair na rêde, baixando 0 
mosqUite1ro. Não tardei a mergulhar no mundo 
dos sonhos. 

Fui despertado pelo filho de Pedro David, 
que me tocava cautelosamente o ombro, convidan
do-m~ a acompanhá-lo. 

' I 

• 
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- Todos já estã-0 prontos - disse. 
Ergtú-me 11m pouco envergonhado e lancei 

rápido olhar para fora. A chuva não parara; pa
recia mais forte ainda. ·Contudo, nada falei. Em 
minutos, estava vestido e, feitas as despedidas ao 
pessoal do ac.ampamento, ·atravessávamos o rio, que 
1estava transbordando. A cachoeira da Porteira 
rugia encolerizada, como que ofendida pelo atrevi- . , 
~.ento dos q~e fl. énfre:ritavam. . , .. '" "' ' ,«~~. · 

:E;stávarrios môlhatj:os como pintos e~ ! menos . . ' 
de dez remadas~ Os tripulantes ·das canoas arran~ , 
caram ·tôda ·a roupa do corpo,· metendo-se n'água 
de trech~ a trecho para guiar a embarcação e im
pedi1· que a violência da corredeira a levasse rio r 

abaixo. Seguí-lhes o exemplo, conservando-me 
apenas de calça. Nossas roupas fic·aram sob os 
japás protetores. Um mundo novo para mim, 
cheio de atrações singulares, se descortinava à proa 
da nossa canoa. O véu da chuva se .desfazia len
tamente e a côr gris ·da paisagem era substituí
da .Por 11ma verde brilhante, cheia de manchas dou
radas ,projetadas pelo , sol que tornava a surgir. 

. 'Nias· matas, 1durante o . temporal silenciosas, rom
pia · a viãa . com t6da a f ôrça selvag.em. . Latiam · os 
tucanos ·como cachorririhos enraivecidos, urrava o 
guaríba, gritavÇt o cojubim. ' tr ma ave, de bico 
vermelho vivo, passou como flecha a nosso lado: 

- E' lJm tangorupará ( *) - ·explicou o pre
to Vitório, 11m dos nossos remadores. Tem o bi
co assim encarnado porque bebeu o sangue da 
avó do japiín. 

(•) Pássaro de côr negra, cauda comprida, da famfila das 

aves trepadoras. 

. ' 
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Vitório, homem de certa idade côr de ébano 
nascido e criado no Trombetas vei~ ao mundo lo~ 
go depois que seus pais, juntos: escapuliram di1ma 
fazenda paraense, escravos que eram de um senhor 
de engenho de gênio violento. Nasceu já em li
berda~e, e~ plena natureza silvestre. Era êle que 
nos diyertia, ~lep-~ava a yi~gem. · Cantava, palra
va, contava historias. ·So tmha um fraco: a bebi
da. lpng·oliu q~ase ·dum só trago uma garrafa de 
quartilh~ e mei~ de cachaç~, que eu tinha trazido 
para a viagem to~a, para nnm, ·e que lhe dera para 
guardar. Zanguei-me com Vitório' ao saber dessa 
sua proeza; êle, porém, mostrou-se de uma mansue
tude tão cômica que acabei pot não reter uma boa 
gargalhada. Fez côro ao meu riso e daí em dian
te,. foi mais fértil, ainda, em piadas,' canto, aleg·ria. 
ruidosa. 

O_ j,aJ?iín, ave ~e linda pl11magem colorida, a 
qu~ Vitorio se r~fer1u com palavras que traduziam 
mais uma das mil lendas da Amazônia mostrou-se
i:os ·em tôda a sua beleza na galharia das marO'ens 
Juntamente com corocas, socós, sururinas e 

0tan~ 
tos outros pássaros maravilhosos que compõem. a 
fauna alad.a da, região. Passámos pelo igarapé do 
V:elho. N mguem me s·oube dizer donde lhe pro
v~a - o no~e .. Asseguravam, porém, que no ve
ra-0 nao quereriam saber de passar muito por per
to de sua embocadura. E' habitada - disseram 
c?m te~or -;- por 11ma infinidade de feras aquá
t1c8:~ =, Jacares monstruosos, piranhas vorazes, su
-curIJUS enormes, puraquês cujo choque paralisa 
os membros, botos vermelhos, todos a mergulha
rem, ~al!d~s batendo a água revôlta, esfomeados e 
sangumar1os. 

' 
' 
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Um inhambú canta tristemente, enquanto nos 
afastamos da bôca do igarapé de tão pavorosa tra
dição. P edro David ·ab1·e 11m paneiro e enche as 
cuias de cada 11m com farinha, e rasga um pedação 
·de pirarucú, distrib11indo fatias ao pessoal. A fru
gal, mas reanimadora refeição, é completada com 
cigarros de fumo em rôlo, caprichosamente envôlto 
em casca de jacitara. Também 'tomo parte no re
pasto, mas troco a f a1"inha e 9 pirarucú por bana
nas ·com bolachas. E' o nosso "breakfast"; só al
moçámos horas depois, num "limpo" já conhecido 
dos homens. Será que êsse pol1co de pirarucú e 
muita farinha de mandioca dão f ôrças para tanto 
remar ~ Não. . . Chico e Laurentino mascam qual
quer coisa: é fôlha de coca, ou melhor, de ipadú. 
Afirmam que, com isso, passam até dias trabalhan
do e sem sentir fome. Vitório se reanima tomando 
em rápida sucessão goladas longas de aguardente. 

Macacos coatá, que chegam a um metro de al
tura e cuja cara tem um quê de indescritivelmen
te cômico, nos fazem caretas alegres, e macacos de 
cheiro, pequeninos e amarelados, saltam de galho 
em galho com os filhos nas costas, ou se balouçam 
nas lianas · irrebentáv·eis. Uma jacina, libélula 
azul de asas quasi diáfanas, br:inca aos raios so
lares. In1garanas, uxiranas, arridiceiras, saracu
ras-mirú desfilam e debruçam sua ramagem para 
as ágt1as do rio, e dentre elas se destacam para o 
céu esbeltas palmeiras de assaí e jaurí. Meus 
olhos se deleitam extraordinariamente com essa vi
são majestosa da natureza a.mazônica, que n.ãn. sen
sibiliza a retina de meus companheiros, já habi
tuados a tôdas as suas manifestações. Um baque 
e o borbulhar da água me chamam a atenção: 

• 

, 
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- Tracajá ...:_ aponta Pedro David. 

O tracajá é 11m quelônio anfíbio, cujos ovos 
constituem o petisco mais cobiçado do baixo Ama
zonas. Estava aquecendo a couraça, deitado num 
tronco meio apodrecido que dava para a água. O 
homem da cidade, das cidades do sul principalmen
te, não distingue as diferentes qualidades de tar
tàrugas. Para mim, também, o,s va:::·] ~gados que
lônioa não passavam .â.e "cágados'' ou. "tartarugas", 

·· simplesmente; Fdi ali, naquela vasta e eficiente 
escola que é a Amazônia, que ~prendí, em poucos 
meses, mais zoologia que em todo o transcurso de 
minha vida, até então .. 

• 

Deixámos para trás os saltos do Roçado, do ·, 
Castanhalzinho, e outros menores. A cachoeira do 
Viramundo já estava longe. O sol estava comple
tanào sua trajetória. Tínha.mos almoçado rapida
mente, quando meu relógio de pulso marcou meio
dia, e já todos an~iávamos por 11m jantar mais re·
confortante e repouso prolongado. Entreme;ntes, 
chuva e bon;t te~po se revéz~vam com obstinada re

.. gula1·idade. ~ Era molhar e ~ec8rr, molhar e secar 
1 

' a gente. ·se isso não mata, ' deve temperar bastan-
te "·o .organ!smo ~ p·ens·ei, resignado. Parámos n11m· 
papirí, edificado po;r castanheiros para as dormi
das durante o transporte das amêndoas. Há, entre 
Chico e Laurentino, ligeira discussão por causa do 
nome dessa frágil edificação de quatro estacas e 
coberta de palha de coroá. Laurentino me garan
te que é tapirí, Chico afirma chamar-se papirí. Pe
dro David põe têrmo à discussão e sua palavra de 
velho habitante da região, qu~ acima de tudo é le-
trado, ambas as partes respeitam: · 

• 

E' per igoso atr avessar-se uma pinguela assim, sôb r e fundo precipfcio. 
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- E' papirí - diz. - E agora façam de-pres
sa o fogo ! 

N11m instante, cha.mas r.econfortadoras crepi
tam, lançando arabescos fantásticos sôbre as pare
des vivas da vegetação que nos envolve1n já ene
grecidas pelo cair ~a noite. Aves noturnas piam 
à volta, pirilampos espetam pontos luminosos IlJl. 
negrura da folhagem, o vento sussur ra como que 
narrando os faustos de uma civilização remota de ·, 
que teria sido berço ês~~ pedaço do nosso continen
te. Tirito, de cócoras, ·procurando secar minhas 
roupas encharcadas. O índio Aitêtê, debruçado 
sôbre sua trouxa, desata o mosquiteiro. Seu perfil 
se desenha vivo nas sombras e os cabelos compri
dos sugerem-me imagens extraordinárias. Vejo no
vamente as amazonas de Orellana, corpo escultural 
em atitude de combate, a dansar em r edor da 
fogueira. Suas mãos empunham arco e flecha e 
seus lábios se abrem em sorriso tentador. Páli
da miragem, evocada, talvez, pela relativa proxi
midade. do Nhamundá, que corre em sentido qua
se paralelo ao Trombetas, e onde o aventureiro es
panhol diz ter visto, niesmo, essa aparição rual'a• 
vilhosa. Mais tarde,· no Rio, assedia·do pelas . _per
guntas curiosas de meus amigos, tive um desejo 
irresistível de imitar Sir Walter Raleigh, descre- · 
vendo-lhes, como o poeta inglês o fazia à rainha 
Isabel, as façanhas das mulheres guerreiras do 
Novo Mundo. Sentí 11m desconsôlo extraordiná
rio quando a voz de Pedro David me tirou dessas 
divagações, convidando-me à refeição. 

Comemos 11ma lata de ''corned-beef'', carne de 
sol, frutas em conserva, bolachas e café. Acen
dem-se os ciga:i;ros de ·palha e a alimentação e des-

· 7 - A. & 
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canso tornam loqua.zes todos. E' geral a conver
sação. Aitêtê continua a dar-me lições de língua 
cachuianã. -

--: Imnó - explica, mostrando a lua cheia, 
que acaba de surgir em tôda sua plenitude de luz, 
alumiando a floresta e o nosso acampamento pro-. , . 
v1sor10. 

- .Agora tem mapinguarí - observa, pensa
tivo, um dos pretos: . . 

· - Mapinguarí 61 

- Sim um bicho qui é meio anta e meio onça 
e na lua cheia tá de tocaia, no fundo do r io, pra 
pegá os hôme que se arresolvê tomá b~nho. 

E stão todos sérios ; crêm firmemente na lenda. 
- Oh danada! - praguejo. Formigas tac!;ú 

me ferram as pernas, chegando a dob1"ar -se em dol.S 
pa1 .. a melhor me inocular seu veneno atroz. Essas 
formigas habitam ·os ramos perfurados, ocos, de 
uma árvore pequena, de tronco avermelhado, 9-11~, . 
geralmente, cresce nas várzeas, de nome, tach1z~i-
. ro, só a podendo abandonar enquanto as ag~as n3:o 
a envolvem por completo. Durante as cheias, ali
mentam-se do que acumularam nas galerias. da ár
vor·é ôca enquanto tinham liberdade de movrmer1to. 
No início da vazante, o tachízeiro produz uma flor 
branca muito bonita e delicada. Afirmam os ca
boclos que o florescer do tachízeiro coinc~de com 
o aparecimento de carapanã~ em verd::-de1r~s nu
vens. O fato é que êsse ternvel mosquito nao fal
tou mesmo durante os meses invernosos que ali 
passei, se bem que não houvesse em quantidades 
alarmantes. 

., 
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- Não se coce tanto, que dá feridas - acon
selha o gerente de castanhal. 

- Sim, não se coce, é fácil dizer isso I - não 
me contive. - Estou com o corpo todo ensanguen
tado. Êsses diabos de mucuins, cara panãs, pi uns 
só faltam me comer vivo! Vocês parecem que têm 
pele de j·acaré ; quase não sentem nada ... 

,Sorriem, tolerantes, pela .minha explosão de 
cólera. Vitório começa a cantar, satisfeito barri
ga cheia 'de pirarucú e cachaça. Como eco' de sua 
cantiga desarticulada, uma espécie de bramido, 
talvez de fera, responde nalgum igapó distante. 

- Conohô ... chuva - avisa Aitêtê. 
Mas o firmamento está estrelado e a lua bri-

lha intensamente. 

- Qual, nada - contesto, olhando o céu. 
- Escuta. 

Aguço os ouvidos. Muito fracamente llm ru
mor como que de chocalho se ouve. O rumor se 
aproxima e se avoluma cada vez mais. Agora já 
está bem perto. Gordas bátegas de chuva fusti
gam as copas do arvor·edo; é este o som de chocalho 
que parecí ·ouvir. A chuva forte nos · molha enso-' . pa .completamente, antes que tenhamos tempo de 
e~f1ar-nos sob o · tecto protetor do papirí. E' as
Slill a chuva na Amazônia. ·Ouve-se à noite o seu 
apro~imar e d~ dia se a vê, de bastante longe, quan
do sobre nossas cabeças o sol esparge seus raios 
e no horizonte descoberto uma nuvem se achega 
rápida, produzindo lima cortina líquida que brilh~ 
em tôdas as cô:r;es do arco-iris e que logo nos al
cança e envolve. 

, 

t 
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Estir-0-me ·na rêde amarrada às estacas do pa
pirí. Estou completamente nu; minhas rou~as s~ 
caro, estendidas. Mas, não demora, vem o mfalí
vel ~taque de febre, forçando-me a envolver o cor
po num cobertor. Torturado por forte acesso, pas
so a noite em delírio. Pela madrugada, pouco an
tes da hora de seguir viagem, é que adorr:rie90 ;ium 
sono bruto, de pedra~ sem mais poder res1st1r a fa-
diga tremenda. l . 

• • • 

I 
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Avisto os primeiros lndios 

A RRAS·TA-SE dias e dias já a nossa penosa 
marcha através ·de, rios, paranás, igarapés e 
varadoUI'os. Estou queimado "que nem um 

africano", segundo Laurentino, e talvez ·essa com
paração lhe estimulasse a simpatia que por mim 
parecia nutrir, pois que êle mesmo era digno des
cendente de 11m dos africanos alí refugiados, anos 
atrás, depois do estouro dos quilombos. A viagen1 
seria bem monótona não fôssem os constantes pe
quenos incidentes e o· a parecimcn to de especímenes 
de fauna e flora para mim desconhecidos. Ora 
um pau agudo se atravessa no caminho da canoa., 
obrigando-nos a ligeiros movimentos de cabeça pa-
ra que não nos arrai;ique um ôlho, ora nos c;hoca-· · , 

• 1 

mos contra tachízeiros perigosos, sacudindo deses-
perados os braços para fazer cair as formigas exci
tadas que nos picam a valer. Desviamo-nos com 
incontidos suspiros de alívio de ninhos de caba
beijús e de tapiús, mar~bondos assaz ve:o.enosos, 
euja ferroada, além da dôr insuportável, produz 
até febre. Estou na "Santa Maria"; esta e as 
outras duas apostam carrei1~a, cada qual procuran
do atalhos mais próximos. Os remadores da nos
sa canoa, a-pesar-da luta árdua contra a corrente
za, conversam animadamente. Interrompo-os, de 

' ' ' 
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quando em vez, com perguntas ansiosas, inspira
das pela fadiga que causa a incômoda posição : 

- Quando vamos acampar'f Está longe, ain-
da, êsse tal varadouro' . . 

- Não, sinhô - vem a resposta "tranquiliza
dora". - Daquí ·a 11mas duas hora e meia estamos 
lá, sim sinhô, s·e Deus quizé ... 

Chico ·apanha - quando paramos .um pou
co ·para êle fazer uma coisa em que ninguém po..: 
,deria substituí-lo - um pequeno ananás e mo ofe
rece. E' um fruto parecido com o abacaxí, mas 
muito maior quando maduro. O que o Chico en
controu não está bom, ainda, para se comer. No 
entanto, devoro-o assim mesmo, ficando com a bô
ca irritada pelo· seu ácido. 

Lençóis leitosos são levados pelas águas, que 
dêles se coalha à proximidade de cada cachoeira. 
São produzidos pelo entrechocar da fervilhante 
massa líquida. Êsses lençóis de esp11ma arrastam 
consigo part'ículas de poeira, f ôlhas sêcas, paus 
partidos e vão ficando, aos poúcos, em caminho, 
capturados por saliências da margem, acabando. 
por I>etrificar ... se quaS'e. O tapuio se utiliza ·dessa 
espuma petrificada para limpeza de sua louça, ar
mas, etc., como nós .fazemos nas cidades. E' o sa
pólio da selva. 

Ml1itas vezes nossa canoa, encosta par·a apa
nharmos assaí, pelo que o pessoal é "piô que porco 
por tucupí" (*). S·ão habilissimos para executar 

(*) O suco da mandioca, tóxico antes de ser fervido. Dá um sa

bor picante ao peixe e caç~ sendo, por isso, muito apreciado

na Amazônia. Alguns tomam-no puro, gostando bastante da 

sensação esquisita que dá ao paladar. 
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a acrobacia que exige semelhante emprêsa. O as
saizeiro é 11ma palmeira alta e muito lisa; parà 
escalá-la, êles cortam llma envira com o terçado, 
enrolam-na :i:os pés, e _lá se vão mais de-pressa que 
ma0aco. A fita de env1ra gruda-lhes os pés ao tron
co da palmeira e os impede de escorregar para bai
xo. Do assaí fazem o vinho, que nada tem de vinho 
sendo apenas uma simples polpa amassada bem nu~ 
tritiva e s·abo1·osa, todavia. Obtêm-na f e;vendo os 
coquinh·os do as-S'aí em água, que faz corn que a "car
ne" do coquinl10 se ·desprenda facilmente. .Sinto de
s~os de toma~ a bebicl.a., mas pela minha garganta 
n~o :passa mais. que UL'1 g·ole, isto devido à repug
na11 c1a ~ue m,e inspiran1 as mãos que o preparam. 
Em Belem ha uma casa em que o despolpamento 
do assaí é feito mecanicamente· foi aí tomando o 
vinho higienicamente feito, qu~ eu aprendí, mais 
tarde, a gostar mesmo dessa agradável bebida. 

- O demôno tá brigano com a muié - fala 
fleugmático, Vitório, porque chove e faz sol a~ 
me~mo tempo. Banzeiros fortes a:g·itam a embar
caçao e os remos ca·em com mais vig·or na água. 
V amos sempre para a frente, cortando rema11sos 
camaradas e vencendo longos esti rões. A.itêtê pas
sara para outra canoa e, por isso as licões de ca
chuianã são substituídas pelas d~ botânica e zo
ologia: 

.... , 
- Esse e o pau de preciosa, bom pra . fazê 

chá q~i ajuda botá vento quando a g'ente tá com 
ª. ~arr1_g~ empa,cl1a~a. . . Aquele é espinho de atu
r1a, qu1 e melho qu1 tudo contra inchaço ... 

E vem a noite e novamente o dia. Toca a re
mar,,.. gen~e -. incita Pedr~ David. Algumas noi
tes tem sido srmplesmente insliportáveis. Mal nos 
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deitávamos, lá vinha a chuva, obrigand'o-nos a re
colher as rêdes ~.marradas às arvores, porque, à 
medida que avançávamos, djminuíam os abrigos 
e papirís, até acabarem por completo. Ficámos 
completamente expostos às intempéries, ataques 
de carapanãs, borrachudos e mil insetos vorazes. 
Sentados sôbre as rêdes enroladas, agua.rdávamos, 
sob a chuva incessante, o nascer do sol, saudado 
pelo· urro gl?-tural dos macacos guaribas, o qual· o~ 
naturais dizem ser sua "reza''. Nessas ocasiões, 
com os sofrimentos agravados pela febre, muitas 
vezes sentia certo arrependimento de ter trocado 
o confôrto da metrópole e do lar por tantas agru- ' 
ras. R.eagia, ·então, quase imediatamente. Cora
gem, aguente - monologava. Você não queria 
estar no "lugar que tem atraído a maior car ava
na de sábios do orbe" 6?. . . Não queria conhecer 
o "homem que se lhe fixou nas ribas, selvagem pri-

. meiro, catequizado depois, civilizado agora, um 
tipq moldado ao ambiente, forte, rijo, sereno, com 
altos tributos de ·bondade e índole. meiga~". . . Não 
queria ouvir de sua própria bôca as "lendas, fá
bulas, fuistérios que o envolvem~". . . O seu "folk
lore,. de uma nota lírica, íngenua, que lhe r eflete 
a alma, a alma de sua terra 6?" • • • ( *). 

Reconfortado pelas censuras que a mim mes
mo dirigia, seg·uia viagem com a vontade fortale
cida pela lembr~nça dos grandes vultos que já 
exploraram essa terra imensa: E. Reclus, o sábio 
geógrafo, que tanto se aprofundou no estudo de 
sua rêde hidrográfica; Frederico H ardt, o geólo
go ilustre; Goeldi, o imortal naturalista; Bates, 

' 

(•) Raimundo Morais: "Meu dicioná_rio de cousas da Amazônia." 
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pesquisador do f enômeno do transformismo; os 
nossos notáveis Ladislau Neto, hieroglifista emé
rito, e Glicon de Paiva, autor de valiosos levanta
mentos, e, prll).cipalmente, os gloriosos patrícios 
que, ladeando Rondon e Brás de Aguiar, palmilha
r·am êsses sertões bostís, oferecendo suas f ôrças, 
seu talento, sua vida em holocausto à Pátria. 

Eis que, no quarto dia da viagem, quando o 
sol c.omeçava .a afastar-se de sua posição a pino. 
e as águas bravias do rio Cachorro lhe refletiam 
amoravelmente o dourado profundo, i1ma ubá sur
giu, veloz. Saltou detrás d11ma saliência da mar
gem com tal rapidez que 'mal tivemos tempo de . 
:rios desviarmos dela. Vinha tripulada por índios, · 
que, se f ôssem ferozes, ter-nos-iam surpreendido 
e varado a flechaços sem a menor reação. ~1as, 
felizmente, não são índios ferozes, são os vanguar-

, . deiros da tribu cachui~nã, cujos domínios pene
tramos. Os remos estacam e suas pás opõe1n-se 
à cor1·enteza, servindo de freios à embarcação. O 
gesto é feito por todos os remadores, inclusive os 
nossos. E as cll1as canoas visitantes flanqueiam a 
ubá ,indígena e mãos se estendem e unem as em
barcações. 

A ubá cachuianã era feita de casca de árvore, 
ereio que da bojuda paxüba, 11ma palmeira que 
é dilatada ao centro ·do tronco e estreita nas· ex
tremida·des. Mas os índios também a costumam 
fazer de jutaí. Tiram a casca integralmente da 
árvore, ou então racham-na, amarra.ndo as extre
midades com cipó, depois de as apararem. Atra
vess·am em seu bôjo peda.ços de madeira forte pa
ra alargá-la e tomar as linhas de uma canoa. De-
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pois deixam-na secar, tornar-se bem rija para po
der aguentar durante muito tempo o pêso que cos
tuma carregar. 

Muitas ubás são feitas de árvores escavadas, 
mas estás, gerahnente, são encontradas entre as 
tribus mais em contacto com a civilização, que lhes 
pode fornecer as ferramentas necessárias para o 
fabrico de tais embarcações, 11m fabrico difícil que 
exige o emprêgo de f ormão, machadinha e outros 
instrumentos de aço. 

N á uma lenda neeg.atú muito curiosa ligada 
às ubás. Couto de Magalhães a recolheu, di
zendo que se chama "Mãe pituna Oiuquan Ãna" 
(Como a noite ;apareceu) em idioma tt1pí vivo. 
Ei-la: 

. Era no princípio do mundo, em que só havia 
dia, todos falava.m ·e ~ão existiam animais. 

A filha da Cobra Grande tinha se casado e 
não queria dormir com o noivo por não havei .. 
noite. 

Propôs-lhe qu·e mandasse buscar a noite em 
mão do pai, que a · possuía. Os criados do noivo 
foram buscar ·eni casa do sog·ro um caroço de tu
cumã. Êle o entregou e proibiu-lhes que o abris
sem. A curiosidade perdeu-os. Os remadores da 
ubá, a caminho, abriram o caroço de tucumã, ·e 
imediatamente fez...1se noite e tudo se transformou 
principianclo por êles, que se tornaram macacos: 

O pescador, que vogava em sua t1bá no rio, 
transformou-se em pato; de sua cabeça nascera1n a 
cabeça e o bico do pato; da ubá o corpo da ave e 
dos remos as pernas. 

Lenda encantadora na sua singeleza, como são 
tôdas as lendas indígenas da misteriosa Amazônia. 

• 
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·Olho os índios, interessado, enquanto Aitêtê os 
saúda em seu idioma nativo. Não sorriem, mas 
suas feições são plácidas e seus olhos brilham de 
·amizade. Têm uma pele maravilhosa: de 11ma 
côr morena não muito escura, côr-de-jambo, e lisa, 
impecável. Seus músculos são desenvolvidos e pos
suem dentes perfeitos, alvos. O conjunto é duma 
perfeição clássica. São proporcionados ; nada de 
pernas curtas e braços longos do ser primitivo que 
imwginei. Usam brincos nas or·elhas perfuradas, 
·brincos tecidos de penas multicores, e espinhos ·es
petados nos lábios inferiores, único enfeite que lhes 
·empresta 11m ar de selvageria. 

Trocadas rápidas palavras, Aitêtê meneia a 
cabeça em sinal de aquiescência e dirige-se a mim: 

- Eles volta com nóiz pra maloca. 
- Muito bem - e a ubá cachuianã vi1"a de proa 

e os remos tornam a mer·gulhar na água e a sul
cá-la vigorosamente, enquanto índios e eu nos con
templamos mutuamente, muito curiosos. 

.. ,sucedem-se mais algumas horas de firmes re
madas. Às vezes se pára para descansar ·e então · 
os homens esvaziam as embarcações ·da água que 
nelas se ft,Cumulara, lançada pelos remos e por va
gas mais fortes, e acendem os cigarros de fibra de 
tauarí. Os cachuianãs levam uns ferros de ponta 
dupla, em forma de tesoura aberta, os quais ·os ca
boclos chamam de zagaia e usam para fisgar pei
xes. E' uma espécie de arpão de dois bicos. Não 
sei por que o nome "zagaia", que em Mato Grosso 
é dado a uma lança comprida e de uma só ponta. 
Os cachuianãs também pescam com linha e anzol 
(anzol recebido de algum castanheiro ou balatei-

I 
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ro) e untam a ]jnba com o suco do cipó crajirô, que 
a deixa d11m vermelho côr-de-barro, confundindo
se com as águas em que o peixe abunda. 

Deixamos para trás a cachoeira de São Pe
dro, no V arador. Dizem que o nome dessa queda .; 
d'água foi dado pelo seu primeiro conhecedor, o 
preto-escravo Sebastião Vieira, que alí chegou num 
dia de São Pedro. A serra do Cachorro azula ao 

.,, l~ng,e e já deixámos para trás três malocas aban
dona,das. Os branco~ ,e mestiços, em busca da cas
tanha ,e da borracha, forám mais e mais se aven
turando nesta·s paragens remotas, impelindo os 
selvícolas bem para o fundo das brenhas. Pedro 
David afirma que a região fôra teatro de tremen
·das guerras entre invasores e defensores. Estes, · 
naturalmente, levaram desvantagem frente às ar
mas de fogo. E as epidemias constantes concor
reram para reduzir a quasi zero o seu número já 
bastante diminuto. 

Às margens, . de que agora navegamos · mais 
afastados porque a ·correnteza enfraquecera, desti
lam árvores curiosas. ,Jnterrogado, P edro David 
as v.ai nomeando : , . .. · : 

- Aquele p~ de coquinhos se chama taquari
rana; aquele ali é de cop.{1 ... assú; ·aquele mais adian
te, aquela palmeira, tá vendo~' é bacabeira. Dá 
pra fazer uns refrescos bons como que! 

E instantes depois : , 

- O senhor já viu socopema ~ Não ~ Pois en
tão olhe que vale a pena. Tá vendo como o tron
co forma 11ma ventarola, de cabeça pra baixo~ O 
índio aproveita êle pra fazer remo. 

\ 
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O rio é cortado em dois braços, agora, por 
11ma ilhota. - E' o paraná do Cumarú - diz Lau
rentino, satisfeito por também me poder dar 11ma 
informação. 

A pouca altura da canoa "Flor do Mar" pas
sa, rápido, 11m pássaro de . peito amarelo ·e dorso 
cinzento. Parece muito com o tangoripará. O sol 
está declinando para o zênite e nuvens s,e avolu
mam e formam desenhos bizarros no firmamento .. 
C·aba-beijús ,esvoaçam ao redor da nossa embarca
ção, ~unindo am~açadoratnente~ Entre' elas, tapiús1. 

de p1ca·da ass-az venenosa. Abaixo-me na canoa. 
~ó falta ser mordido por êsse inseto, agora. . 

Enveredamos, afinal, pela bôca do afluente 
chamado Cachorrinho. Os remadores, à proximi
dade da meta, parecem redobrar de vigor. Os su
jos banzeiros do grande rio são substituídos por 
ondas apenas obscurecidas pelas sombras da ta.r.
de que se· aproxima de sua morte. Navegamos em 
águas claras, transparentes e varadas pelos raios 
de fogo do· poente. Aitêtê entoa, baixinho, 11ma 
dolente e biza:ra e~ç~o1 autóctone. , Mais algu
mas re~adas :f1rn;ies ,e é1s que estam·os no '"pôrto.'" , 
da primeira maloea dos índios cachuianãs. 

• 
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••Mata êsse barriga-de-anta ... '' 

A maloca "cacl1uianã está edificada no alto de 
um barranco, quase rente à marg·em do iga
rapé-assú que é o ·Cachorrinho. Seus con

tornos se desenham negros na penumbra. Não pas
sa de um papirí de bom tamanho, ladeado por ou
tro, m·enor. ·O papirí grande possue três paredes 
laterais, feitas de estacas amarradas a cipó un1rLS 

às outras e trançadas com uma fibra do m::tto que 
não consigo identificar, mas que parece extraordi
nariamente resistente. Daria - penso - excrlen
tes chapéus tipo 1Chile ou Panamá. 

No interior do papirí grande, rêdes se esten
dem em tôdas as direções, cruzando o espaço, ata
das às estacas. São rêdes artisticamente teci,i 1s 
de algodão colhido em estado silvestre à be1.ra-rio 
ou então ·especialmente plantado no roçado dos 
fundos da maloca,' onde também parece-me ver has
tes de cana de açúcar,, bananeiras, coroas de aba
caxí. Deve haver também muita mandioca e ma
cachêra. Mais tarde, eu vi como as mulheres ca
chuianãs teciam as rêdes. O ·algodão era por elas 
batido sôbre 11ma esteira e depois r asgado em ti
ras e enrolado n11ma varinha de cêrca de q11inze 
centímetros de comprimento. Obtêm, elas, assim, 
fios resistentes, que tingem com o suco do urucú 
de vermelho vivo, a sua côr preferida e, talvez, a , . 
unica que usa.m. 

, 
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No papirí menor ,ri utensílios de barro para 
cozinha, e moquém e tapitís, para espremer man
dioca. Havia lima fogueira acesa neste papití e 
perto dela alg11mas velhas andavam atarefadas 
churrasqueando l1m coatá, creio, a julgar pelo ta~ 
manho do macaco que jazia aos seus pés e estava 
s~ndo e~quartejado, e também porque Aitêtê já me 
ti?ha dito que o ~acaco coatá fornecja a carne pre
dileta dos cachu1anãs. ,Outras mulher,es amassa
vam farinha. de mandioca para fazer beijús. Ao 
s~u lado havia potes contendo um líquido, que de
via ser tucupí ou cachirí, a bebida inebriante que · 
é ·extraída da mandioca. 

As primeiras estrêlas cintilavam, surgindo en
tre f,arrapos e cilindros ·e ,..fardos de nuvens negras, 
no ceu que tomava uma cor aveludada sôbre nossas 

· cabeças enquanto no poente sangrava ainda e ti
nha borrões côr-de-cinza. As pontas das duas ca
noas e da ubá morderam a base do barranco e os 
rem~dores saltaram, aliviados e satisfeitos à 'pers
pectiva do repouso e ·da refeição confortadores. 
.AJ:1arram as embarcações a estacas pregada.s ao 
chao vermel_!io,. com exceçã~ da ubá, que foi carre
gada, pelos indios e ·escondida entre moitas próxi
mas a margem. Eram três os índios todos muito 
jovens a.inda, a jul;gar pelas aparências. Tagare
lavam l1uma língua gutural e mostravam os den
tes, coisa que entr·e nós, civilizados, equivaleria a 
gostosas garg·alhadas .. 

Sa~tei pór último e, .ajudado por Laurentino, 
come~ei a descarregar minha bagagem: o rifle de 
repetição, facão de mato, máquina fotográfica, la
tas de conserva e de biscoutos, r êde ·e um pacote con
tendo as quinquilharias destinadas a serem pr.esen-

• 
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te adas aos meus hospedeiros. A fogueira espalha
va viva vermelhidão num círculo que quanto µia.is 
se estendia mais enfraquecia de intensidade. E nes
se círculo surgiam silhuetas nuas, apenas vestidas 
de curta tanga, que, cautelosas, se iam aglomeran
do à volta dos recém-c~egados. A minha pessoa, 
vestida de botas, camisa e com 11m cinturão de ba
las e revólve1~, era a que mais lhes parecia atrair a 
atenção. · Olhavam-me com olhos brilhantes de in
fantil curiosidade. Eram homens, mulheres e 
crianÇas, de tôdas as idades. E, a princípio mu
dos, começavam a soltar exclamações de tonalida
de periodicam,ente mais volumosa e tagarelavam 
naquela língua gutural, estranha. Possuíam os 
mesmos característicos dos jovens que nos recebe
ram à entrada do igarapé-assú, mas não usavam 
brincos nem espinhos nos lábios. Certamente os 
enfeites só se justificavam por ocasião de viagens. 
E não tardaram a tomar coragem e, não resistindo 
à curiosidade, cerravam mais e mais o cí~culo em 
tôrno de mim. As crianças, olhando-me de lado, 
abaixavam-se e tocavam, primeiro com as pontas 
dos dedos, depois pespegando a mão tôda, as la
ta1s de conserva ·e o rifle, e' sorriam muito acanhá- · 
das e palravam olh~do uma par~ a outra, me ob
servando, rec·eosas, mas sem interromper a diver- · 
são. E os adultos, homens. e mulheres, e velhos e 
velhas, começavam a jmitar as crianças e usavam 
da fôrça bruta para deslocá-las da posição privile
giada de primeira camada do círculo que tinham 
adquirido graças ao. seu destemor. Pegavam as 
crianças pelo braço e afastavam-nas para trás e 
então, por sua vez, abaixava.m-se e tocavam cuida
dosamente os objetos empilhados no chão, apanha-

o 

o 
U1 
o 
'"' o 
.o 
c1l 
U2 

o 
X ..... 
<l) 

o. 

E 
<!) 



• 

' 

• 

AVENTURAS DE UM REPóRTER NA AMAZôNIA 118 

varo-nos e os examinavam, olhos muito abertos, bri
lhando de excitação mista de curiosidade e de re
ceio, e começavam a mostrar o que segurava.m aos 
outros, acompanhando o gesto com exclamações aba
fadas e dentes niuito alvos à mostra e a refletir 
o vermelho da fogueira. 

A chegada de Aitêtê, acompanhado de 11m 

dos cachuianãs que fizera parte ·da ubá de recep
ção, p9s fim à 1 .brincadeira. Os . dois vinham me 
con-vidar a tomar ·poss·e do lugar que m·e foi de
signado por habitação, num canto do papirí grande. 

- Melhor ·sinhô armá rêde, sinão dispois aca
ba lugar - disse-me Aitêtê, ·e, sobraçando parte 
do montão que formava minha bagagem, seguiu à 
frente, mostrando o caminho. Já, então, estava 
completamente escuro e apenas a fogueira espa
lhava o seu círculo de luz, cuja orla bailava fan
tasmagoricamente nas paredes verde-veneno da ve
getação que nos cercava. Aves noturnas esvoe
javam ao alto, circundando a fogueira, e às vezes 
soltavam pios lúgubres. Grilos e besouros e jaca- . 
rés e bichos invisíveis, mergulhados na selva, pró- . · 
ximos e longínquos, ensaiavam seu concêrto notur- . 
no, f o;rmando cortina musical para o murmurio 
da conversação geral da maloca, de que se salien
tavam, de quando em vez, risos altos ·dos remado
res pretos, e ordens proferidas por Pedro David, 
que estava preparando o acampamento para a sua 
gente. 

O papirí grande estava cheio de rêdes de dor
mir, dispostas em tôdas as direções, 11mas ao lado 
e sôbre as outras, mas de maneira a não atrapa
lhar os que nelas iam repousar. Os mosquitos ti
nham sido atraídos pela fogueira, e assim apenas 
8-A.R. 
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raros exemplares 1de carapanãs, mais esfaimados 
que curiosos, rondavam o lugar, à espera d11m cor
po h11mano. N11ma rêde próxima à minha, que 
prendí fortemente às estacas e muní do mosquitei
ro, estava deitada 11ma índia, que alimentava lJm 
filho recém-nascido. A um de seus seios, alonga
dos e frouxos, estava grudada a criança, que sor
via sofregamente a seiva vivificadora. À meia-luz 
não pude distinguir as feições da mulher, mas ·ela 
me pareceu ser bastante moça ainda, a julgar pela 
relativa elegância de seu corpo e pele lisa e brilhan
te. Enquanto eu trabalhava, armando minha rê
de, ·ela me observava com a cabeça inclinada de 
lado e olhos abertos de curiosidade. Seus cabe
los ·eram longos e negros, formando sugestivo 
fundo ao rosto arredondado, de ·faces salientes. Ti
nha a bôca de traços atraentes, lábios um poµco 
carnudos, dos que nas cidades chamamos de sen~ 
suais, e que estavam entreabertos e mostravam al
guns dentes pequenos e regulares. ·Êsse quadro, 
assim na obscuridade, singelo, encantador, me fez 
·1amentar não ter trazido magnésio para fotogra
fias noturna.s, já que, infelizmente, nunca tive qua
lidades para o ·desenho ou pintura. Mas retive-o 
até hoje e creio que tão cedo êle não se apagará 
da minha memória. 

Encostei o rifle à estaca, pus-lhe aos pés as la
tas ·de conserva e biscoutos e o facão d·e mato e saí 
para o terreiro. Do moquém do papirí menor, a 
brisa impelia até minhas narinas o cheiro excitan
te da carne assada. índios, brancos e pretos es
tavam acendendo nova fogueira, ao centro do ter
reiro, e pr~paravam-se para se acocorar ·ao redor 
dela. 

I 

\ 
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- Vamos fazer café - disse Pedro David, e 
Vitório acrescentou: ~E tambê vamo comer 11m 
bocado, qui 'tou e '11ma f ôme danada. - E Lauren
tino e os pretos riram alto à perspectiva do bom 
repasto e os índios, sem saber de que se tratava, 
também mostravam os dentes alvos. 

Em breve, o cheiro forte do café ·encheu os 
ares da noite cálida. ·Os carapanãs zuniam em vol
ta· ·e eu daya ,pancadas no braço ·e no rosto para 
enxotá-los, ,enquanto os 'índios, ·e mesmo meus com
panheiros, não pareciam 'ligar muito à sua incô
moda presença. 

- Parece que é carne de macaco o que êles 
estão assando ali - observei, olhando em direção 
ao papirl. menor, onde, nesse instante, 11ma índia 
velha tirava lJm espêto de pau de sôbre a foguei
ra e entregava-o a lJm dos jovens do "comité de 
recepção". O índio pegou no espêto e ferrou os 
dentes na carne fumegante, sem dar mostras de 
que lhe sentia a quentura. 

- E', sim - confirmou Pedro David. - E' 
carne de co·atá, conhece~ Um macaco dos maio
res que 1existem por iaquí. Q,uaS'e· do tamanho dum 
homem - e ergueu a mão 1direita sôbre o chão, 
procurando ilustrar a explicação sôbre o tàmanho 
do coatá. 

- :Êles não usa.rn sal t 
- Que sal, nada! De onde é quê iam tirar 

sal t E depois, êles acho que nem conhecem sal. 
Nunca exp'rimentaram êle na vida, a não ser que 
alguém de fora tivesse dado pra êles. 

Laurentino interveio: 
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- O cacique· conhece. Êle já'teve na Portei
ra até. Uma vez a gente deu sal pra êle, e o b~
cho botou 11m p11nhado na bôca, assim sem mais 
nada. Até parecia boi, pra gostar. Puxa! 

· Aitêtê que 11m pouco afastado, conversava ' ' . em cachuianã com 11m grupo de índios, aproxrm~-
ra-se a tempo ·de ouvir as palavras de Laurent1-
·no. Fez um meneio, e ·disse: 

- Cacique não 'tá aquí, maloca. Foi . ,caçar t 
muito long·e. Filho dêle vai chama êle quando sol 
nascer - e acocorou-se· na nossa roda. 

' Tomámos café com açúcar. Tínhamos tra.zi-
do ou melhor, Pedro David tinha trazido, porque 
eu' não me lembrara disso, boa quantidade de ambos. 
E eu mentalmente, agradecí aos céus a magnífi
ca le~brança do companheiro. Fui buscar bisco~
tos 1e comemo-los com o café, e Aitêtê, com a nu- . 
nha autorização, distribuiu alguns biscoutos en~re 
seus irmãos de raça. Os índios pegaram os b1s
coutos muito desajeita·dos, e passavam-nos de uma 
mão para outra e só se atreveram a mastigá-los 
depois que nos viram. fazer o mesmo. 

Depois 'do café, p~ei os· cigarros e oferecí-os 
à roda. Q.g índios,, rap~zes e homens adul~tos, con- '~' 
tei uns vinte .cercavam-nos agora tambem. Al- ·. ' . guns se acocoraram, outro~ pref er1r~m pe:r;manecer 
de pé, braços cruzados sobre o peito saliente, a 
olhar fixamente, ·para o fogo. Quando o maço de 

• cigar~os p~ssou de mão em mão, desviaram a cabe
ça da imobilidade cismadora e acompanharam com 
o olhar a trajetória. do pequeno quadrilátero de 
papel colorido e seus olhos tinham estranhos refle
xos amarelos. Mandei que Aitêtê lhes desse um 
cigarro a cada 11rn. 

. , 
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- Tamú ! . . . Tamú ! - fez Ai tê tê. - Omó
ru lhé tamú - e os índios aceitaram obedientemen
te o cigarro que meu intérprete lhes estendia. De
pois se ajoelharam ao ·pé do fogo e tiraram tições 
·e os encostaram aos cigarros, absorvendo profun
damente, de maneira que seu peito se encolhia, pa
ra logo tornar a arredondar-se. E, com a brasa 
encostada ao rosto, deixaram. ver olhos escuros 
amendQado:S e nariz aq'll;ilino. e bôca de tràços fir~ 
mes, mas não malvadoS", ·e nas fac~s traços sem~
apagados de riscos vermelhos de urucú. 

. A soltar para o céu negro ·baforadas d~ fuma
ça cinza-clara, o grupo palestrava, ·agora, anima
damente. Ou melhor, a minha comitiva é que pa
lestrava e os íridios se limitavam a trocar obser
vações entre si, naquele curioso idioma cachuianã. 
A lua não tardou a surgir e rnn lençol de prata 
cobriu a maloca e as ~guas mansas do igarapé-as
sú. A sinfonia da selva estava já num cr·escendo 
barulhento e os carapanãs se tinham multiplicado 
e ztmiam terrivehri.ent.e à volta de nossas cabeças, 
ol;>rigando-me à ginástica aborrecid.a ·de tentar es
pantá-los. E ) pirilampos flutuavam por sôbre 'a 
parede verde, ·verde-claro agora, com floc.os pra
ieados, e o brilho de sua lanternazinha era páli
do à luz do luar. 

A índia que notara deitada na rêde pegada à 
minha, vinha saindo do papirí grande, trazendo o 
filho seguro com ambos os braços. Passou por nós, 
e quando atravessou o ra~o da luz vermelha da fo
gueira deixou à mostra os contornos de seu corpo, 
sem ·exagêro escultural. Não nos olhou, mas me 
pareceu notar 11m sorriso pálido em seus lábio$ 

' 

1 "' ' 

' 
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sensuais, enquanto passava a passos majestosos e 
se dirigia ao papirí menor, onde as outras mulhe
res chalravam e soltavam risinhos guinchantes. 

- Bonita índia - disse eu a P ·edro David, 
sem tirar os -0lhos da beldade selvícola. 

_.:. S·e é - foi ·a resposta. - Eu conheço ela. 
E' uma das mais bonitas da tribu. 

- Qual é que é o marido dela~ 
- Não está aquí, agora - 1disse P ·edro Dá-

vid, que já tinha estado, antes, na maloca. - E' <> 
tuchaua. 'Casou com ·ela faz pouco tempo, porque 
as outras já -estavam ficando velhas. 

- Outras~ 
- Sim. Êle tem, se não me engano, cinco ou 

seis mulheres. Esta que o senhor viu se c~ama 
Octchê. Sabe o que quer dizer~ - E contmuou 
sem ·esperar resposta - Bonita. Ela tem 11ma 
história ... 

-
1Como é~ " 

- Pois ela é irmã daquele índio alí, ·está v;en-
do ~ - Apontou para um pele-vermelha moço e . 
musculoso, acocorado à nossa frente, o .qual,. no 
momento estava terrivelmente interessado em 
aproveit~r o mais possível o tôco do cigarro de.pa
pel. Pô-lo na bôca e, erguendo a cabeça, sorvia. a 
fumaça e soltava-a em rápid~s baforadas .. Depois,. 
ao que parece, -0 cigarro quermou-lhe o beiço, .Por
que êle o cuspiu fora ~om 1~ma careta de dor !! 
de susto. - O Prudêncio quis casar com Octch~J 
antes dela ser mulher do tuchaua, mas quando Jª 
se sabia que ia ser. O Prudêncio - explicou:--
é um castanheiro que 'teve na maloca na outra via-

, 

' 

, 

• 

AVENTURAS DE UM REPóRTER NA AMAZONIA 119 

gem que fiz pra cá, faz mais de 11m ano. Então 
foi falar com -0 irmão dela. O irmãQ diss'assim: 
"Tu quer casar com Octchê '" (Falou ·em cachuia
nã, mas o Prudêncio conhece o cachuianã direiti
nho) - "Q.uero, sim", di~se Prudêncio. - "En
tão casa com ela". - "Mas não posso", disse Pru
dêncio, "o tuchaua diss'que vai casar com ela". -
"Ora, mata êsse barriga de anta" - explodiu o 
S·elvícola - "e toma ·Octchê". 

- E que fez o , Prudêncio~ - intervim, cu-
• rios·o. 

- O Prudêncio &? Êle não é nenhuma bêsta. 
Tratou foi de ir 1embora, antes que o tuchaua co
messe êle na flecha. E nunca mais voltou. O tu
chaua é muito respeitado pelos índios. 

- Tuchaua é o chefe, o cacique, não é' 
• 

- E'. 
- Mas se é tão respeitado, como é que o ir-

mão de Octchê mandou Prudêncio matá-lo~ 
\ 

- Não sei. De-certo porque êsse índio gos-
tava muito do Prudêncio. ·o Prudêncio vivia en- · 
chendo êle de cachaça e de fumo. E teve mêdo de 
perder essa amizade. . . Acho que foi por isso. Nã-0 

• sei. 
A fogueira já estava morrendo no centro do 

terreiro e ·estava extinta no 'papirí pequeno, qu<B 
se mostrava vazio. As índias, certamente, já se 
tinham recolhido. A conversação também morre
ra; o pessoal estava ficando cansado. E 11m por 
11m todos se ia.m levantando e se afastavam da ro
da, à procura das rêd~s de dormir. Dei boa-noi
te a Pedro David e aos outrós e também me le-

\ 

• 

' 
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vantei, dirigindo-me ao meu canto. A lua, em 
quarto crescente, mostrava 11ma careta irônica e lu
zia com intensidade. E os carapanãs zuniam e 
jacarés urravam ao longe e pirilampos . flutuava.m 
entre a galharia prateada. Na .fogueira, pouco a 
pouco, cinzas compactas sepultavam o vermelho co
lérico das brasas. 

.. 

• 

• • 

\ 

Aprendendo cachuianã 

U AND10 acordei, depois de pesado e ininter7. 
rupto sono, o papirí grande estava envolto 
ainda nt1ina p·enumbra opaca. Atr·avés do 

mosquiteiro, divisava ·a confusão das rêdes, a re ... 
cortar-s·e nitidamente da atmosferá acinzentada. 
As rêdes, porém, f.ormaviam linhas quase retas, si
nal de que estavam vazias. Meus olhos passearam 
mais par·a diante, através da tela do mosquiteiro, 
e enxergaram, no terreiro, o pisca-piscar de cha
mas baixas, ao pé das quais um vulto se movia in
clinado para baixo. Bocejei e enrolei-me no co
bertor de que me munira, pois que a temperatu
ra, que de. dia tinha sido bastante elevada, mos
trava-se baixa.. Tiritava, m·esmo, de 'frio. Fechei 
os ·olhos por um minuto talvez, e lo·go tornei a abrí
los. Não fui capaz de· tornar a adormecer. A cu
riosidade aguilhoava-me. Ansiava por conhecer o 
novo mundo de· que iria partilhar por alguns dias. 

Assim, afastei a tela do mosquiteiro e, ainda 
~nrolado no cobertor, saltei para o chão. 10 frio, 
sentí-o mais intenso e meus dentes bateram uns de 
encontro aos outros quando obrigado a des'embara
çar-me do cobertor. Enquanto me vestia, obser
vava o terreiro, onde numerosos vultos se apresen
tavam. A maloca já estava acordada. E também 
a natureza. No oriente, um mar de chamas co-

' ' • 
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bria o tôpo da floresta, 11m mar encarnado vivo 
que se alast:ava e. gan~a~a altura e extensão. Aos 
pouc~s, porem, esmaec1a esse encarnado vivo e era 
subst1t~do por 11ma tonalidade azul-acinzentada e, 
a segrnr, de 11m azul mais puro. Acordara a sel
va e saudava o ~ol qu~ nascia com 11ma orquestra· 
retumbant~ de p1os, trmados, cicios, grasnidos, só
p~os, bramidos e urros e s·ei lá o que mais. Os li
mites ~,erdes ·da maloca tinham nuança'S de um v.er
~e mu~to claro .. ,e dourado, e as águas límpidas do 
igara pe, ·ao pe ·do b·arranco quase branco ·eram 
transparentes, desc~brindo o barro do fundo mui
to raso, onde se· agitavam peixes à espreita do ali
mento. 

.A;s índias estavam acendendo, agora, o fogo do 
pap1:1 pequeno. Não usavam, nem poderia.m usar: 
de f osf ~ros. P.e longe vi como uma delas esfre
gava doIS pauz~os, ~ de encontro ao outro. Es
fregava-os com mcrível rapidez, debruçada sôbre 
ª .... taref~. como que empregando nela tôda a sua 
força f1s1ca. ~ em breve a fumaça escapava de 
entr~ os pauzinhos e logo ·êles se inflamavam e 
serviam para acender o amontoado prévio de· ga
~os secos. Enquant~ isto, outras enfiavam pei
xe~ e~ esp·etos ·de pau. EstaV1am p:repar.ando a 
primeira refeição ·d<? dia. , 

·Os ~achuianãs pesc·am, de preferência, à noi
te.. E v~sam, an~es de mais nada, o pirarucú e o 
peixe-boi.. Para. isso, procl1ram as águas mais am
plas, os rios mais fundos, como o Alto Trombetas 
afa~tando-se bastante. da maloca. Utilizam-se d~ 
arpao. Quando o peixe se aproxima dos barran
cos para comer, é a .~ora indicada da pesca. Re
velam-se de uma pac1encia e habilidade inimaginá-
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veis. Espera.m até o momento em que o peixe,. 
nadando mansa.mente entre os brotos, põe a ca-· 
beça fora da água para picar o seu manjar pre1 
dileto. E', então, que o arpão entra em a<láo. . 

Eis como Aurélio Pinheiro, em "À margem do1 

Amazonas", descr·eve uma pesca de peixe-boi, &· 

"manatus americanus". A descrição visa os métodos· 
do caboclo xantod~rmo e êles pouco s~ afa-stam 
dos usados pelos índios, de que, aliás, os ·devem ter 
aprendido: · 

"Entre os capins, no fundo silêncio da noite,. 
está 'ª montaria (*). Dois homens apenas a tri
pulam. Os apetrechos são os mesmos que serviram 

('*) Montaria, segundo o almirante Antônlo Alves Câmara, 

pode ser considerada, na acepção do têrroo, uma alimaría para a 
caça ou para a pesca. E' usada de preferência para as pescas 
mais importantes, como as do pirarucú e peixe-boi. Trata-se de· 
uma canoa feita de casco de árvore queimado, cujas extremidades,. 

chatas, são guarnecidas por tábuas, chamadas "rodelas". Ficam 
ambas inclinadas para fora, de maneira que a embarcação parece 
ter duas pequenas pOpas, ou duas proas cortadas. Na parte supe

rior do casco descansam as bancadas para os remadores. Nas pe..
quenas montarias, como são as que eu vi entre os cachuianãs, pre ... 

gam por dentro da borda, de um e outro lado, um dor'mente com 

furos quadrados, de distância em distância, de tamanho necessá ... 
rio e correspondente à cobertura que querem fazer. Nesses furos 
introduzem varas e as curvam nas extremidades, passando uma 
pela outra das homólogas, e amarram com cipó. Feito isto, pas· 
sam uma ripa no ponto culminante dêsses arcos e amarram-na a 

êles, e assim outras duas paralelas, cujo conjunto forma a arma· 
ção da tolda. Depois cobrem com palha de dlversas palmeiras a 
armação, e forram novamente, por fora, talos de palmeira para 

que o vento n.ão ~rraste e <lescu.brp, e$Sa tolda, 

\ 
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para a pesca do pirarucú (uma vara em riste ·na 
ponta da qual h~ lJm·a pequena peça de quase' 11m 
palmo de c.omprunento com dois ganchos obliqua
dos para Clllla,. l]ID POUCO distantes Uffi do Outro. 
Na parte superior dessa peça há uma cavidade em 
forma de f un~l, onde pe1?-etra a ponta da. vara de 
dez palmos, uma ponta rija e roliça e muito pesa
da. , A var~ tem ? nome de haste ·e a peça peque-

.na e ? arpao. · L1g~ndo tudo isso, há uma grossa 
a:poe1ra~ uma d~ CUJ as, extremidadés é presa ao ar-

. pa~ .e. outra es~a amarr.ada .ao banco da " canoa. 
Ident1cas as atitudes. · 

. . ~a~ a cautela_ é muito maior, por.que o mais 
i:is1~f1cante movunento poria tudo a perder. Si
lencio absoluto, absoluta imperturbabilidade. 

Os carapanãs andam por alí aos ·milhares 
v~ando, zunindo, ferretoando implacavelmente. Dei~ 
xa-los. Fartem-se à vontade. O peixe-boi vale 
bem o sacrifício. 

A montaria passa entre os capins como um 
tronco de árvore, de bubuia, sêco, morto, perdido 

· no remanso. . · 

. . ·Chega .o ruomento .. cnlmi~a11te. Entre o capin
zal. flutua uma cabeça escura, vagarosamente, como 
se ·perscrutasse · em tôrno, ·desconfiada. 

A haste cai sôbre o "manatus" com uma ra
pidez de raio, fulminante. 

Transforma-se tudo num instante. 

. O I?eixe-boi é _cem vezes mais possante que o 
p1rarucu; e em muitas ocasiões a st1a pesca tem si
do_ fatal a muita gente. Há agora ali 11m turbi
lhao espantoso. As águas têm rebojos de corredei-

• 
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ras; espadan·am -em tôrno, revôltas, erguendo espu
mas e detritos; o capim revolve-se abrindo-se em 
touceiras; parece 11m cataclismo. 

No meio dêsse pequeno maremoto, os tripu
lantes da montaria fazem prodígios para salvar a 
embarcação de 11m naufrágio, evitando os choques 
com as galhadas dispers·as nos barrancos, viradas . 
bruscas da canoa. 

Enfim, o peixe-boi, furioso, procura ·o rio lar
go como um gran:de campo ·de ação para a sua '· bra-· · 
vura. Dispara vertiginosamente, preso pela ar
poeira, arrastando a ·canoa que voa sôbre as águas. 

· Às v:ezes, leva três, quatro horas nessa ·corre
ria infernal, saltando, estacando, mudando de ru
mo, prosseguindo na carreira diabólica. 

1Cansa, afinal. 'Um último tremor da arpoei
'ra, e ei-lo adiante da montaria, a estrebuchar, es-
gotado". . 

Vistas as dificuldades que exige uma pesca. 
~ssim, compreender-se-á porque· me sentí grande
mente lisonjeado quando soube que era pirarucú. 
o que ·os índios tinham decidido oferecer-me como 
primeira refeição na maloca, uma espécie de ban- · 
que te de recepção. M·as, não f ôsse a gente ter le
vado sal para a vi1agem, creio que êsse meu entu
siasmo teria arrefecido bastante ao ver os cachuia-· 
nãs engolirem as lascas ·de pei.x.e sem o ·menor con
dimento. 

Depois de terminada a refeição, quase em in
teiro silêncio, fui ao papirí grande e voltei para o 
terreiro m11nido do pacote de objetos para presen
tes que tinha trazido para os meus anfitriões. E 
fui distrib11indo a mancheias anzóis, linha, agulhas, 
vidrinhos de extrato colorido, anéis de metal luzen-
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te ·e até canivetes e faq11inhas. Ao meu redor só 
.se' ouvia gritos de entusiasmo e aprovação, excla
mações de surpresa e de alegria. 

- T11meó iá.ntonel 
- Octchê! 
- Istiê ahsakó t 
Os índios aceitam tudo que lhes dão com sinais 

.de infantil prazer. Às vezes fazem exigências: q~e
rem 1dois três objetos do mesmo gênero, como fezes
·te últün~ a dizer "Istiê ahsako" (quero dois). Aten-' . _, .. 
.do-os com boa vontade, ·embora ·a situaçao exiJa par-
.cimônia, pois que o tuchaua, o chefe, ainda .não che
gou, e a êle devem caber presentes os mais n11me
rosos e valiosos. 

Cessada a 'distribuição, saem a exibir os pre-
.. sentes, olhos brilhantes de excitação. Querem en
fiar os anéis no nariz, que alguns têm perfurado, 
mas não o conseguem porque o anel forma 11m aro 
inteiriço. Destampam os vidrinhos de essência chei
rosa e derra.mam-nos sôbre os cabelos longos e ne
gros, muito lisos. Contemplam os canivetes, em- , 
·baraçados, e preciso mostrar-lhes como se arma a 
lâmina. E palram incessantemente . . 

Parece que 'º sentimento de gratidão está bem 
desenvolvido entre os cachuianãs. Porque, passa
dos os primeiros momentos de entusiasmo egoís
ta natural, lá vinham êles carregando cachos de 
banana, enfeites de penas coloridas, arcos e fle
chas, beijús e outras coisas e mas o~e~ecendo em 
retribuição aos meus presentes. Aceitei tudo com 
demonstrações de agradecimento, embora no fun
do já estivesse decidido a só comer as bananas, oi
·chís e outras frutas dentre os comestíveis deposita
.dos aos meus pés. Os companheiros da .excursão 
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já me tinham preparado para os manjares dos 
índios: a "fatal" carne de macaco coatá, formigas 
saúva fritas em gordura dêsse mesmo macaco e o 
beijú de mandioca, que seria inocente não fôsse 
o modo por que o preparam na maloca. As índias 
mastigam a massa. da mandioca, ·en?hendo ª. bôca, 
para depois depositar os bolos assrm mastigados 
na cuia, onde a socam com os p11nhos, como tarefa 
complementar. . 

Assim se passou parte da manhã. O sol es .. 
tava quase a pino 1e a floresta virgem qu~ n~s cer
cava jazia quieta, debilitada pelo calor. A sombra 
fraca do papirí grande, cercado de Aitêtê e de ou
tros cachuianãs, já se:q.do considerado e tratado 
como amigo da tribu, decidí passar as horas ano
tando termos do idioma cachuianã, ramo da lín
gua caraíba. Êssie vocabulário, creio que o f1ni
~o existente, vai anexo ao fim do volume. 

Divertia extraordinariamente os índios o meu 
método de aprendizagem. Para saber os nomes de 
objetos concretos, ·apontava-os com ar interrog~a
dor e êles os nomeavam, naqueles sons gutura1s. 
Ao ,escrev·er as palavras, utiliz·ava-me, naturalmen
te da ortografia fonética que mais me parecia apro
x~ar-se da pronúncia cachuianã. Havia ma.is di
ficuldade com os substantivos abstratos, mas para 
sanar isso eu contava com o valioso auxílio de meu 
intérprete, o fiel Aitêtê. E, ,depois de anotá-la, eu 
repetia a palavra, para gáudio e alegria dos ín
dios, alegria que se manifestava por 11m bat~r for
te das mãos às coxas bronzeadas e dentes a mos
tra e olhos brilhantes. 

Mais tarde, alguns dias depois, eu já me atre
via a formar frases com a a11xílio das palavras ano-
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tadas, chegando a manter, com esfôrço embora, rá-. 
pidas conversações. O idioma, ou talvez seja me
lhor dizer dialeto, cachuianã não se utiliza de ar
tigos, preposições, etc. E' 11ma coletânea de pa
lavras-símbolos, que formam as frases. Por exem- . 
plo, para dizer "Já é meio-dia, vamos comer", eu 
tinha que unir as palavras "Uh11m" (Já), "Ahsa
ruánê'' (meio-dia), ."Ohcó" (vem, vamos) e "Omi
to" , (comida, comer). 
, Pode ser que me engane ao afirmar , o . que 

acima ficou consignado, porque a minha perma
nência pequena na rnaloca não permitiu um estu
do mais acurado do cachuianã. Entretanto, os ín
dios me entendiam perfeitamente, achava.m graça 
ver 11m branco dirigir-se a êles no seu próprio lin
guajar, e me respondiam prazeirosamente, procu
rando instintivamente ajudar-me a entendê-los. E 
êsse fato serviu para mais ainda cimentar a ami
zade que nos unia. 

Não é atribuição de um repórter, (e eu fôra à 
Amazônia na quali·dade de repórter) proceder a 
aprofundados .estudos,. _Sua·s . observações devem 
ser :repro,duzidas de llffi modo geral superficialmen- · 

. te, ,~orno se s·eus olhos ',fôss~m lentes de uma ' "câ..: 
mera" . foto ou cinematográfica. · Entretanto, nes
te trabalho, suspeitando de que a tribu que conhe
cia ainda não fôra objeto de pesquisas científicas, ' 
resolví recolher o maior número de dados relati
vos à construção física dos cachuianãs e ao meio
a,mbiente em que sua vida decorria. Essa contri
buição de caráter etnográfico e antropológico não 
deve ser, portanto, julg·ada com severidade pe
los técnicos da matéria. Limitei-me a recolher fa
tos. para estudos em tômo da vida material e es-

f 
~. ~... . .. 
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·v i ran do uma tartaruga, par a q u e não f u ja. 
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piritual de 11m povo primitivo. "Não se conside
ram mais os índios como relíq11ias prestes a se ex
tinguirem, mas já se começa a apreciar-lhes a sig
nificação para o futuro" (*). Ei.S a mais forte justi
ficação desta minha ousada tentativa de leigo . 

~sse mesmo Baldus, que acabo de citar, faz 
referência a 11ma tribu que denomina de "Kaxi
nauá" e cujo dialeto inclue no grupo "Pano". A · 
semelhança .dos ;nomes fez-me pensar que Kaxi
nauá e Oachuianã fôs~em 11ma e a mesma tribu, 
embora o dialeto . desta última eu tivesse classifi
cado, baseado em informes de membros da Comis
são Demarcadora de Fronteiras, no grupo Caraí
ba. Entretanto, procedendo a pesquisas, soube 
mais tarde que tal suposição era errada, porq11an
to os kaxina11ás, 11ma tribu pano, habitavam o Alto 
J uruá. Há 11m;i. lenda interessante, recolhida por 
J. Capistrano de Abreu, a respeito. da origem· dos 
kaxinauás. Teria havido 11ma grande chuva, cau
sadora do dilúvio. Só 11m casal conseguira sal
var-se, trepando em altas árvores, o homem num 
pau d 'arco e a mulher n11rn urisurizeiro. Dêstes 
dois descendem os ka;xinauás. 

· O conceito da dilúvio existe entre os cacliuia
nãs também, embora 'eu, devido à ·escass·ez do tem
po e deficiência de :meios de compreensão de suas. 
narrativas, somente lhe pudesse registar r~ros 
fragmentos. Estes oferecem certa semelhança com 
a lenda dos kaxinauás. Assim, a grande enchen
te (o dilúvio) teria sido ocasionada quando fôra 
cortada, imprudentemente, 11rna árvore. Koch
Gruenberg fez referência a essa árvore: "O mito do 

(*) Herbert Baldus, "Ensaios de etnologia brasllelra". 

9-A.R. 
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dilúvio em relação à árvore universal, que dá tô
das as boas frutas, ·encontra-se, com alg11ns traços 
divergentes, também entre as tribus de Guayana, 
que pertencem ao mesmo grupo linguístico". . 

O reduzido grupo de cachuianãs que encon~re1 
na maloca form·a ·a quas·e totalidade de uma tr1bu 
na última fase da extinção. A poligan1ia dêles, 
portan~o, é jus~if~ca~a, ~?b o J?On~o .de vist~ ': ~o 
''crescei ·e multiplicai-vos . O mstmto, sem duvi- . 
da, mov·e-os à perpetuação da raç.a, e ê~es o~~de
cem ao instinto com .resultados muito mais eficien
tes que os que seriam _obtid-0s por uma c.ªI?~anha, 
com essa finalidade, ·entre os brancos civilizados. 
Segundo a etnologia, quando o número de casa
dos de um agregado h11mano é maior que o de s-0l
teir-0s inclusive as crianças, é porque êsse agrega
do te~de a extinguir-se. E eu verifiquei êsse fa
to entre os cachuianãs. 

O fenômeno da reprodução e do nascimento 
entre os cachuianãs forneceu-me as seg11intes ano
tações: 

A mulher cachuianã não se prepara absolu
tamente para o parto, como o fazem as chamadas 
''mulheres civilizada·s''. A "delivrance" ocorre no 
lugar em que ela se. a·char no momento. Muitas 
vezes acontece isso durante excursões de caça e ' 
pesca, excursões de ·dias e mesmo sema~as ·~e du
ração, às quais ela acoll!panha o mar1~0~ Junt~
mente com as outras esposas, com a m1ssao taci
tamente assentada de carregadora dos utensílios 
de caça e pesca e dos resultados de~tas. Nesses. ~a
sos ela se arranja como pode: sozinha ou auxilia
d·a 'pelas outras mulheres, se es~as e~tivere~ pre
sentes. O pai absolutamente nao da atençao ao 

. ' . ' . 
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fato. "E' coisa de mulher; homem não tem nada 
com iss-0" - disse-me Aitêtê, quando estranhei tal 
procedimento. 

. 'Ü cordão 11mbilical é cortado com auxílio de 
11D?a lasca afiada de pau ou de casca de árvore e 
·amarrado com uma liana fina. E no dia seguin
te, e às vezes no mesmo dia, a jovem mãe e seu fi
lho vão se banhar nas águas do rio, e ela recomeça 
a andar ,e executar sua t:aref·a habitual como s.e n·a
da tivesse acontecido. 

·O sentimento do ciúme é bem intenso ·entre os 
cachuianãs homens, não existindo entre as mulhe
res, que compartilham do mesmo marido com a 
mai-0r naturalidade. Os homens respeitam as mu
lheres do outro, sob pena de sangrentas vinganças. 
Contaram-me que antigamente não era assim. O 
contacto com os brancos incutiu-lhes êsse ciúme, 
brancos e mestiços que lhes raptavam as mulheres, 
:µ.ão se contentando em possuí-las. De certa ma
neira, compreende-se também tal violência, levan
do-se em consider~ção a grande falta de mulheres 
entre os caboclos que habitam a Amazônia. Essa 
falta é ilustrada pelo seguinte ·exemplo, que che
gara ao m·eu conhecimento: 

A mulher de um seringueiro que acabara ·de 
falecer rodeava o cadáver do marido, no velóri-0 de 

·que compartilhava a vizinhança, quando chegou 11m 
seu conhecido. 

- Pêsames, dona Fulana - disse o conheci
do, depois de lançar um olhar fugidio ao corpo. , 
E, sem maiores transições, acrescentou: - A s·e-
nhora quer casar comigo~ ~ 

' 

' . 
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- Pois não, seu Fulano - disse a viúva, er-\i 
guendo os olhos lacrimosos. No dia seguinte, de
pois de enterrado o marido, mudou-se para a choça 
do outro. 

E' preciso esclarecer que cóm a palavra "ca
samento" compreende-se nessas paragens a mai::J 
simples 11nião, sem nenh11ma formalidade legal ou 
religiosa. Às vezes aparecem por alí padres am
bulantes ·que, então, re~lizam cerimônias conjun
tas, abençoan.do os lares formados em períodos os. 
mais remotos. 

No momento em que escrevo estas linhas, o 
país está organizando o censo geral de 1940. Gos-

.. ta:ria de saber corno ser.~ possível a rec.olha ·de da
dos demográficos nessas zonas, zonas extensas e 
dificilmente penetráveis, habitadas por gente anal
fabeta e ignorante de sua ascendência. 

Antigamente; os cachuianãs não se importa-
. vam de ver suas mulheres partilharem com homens· 

da tribu ou caboclos e brancos· visitantes .a rêde 
de dormir. Até estimulavam isso, como demonstra
ção de amizade. Depois dos raptos e outros . atos 
de violência foi que mudaram de idéia. 

Soube, que o ato ·sexu'al ·entre êles se caracteri ... 
ia pela falta quase completa de emotividade. A 
mulher é indiferente, insensível as carícias. 

Não notei pre~erência entr.e os pais chachuia
nãs pelo sexo dos filhos. Aparentemente, para êles 
tanto fazia terem varões ou mulheres. P ·arece ·que 
tal cousa não se verifica entre todos os povos pri
mitivos do Brasil e da América. Segundo Félix 
de Azara ("Descripción e Hi~toria ·del Paraguay 

,1 • . , , 

e del Rio de la Plata"), os gua1curns e guanas 
matavam quase tôdas ·as .filhas. O motivo: para-
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que as que . ficavam vivas fôssem mais desejadas 
pelos homens, e, por isso, mais felizes. Em con
sequência da falta de mulh·eres decorrente dessa 
prática, os homens das duas tribus eram forçados 

·a · roubar mulheres de outras tribus. 
Os bororós, que também cultivavam o infanti

cídio, não demonstravam, por sua vez, pref~rê~
cia de sexos. Êsses índios do Mato Grosso JUst1-
f:icav~:i;a ,o s·eu proceder com ·a crença ·de que , o 
parto· que é precedido por maus sonhos da futura 
mãe traz desgraça à tribu. Po::~isso, se a partu
riente sonhava com mortos, feridos, picadas de ser
pente, inundações, etc., a criança era ~acrificada 
logo ao nascer. 

1 
" • , 

Naquele meu primeiro dia de permanência 
na maloca cachuianã limitei-me, pois, a distribuir 
presentes e descansar, aproveitando o descanso pa
ra a aprendizagem do idioma da tribu. A notí
cia da· :minha chegada espalhara-se, parece, ~m , 
bastante rapidez. Não sei até hoje em que cons1s~ 
te o correio da selva; o fato é que não tardaram a 
surgir outros índios, vindos da mata, de todos os 
lados. Entre estes veio 11m moço cachu.ianã cha
ma·do ·Ctirumianá, filho · mais velho do chefe · da 
tribu, que tinha tar.abém 11m :p.o~e ciyilizado: ~ u
ventinô. Cur11mianá pareceu srmpatizar comigo, 
notadamente depois que lhe oferecí também alguns 
presentes vistosos. _Informou · q~e seu ~ai, o· c~e
fe (tonó em cachu1anã) chegaria no dia segum-' ,. 
te, ·pela manhã cedo. 

• 
' 
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Tonó Conori 

E FETIV AMEN'TE, às primeiras horas da ma
nhã seguinte, quando estava sorvendo· a gc).: 
ladas profundas ·O aromático café feito por 

Vitório e mastigava biscou tos ·em substituição ao 
beijú que conseguira recu1sar sem, aparentemente, 
ter ofendido meus hospedeiros, chegou o tonó C·o
nori, chefe da tribu cachuianã. 

Era 11m homem alto, de cêrca de 1,70 mts. e 
corpulento. Tinha os cabelos, que eram lisos e bri
lhantes, cortados, característico que o distinguia 
dos restantes membros da tribu. Sua pele era le-

, vemente bronzeada, um pouco enrugada; calcu
lei-lhe em cêrca de cincoenta anos a ida·de. ·Seus 
dentes 'eram f.alh·os, cariados ,e ·escuros. Raros 
pêlos se eriçavam em seu queíxo e nenhum nas 
faces. U1sava tanga, apenas, como os outros, mas 
não tinha o rosto pintadv. O seu todo se me afi

\ gurava como sendo o de um homem de excelente 
saúde. Muito forte,, os músculos das pernas e bra
ços se retesavam ·ao menor movimento e se salien
tavam, imponentes. 

Cumprimentou-me sobriamente, como convém
a um grande chefe. 

- Mahúa - disse, estendendo a mão direita; 
modo que aprendera com os brancos e caboclos. 

' 

,, 
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Acendí J1m cigarro e of erecí-lhe um também. 
Êle pareceu absorver a f11maça com delícia, so
prando-a pelo nariz. 

- Tamtariri' ( f11mo ~) - perguntei, consul
tando rapidamente o meu vocabulário, e, sem aguar
dar resposta, dei-lhe bom pedaço de fumo em cor
da. - Aproveitei, então, a oportunidade para fa
zer entrega dos presentes que lhe destinara: um 
cachimbo, facã·o, calça ·de brim e miudezas, para 
ête e as espôsas. 

O tonó ·agradeceu majestosamente, e deu or
dens, a seguir, e índios vieram ·depor a meus pés 
"tutcó" (castanhas), "a.rrihá" (beijú de mandioca), 
"th uto kumon" (macaco assado no espêto), etc. 

- Meu nome José Conori - só então êle se 
apresentou formalmente. Falava algumas pala-. 
vras de português, e disse logo, perguntando: 
Tem cachaça~ 

- Vitório, - virei-me - traz um pouco de 
c·achaça. - Vitório saiu correndo e não tardou a 
voltar com uma garrafa de aguar·dente. Oferecí
a ·ao tonó, ·decidido· a não repetir a dose. Não ti
nha nenhum interêsse 1em vê-lo· embriagado. Aliás, 
como s·oube depois, a iribl~ estava, proibida de be
ber alcool. O tonó, mesmo, era o autor da proibi
Ção, de que, muito sabiamente, furtava-se êle pró
prio. Mas era o chefe, ·e o chefe tudo pocle. 

Enquanto Conori bebia e estalava a língua, 
satisfeito, Vitório o olhava com olhares cobiçosos. 
Os -0utros índios não pareciam mostrar-se por de
mais interessados na "tuná ohcóca" (água forte). 

O tonó cachuianã ter-me-ia confundido se eu 
o tivesse encontrado ~m outro lugar que não a ma
loca e não fôsse conhecida a sua identidade e o.ri-

• 
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gem. À ·p~imeira vista, parecia êle mais 11m mes
tiço que índio puro. Não possuía os ossos da face 
tão salientes como os de seus irmãos de raça. Suas 
linhas bizigomáticas aproximavam-se das da g.en- . . 
te de raça branca e os contornos de seu rosto tam
bém eram os dos leucodermos, como o eram os de 
seu nariz, evidentemente da classificação dos lep
to1~rinos. Seg4n.do Roquette-Pinto, os caracteres 
·gerais dos xantodermos 1s,ã~ os seg11intes: "Pele 20 
a 30 de von Luschan; cabelos negros, lissótricos; 
olhos escuros; às vezes, de fenda palp.ebral leve
mente oblíqua; face larga; estatura mediana ou 
pequena; braquicéfalos; leptorrinos ou mesorri-· 
nos." Ês-ses ·eram os caracteres gerais do tonó ca
chuianã; notei apenas ligeiras alterações. No en- · 
tanto, sondando~o, eu &oube que Conori não era em 
·absoluto pertencente ao grupo :Xantodermo (mesti
-ço de índio com branco), mas sim índio puro, sem 
mistura. 

José ·Conori passara vários . dias na mata, ca
. çando. A arma usada f ôra -0 arco e flecha, um ar
co de pau ·escuro, muito resistente, e flecha de 
ponta ·de osso. Eu já tinha visto guatós e boro-, . ' 

rós do Mato Grosso no ·manejo dessa arma, mas 
os · .cachuianãs, creio, superam bastante. a habili
dade dêsses seus irmãos de raça. 

P ·edí ao tonó e a seu filho Curumianá 1darem- , 
me mostras de sua perícia e êles atenderam pron
tamente ao pedido. Fiquei verdadeiramente as
sombr:;ido com o que me foi dado observar. Co
meçaram por atirar flechas ·em direção vertical. 
Esticaram o arco com ·elegância e natur.alida.Q.e, 
aparentemente sem esfôrço, o que n~o é muito fá
cil, conforme depots pude verificar, fazendo ex-
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periência pessoal. A flecha partiu e segundos após 
eu já a perdí completamente de vista. O temí
vel projétil ·enfeitado de penas subiu a 11ma altura 
.incrível. Era 11ma demonstração simples de fôr
ça, mostrando o alcance da flecha. Depois, ati
rando também para o alto, f.aziam o projétil cair de 
ponta exata.mente sôbre o alvo previamente desig
ha·do, a apenas dois, três, cinco metr<>s de distân
cia do atirador, e mesmo sôbre o lugar em que ês
te se encontrava, tendo tido, naturalmente, ·o cui
dado de, antes, afastar-se para não ser atingido. 

A finalidade prática do tiro para o alto - ex- ' 
plicarani-µie - é a , de poder acertar, em caso de 
guerra, no inimigo oculto atrás de barrancos ou 
rochas; ou entãó viajand'.o de ubás, ·deitado no fun
do da embarcação, servindo-se das bordas desta co
mo elmo. · C·onori e Curu.mianá mostraram-me 1de
pois como se atira sôbre alvos à vista, em sentido 
horizontal ou· vertical, e seus tiros foram de 11ma 
perfeição, de um~ precisão absoluta. , Afirmo sin
ceramente que si tivesse de escolher entre servir · 
de alvo para um cachuianã armado de arco e flecha 
ou um branco armado de espingarda optaria por' 
esta última alternativa. 

A-pesar-do tonó e alguns outros cachuianãs já 
saberem lidar, e muito bem; com rifles e outras 
arrp.as de .fogo (conforme mo provaram), só s.e uti
lizam nas caçadas e gue:r;ras (na ocasião, mesmo, · 
ao que fui informado, não muito longe da mal oca 
cachuianã duas tribus se trucl.davam a valer) do 
arco e flecha. Quando em guerra, (fato raro) os 
cachuianãs besuntam a ponta da flecha com o "cu
rare", um veneno de efeito imediatamente mortal; 
cuja composição é ainda desconhecida, a-pesar-de 
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já ter sido muitas vezes submetida a análise em 
l~boratórios q11ímicos de cidades para onde tinha 
sido levado. Ao que parece, é 11ma mistura do su
co de certas ervas e raízes da selva com peçonha 
de cobra. O gentio guarda ciosamente a sua fór
inula, que varia muito·. 

Para a caça, cada membro varão da f a.mília 
c~chuianã costuma ir em separa·do. Todos êles 
'sao, como diss,e, ótimos atiradores de flecha, ca
pazes de acertar no alvo ·a cincoenta ou mais me
tros. .As flechas obedecem. a vários feitios: .há as 
farpadas que servem para a caça de cervos e ma
míf ~ros men?res e peixes; há as compridas, de pon
t~ lisa ·e mais, pesada, destinadas à onça e anta e, 
fmalme~t~, ha outras que, em , vez de pontas, têm 
11ma espec1e de gomo embotado e servem para aba
ter aves. 

_ Q~alquer. época do a~o serve para a caça, e 
nao fosse assrm os cachu1anãs não saberiam on
de buscar o alimento. São êles também ótimos 
prepa;~dores de arma,d~lhas e às vezes pescam com 

. o auxilio de um~ espec1e de cêsto de taquara, que 
~e~gulham na agua, segurando-o por meio ·dum 
cipo pres? .ª uma de suas extr·emidades, cuja ou
tra extremidade pregam a uma árvore marginal 
~ ab~ndonam ao tempo. Os peixes penetram no 

· m~er1or ~dessa armadilha e não podem sair mais, , 
pois a boca do cêsto tem a forma de um funil vol
tado ~ara fora. _ No interior do cêsto depositam 
como isc~ pedaços d·e carne ou frutas ou pedaços · 
de vespeiro, com larvas e ovos. . 

Os cachuianãs também fazem sarabatanas 
umas flechas muito ·fininhas que são sopradas po; 
11m tubo geralmente de taboca, espécie de bam-
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bú mas inteiramente furado. As extremidades 
da~ sarabatanas são untadas de curare e elas cons
tituem uma arma perigosa, de caça e guerra. 

Passara-se, pois, a manhã com demonstrações 
de tiro ao alvo com arco e flecha. Quando o sol 
já 1estava quas·e a pino e meu relógi? marc~':ª. on
ze e meia, sentí fome. Pedro David e V itor10 e 
Chico abriram algumas latas de "corned beef" e 
biscou tos e sentaram ao redor da fogueira. Ma:s 
a refeição ·daquele 1dia estava destinada a ser mais 
variada, pois que o tonó ·Conori tinha conseguido 
fisgar um tracajá, de volta da ·excursão de caça, e 
também havia uma espécie ·de queijo, preparado 
com ovos de tracajá amassados. Ainda foi servi~ 
do piqui~, fruta do tamanho de uma laranja, de 
polpa amarela e casca côr-de-ctnza, a qual tem um 
gôsto adocicado muito agradável. Os índios apro
veitam-lhe o suco, oleoso, para untar os cabelos. 

Depois da refeição, a cuia de vinho de assaí 
correu a roda e todos beberam alguns goles, pas
sando-a adiante. ;Chegou também a minha vez . 

· Uma índia jovem me ofereceu a bebida com um 
sorriso ·que poderi;i s·er considerado irresistível na 
maloca ma:s que numa cidade seria ·careta das me
nos at~aentes. Tive que vencer minha repugnân
cia e beber, ·en·costando a cuia o menos possív,el nos 
lábios. Uma recusa seria considerada ofensa gra
ve; meus companheiros de excursão já me haviam 
prevenido a êsse respeito. Não aceitasse a oferen-

. da, e jamais me daria.m outra espécie qualquer de 
comida ou bebida, nem que estivesse morrendo de 
fome e ·sê de. 

A índia do vinho de assaí não era nem de lon-
ge bonita como a que encontrara dormindo na rê-

• 
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de na n~it~ da minha chegada. Bem mais bai- · 
ta, no ma:xrmo 11m metro e cincoenta tinha o cor-

' po quase d~sengonçado, cabelos negros e longos, 
mas sem brilho (provavelmente falta de higiene). 
~geral,. as cachuianãs são asseadas, mas essa pa
re~1a fugir à regra. Vestia tanga de algodão e 
m1ssangas, e braceletes se lhe penetravam profun
damente nos antebraços e nas pernas. 

, A~ mulhe~e~ cachuianãs t3rm bém se pintam e 
essa pintura varia quanto· ao feitio mas não na côr 
b~sica (encarn~~O 'pl"Oporcionado pelo SUCO do urtJ.
CU). Sob o nariz, cost11mam traçar uma linha ne
gra, que às vezes. vai até os lóbulos das orelhas. 
Essa côr negra é obtida com o aproveitamento de 
tições a pagados. 

Elas não ?le .Pe~am cousa alguma, quando 
na tarefa de distr1bmr presentes. Limitaram-se a 

• 
exammar as cousas que eu trouxera e logo as re-
pu~eram no lug,ar, mostrando aspecto interessado. 
Acharam graça notadamente nos objetos brilhan
t.es, com~ anéis e contas de vidro, que seus senho
res depois lhes ofereceram e elas aceitaram com 
ges~os respeitosos, humildes. Não ao-radeceram 
verbabne?te; creio que .não possuem tê~mo algum 
que exprnna agradecimento. . 

,.. . Baldus informa· que a maiqria das tribus amá
zon1cas e matogrossenses só se pinta quando em 
festa, guerra ou cerimônia fúnebre. ·Os cachuianãs 
são, então, dos poucos que quase permanentemente 
~stã? pintados. Vaidade, talvez. Ou homenagem 
ª. minha presenç~ na maloca. Aliás, não fôsse as
srm e as oport11n1dades para se lambuzarem seriam 
be~ pouca~, pois . que os ?ªc!1~ianãs pouco guer
reiam, e nao realizam cerrmon1as fúnebres. São 
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lJma tribu migrante. Transferem periodicamente 
a moradia. A prova são as malocas aba!1d?nad~s 
que encontrei a caminho. Essas transferenc1as sao 
motivadas, geralmente, pela morte de 11m compo
nente da tribu. Os cachuianãs têm mêdo aos mor
tos . enterram-nos alí mesmo e tratam de mudar
se para o mais longe possível da sepultura. Asse
melha-se êsse seu procedimento ao dos índios Cha
macoco, . do Ohaco, também tribu errante, a qual. 
cost11m,a af a:star-se lo,go depois da m<:>i:.te d~, 11m 
de seus ,membros. A ·morte para êsses selv1colas 
representa o Incompreensív·el, ~ êles têm mêdo do 
Incompreensível. 

· Há outros fenômenos incompreensí'1'eis para 
os cachuianãs, e se defendem dêles com a realização 
de cultos aos demônios e espíritos da mata, que 
frequentemente invocam em casos de enfermidade. 
Tive a oport11nidade de assi~t~r a 11m dê~ses cul~os . 
O tonó chefe supremo .e ·medico ou page da tr1bu, 
tratou 'de curar 11m menino na minha presença. 
Era Jllll gno~? disf orm~, horrendo, que já nasce
ra assim defeituoso. Tinha a cabeça enorme e o 
troneo curto e pernas e braços d,esJ?r?porcio.na-

. d~ment~ longos para ·o eorpo. Parecia sofrer ~e 
ataques epil~pticos, , e , ·era mudo ~ :1bobado.· De 
V1ez em ·quando soltava urr·OS· gutura1s e 1espernea
va no chão. O tempo todo não se afastava do pé 
da rêde de dormir. . 

O ''tratamento" do tonó Conori consistiu n-0 
seguinte: êle mandou preparar 11m mur11murú (ou 
purú), que é cêsto pequeno, alongado e achatado, 
trançado de palha ( 4 x 10 cms.), enchendo-o . de 
formigas tac-tacuís. A tac-tacuí é J1ma fornuga 
grande, vermelha, de ferro ada assaz dolorosa. De-
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P?i~, encost·ou o murumurú assim preparado em 
v~r1as partes do corp~ d~ menino-monstro, prof e
rmd.o palavras !?ara mim mcompreensíveis, que as
sumiam 1a tonalidade de 11m cântico selvao-em au
ID·entando · e diminuindo e tornando a a11~entar e 
a diminuir de vol1Jme. As formigas terríveis de
sesperadas com a prisão, mal sentem o contacto 
morno do corpo h11mano entram a picá-lo, inocu
lando-lhe um veneno bastante ativo. 

. Nesse ínterim, ·OS outros índios, homens e mu
lheres, conservavam-s1e silenciosas. Só a mãe do 
monstrengo, uma índia de meia-idade olhava a ce
na. c?m olho~ fixos e muito abertos e ~horamingava 
b~~~?' .1n1sturando no .choramingar harmonioso 
uivos dissonantes. Quando o tratamento foi dado 
por terminado, o tonó olhou o paciente com olha
res · ~erozes e disse algumas palavras em voz alta. 
A mae, m·al as escutou, prorrompeu em gritos sel
vagen's e . ·encarou o ·chefe, cheia ·de ódio, n1isto d-e 
temo:. D.epois correu ao filho e aper tou-o contra 
os seios nus, alongados e ressecados. 

Olhei interrogativamente para Aitêtê. • 
- Quer matar menino - disse meu o-uia. 
·O tonó C·onori estacionava impassív~l agora 

C?1:l os braAços cruzados sôbre o tór;ax amplo. Di~ 
r~g.i.-~e a ele, consultando antes o meu vocabulá
rio, a procura da palavra "Deus". 

- Pürá proíb·e matar - fal1ei. E · ,disse-lhe 
com gestos conciliatórios, que Deus não permit~ 
que ~e mate. ninguém, e que êle devia esperar que 
a . criança ~1casse boa. O tonó pareceu entender 
mmha explicação e conformar-se com o conselho 
porque moveu submisso a cabeça ·e disse: ' 

- Uhum. 

' 
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Não sei o que aconteceu ao gnomo depois. Mas 
enquanto eu estive na maloca, sua vida foi respei
tada. Os cachuianãs respeitam muito a palavra 
dada. E, concientemente, jamais são capazes de 
mentir. 

O jantar ness·e dia foi composto de carne de 
macaco e carne em conserva, farinha grossa de 
mandioca, beijú, milho assado, bananas, piquiá, oi
ehipocú e vinho de ass·aí. O gnomo também co
meu. Observei-o. Comia com a voracida-de de uma 
fera. E depois, satisfeito, ficou a brincar com 
um chocalho de c11ia maracá. 

Escureceu rapidamente. A transição do dia 
para a 1ioite foi quase instantânea. As índias 1es
tavam. alimentando, ainda, as fogueiras, e, ao mes
mo tempo, acendiam p equenos blocos de resina e 
jutaí. Utilizam essa resina como hábil substituta 
d·a luz artificial. Um blocozinho de cinco oenti
metros quadrados leva mais de. meia-hora queima:Q.
do e espalhando mna claridade amarela bastante 
forte. E' ·a lamparina fornecida pela natureza 
amazônica. ·Os caboclos também dela se utilizam, 
quando não têm meios para comprar um "farol" 
(lamparina de querosene). 

Um maguarí tardio esvo·a~ava sôbre a super
fície do igarapé e, à penumbra, sua linda pl11ma
gem ( côr-de-creme e cauda cinzenta) transforma
ra-se numa só mancha incolor. Estava à procura ·do 
peixe para ·O jantar. Garças, marrecas, papagaios, 
ciganas passavam, rápidas, sôbre ·a maloca, r11mo 
ao repouso noturno. O céu era negro e a atmosf e
ra pesada, índicio de chuva. Um tucano latiu per
to e logo emudeceu, e com êle pareceu ·emudecer a 
selva tôda, à espectativa do ·aguaceiro. 

• 

• 
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Ficámos palestrando 11m pouco ainda, e fo
mos tratar de armar as rêdes e tomar precauções 
contra a chuva. Também me dirigí ao papirí gran
de, depois de negociar com Davino, lJm índio com
prido, meu ca.nivete em troca de três flechas enf ei
tadas de penas ·de arara. 

Foi lJma noite horrível. A chuva varara o 
tecto d9 papirí e penetrara pelo mosquiteiro e me 
ensopara completamente. Tive que deixar a rêde 
e passar várias horas sentado, a tiritar de frio, 
escorrendo água. . Carapanãs, piuns, borrachudos 
comprazia.m-se extraordinariamente com ·o, fato e 
deliciavam-se em submeter-me às mais requinta
das torturas. Macacos guariba urravam sinistros 
(os caboclos dizem que é como êles "rezam") nas 
proximidades, entre a ma.ta escura, castigada por 
bátegas gordas. E, às vezes,. morcegos de asa com
prida e negra recortavam-se na cortina de chuva 
brilhante. Parà cúmulo, os índios, meus vizinhos 
de leito, dormiam como se nada houvesse, entre
gues a 11ma completa imobilidaqe. · 

Afinal, a chuva amainou. 1Choviscou por al-. 
gtU:n t,empo ainda . e . depois parou por· completo-. 
Emolei-rile n11tn cobertor e ·me .estendí, molhado 
~esmo como ·estava., ~ª · rêde; ~não tard~i a t~
bem adormecer. · · 
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O monstrengo passara 11ma noite de inquietu
de sob a . ação do temporal que se abatera 
sôbre a maloca e seus nerv·os excitados pe

la eletricidade da atmosfera não haviam serenado 
na manhã seguinte, manhã de sol 111minoso e céu 
muito límpido. 

- En11snánê ijiuonô ihê iurohiemã (A criança 
está com o mau espírito no corpo) - disse-me Ca
nê, 11m índio esguio de meia-idade, com quem fi
zera camaradagem e o qual contribuíra eficiente
mente para o enriquecimento de meus conhecimen
tos do idioma caehuianã. Dizendo isso, Canê apon
tou para o gnomo horrendo que, estendido no chão, 
escarvava a terra com as 11nhas crescidas e recur
vas, perfeitas· garras. 

O gnomo tinha os olhos esbugalhados e fixos 
como ·se fôs·sem de vidro. À medida que ia arra
nhando a terra, grasnava impressionantemente com 
os lábios grossos, provavelmente inchados à fôr
ça de mordeduras, retorcidos nJ1m ricto apavorante. 

N11m dado momento, enquanto o contempláva
mos, esperneoµ. qual 11m cabrito e rolou sôbre a 
barriga inchada e as pernas curtas e grossas. ~ 
lou aos pés de 11ma rêde de dormir, onde outras 
duas crian~ cach11ianãs brincavam, soltando gru
nhidos e guinchos de arrepiar os cabelos. A mãe 
10-A. R. 
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das duas criança'B, vendo-o a~sim, investiu contra . 
êle com a ferocidade d11ma lôba que amamenta. 
Deu-lhe impiedoso pontapé, que o fez rolar de vol-. 
ta uivando de dôr e de susto, acabando por rece
b~r alguns safanões, aind~,. da própr~a ~e, a cu
jos pés se acomodara, em1tmdo sons mart1culados. 

- Emutmatô (lua cheia) - explicou ,c ·anê, e 
Aitêtê me disse que o menino só ficava nesse es
tado . quando era lua cheia. Durante ·os inter'valos 
limitaya.,ise ·a ·.ser . mudo "e imbecil. Além da "cu- · 

, ra" a que ·eU assistira na véspera, havia sido ten
tado outro meio de ·endireitar o monstrengo. Cu
r11miarÍá o filho d-0 tonó e seu sucessor, portanto 
também 'com o direito de exercer a "medicina" na 
tribu invocara Curupira, o gênio da mata, (OQ.ta
riri); mas sem alcançar, como se podia ver, resul-, . , . 
tados aprec1ave1s. 

Curumianá, que eu abordara para pedir in
formes, encostou o rosto pintado ao meu ouvido 
esquerdo. - Ohtariri ohcó ihcóhmomutpurú euaru
nú ( Curupira vem sempr·e q"q.ando. caem. as .so~
bras da noite) - segredou-me, muito m1ster1oso. · 
E acrescentou com lJm. ·s,orris·o de esfinge: - ,Ohcó 
terencanê, ohcó Ohtarl.ri (Vem trovão, vem o Cu7 
rupira). 

Às vezes ·acontece que o bom gênio da mata 
1 

• está muito afastado da maloca ao qual é chamado. 
Nesses casos só pode comparecer algumas noites ' o t , , depois de emitido o ~ham~do .. cer o~' porem.! que 
jamais falha. Por isso e mmto · querido, e nao se 
faz 11ma festa sem. que Curupira seja convidado. 
O gênio da mata é alegre e contagia com a sua 
alegria os que se divertem. 

1 1 
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1Curumianá seria chefe da tribu cachuianã por 
direito de herança. Por êsse mesmo direito, êle · 
seria o médico-feiticeiro. E já exercia, como se 
vê, boa parte dêsses direitos, cujo uso integral só 
lhe seria atribuído depois da morte do toD:ó, seu 
pai. Há tribus amazônicas entre as quais a esco
lha do chefe e do médico-feiticeiro ou pagé só se 
processa mediante eleição e, recai na pes'soa domem-

, bro mais destacado da tribu, geralmente o que 
mais ,se impõe pel,a fôr~a física aliada ao saber e 
.prudência. Há outras ·entre as quais vigora o sis
tema cachliianã. Ainda outras há que exigem do 
candidato provas práticas de capacidade para o 
exercício do cargo. 

·Circulam muitas lendas sôbre a escolha de 
médicos-feiticeiros de tribus amazônicas. A mito
logia indígena é repleta delas. Citarei, por exem
plo, a lenda dos índios Arowaks, da Guiana Ingle
sa, a qual foi recolhida por Roth. 

Um dia a mulher de Makanauro queria saber 
se êste era realmente um grande feiticeiro e Maka-

. nauro teve ·que ap;resentar pt.ovas .d·e sua capacid~
de.' .A mulher manP:ou7"o buscar água Jf Uin , cêsto. 
lTile tentou em vão, ·e afinal as formigas o ajudá.,.v 
ram, calafetando-lhe o Cêsto. 

Depois, teve de roçar um pedaço do mato. N e 
eomêço não o conseguiu, porque os urubús, de noi 
te, p~antavam de novo as árvores que êle tinha 
cortado durante o dia. Pediu, então, o auxílio das 
saúvas, que fizeram s11mir o tronco, os ramos e a 
folhagem . 

Como terceira prova, a mulher mandou-o fazer 
um banco que, em a.m bos os lados, devia represen-
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tar a cara de sua sogra. Mas Makanauro jamais 
tinha visto as feições dela, porque ela sempre as.es
condera com a mão. Ocultou-se, então, n11ma árvo
re e jogou de lá 11ma escolopendra, bem no colo de
la. Q:uando ela olhou para cima, para ver o que 
era, Makanauro pôde copiar-lhe exatamente as fei-
ções. 

Assim, a mulher ficou contente com Makanau
ro, porque êle lhe sat~sfizera a curiosidade. E mui
tas vezes Makanauro trazia-lhe peixes n11m embru.,,. 
lho pequeno. Quando ela abria o embrulho, saía~ 
dêle peixes tão grandes que enchiam o papirí to-
do. 

Por fim, a mulher ficou com saudade do pai e 
persuadiu o marido de que o devia acompanhar, 
com o filho, ao país dos urubús, acima das nuvens. 
Ali, o homem teve que submeter-se a novas provas .. 
Os urubús tivera.m ciúmes dêle e atentaram-lhe con
tra a vida. Como médico-feiticeiro, êle lhes desco
briu os intentos e regressou à terra, acompanhado 
da mulher e do filho. Pediu socorro a tôdas as 
aves. 10s urubus puseram fogo em tôda a parte 
para queimar o mundo inteiro, mas Makanauro fez 
com que desabass·e a chuva, que apagou o· fogo. Sua 
mulher aborreceu-se com isso e êle a abandonou e " 
foi-se embora. Mais tarde, ela mandou o filho ma
tar o próprio pai. 

Creio, como já disse, que Curumianá, o joven to
nó, não precisou dar provas de sua capacidade de 
médico-feiticeiro. O cargo lhe cabia pelo dire~to de 
herança, tacitamente reconhecido por todos os mem
bros da tribu cachuianã. Quanto a essa convenção 
de govêrno, que ass11mia as formas do· regime de di-

• 
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nastias imp_eran!es, nada sei de positivo. Sua ori
gem, que n1nguem, na maloca, me soube explicar 
perde-se na bruma dos tempos. ' 

Aitêtê, meu fiel amigo e guia veio comunicar . ' que nessa mesma noite haveria dansas na maloca 
em m~a homenagem. A tribu, cujas simpatia~ 
consegui despertar com os pres-entes e a tentativa de 
falar-lhe ·a própria língua, queria dar-me uma de- , 
monstraçã? de reconhecimento e satisfação. As 
dan·sas teriam ·comêço ao ·escurecer e contavam com 
a prese~ça de Ohtariri (Curupira), que já tinha si
do convidado por ·Cur\1mianá. 

. Efetivamente, quando o matagal na linha do 
horizonte teye a co~a mergulhada em sangue pelo 
poe.nte e mais se faziam notar os mosquitos pela f e
roc1da~e, .... o~ índios já estavam prontos para a mag
n.a cerrmoma. Eram simplesmente espantosos, as
srm com o corpo nu e rostos berrantemente pintados 
de vermelho e negro. 

O tonó Conori, ?sten~ando, majestos10, o grande 
cocar de ~enas col?r1das, rnsígnia de chefe, demons
t:ava m1aior sobriedade, contudo, ·em matéria de 
pmtura. Em compensação, ·Curumianá s·eu herdeiro 
., , . d ' ' Ja no ex:ercic10 o cargo de médico-feiticeiro fizera 
questão de deslumbrar. Também trazia um c~car na 
.cabeça, mar a vi_l~ oso diadema trançado de penas de 
.arar~ ·e de ,gaviao, que em cachuianã tem o nome de 
xama,-xa.ma .. pe seus ombros, presos a braceletes 
(puru), pendiam longas penas encarnadas de cuiarí 
(arara ver~elha). Na cintura, trazia êle, envolven ... 
d~-a, J1ma fita larga de casca de pau-gaivota ( cunu
mie;non) e no pescoço um colár de missangas, ( uia
coha). Colados aos braços com breu de árvores, mos-
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trava alvos flocos de penugem de gaivota ( ctá.mo) 
e, nos pulsos, pulseiras de fibra (a.mecná). Nos 
pés, êle tinha urac11mi enr?lado, e . nos cabe~?s, 
amarrados em trança, enfeites coloridos (maht11). 
Nas orelhas, brincos de pena (panatirê). ~' por 
fim, 11ma magnífica tanga de algod~o (roam~). Os 
restantes componentes da tribu, alem da pmtura 
berrante, apenas traziam penas de arara nos ca- . , 
·belos c.o1llo índice de c;lata fe~tiva. · · 

o mar ·de sang:ue : ao ' horizonte cedera lugar' 
agora, a um lago azul-marinh~ de_ to~alidades gra~ 
dualmente mais -escuras em direçao a nossa malo
ca. Nesse lago, ·o disco d~ fogo mergulh~ va len
tamente, e já apenas se lhe via pouco ~ais que a 
metade superior. Sôbre a mata que. circundava 
os dois papirís, a noite estendera o seu lençol ne
gro. Insetos z11niam ·ao redor d~ nossas cabeç~~ 
e os mosquitos formavam verdad~i:as nuvens e Jª 
ali e acolá surgiam, flutuando, p1rilampos de lan
terninhã pálida e pisca-piscante. 

Os quadrículos ardent€s de . resina .de jut~f f o-: 
;ram, em parte, ~.ubs,ti~ajdos"~or lamparmas de . qu~-:
~os·ene, , pre.cavidaménte· .traz1das .'por Pedro David, 
e seus homens para ;á viagem~ A luz ama~ela .das 
Iamparinas espalhava-se em círculos concentr1cos 
cada vez menos al11miador·es ·e fumaça negra saía 
dos tubos de vidro da1S lamparinas, ·subindo ao céu 
tauxiado de ·estrêlas cintilantes. 

As índias acenderam a fogueira do papirí me
nor e também acenderam uma no centro do ter- · 
reho da maloca. Línguas compridas de chama 
lamberam a escuridão, galgando o firmamento, pa
ra logo, sem transição, encolherem-se e se escon-
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derem .sob o feixe de gravetos candentes. Antes 
de começarem os bailados, houve jantar de carne 
de macaco guariba, peixe frito, beijú, milho cozi
do, frutas e café. 

, 

Os cachuianãs possuem atrás da maloca um 
pequeno roçado de milho. Foi produto dêsse ro
çado o milho servido no jantar. Interrogu·ei Ai- .. 
têtê sôbre a origem dêsse plantio. · · /. 1 1, • 

---- Tonó nã,o sabe - disse Aitêtê depois de, 
por sua vez, constiltar o chefe da tribu. - Nin
guém não sabe - ·acrescentou. 

- Mas como é qu~ êles sabem que milho se co
me~ - perguntei. 

Aitêtê não me entendeu. - Hein ~ - fez. 

- Como sabem que milho presta pra comer' 
- repetí. 

O guia debruçou-se para a frente, em direção 
à fogueira, e seu perfil anguloso recortou-se niti
damente da penumbra avermelhada. Falou algu- 1 

mas palavras naquele .seu idioma gutural e o· tonó 
e seu filh9 Cururiri.aná respondiam com 'monossí-
labos. · · .. 

- Diss 'que avô de Oo:riori viu mutum comer 
milho, então também comeu. 

Estava esclarecido o caso. O mutum (ave da. 
família dos galináceos) bicou o milho das espigas 
crescidas em estado silvestre e o índio, surpreen
dendo-o, também resolveu experimentar êsse ali
mento. Baldus encontrou essa mesma história en
tre os Ca'ingang de Palmas. S·oube que os antepas
sados dos Caingang conheceram o milho quando o 
encontraram nas moelas das aves. Só,. não pôde 

' 

. ' 
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saber quem f ôra que lhes ensinara o plantio. Aliás, 
os cachuianãs ta.m bém não me souberam esclare
cer êsse importante detalhe. 

Depois do café, que Vitório sabia preparar 
como ninguém, acendemos cigarros. O tonó me
teu na bôca o cachimbo que eu lhe oferecera e os 
outros índios também fizeram cigarros de "tam
tariri" recebido de presente. Alg11mas índias, no
tadamente as velhas, também f11mavam, acocoradas 

· junto ao fogo do papirí pequeno. · As mulheres 
nunca participavam do grupo de comer dos ho
mens. 

A cerimônia da refeição assume formas as 
mais diversas entre os índios da -Amazônia. E é 
considerada 11ma cerimônia importante, já que os 
alimentos são conseguidos isoladamente pelos va
rões cachuianãs e consumidos coletivamente pela 
.tribu. 

Os grupos de comer solucionaram, talvez innon
cientemente, magno problema social dos agrega
dos autóctones. Vejamos como os observou Bal
dus ·entre os tap,irapés: 

"Estavam êles divididos em sete grupos ·de co
mer (havia na aldeia cento e trinta indivíduos de 
ambos os sexos). Contam que antigamente havia 
maior número de grupos. Os nomes dos grupos 
existentes são: Txankanépéra, Pananivuána, Ma-

. niitivuéra, Kauuanõi, Tãuãupéra, Ã:mpirampé, 
Ã vainki. Quando pedia que me explicassem sua 
significação, diziam sempre somente a palavra tã
táupáuã. ·Seguramente, porém, alguns rlomes dos 
grupos têm relação com nomes de animais e plan
tas, assim Txankanépéra com txankané (jacaré), 

' 

' 
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Ma.niitivuéra com mandiivúnã (espécie de mandio
ca). Talvez isso seja 11m resto de idéi~s totêmi
cas, embora não se manifeste no comportamento dos 
membros do grupo ; por exemplo, os membros do 
grupo Txankanépéra não têm, a respeito do jaca
ré, posição diversa da dos membros dos outros 
grupos. E' verdade que, por ocasião do banquete 
comum, cada 11m é chamado segundo o seu grupo, 
e é também o que êste nome representa.. Assim, 
por exemplo, 11m membro do grupo Txankanépéra 
diz então: "Txé Txankanépéra", o que significa 
tanto ''Chamo-me Txankànépéra" como "Sou Txan
kanépéra'', e diz ao seu companheiro ·de grupo ou 
à ·sua companheira de grupo : ''Ané Txankanépé
ra", "Chamas-te Txankanépéra" ou "E 's Txanka
népéra". . 

Tãtáupáuã designa tanto o banquete comum 
de llm grupo como a instituição dos grup'os de co
mer em geral. Quando perguntei aos tapirapés co
mo se chamavam a si mesmos, em conjunto, recebí 
a resposta: "Ampiáuã" (palavra que significa "va
rão" no tupí do Amazonas) e a declaração de que 
,todos os participantes do tãtáupáuã se chamavam 
assim. Nada pode caracterizar melhor a importân
cia dessa instituição do que esta observação. A 
tribu tupí ainda não explorada que mora ~o sud
oeste de Tampiitáuã, além do rio Tapirapé, sen
do chamada pelos tapirapés de Ãmpaneá, e que se
gundo as indicações ·dêles tem a mesma cultura 
que os tapirapés, é também chamada de Mãé-am
piáuã. Além disso é designada também, co1no tô
das que falam tupí, por txané, o que quer ·dizer 
''nós" (incluindo o apostrofado) ou "nosso". 

• 

• 
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A palavra tãtá é usada não só pelos tapirapés 
com? pelos carajás para a designação das bananas 
cultivadas em geral. Significa também na sua 
como em tôdas as línguas tupí-guaraní '~fogo"· e 
dif . ' ' ere, na pronunciação, da mesma palavra dos ou-
tros representa~tes ~êste grupo linguístico, som·en
te pela nasalaçao, diferença que distingue também 
em geral o tapirapé . . 

1 ' 

, A palavra up.áuã, significa "comido tudo''. . ' 

: . A palavra 'tãtáupáuã pode· significar que o fo-
, go apagou ou que se comeu tudo que estava perto · 

do fogo. · 
Cada indivíduo pertence por tôda a vida ao 

mesmo grupo de ·comer; os filhos pertencem ao 
grupo do pai, as filhas ao grupo da niãe. 

Os grupos de comer não têm importância para 
o casamento; assim, acontece que alguns homens 
pertencem ao mesmo grupo que suas mulheres, e 
outros homens a outro grupo. . 

, · O chefe principal I\amairah<? era Txankané
pera, o segundo chefe V uãtanami era Pananivuána. 
Como eu vi;via junto cóm Kamai;ra:hó e pertencia · 
d~ certa maneira, à· fainília dêle, fiqu·ei sendo tam~ · 

·bem Txa:ikanépéra; e me explicaram que, por is- " 
ª?' tambem os m~us parentes, a-pesar-de ausentes, 
ficaram sendo Txankanépéra. 

. Dentro de seu grupo, todos os membros con-
sideram uns aos outros como irmãos e irmãs. · 
· Mais 11m ponto importante dos grupos de co
mer para a vida social; é que a gente, por ocasião 
do .·banquete comum, es~á sentada junto e sempre 
unida àqueles companheiros de grupo, com os quais, 
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talvez, fora destas ocasiões, nunca mais se reúne. 
Esta jnstituição forma, por conseg11inte, 11m laço 
que, de tempo a tempo, do nascimento à morte, li
ga uns aos outros os habitantes das diferentes ca
sas. 

Em certas épocas, a povoação inteira da al
deia s·e reúne ao mesmo tempo para o tãtáupáuã, 
que não é entã~, na verda·de, banquete realizado 
para · a satisf·ação . ·d~s obrigações il:µpo~tas . pela or~ 
ganização grupál de consumo, e sim um verda:dei- · · , 
ro agape. 

A 3 de julho estava-se no fim do tempo do 
kãuihó, do "kãuí ruim" (literàlmente kãuí gran
de). De tarde, os chefes deram a todos de sua ca
sa kãuí de amendoim, que antes só era mastigado 
pelas mulheres dos chefes e não por outras mulhe
res. Era quente e tão bom que comí a fartar. 

Ao pôr do sol do dia seguinte, grandes potes 
e pratos cpm diferentes víveres foram levados à 
pr?-ça de dansar .e lá colocados em seis grupos. 
Estes grupos . corre~pondiam aos grupos de comer; 
os. Kãuuãnõí, por ca:usa de seu núm·ero diminuto, · · 
tinham-se reunido 1com os Ãvãinki, para. formar 
11m grupo só. 'T·odos que podi&m traziam alguma 
cousa de comer para o seu grupo. Havia bana
nas, amendoim, farinha de amendoim.,· peixes co
zidos, caldo de peixe com farinha de mandioca api
mentada, várias espécies de cará, kãuí de amen
doim, etc. Antes, houve grande distribuição de 
presentes. Cada qual presenteava os que queria 
ou estimava especialmente com uma parte de suas 
preciosidades, contas de pérolas e cousas seme
lhantes. Os ehefes recebiam a maior parte. Um 
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homem tinha recebido três tesouras e não sabia 
senão usá-las como enfeite pendente. 

Depois, os grupos de comer sentaram-se em 
redor dos seus potes. Ao lado dêles estava a cin
za de fogos apagados. Os membros 1de cada gru
po acocorar.aro-se mesclados 11n:s com os outros, ho- -
roens, mulheres e criànças, comendo 1de tudo à von- · 
tade. K·amairahó, o chefe principal, recebeu ·a me
lhor parte, llID pedaço de galinha, e na sua corte
sia h·abitual repartiu-~ comigo, seu irmão. E cha
má.m,o-nos lJm ao outro de Tx1ankanépéra; e Am
pitánya, sua filbinh·a adotiva, que estava sentada 
entre nós dois, gritou-me: "Ané Txankanépéra", e 
cha.m1ei-a com a mesma palavra. E a gente dos 
outros grupos chamou-me ta.mbém de Txankanépé-
ra e cha.mei ·a êles com os nomes de seus grupos. 
Estávamos muito alegres. 

Todos os participantes dêsse ágape estava.m 
sentados tão perto lJm do outro que não ficava dis
tância alg11ma entre os grupos . . 

Dentro 1de um quarto ,de hora tudo estava co
mido. 0 1s potes e pra:tos foram retirados, e a gen
te separou-se. A noite entrou. A praça perten
ceu de novo às máscaras dansantes. Representa
ram as "sombras boas". Tôdas as "sombras ruins" 
tinham tomado kãuihó e tinham desaparecido. O 
mau tempo ·de chuva, com a f om~ e as doenças, o 
''inverno" dos brasileiros do norte, tinha acabado. 
Agora começava o tempo sêco com as suas "som
bras boas": o verão". 

Os cachuianãs, provavelmente devido ao seu 
pequeno n1ímero, dividiam-se em apenas dois gru
pos de comer: o dos homens e o ·das mulheres. Na 
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noite dos bailados, o banquete que precedeu as 
dansas teve lugar, para os homens, no terreiro da . , 
maloca, e, para as mulheres, no pap1n pequeno. 
Em matéria de comida, só havia aquilo que já enu
merei; os cach11ia.nãs não possuíam os mesmos re
cursos que os tapirapés, tribu semiciviliza:da em 
permanente contacto com os brancos e recebendo 
a11xílio do govêmo por intermédio do s ,erviço de 
Proteção aos índios. 

Quando. a lua il11minou o terreiro, empalide
cendo o vermelho das brasas da fogueira, . os índios, 
a 11m sinal do tonó, ergueram-se de sua posição aco,.. 
corada ·ou S'entada, apressando-se para a cerimô· 
nia. Curumianá guiava-os. 

Chamaconô, Cacharrã, Amocô e 11m outro for
mavam a orquestra. Os instrumentos eram "cura
rá hipurê", simples casco de aparema (pequena 
tartaruga), em cuja borda batiam rapidamente 
com a palma da mão, obtendo 11m som cavo; "luê'', 
a flauta de bambú taboca, que às vezes ié composta 
de três, quatro tubos de tamanho crescente, amar
rados uns ·aos outros fortemente com cipó (urú
ra), ,e emite todos os sons, quas·e, da •escala mtisical;. 
e, finalmente, lJm chocalho de cuia maracá. · 

E, na noite misterioS'a da mata, soaram os. 
acordes selváticos dessa orquestra. A música pri
mitiva partia de notas baixas que se elevavam e 
tomavam a baixar, ondulantes, formando 11m con
junto bizarro, de certa maneira dolente. Escoaram
se os primeiros trechos da composição musical, cu
ja origem ninguém me soube explicar na maloca 
e a qual, aliás, não é sempre rigorosamente a mes
ma, e só então os cachuianãs começaram a modular 
o corpo ao ritmo de bailado. 
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Agarraram-se as mãos e voltearam rápid<?S, 
jogando o tronco para frente ·e batendo os pes, 
fortemente, ao compasso cada vez mais veloz. E, 
dansando, cantaram 11m "pot-:pourri" incoerente, 
de que só pude entender, por se repetirem com 
frequência, as seg11intes int~rjeições: , 

- Taihó ! Taihó ! ... ·Ohô ! . ; . Ohô ! . . . Tahi
rá ! ... Cainrí! ... Ohô! , 

fOs requeb~os .eram progressivamente , violen
tos e assumiam as Íormas 'de ,Verdadeira exibição 

; . ' 

acrobática. Os índios saltavam a boa altura e aco ... 
coravam-se sem transição, braços erguidos para o 
céu negro sôbre 'º qual as estrêlas traçavam halos 
prateados, entoando o seu canto inarticulado. Por 
vezes, êsse canto parecia 11m verdadeiro ulular de 
fera; outras vezes, res11mia-se a uma série de quei
xumes e gemidos dolorosos. Mas nunca lhe fal
tava o conjunto harmonioso. 

Não tardou, e a violência dos movimentos dei
xou visivelmente cansados os dansarinos. O suor 
lhes ,descia em fios ·da testa larga, passando pe- · 
las faces salientes e 1escorr1endo co~po abaixo, até os 
pés largo~ e ~chatado's. As linhas ar tísticas . d'a 
pintura de uru~ú. ,com "óleo ,.de piquiá foram se 
transformando em maµchas <lisf ormes que lhes to
mavam o rosto e ·o peito saliente ,e arfante . ·e al
guns perderam os enfeites de pena de arara. 

Os cachuianãs descansaram, então, 11m pouco, 
,deixando-se cair, esgotados, ao chão. As mulhe
~es, que jamais tomam parte nos bailados, trou
xeram-lhes frutas e polpa de caiç11ma(*) e, silen-

(•) Macachêra reduzida a massa, cozida e fermentada du
rante 5 a 6 dias num pote de barro . 
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ciosamente como chegara,m e executaram a tare
fa retiraram-se ao papirí pequeno, onde, acoco
radas ao pé do fogo, olhavam para a frente, olhos . " . e corpo unoveIS. 

- Tuná ohcóca ~ - o chefe me perguntou, 
dentes à mostra e peito ondulante, e eu mandei 
Vitório 8ervir-lh~s um pouco de cachaça. Desde 
que não os deixasse abusar, não havia perigo. . E 
recusar o pedido seria lima falta de cortesia. 'i . 

1 ' 

'Minutos depois, começou o segundo número, 
11ma dansa guerreira: o passo da lança. Postan- ~ 
do-se ,em fila de 11m, ,os índios enf iaram lanças com
pridas debaixo do braço, usadas para fisga.r .Peixe 
principalmente, mas que, em c~mbates, serviria pa
ra as lutas corpo-a-corpo. Eriçaram o busto e as 
pernas se lhes retesaram e rodeara.m, a passadas 
lentas mas rítmicas, a fogueira do centro do t~r
reiro. Cantavam à medida que passeavam assrm 
em roda e aos poucos o seu canto ia a11mentando 
de tonalidade . e assumia as proporções de urros " 
ferozes. 1Seus olhos se esbugalhavam e as lanças 
eram empunhadas para a frente com violênçia e 
logo recolhidas p~~a torp.arem a ser emp1~nhadas~. 
A lança do que ia' à trás passava por vezes tão per- · 
to da cintura do que ia à frente que eu ficava so
bressaltado, ,esperando ouvir um grito de dôr e 
ver o í11dio baquear ferido. 

- Ihê turutá 1. . . Hê turutá ! . . . Turutááá ! ... 
- berravam. fora de si. 

E dansaram mais e mais, uivando, roncando, -
guinchando, e batiam com as mãos abertas nas ná
degas nuas, até que, contaminado pelo seu entu- · 

i 
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siasmo, Vitório, que, às escondidas, tinha embor-
·cado 11m bocado de cachaça, também se levantou, 
dando 11m berro, querendo acompanhá-los. Foi 
11m custo fazer com que se tornasse a sentar ao 
seu lugar. 

E assim foi ficando tarde e os índios, extenua
dos, s11ando como chuva tropical, deram por ter
minada a festa e se recolheram às rêdes de dor
mir. Segui-lhes o exemplo, juntam-ente com meus 
companheiros de viagem, e pouco depois só as bra
sas da fogueira ficaram no terreiro, fumegando 
em via de extin~ão, cobertas pelo manto pratea
do da lua . 
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r ·:rn e~ to \ ' inh aes e seu guia e i n t é rpre te , o f11cli o ~.\it êtê . 
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Caçando onça a flecha 

OS dias se sucediam e a vida decorria telati
vamente monótona na· maloca cachuianã .. 
Acordávamos às madrugadas frias com o 

canto do socó-boi, quando ainda as estrêlas bri· 
lhavam pálidal e lágrimas de orvalho tremula
vam na folhagem do anel de niata que nos cercavi,. 
E nos deitávamos pouco depois do surgir da ltiA 
amarela, q11ando o assédio dos carapanãs se tôr
nava o menos suportável e por entre as lianas SPr
peantes começava a encarniçada luta pela vida 
dos animais da selva. 

"Flor "do Mar'' e ",Santa Maria", as dua!I ca
noas que nos. th>11~ram à excursão, fre·quentes ve
zes foram deSà~· do tronco de beira-igà~àpé, 
e, ·sôltas à eorre~, :nos levavam a pescarias. plá· 
cidas, cujos resUitáidos serviam para melhorar o 
rancho de "corned-beef'', biscoutos, eanie de coá
tá ou guariba. 

Oerta manhã, 11ma manhã maravilhosa em que 
a natureza amazônica parecia querer exibir todos 
• atrativos, nossas embarcações deslizavam pelo 
~ Cachorro, navegando rente à margem, de qtté 
ag11iam-se para o céu ou debruçavam-se s6bre a 
água esbeltas palmeiras de patauá ~ piririma; co
paibeiras preciosas e· mil espécies outras da florà 
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tropical. Estávamos realizando uma das ~abituais 
excursões de pesca. N11ma das canoas 1a Pedro 
David com seus homens; noutra ia eu, acompa-
nhado de Aitêtê e de Cur11mianá. Estava em trà
jes paradisíacos, vestido ap·enas de tan~a cac~uianã, 
em tributo ao calor, que aumentavam a medida que 
o sol avançava na sua trajetória, ·e em homenagem 
aos meus , pouco exigehtes anfi~riões. 

, O 'céu era de JJm azul-claro intenso, de um azul .' 
tão azul que :até parecia bran~o. Um branco. ,espu
mante com fibrosidades douradas traçadas ·pelos 
raios solares ardentes. E pesa·do silêncio se havia 
abatido sôbre o igarapé-assú e 'Suas margens verdes; 
e êsse silêncio nem parecia perturbado pela voze
ria dos tucanos alvi-negros e dos araçarís encar
nados . e corocas e sururinas e garças, marrecos, . 
pagagaios, araras, de que a bacia do Trombetas é 
lJm repositório abundante e variegado. 

Nossos remos de pá redonda mal beijavam as 
orlas dos banzeiros suaves. Estávamos todos mer
gulhados em sonhador mutismo, .en~uanto a cor-

, , . renteza s·e encarregava. de conduzir-nos para onde 
'!'• • b bl , :"1r, .;, ; , , ; · :,·~ . '" bem entendesse. ·uma ar1ram a, · e o . .passaro 

1 
,. : , • 

1 ~ azul, mergulhou sôbre · a ''Santa Maria" e fez-me 
erguer os olhos sôbre a paisagem e verificar . que 
as águas cor.riam agora, pouco perceptível mas 
seguramente, com maior velocidade. 

- Cachoeira Gato Preto perto disse Ai-
têtê, €m resposta a pergunta que não cheguei a 
formular. 

Um irapurú assobiou feito gente. Cur11mia
ná, que estava mascando tamtariri, cuspiu fora o 
f11mo negro e emitiu 'agudo silvo. 

' 
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Encarei-o surpreendido, e o futuro tonó re
petiu o silvo, ao mesmo tempo olhando vivamen
te ao redor e parecendo estar à escuta de algu
ma resposta. 

- Pra que isso, Aitêtê ~ 
1 

Meu guia respondeu s·em levantar a cabeça, 
atarefado como estava com o feixe de flechas que 
jazia aos seus pés. Embora tivéssemos saído para 
pescar, não nos .e,squecemos ·do arco e flecha, Mi
nha carabina també:r;n ali estava, carregada. · -
Chamando anta - falou, · e seus dedos compridos 
e nervosos conseguiram afrouxar o nó do a.marra
do ·de flechas. - A gente assobia assim ·e anta 
responde - prosseguiu o índio. - Despois é che
gar bem pertinho, que o bicho não foge. - Deu 
11ma cusparada, debruçando-se sôbre a água trans
parente, através a borda da canoa. Inteiriçou o 
busto e falou como que advertindo, em tom profes
soral. - Mas tem que ter cuidado que pro bicho 
não sentir cheiro de homem. Tem que chegar con-

J 

tra o vento, sabe' - Olhou-me interrogativamen
te. :-- '!!?is· é. , E~tão,. d~spois que a . gente tá pe~~ 
to, e f acil .matar. · , : · . . . · , . , . . , 

' ' . 
·Satisfeito com a própria explicação, voltou à 

·ocupação anterior, desfazendo o amarrado de fle
chas. e arr11mando estas cuidadosa, amorosamente. 
Havia quanto tempo, Aitêtê, que vivia entre os 
caboclos castanheiros e balateiros, não caçava com 
a arma primitiva que primeiro conhecera r Em seus 
olhos pardos, amendoados, lu.zia saudade. 

Cur11mianá cessou de silvar. Anta alg11ma 
respondera ao seu chamado. A essa hora do dia 
fugindo ao calor, estava, de certo, o possante ma~ 

• . ' 
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míf ero, refestelado, afocinhado, nalgum charc() 
marginal, no seio d11m igapó sossegado. E, lado 
a lado, quase 11nidas, as duas canoas rústicas na
vegavam ao sabor da correnteza, tendo por tripu
lantes representantes dos dois tipos antropológicos 
básicos .da vasta Amazônia e 11m curioso, inquieto 
jornalista branco, exemplar requintado das mais 
requintadas civilizações, apatetado, esmagado pe
la magnitude do espetáculo forte de uma natureza 
sem artifícios, que sabia tanto ser bela e mansa 
como apavorante e impiedosa nas suas mahif esta
cões. 

Foi q11ando, em dado momento, um sulco bran
co, que estava sendo traçado a talvez cincoenta me
tros à proa das canoas, fez ficar alerta as duas 
tripulações. O sulco descrevia 11ma trajetória reta 
e estava sendo produzido por 11m animal a nado, 
que, procedente da µiargem direita, procurava al
cançar a margem esquerda do rio. 

- Sussuarana - murmurou Aitêtê baixinho, 
apontando para -0 animal de que só a cabeça apare
cia fora da água e que meus olhos inexperientes 
teriam sido incapazes de identificar. 

A onça v·ermelha na·dava · com muita ligeirez·a. 
Como que obedecendo a uma conve:p.ção tácita, os 
remadores se movimentaram e os remos caíam à , 

água com intervalos rápidos. Precisávamos alcan-
çá-la antes que a-tingiss·e a outra margem. A sus
suarana é a mais atrevida das feras que habitam 
as florestas do Brasil. E' talvez a única que ata
ca o homem sem ser provocada. Muito capaz de se
gui-lo pacientemente, esperando o momento azado 
para saltar-lhe sôbre os ombros e rasgar-lhe as car
nes com as garras temíveis. 

, 
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, ~eguei na . cara:bina, esperando chegar mais 
proxrmo. Queria atirar na certeza de acertar. E 
i~so não era fácil, considerando-se que a · canoa os
c1la va fortemente com o movimento dos remadores 
e que o alv? també~ era móvel. Mas a onça nada
va com muita velocidade e logo vi qu·e não a pode
ría1:1os al~ançar 1na~s dentro da água. Apontei, 
entao, e fiz fogo. Fiz f o·go repetidas v,ezes. E 0·8 
índios também deixaram ·os remos e esticaram 0 
arco, ·e flech·a ·atrás ·de flecha cortou 'º ar límpid~ 
na diveção da fera. ' 

Não sabia, ·então, se tínhamos acertado ·ou n·ão 
porque a onça, tendo conseguido alcançar a mar~ 
gem, galgou o barranco e desapareceu num salto 
por e~tre. a mata. espêssa. M·as não era possível 
que nao t~vesse sido ferida. Assim pensámos to
dos e, efetivamente, havia manchas côr-de-rosa na
dando no rio, manchas que estavam sendo desf ei
tas pela correnteza quando chegámos ao ponto 
em que o animal sumira. 

- E~a levou bala ou flecha - disse ·eu, e os' ou
tros menearam a cabeça em sinal de aquiescência. 
- Acho que a ·gente 1deve saltar € ir .atrá·s - · 
acrescentei. E o alvitre foi aceito. As duas ca
noas af ocinharatn o barranco e foram amarradas 
ao tronco de uma palmeira marajá. , 

Não hav~a, aparentemente, entre aquel€ em.a.;
ranhado de 11anas e de troncos retorcidos e galhos 
~sp~endentes de .roupagem verde, esteira alguma 
mdicado;a do rumo tomado pela onça. Mais urna 
vez, porem, os olhos práticos dos índios descobri
ram indícios, que começaram a seguir .sem hesita
ção. Andámos, assim, por muito tempo, cortan-
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, do cipós a facão, afastando galhos com. m~os e pé~, 
esquivando-nos prudentemente de tachize1ros peri
gosos e parando de quando em quando para q~e 
os índios pudessem encontrar o rastro, que, mais 
frequentemente, caracterizava·se por gotas de ,san
gue sôbre o tapête de fôlhas caídas. 

Avançámos em fila de ganso floresta virg.em 
, , a dentro, e sob o ruído de nossas passadas silen-

•I · · ciava 'a mata. )·Os .pás-saros coloridos, as aves cu .. . ' 
riosas7 as laga1tas de língua 'de forquilha e· ·esca
mas côr-de-aço, as serpentes ziguezagueantes, os 
macacos guinchantes, todos, todo o ser vivo da 

1 

mata misteriosa silenciava à nossa aproximaçãq. 
O suor se formava em grossas e pegajosas báte
gas em nossas frontes e escor-ria-nos l"osto e pesco
ço abaixo, e os mosquitos nos picava.m, sádicos, e 
insetos medonhos volteavam ao redor de nossas ca-
beças como que aguardando o instante propício 
para lhes inocular sei lá que peçonha terrível. 

.Através ·de estreita fenda do t ecto de copas 1 

abraçadas vi que o sol estava a pin.o quando. ·Ou.ru
mianá, que ia à frente, estacou, erguendo.'· o. braço 
para 'º céu; ·em ··si9al :ae atenção. · E Aitêtê, que esta"'.° 
va logo atrás ·de Curumianá, também estacou incon

. tinenti, e todos nós, 11m atrás. ·do outro, parámos e· 
ficámos à espera, de respiração suspensa, armas em
p11nhadas. 

No silêncio absoluto que se· fez, ergueram-se,. 
nítidos e estranhos, sons fracos que se assemelha
vam a miados de gato, que era.m miados mesmo, 
mas que talvez não fôssem, porque logo,. sem tran- · 
sição, metamorf oseavam..ise em rosnadelas que, se 
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fracas, não eram por isso menos ·assustadoras. E en
~o vi como Cur11mianá se abaixava e p11nha-se de 
Joelhos. E seu exemplo foi seguido por Aitêtê e 
por Pedro David ~ Chico e Vitório e eu. Ajoe
lhados mesmo, f<>mo-nos aproximando do ponto 
em que se enco~trava o jovem tonó, que agora não 
mais estava calado, nem imp11nha silêncio, mas s€ 
divertia. ex~raordinari~mente, rindo alto, (vi-o rir 
pela prrm·e1ra vez, e isso provou .que os cachuia
nãs não eram bastanté primitivos para não sa-
berem rir). · Batendo c.om as mãos nas coxas e no 
ventre, Cur11mianâ · cacarejava n11ma alegria in
contida e então todos 11ós rimos sem sabermos por
qu·e estávamos rindo. Não tardámos a saber. Cu
rnmianá estava debruçado sôbre 11ma toca, diria me
lhor ninho, tão confortavelmente estava instala-
do no ôco de lima árvore, ao pé . do tr9nco, forra-
do de folhagem e de ossos semiroídos e penas de 
aves e algumas postas de carne. A toca tresanda-
v~ 11m ch~ir·o naus•eabundo, e o cheiro da podri
dao parecia flutuar em círculo com a intenção de 
servir de guarda ao seu habitante : um filho te de 
onça. 

' ' 1 

'Era ll:m f ilhote de ·onça, de t enra id.ade. Po.dia ~ ·. 
. ter, quando muito quarenta centímetros da cabe·ça ,. 
à cauda. Tinha o .pêlo rajado nas pernas diantei- : .. ~ 
ras e traseiras e pontilh.ado nas costelas e man
chado no dorso. S·eus olhos, muito grandes e mui-
to abertos, brilhavam amarelados, e o animalzinho 
tinha o focinho, em .que longos fios de bigode tre
mulavam, ·entreaberto, ·e a língua, muito ve1--melha, 
encaracolada. Miava e rosnava sem cessar e ao 
menor movimento que lhe parecia suspeito esten-
dia a patinha dianteira, larga e relativamente pe-
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sada, e encolhia-a logo em seguida, deixando à 
mostra garras afiadas de 11m centímetro ou mais 
d~ comprimento. E então arreganhava o focinho 
e em suas gengivas apareciam dentes agudos mui
to pequei:ios e muito brancos. 

,Sempre rindo, Curumianá meteu o braço na 
toca, agarrou a oncinha pelo pescoço e suspendeu
ª e deixou-a pender, segura pela pele .. O animal
zinho debatia-se furiosamente e seus miados e ros-

. nidos ~ornaram tuna tonalidade bastante f.orte pa
ra causar certa sensação de inquietude. Eu sentí , 
essa inquietude, e agora ·já sei que ela não era cau
sada pelos protestos da oncinha mas sim pelos avi
sos prudentes ·de uma sensação que poderíamos cha
mar, como muitos querem, de sexto sentido. Por
que, como que lim eco a êsses protestos, um br~
mido selvagem fez. estremecér a mata. 

Sem largar a oncinha, Curumianá deixou de 
rir e fez-nos um sinal de silêncio. Repetiu-se o 
bramido, e dessa vez parecia soar a poucos passos, 
·apenas, do lugar em que estávamos, rígidos, pron
tos para a ação. ·Silenciávamos e só se ouviam 
o protesto da oncinha, ain4a segura por Curumia-· 
ná, e os bramidos da onça grande, os quais, ago
ra, tinham degener~do em roncos resfolegantes. E 
então ela surgiu. 

Apareceu à margem de uma inoita baixa ·e es
pêssa, de que sobressaí:am árvors de tronco fino, 
e palavra que sentí vontade de rir. Não! Um riso 
nervoso, não! ·Nem pensem nisso. Tive vontade 
de rir porque, em vez de lima onça de verdade, 
igual às que conhecí em Mato Grosso com a expe
dição Roosevelt-Sacha Siemel, vi foi um bicho 
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que só poderia ser chamado de gato-do-mato. Era, 
na verdade, um pouco maior que a jaguatirica, o 
gato-do-mato matog1~ossense, e a cólera o pareceu 
tornar mais assustador, mas era sempre um gato
do-mato. 

- Maracajá - murmurou Aitêtê ao meu lado. 
No mesmo segundo, como que percebendo que 

tinha sido identificada e que estava sendo despre
zada, a onça maracajá soltou um urro fortíssimo, 
encolheu o corpo, descansando-o sôbre as patas tra
seiras, e lançou-o imediatamente para a frente, com 
o impulso dum aríete. 

Não cheg·ou, porérp, a completar o salto. Mal 
alçou o peito de pêlos amarelados, uma descarga 
feroz atingiu-a em cheio. A carabina troou e os 
arcos zuniram. A maracaj á estremeceu violenta
mente e tombou para a frente. Seu corpo foi, por 
alguns instantes, sacudido por espasmos fortes, e 
da bôca lhe jorrou o sangue com abundância. Lo
go, imobilizou-se. Examinei-a. Tinha um furo de 
bala no p,escoço e duas flechas, com as hastes que
bradas pelo pês·o do corpo na queda, emergiam-lha 
.do corpo, quas1e .concentradas ~o redor ,do feri-
mento causado pela arma de fogo. Os índios 'e o~ 
caboclos limitaram-se a lançar-lhe um olhar inÇli
ferente, enquanto Vitório saGava da faca par&. 
coureá-la. 

- O macho pode andar perto - disse Pedro 
David. - E' bom a gente se cuidar. 

O filhote, sempre seguro por Cur11mianá, man
tinha-se agora muito quietinho, assustado. Era 
como se tivesse compreendido o ocorrido. Sentan
do-me ao chão, disposto a esperar que Vitório ter-
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minasse seu trabalho, tomei o bichjnho das mãos 
do moço índio e entrei a afagá-lo com carinho. A 
oncinha recomeçou a rosnar e procurou arranhar
me, para não tardar a sujeitar-se com docilidade 
aos afagos. E então, surpreso, ouvi-a roncar de
liciada, e via-a esfregar-se contra mim, procurar 
o contacto de minhas mãos, com a mesma f amilia
ridade e confiança d11m honesto gato doméstico. 
Encorajado. por essas demonstrações de amizade, 
enfiei-lhe' o indicadpr na bôca, mesmo p·or e~tre 
os dentinhos afiados, e ela, em yez de mordê-lo, 
premia 'o dedo com a língua áspera como que que
rendó sorver dêle 11m leite inexistente. Suspendí 
o dedo e a oncinha se agarrou com as p atinhas 
dianteiras às minhas mãos e ficou de pé, abraçada 
ao meu pulso, chupando, sôfrega, a têta imaginária. 

Pouco depois a maracajá estava destittúda do 
belo couro rajado, que foi enrolado e levado à ma
loca como troféu. Cur11mianá, vendo que me afei
çoara ao bichinho, ofereceu-mo, e eu o aceitei sa
tisfeito. A oncinha esteve aos meus cuidados du
rante todos aqueles n1nnerosos dias ,passados entre 
os cachuianãs, J;"egressou comigo. ao acampamento 
da . Comissão· .e, mésmo, 'até ; o Rio de J aneirol ()Tl"7 

·. de, tendo crescido muit(), bem alimentada a leite de 
vaca e carne crua, começou , a mostrar-se exigente 
a ponto de constituir p·erig-0, ·ou pelo menos mo
tivo de receio, .às pessoas que comigo conviviam. · · 
Por isso, oferecí-a, em nome de meu jornal, ao 
Jardim Zoológico, onde, alguns mezes depois, mor
reu. Matara-a a nostalgia da selva, que ela mal 
conhecera. 

Com o couro da maracajá enrolado, o filho
te seguro por Curumianá e sem sinal do macho, 
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pusemo-nos a caminhar, seg11indo a trilha que per
corremos de volta à margem do ri?, para toma~
mos às c~noas. Desistimos de · contmuar a segmr 
0 rastro da sussuarana. Já estava ficando tarde 
e nossos esforços tinham sido compensados co~ o 
encontro da maracajá e seu filhote, belos trofeus 
de caça. 

O regresso se processou muito aleg!~' r~d-0so. . 
Não mais tínhamos· a preocupação do silencio. Sob 
nossos pés, os galhos secos. partiam-se barulhentos, 

· espantando lagart~as, serpentes e pequenos r~e
dores. Na ramaria retorcida e envolta em esl?es
sa folhagem papagaios palravam, tucanos lat1aID; 
e macacos brincavam, e todos êles cala_yam-se e se 
imobilizavam à nossa passagem, ou entao tratavam 
de fugir desordenadamente. · 

Quando o matagal já se mostrou mais r~o e 
por entre os galhos e cipós retorci~os aparecia o 

, espêlho do rio, Aitêtê, 'que agora ia à frente ~ 
·caravana deu 11m salto de lado e algo, a seus pes, :,. 
movia-se' preguiçosamente ·e saía rastejando por 
entre a baixa vegetação da margem. . . ... . · , 

' ' 

• 

- J a·caré, ~ ·explicou Ai tê tê. · . ' . . . 'i li' .• , • 

X(' Era 1Jm caimão ~·de bom tamanho; p.~deria, ter ' ·~ ,t ' :: ', 
talvez 11ns dois In;etros' .de comprimento. Estava. · 
sozinho, aparentemente, e isso.me .surp:eendeu, por
que em Mato Grosso me hab1tue1 a ve-lo, ~os ba~-
dos. Quem o encontra assim, lerdo, apat1co, nao 
lhe poderá crer na agilid~de tão dec~tada. No 
entanto, o jacaré, nessa atitude de sossego e sono-
lência, pode estar vigilante, mo~tando . g~arda ao 
ninho de galhos secos assentado a proxrm1dade da 
água. Nesse ninho, existe 11ma postura de tal vez 
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uma dúzia de ovos, que, chocados pelo sol, irão Jlfll~
petuar-lhe a espécie. E o jacaré sabe que, se não 
tomar cuidado, não faltarão a.nimais que lhe '}U~i
ram devorar os ovos. Porisso, nesse período de 
incubação, é de 11ma fúria agressiva incrível. Ai 
de quem estiver ao alcance de sua cauda cortante 
ou das· presas enormes. 

Quando se partem os ovos e os filhos, esper
tos, saem rastej·ando ma ta afora, à procura da água, 
·O jacaré torna-se muito menos perigoso, a ponto 
de permitir, sem resistênci~, que o caboclo o ata
que e o mate a simples golpes de remo; ou que o 
lace. como faz na ilha ,de M·arajó. 

Aurélio Pinheiro (*) refere--se a uma curiosa 
maneira de como a vingança do caboclo se exerce 
sôbre o jacaré feroz que lhe devora um cão amigo: 

"Não lhe basta ao saturado rancor a morte 
simples, rápida, estúpida, do saúrio malvado que 
estraçalhou nas potentes mandíbulas o seu querido 
companheiro de jor:nada e de caça. A bala do ri
fle, o arpão, o veneno infalível, não lhe dariam a 
volúpia de ver· os sofrimentos do monstro que co-
metera tão grande cripi~. , 

E um dia toma o terçado, vai ao aningal mais 
próximo,. corta um grosso toro da aninga, alis~-o, 
prepara-o pensativo e risonho, envolve-o em intes
tinos frescos de peixe, atira-o à água, deixa-o a 
boiar alí perto, no pôrto. 

Tôda a família - a mulher, ·os curumís, as 
cunhantãs - vai ver o sensacional espetáculo: a 
astúcia do homem contra a brutalidade da fera. 

(•) "A margem do Amazonas". • 
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O toro da aninga flutua e lança nos ares o 
cheiro acre das vísceras que o envolvem. 

O jacaré vem à superfície, exibe a horrenda 
cabeça, desliza na água mansa, observa tudo em 
tôrno na habitual espectativa de comensal sem
pre tolerado. 

De repente, vê' o toro boiando à-to·a, sente o 
cheiro penetrante do peixe, tem um estremecimen-

. to rápido por todo o corpo, brande a cauda enor
me, precipita~se impetuosamente, doidamente, sô
bre o manjar magnífico, as maxilas escancaradas,. 
os olhos acesos de gula. 

Na aninga mole, viscosa, corticenta, cravam
s·e quas·e com dese&pêr-0 os seus terrí~e:i:s dentes 
ponteagudos. 

Cravam-se! Espetam-se violentamente no to
ro t E lá ficam, ferrados, ligados, presos no lenh°' 
mole, pegajoso, da vingadora "Montrichardia ar
borecens''. 

O monstro, ao princípio, fica atônito com aque-· 
la massa fixa na bocarra. Mas logo depois se en~ 
furece, procura livrar-se do tronco pe~adi~o, atra
vessado, varado, preso nos poderosos ca~mo~ que-
trituram os próprios ossos dos outros anrma1s. 

·O seu desespêro se vai tornando cada vez mais, 
trágico, mais sombrio, mais tôrvo. Debate-se, ~e.,; 
volve tôda a água em rabanadas assustadoras, m
veste loucamente para a margem, solta gemidos 
alarmantes, rugidos que abalam a terra, uivos pa_,_ . 
vorosos, n11m largo, desordenado clamor. 

Mas é inútil todo êsse frenético arrebatamen
to, todo êsse esf ôrço encarniçado. A aninga nã<> 
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se esfacela, não se desfaz, não se deixa triturar; 
tem a resistência invencível de lima esfera de bor
racha. 

E após dois ou três dias de indizível suplício 
- exhausto, esfaimado, enlameado, grotesco - o 
jacaré vem morrer junto ao barranco, entre as ca
naranas, sob o riso vitorioso do caboclo". 

Aitêtê achou graça quando eu, levado pela fe
brê da c&ça, apontei o rifle, disposto a atirar no· 
ja~aré . que escorregava do barranco para a água. 
Surpreendí-llie <> sorriso e baixei a arma, algo en
vergonhado da afoiteza infantil. 

Estávamos todos sentindo fome e assim, à · 
margem do rio, fizemos fogo para preparar a comi
da que tínhamos trazido. Fôra útil a precaução. A 
pescaria, que originaria.mente constituíra a finali
dade da nossa excursão, podia não dar resultados, 
como de fato não deu, desviada que fôra para a ca
ça à onça. 

Sentados ao redor do fogo, enquanto esperá-
va:mos que f erves&e a água do café e f ôssem abertas. . 
as l~tas . de conserva, permaneceµros. palestr~ndo, 11'\ , ~, • ~ · ~; 
'bem humorados. A tarde já estava avançada, e, o ., .. , " " 
céu, bast;:tnte nublado, neutralizava o calor dos ra
ios solares avermelhados. As águas do rio já não 
mais eram transparentes; tinham lima côr azul-cm· 
zenta muito compacta, e as garças em vôo projeta
vam <Bôbre ·a sua superfície sombras muito páli
das. 

A floresta silenciava sob o pêso da atmosfe
ra de pre-chuva e o palrar das aves era lento, can
sado. A terra barrenta de beira-rio possuía uma 
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coloração escura de chocolate e a vegetação osten
tava lJm verde sombrio com manchas a~arelas? a 
que lançava reflexos vermelhos ~ .... fogueira, CUJas 
chamas vivas elevavam-se em tr1angulo de ponta 
obtusa por onde partia para o céu, alargando-se e 
se desfazendo, lJm fio negro de fumaça. . 

Pouco .depois, satisfeita a fome, estávamos 
navegando de volta à maloca, remando contra a cor
renteza. E já era noite fechada quando ehegámos, 
não sem antes termos sido completamente ensopa-·' 

"I , ' ' • 1 

dos por 11ma carga d'agua ·daquelas que proporcio-
nam as chuvas amazônicas. . . , 
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At1ant1t1a 

O. ~omo sentia-se mal. Hávia dias já, vinhâ 
recusando alimento é" aijá.boµ por não mais 
querer abandonar a red~ de dormir. V entre 

inchado para o ar, pernas curtas <'ruzadas à altu
ra dos tor·nozelos, ficava a olhar com olhos sem 
expr~são o tecto de palha do papi.rí, esclerótica :ve
cortada de fios sang11íneos, peito arfante, faces 
muito coradas . pela febre. 

• 
Respirava com dificuldade e cada vez que ex-

pelia o ar fazia-o em sôpro rápido e pesado, e a pas
sagem do ar pela sua garganta produzia 11m silv<> 
borbulhante que findava em estertor. Ninguém 
lhe dava importância, ninguém se preocupava· com 
êle, inclusive a própria mãe, que executava ·a tare
fa 1diári:a 1em companhia das outras índias com a in
diferença habitual. 

De quando em quando, -0 gnomo soltava gri
tos agudos, repentinamente afogados, transforma
dos, sem transição, em verdadeiros rugidos anima
lescos. E então esperneava e fazia caretas horrí
veis e revirava o branco· dos olhos, quase completa
mente tomados pela inflamação; e depois de cada 
crise quedava-se imóvel, bôca aberta, somente o pei
to a arfar violentamente, com violência que decli
nava até ass1Irnir movimentos quase rítmicos, qlla.Se 1!:ste fndio enfrentou pela priineira vez a má.quina fotográfica, 
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normais. Mas quando mal se normalizava o seu 
respirar, ei-lo a recomeçar C?Om os gritos e est~ 
res e sacudidel~ doidas do corpo deformado . 

Sentia-me nervoso. Nervoso e penalizado. ~ 
Mas será que ninguém se incomoda com essa crian· · 
ça f - gritei, olhando ao redor. E ninguém se in
comodava, mesmo, e ;ninguém atendia ao meu ~pê
lo. Os índios porque não o entendiam, e os meus\. 
companheiros de . viag~m porque nada poderiam fá~ 
zer. - E' precjso dar ~1m jeito.:__; disse, e erguí-me 
de sôbre o tronco <lerrubado que me servira de ca- . 
deira e dirigí-me à rêde do enfê:rmo. 

Debrucei-me sôbre o corpo torturado do 
monstrengo, na fase de aquietamento gradual. 
Olhei-o com olhar misto de pena e de asco, e êle 
também me ol\to~ mas seus olhos fixavam o vá-- . cuo e nao me pareeiam enxergar . . . 

- Calma, rapam - disse em voz alta, sem que
rer, obedecendo a um imp111so, e logo percebi que 
êle não me compre~dia, que êle não me I>Qderia 
com:preender, ~ elltão· sen.tí · como que ridícµla ·a ; 
situação . ·e olhei em. tô~ eQXn. ;e,r . desamparado. 
1Creio que cheguei a e.orar. õ monstrengo fixa'Va 1 

o vácuo ainda e· péro)U de ·suor formavam-rae-lhe 
na fronte. - Que diabo tebl _..;. exriamei, nervo
so e irrit.ado. Não sei até hoje a eausa dessa irri
·tação. Mas sempre que vejG alguém sofrer ~ 
do me assalta essa espécie de sentiment& de rev.Ql
ta. O monstrengo fixa.va-Bie agora a mim, e seus 

lhos inflamados pareciam, dessa vez, enxergaIP • 
Um lampejo de vida começou a &lri1l>ar nelea. E 

~ , quando me preparaT• pau 11m suspiro 4e 
:no, aconteceu o inesperado. 

A.. R. 
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Meu suspiro de alivio foi interrompido, cor
tado pelo choque -pr-0duzido pela cena. O mons
trengo gr11nhiu fundamente, 11m gr11nhido caver
noso, ergueu os braços para o céu, suas pernas 
deformadas abriram-se em forma de "V" e êle pu
lou da rêde. Caíu de nádegas ao chão ,e estatelou
se com f ô.rça. Soltou 11m urro de arrepiar os ca
belos, entrou ·a. bater com as mãos abertas no pei
to, rolou cêrca de dois metros para a direita, parou, 
tornou a urrar e rolou novamente, dessa vez em · 
sentido inverso. E enquanto rolava tinha a cab~
ça enfiada na terra, de maneira que quando mos
trava as faces tinha-as cobertas de sujeira. E es
sa sujeira transformava..1se em lama em contacto 
com a baba viscosa que lhe escorria pelo canto dos 
lábios e gotejava em grossas bagas negras. 

Nem mesmo -essa cena horripilante conseguiu 
sacudir os índios de sua indiferença apática. A 
mãe do monstrengo, a amassar urucú num, pilão, 
no interior do papirí pequeno, limitou-se a 11m 
olhàr curto e desinteressado. · Pedro David e men.s . ' . . , . 
:outrqs companheiros de viagem, porem, aeorriam, 
1agora curiosos. Estavam começando a formar r·o
;da em tôrno ~o alucin:1do, quando êst~7 pondo ... ~e 
de pé com rapid~z e nurando-me desvairado, deci-
1diu-se por 11ma corrida desabalada. S·empre ur
rando com urros de animal ferido, um pouco cur
vado para a frente, correu até alcançar a orla da 
floresta que cercava a maloca e, metendo-se por 
entre a vegetação exuberante, desapereceu do al
·cance de nossa vista assombrada. 

A vida na maloca não sofreu alteração apa· 
rente com o brutal hiato; apenas os visitantes, in
clusive eu, sentiam-se. dominados por vaga inquie-

. ' 
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tude, olhando-se,.. às vezes lJ?S aos outro~ como que 
a consultar-se sobre se deviam ou não ir atrás do 
enfêrmo alucivado, arrebatar às feras a presa 
que a febre ta.mbém disputava. Mas essa mesma 
sensação de ~al-estar foi distraída com a chega
da de lJma uba, de que saltou o tonó Conori e 11m 
índio atarracado. Os dois cachuianãs amarraram 
·a embàrcação e, debruçados sôbre ela deixavam 
que o sol quente lhes acariciasse os músdul-0s salien
tes das costas. 

. - ~utma ! . . --:- disse Conori, .olhando-nos com 
sat1sfaçao, e foi tiranQ.o da ubá e depositando sôbre 
o bar~ai:co do "pôrto" belos espécimes de peixes que 
con~t1tll.1;ª1D: ~ resultado ~e 11i;na manhã de pescaria 
no igapo :rizinho., Havia ali mandubés de cabeça 
grande, piranam bus e pintados de carne saborosa 
mandís que são como sardinhas e até 11m filhote d~ 
quase 11m metro. de comprimento. 

,.. --:-, Foi, llma boa idéia, - virei-me para Aitê
. te - Jª estavamos sem comida, você sabe. As con
servas acabaram-se. 

- Uh11m - concordou meu guia. Peu um 
passo par~ a frente, com a intenção de aproximar
~: dos, peix~es arrumados em pilha à margem do 
ióarap~-assu, ~ ao fazer isso 11m grito fino de dôr 
se ·ouviu, seguido de chôro de criança. 

Sem dar importância ao menjno que derruba
~ª e machucara, Aitêtê continuou a andar, enquan
o eu me P11nha de joelhos para acalmá-lo. 

Era Chaitoé, filhinho de Haritá, 11m dos ho-

da
mens. menos p~rfeitos, sob o ponto de vista físico 

· tr1bu cach - H 't' · ' mana. ar1 a tinha saído à caça, mas 
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sua mulher deixou depressa o papirl pequeno e 
veio ver o que tinha acontecido ao gurizinho. 

E se Haritá era feio, bem bonita era, em com
pensação, a sua mulher. Estatura mediana, como a 
de tôdas as cachuianãs que conhecí, tinha a p ele côr
de-bronze claro maravilhosamente pura, seios rijos, 
pernas e braços bem torneados. Nas faces semi-
mongólicas brilhavam olhinhos castanhos rasgados, 
de n;ialiciosa expre~são~ sempre ·sor~identes. S·eus 

~ · · ., dentes eram pequenos e brancos· e perfeitos. Usa-
va a tanga com11m. de missangas. . ·' 

• 

Vendo-me pegar o filho nos braços, sentou-se 
ao meu lado, a olhar-me com. olhares brejeiros. O 
menino deixara de chorar e brincava agora com o · 
anel ·de ouro que encontrara em meu dedo. 

- Tchiricó - apresentou-se, apontando para 
si, e riu alegremente ao ver-me sorrir. Tchiricó 
significava estrêla em cachuianã e nunca vi nome 
que se adaptasse tão bem a 11ma pessoa como aquela. 

- Tchiricó - repetí, e ela anuiu. Então seu 
on>.ar deslizou para o meu an'.el também e ela me . 
pegou :Q.a mão 'e. examinou iµteressada o aro bri"'. 

1 ' 1 f 11 

lhante. Girou o an·el e .;riu' e todos os músculos da • 

sua face acompanhavam ·o riso. 
' 

' .. 

- Octchê (bonito) - disse éU, apontando para 
o menino, gorducho e saudável. 

Ela tomou a si o filho e apertou-o de encóntro 
aos seios. E disse algumas palavras. Não a com
preendí e chamei Aitêtê para que mas traduzisse. . ' 

- Ela disse: não presta - falou o intérprete, 
e mais 11ma vez me pareceu encontrar estreitas re
lações entre as raças amarelas e êsses índios. Os. 

' 
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ch~~ses também cultivam essa modéstia excessiva. 
l!tiliza.m-se de termos desprezivos com referên
eia a s1 mes~os, sempre que alguém os elogia, e da 
mesma maneira procedem quando se trata de pes-
soas de sua família. ' 

- Pergunta-lhe se quer me dar o filho. V ou . 
levá-lo para a cidade; vai viver comigo - disse a 
Ait~tê, e êle trad'1Zi4 minha sugestão. S~mbras es- ' · 
-Ot;trecera~ o olhar risonho da índia e 'ela fez . um· rá-· t., :& · 

p1do e qu·a:se hostil négativo com a cabeça. Sorrí . . , ' 
pois Jª es_P,erava essa resposta. O sentimento ma-
terno de certo .se manifestaria. · 

• 
Tchiricó, a estrêla, amarrou o filho às costas 

com uenêhu, corda da fibra de envira e saiu pa
ra o mato afim de buscar 11m pouco d~ óleo de co
paíba. Havia próximo j1ma oopaibeira árvore al- · 
~a de. pelo menos vinte metros e fôlhas ~iúdas. No 
mter1or de seu tronco, que é vazio até a raiz exis
tem quarenta até cincoenta quilos de óleo, ~ue os 

• 

' 

eaboclos extraem com grandes cuidados pois que . 
v~le mais de seis mil réis o quilo. Par~ a extra- . · '~ '. , ~. 
çao, fazem tlm co:r:te com o machado ou um · ful!o . · . '< · · 
com o tra.do (espécie de · br.oca) e recolhem em ·:"ti. , · ~ ~ ·' 

· gelas a seiva pr·eciosa. . . . ~ i' · 

1 

A índia· s11miu na orla da floresta e minh<:t 
atenção foi atraída por outra cena. Uma velha 
cat~va piolhos n11rna mulher mais moça. Ao que 
sabia, os piolhos são considerados sagrados entre 
certas tribus amazônicas. Os eachuianãs parece 
que não são dessa opinião, pois que a velha os ma-
tava sem piedade e sem hesitação. Depois, pegan-
do num pente primitivo, passou-o rispidamente pe-
los cabelos negros e longos da paciente. Os ca-

' . 
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chuianãs fazem pentes de talo de palmeira marajá. 
São talos de formato circular, em que êles escavam 
os dentes. ~sses pentes se parecem 11m pouco com 
os pentes das côcas das mulh·eres civilizadas. 

Achei curiosa a tarefa de outra índia, no pa
pirí pequeno. Ela estava ralando mandioca, e o 
que despertou minha curiosidade foi a pedra de ra· 
lar de que ela se utilizava. Era uma tábua lis~, 
. de que se salientavam pedrinhas agudas, presas à 
madei:r~a por umá cola preparada com leite de mas-
saranduba . 

. ·Outra m1:1her batia. flor de algodão numa es
teira posta sobre seus Joelhos, algodão certamen
te destinado ao fabrico de tangas. E estas, e mais 
o cozinhar, constituíam a principal ocupação das 
cachuianãs, a julgar pelo que pude observar du
rante os poucos dias em que permanecí na maloca .. 

Passando em rápida revista o papirí pequeno, 
sob 'os olhares indiferentes das índias, encont1·ei 
ali, ·esp .. alhados pelo chão, diversos vasos de barro, · 
alguns ·dos quais enfeitados com desenhos curio
sos, de traçados proporcionais. Onde teriam os 
cachu~anãs ·aprendido êsse mister~ De onde pro
vinha êsse gôsto ~rtístico, êsse senso de simetrir .. 
demonstrado nos rudimentares trabalhos manuais~ 

O professor Jorge Bahlis, que estudou apro
fundadamente os povos primitivos da América, faz 
referência, ·em seu livro "Artes ameríndias", a es
sas vasilhas trabalhadas pelas índias do Brasil • 
Diz o professor Bahlis: 

"A-pesar-da maior parte da cerâmica índie
brasileira ser de caráter relativamente simples, 
houve uma região de nosso território onde ês:3es 

" 
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trabalhos alcançaram 11ma perfeição notável não 
~ó pel? S'eu belo colorido como também pel~ seu 
lillpecavel acabamento. . Referimo-nos à arte n1a
rajoara, que pod-e rivalizar com suas congêneres 
dêste e de outros continentes. 
. O trabalho é tão delicado que só uma sensibi

lidade educada e afeita à beleza a poderia execu
tar. Uma mentalidade pouco desenvolvida não se

, ria capaz de criar ·Obra de tál magnitude . 
Entre os muitos traoalhos de cerâmica encon- · 

tra~os, _fig~ram , obras funerárias, algumas das 
quais sao pintadas com motivos zoomorf os. Os 
desenhos trazem características verdadeiramente 
ll_?p~essio~antes. As linhas guardam uma propor
çao lillpecavel, fruto, sem dúvida, de um apurado 
gôsto artístico". 

Apurado gôsto artístico, é isto mesmo. Estas 
palavras sintetizam tudo que de extraordinário 
encontrei nos desenhos das vasilhas cachuianãs 
Dei-~e ªº.trabalho de fotografá-las uma por uma·. 
Mas, mfel1zmente, um naufrágio na viagem de vol
ta, ao passar por lJma das temíveis corredeiras do 

., Trombetas, fez com que ' se perdessem as· chapas' 
q~e ~onseguira, chapas que representavam êste 
e muitos outros a:spectos bem interessantes da vi
da da tribu que me hospedara. 

As manifestações da arte cachuianã e alguns 
detalhes ·etnológicos ~ quase todos os tr·aços antro
p.ol?~ic~ dêsses índios sugeriam-me visões de uma 
c1vilizaçao antiga, envôlta no manto da lenda. 
Qua!l~º 11ma ~i~ação desaparece, sempre deixa 
vestígios, vest1g1os que afloram no decorrer de 
buscas cuidadosas. A escassez do tempo que pas-

•• 
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sei entre ·os cachuianãs e a falta de conhecimentos 
arqueológicos indispensáveis impediram-me entre
tanto de dedicar-me· a tais buscas. 

A civilização lendária a que me · refiro ter~a 
suas origens em correntes migratórias de épocas 
muito recuadas. O continente americano teria es
tado, então, ligado a-0 asiático. Platão e outros au-
tores da antiguidade fazem referência a 11ma ilha . . 
do hemisfério ocidental que ter~a sido tragada pe- · ., "~~: . 
1 ' , t ' t AtlA t. d ili~/ :Jii ' o ocea;n,o apos : pavo~os?. ,· 

1
erremo ~· . an ~ .ª - · ·.~1 

.;, >. 
(o nome dessa: ilha) .serra llm verdadelr·o contmen- f·1 . · -~u :: · 

te, segundo outros autores, não uma ilha apenas; · 1 

continente unido ao asiático, cujos habitantes man
tinham contacto. 

As características de raça · amarela, muito 
acentuadas, de que dispoem os índios do Brasil 
parecem confirmar a lenda. Os cachuianãs, com 
os olhos rasgados, zigomas salientes, pele amare- " 
lada, estatura pequena, e outros traços têm sem e- · 
lhança impressionante com as raças mongólicas. 
Anoto, pois, êste fato, deixa~do aos especialistas 

' " m da matéria o preparo de conclusões mais completas. ,i 

~~. .', · , " ,. , '. · , Nesse dia de inspe~ão .·do · pa pir.í-cozinha, rece- · 
··1 ', bí um· pr.esenté , que · ·conside.:i;o precioso . .. Trata-se 

• 

\ 

dê uma rêde.:de fios de curauá, ·que ainda hoje con:.. 
serv·o com quas·e veneração. A curauá é uma plan
ta muito p~recida com o abacaxí (que na A mazô
nia tem-0 nom:e de 1ananás). De suas fôlhas ·extrae
se 11ma fibra muito resistente, que os índios e ca
boclos utilizam não só para o fabrico de rêdes co
mo também o de macas, cordas de arco e artigos 
semelhantes. 

Em paga da. rêde-de-curauá, distribuí peças de 
roupa entre as mulheres cachuianãs. Eram pe~as 

' 

1 
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de roupa .masc11Jina naturalmente, mas que sabiam 
elas de modas~ Saíam flanando, muito alegres, 
usando camisas 11nicamente sôbre o corpo nu, vesti
das às avessas, enfiavam cuecas n~ cabeça fazen
do grande esfôrço para ajeitá-las sôbre o pesco~a, 
e metiam os braços em calças e as J?ernas em cami
sas. Foi 11ma farra louéa. Pedro David, Vitório, 
eu e todos ·os outros ·quase morremos de tanto rir .. 

' 
Q.uando' chegou a noit~, continuei a distrair 03 i' ~ ::, •• 

meus honestos indios acendendo a .. lantern~ elétri-. :. :;·, :·~· ,;1 . . · · 

ca e p_rojetando a 11.lz forte em .seus :bostos . . A.I»~:in- :~ .:~·. · 
cipio ficaram assustados, mas logo ;me a.;;sedlaratll '.r. ~··r 
com pedidos de repetição. Tive que anda.r a ~en- · ' 
dendo e apagando a lanterna elétrica durante bas
tante tempo, e acabar por desmontá-la, querendo 
provar-lhes que ela não ocultava nenhum mau es.J , 
pírito, como suspeitavam. Contudo, em virtude 
de não lhes ter podido explicar o que era a eletri
cidade, até hoje não estou muito certo de tê-103 
convencido de que a lanterna nada tinha de sobre
natural. 

,1 ) ' ' 

i 
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E ST'?l! inclinad? a crer em que a , lanterna 
eletrica escondia mesmo 0 ,....... , . t d selva. p · ' . , J..U.au ~spiri o a 

i · d d , ~rque, depois ·que lhe exibi as qua-f ba es itºª md1os assustados, fui derrubado por 
e re ~ a. V ?ltara . a terçã maligna naql,lela mes.

ma noite e, dai ·~m diante, não mais me largara até 
o regresso ao Rio e, mesmo, algum tempo depois. 

lhB~ia os ~e~tes na rêde estendida 1sob o tecto de 
pa ªf .º papir1 ~ande e me sentia banhado em 
su?r rio. ~acudiam-me espasmos fortes e lima 
noite, che~ue1 a lançar-me da rêde ao chão.' Não 
me lembrei sequer dêsse detalhe e de"'le , f . bed t , · · f ' so ui sa-or a ra':es m ormações de meus companheiros 
dadas depois de passada ,a crise violenta. ' 

. Durante ? ·dia, a febre não me atormentava. 
Destar~e, :t>odia com·binar com Pedro David todo 
~elat1vo. a n~ssa viagem de volta, que foi decidi-

pa:_a n:nediat~mente. A finalidade de minha 
excursao tinha sido alcançada. Conseguira fazer 
a ~eportag~m a que me havia proposto. Nada mais 
p~1s, sugeri!l permanência mais longa de ' 
nao me haviam · d 1 . . ', . vez que 
1 

h . ·- gma ove eidades cient1f1cas à ma-
t oca cac ud1ana. Cabe aos etnólogos e antropologis-
as proce er a estudos mais aprofundados b , asea-

• 
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dos nas notas esparsas e sem pretensão ·que encon
trarem nas páginas dêste relato de viagem. 

E, afinal, chegou o dia do regresso. file não 
se revestiu de nada de extraordinário. Era 11m dia 
de sol 111minoso como os outros. No recôndito das 
matas p.alpitava a vida animal e vegetal com· o 
mesmo misterioso ritmo, e o igarapé-assú corria 
suave aos pés do barranco do "pôrto" cachuianã. 
Apenas os meus índios hospitaleiros pareciam os
tentar traços pálidos de desconsôlo nas faces de 
esfinge. Pareciam, digo, porque afirmá-lo seria 
11ma temeridade. As emoções não encontram aco
lhida fácil em sua expressão, de uma tranquilida-
de carrancuda. 

À frente da tribu, o tonó ·Conori e seu filho 
Curumianá, busto eriçado e cabeça erguida, pro
nunciavam o c11mprimento da despedida. 

- Tonê ! - exclamavam repetidas vezes, dan
do à voz a inflexão mais amigável de que pode
riam dispor, enquanto as canoas "Flor do Mar" e 
''Santa Maria", desamarradas, iam..-se afastando do 
barranco. . . 

O.s raios dourados batiam 1em cheio na fronte · 
do chefe cachuianã, onde, em homenagem ao dia 
incomum, ostentava-se, renovada, a pintura-insíg
nia: dois traços paralelos negros, envolvendo llm · 

' 

traço encarnado. 
- Tonê t. . . Tonê l. . . gritavam os outros ca

chuianãs, homens, mulheres e crianças, e alguns che
garam a agitar as mãos, acenando como nos viam 
fazer. 

Antes, tinham nos enchido as embarcações de 
mantimentos de tôda a sorte: carne de macaco, mu-

• 
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t11ns assados, algumas marrecas e muitas frutas. E 
·Cur11mianá me oferecera belíssimo arco, enfeitado 
de penas de garça e arara, com várias flechas, en
tre as quais algumas feitas de arahô, taquara assaz 
venenosa. 

E, em breve, n11ma curva do rio, sumiu a ma
loca às nossas vistas algo saudosas. Os remadores, 
que até então se limitavam a movimentos vagaro
sos, retardando, como, que em sinal de c9rtesia, a 
. marcha da~ embar~ações, entraram a trabalhar .a 
todo Vigor. ' o calor 'a11mént.ava dê intensidade e o 
suor lhes escorria em largos filetes pelo pescoQo e 
costas e' desaparecia nas coxas vestidas de cal~as 
de brim. 

Assim viajámos durante vários dias. .Às noi
tes, descansávamos. Pegá.mos noit~s de chuva in
cessante. Num pouso, no lugar chamado Capoeira, 
passámos uma noite tôda, até o alvorecer, acorda
dos, com as rêdes enroladas e preservadas o mais 
possível contra o aguaceiro. , Tremíamos qual vara 
verde por causa do frio úmido. E eu era sacudi-

, do, ainda mais, por causa da febre. , . , 
· ·:·~:~·, , . .-·' Na Capoeira juntou-se-nos ,outro compa;~eiro 

1 .'1'$:: 1 
, . pa~a a v~agem, . Era µn'.t .• seringue~ro, de U;ome João· 

,>l·'.·~ ... ~·· .i , ,e Raimundo . . Pedro J)avid. conhecia-o muito e con.-t.~·~·1 1 .r 1 "d • o 
i.','\. 1 : s1 erava-9 um amigo. · 'pobre homem estava fraco 
· · de fome. Estivera colhendo o "latex" nas flores-

. tas do Trombetas ·e a comida se lhe esgotara havia 
muitos dias. Enganava, desde então, o estômago ' 
com frutas silvestres. Caçar não pudera; a espin-

. garda barata de dois canos de nada lhe servira: 
não tinha mais m11nição. 

Satisfeito o apetite, bem humorado, João Rai
mundo tornou-se comunicativo. Era um forte ca-

' ... 'l 1 

' 

' 

r 1 

AVENTURAS DE UM REPóRTER NA AMAZôNU. 

boclo paraense tipo-padrão, mesmo, dos caboclos 
do Pará: estat~a m~is baixa gue medi~na, tez mo
reria a que desenhava, nas faces maIS expostas, 
manchas sombreada~ o sol quente, musculat~a de-
senvolta pela vida rude das matas, cabelos lisos, de 
um negro sedoso. Para que nada, ~e faltasse, . ~a
lava ·com o puro acento caracter1st1co da reg1ao,. 
trocando o "o'" pelo "u'',-o que fazia. com que sua~ 
palavras soass~m'· -.- pelo menos a :rpim semp_re. .. as~ . 
sim se me afigurou - 'd·e uma ~ane1:va quase mf·~- . 
til. 

Explorava João Raimundo ~s seringais do rio 
Trombetas e trabalhava, como todos os outros s~
ringueiros, por peça, isto é, ganhava de eonforrm
·dade com a produção e não com o ten:ipo ~~prega
do no trabalho. O vigoroso sertaneJ o viaJ o~ co
nosco até Oriximiná, para comprar alguns obJetos 
·de que muito precisava, beber um pouco de cacha
ça generosa sentir o abraço quente da cabocla que 
ali deixara ·~o adotar ·a vida miserável, desesperan~ 
Çosa, estéril ·de seringueiro ,de noss·os ·dias~ . . 

( ' ~ \ 

:, · : · Havia cêrca 'de dois anos que João ,Raimuµdo , ~~.~:~,"~·~ ,'·, '; · · 
.' ~/0 ' não 'via casas de pedra e luz ~létrica e as Sau~d~~·: "..r ... · ,. ~ / i 

·' ' por tudo isso, f om·entadas ate .º auge pela sol1~a0: , · , \ 
das selvas cresceram-lhe no peito largo a ponto de · · . 1 

querer ar;ebentar-lho. Para c1ímulo, .sentia-se doen- ,. 
te. A maleita crônica afligia-o terrivelmente, cha-
gas enormes se lhe estendian;i pelas pernas . e a 
péssima alimentação favo1:"ec1~ ~ada vez tna~s a 
marcha implacável _do ber1ber1 que o começava a 
inchar. , .. 

Enquanto o poente amazônico tingia de viva 
púrpura as águas caudalosas do Trombetas, meta-

• 
' . ' . ' 
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morf oseando em lilás o sempre-verde das florestas 
marginais, e os remadores afrouxavam os múscu
los doloridos pelo esfôrço do dia, João Raimundo 
narrava-me, em voz monótona e por isso mesmo 
mais impressionante, a tragédia do seringueiro. Não 
suspeitava de quão. dolorosamente ecoavam suas 
palavras singelas em meus ouvidos, ouvidos de 11m 
homem afeito a todos os requintes da vida moder
na. E, à medida que falava, ante essa narrativa 
de sofrimentos tenazes, eu me sentia infinitamente· 
pequeno, via que era ridiculamente nulo aquilo que f . 

considerava como sofrimento durante minha rápida ·' 
viagem pelas regiões hostís da Amazônia. Não 
tento reproduzir sua linguagem poética, saborosa ' 

na sua simplicidade. ·Sinto-a tarefa superior às 
minhas possibilidades. Mas, aproximada.mente, eis 
o que êle me dizia: 

- Pois é isso, seu moço. Só assim, doente 
como diabo, eu posso sair do mato. Às vez, tem 
mal que vem pra bem. 

- Você não gosta de trabalhar na borracha' 
- Já gostei muito, mas isso foi no tempo que 

·a seringa valia mais ·que dezoito mil réis o quilo. 
Êle sorriu à lembrança daqueles bons tempos. 

Seus olhos pardos e pequenos brilhavam à remi
niscência. 

- Agora qu~to vale' 
- Dois mil e tanto, ·mas pra nóiz êles só pa-

gam dez tustões. 
- E quantos quilbs você tira por dia' 
João Raimundo coçou a cabeça. Sobrecenhos 

franzidos, pareceu fazer cálculos difíceis. 

\ 

• 

• 
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- Cortando 11ma estrada de duzentas seringas, 
- disse - eu tiro 11m balde com dez até onze li-
tros de leite. 

- Qu~ é 11ma estrada' Essas duzentas serin
gueiras formam 11ma linha somente~ 

- Não, senhor. Estão espalhadas num terre
no grande, no meio de mato. A ·gente anda me
tade ·do dia pra dar os cortes nas árvores e. outra 
metade para recolher o leite, que é a borracha. Só 
pára um pouco pra engolir uma lasca ·de pirarucú 
ou de carne salgada. 

- Quer dizer que você sempre ganha 11ns dez 
a onze mil réis por dia 1 - fiz, animador. 

- Qual, o que 1 - exclamou João Raimundo. 
- A gente tem qu~ def11mar o leite sôbre 11m pau, 
que é pra fazer as bolas. Quando acaba a defu
mação, daqueles dez ou onze quilos só resta é sete, 
oito no máximo. 

Aquí convém abrir ligeiro parêntesis para ex
plicar rapidamente aos leigos, igual aos quais eu 
era antes ·de minha viagem, à Amazônia, a t~cnica 
do preparo da borracha. O seringueiro "sangra" 
a árvore, abrindo em seu casco veios anelados que, 
envolvendo-a tôda, vêm formar 11ma espécie de bica, 
a que prende tigelas de barro para onde corre todo 
o leite. O corte nas seringueiras é feito na parte 
da manl1ã, quando a secreção da árvore é mais 
abundante. À tarde, êle recolhe o conteúdo das 
tigelinhas em grandes cabaças. O leite, depois, é 
levado para os defumadores, que não passa.m de 
rudimentares construções de pedra, em que o fogo 
é feito com ouriços vazios de castanha, galhos se-

1 

' 1 • 

'1 
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eos, etc., mas de preferência com o côco do babas
sú, que produz f11máça densa, muito boa para a 
rápida ·e 11nif orme coagulação do látex. 

E' sabido como· se forma 11ma avalanche de 
neve. Uma bolinh.a, 11ma pedra. qualquer vai ro
lando encosta abaixo, n11m terreno coberto de neve. 
À medida que vai ·rolando, arrasta consigo c~ma
das d~ neve, que se lhe vão, ·~dando. · E ·ass~ . . f • · ri 

quan(l<? chega· ao pé da :e~~osta, ·a: bolinha já atin-. ·, ")" ·, " 
giu ·proporçQes .. enormes: é uma bola de tamanho i: .. : 
formidável, capaz, às vezes, de eausar sérios danos ·: · ; 
às construções com que se vai chocar. P ·ois é as
asim, mais ou menos, a formação do bolão de bor
racha. O seringueiro vai girando 11m pau, em cujo 

. centro, previamente, formou pequena saliência de 
borracha, que, de instante a insta.nte, esparge com 
o leite da seringueira, que se· acha a seu lado, n11ma 
grande bacia, utilizando-se de 11ma cuia. Forma, 
assim, bolões de, muitas vezes, sessenta e oitenta 
quilos de pêso, que, def11m·ados, são embarcados pa-
ra os centros próximos, óbidos no nosso caso, de · 1 ... 

·onde seguem para. ·os ben1efici.8.rios. · '. " . ;1,1'· • 
' 1 ~ ' li! ' 1 Q 1 t ,.. j 1 t 

· · · - Afinal, - :. disse ell a João Raimundo CQ~ ~ .. 'i• ~· 
a 'intenO§,o de animá-lo - ao fim de al~ tempo ' ;;~ 
vocês sempre jl]nta.m algum dinheirinho. Não têm · 
despesas aquí no mato; o que ganham é pará eco-

• nom1zar. 
O seringueiro me olhou tristonho. 

- Antes fôsse, seu moço - disse. - Seria 
bem bom. Mas a gente aqtú tem que comprar de 
tudo. que precisa: roupa,· comida, munição, anzol, 
Jinha, tudo. E o dinheiro que se ganha é pouoo, 
mesmo, e ... 
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- Oomp 11 - ilt.erromp1aio, &lW»l'elb ~ 
,.~." Qliem é que es vende as co11au for aqlii t 

- O ge1'11t~ do sâringàt a1t eornp• ~ 
noa povoados e dépois vénd.e ~ ».6V.. e beili. DMJis 
~.A gente~ pode pe7tde,r ~ez, q11inze ~ 1~n 
~o de cano•® sol a sol, pra fazer col.Q)ra, íll•J ,, ..... , .. 
ttJJhor. ~ ;nQ tem din}$iro pra issd, Q-...~ ·~-::1~""~;,)I', 

_.bâ o tr.,~o, muitas vez· 4iltda ficaiil f~- .......... .. 

do p\l'•ncú, e~~ êles c~u ~s · ·e 

~~tme na cid~4R se de a q~to ~ié ... 
!~·:isso J CoJIJP ~ pooe aguentar '.ilesse geito t 
tem que ~, mêSPlo, o que ê1es pêdet·.!d iii~ 
~ ~ ~ wu,ie. .No inverno, então, q 
µaq ~ nem peixe ... 

Est4 aí, res11mida em 11ma ligeira palestí 
da a vida sotrédora do seringueiro da Ama 
4e hóje em dia. Os que se dedicam à ex~:>;te 
outros produtos da região (refiro-me naqilriM 
$6 aos assalariados) também não passa.m ~ar. 
(Jumpre dizer isso para bem da verdade e es~·!'!'·'"""' , 
~ de que ~urjaui meios de r se termjnal;'. -~ w 
e~f;p.do de cousa& ·, · · , 

O. castanheiro, por exemplo, tem que ca~ :cêr
ca de quinhentós ~ços para conseguir um ll.&e~ 
litro de castan1i~ que o dono do ·caStimhâl ~
iga a vinte, vin~ e cinco mil réis. E' trabâlltrt ~ 
tigante e perigolJp de ·muitos dias na mata · 
onde o martiriZam as legiões de carapaaãs~ 
formigas e onde, a todo o momento, est6 ~eit& a 
ser picado pot serpentes veneno• ott lêyar 11m 

mi.90 fatal na eabe96, sem se falar naa ~ que 
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o atacam impiedosamente n11m lugar em que nem 
pensar se pode em médicos e remédios. 

. 
Sorria, pois, a.migo leitor quando alguém lhe 

disser: "V ou enriquecer ou morrer no Eldorado 
amazônico''. Morrer, sim, é mais fácil. Longe de 
mim querer dizer com isso que a riqueza daquela 
terra fértil seja 11m simples mito. E,la é, na verda-. 
de, prodigiosamente rica. Explorá-la, porém, é que 
é ', ' 
' . ' ' ~ f•2" 

' ' ~ r. 

Assim iam passando os dias da viagem de vol- · ... ;· , · 
ta·, 1en.tre r~madas incessantes e palestras agradá- , · · 1 

• 

veis, com interrupções nos pontos em que a noite 
surpreendia as canoas, até que, indizivelmente emo
cionado, avistei os contornos da elevação no tôpo 
da qual erguia-se o aca.mpamento-base da Comissão, 
na cachoeira da Porteira. As embarcações corriam 
cada vez mais velozes, impelidas tanto pela corren
teza gradualmente mais forte como pelo entusiasmo 
crescente dos remadores à vista do objetivo final. 
E o fragor das quedas n11merosas soava aos meus 
ouvidos como musica celeste. Estava atormentado 
pelas febres, barbudo, fatigado e ansioso por 11m 11 

P?U~o d~ qon~ôrto . . ~recisava. de tratarpento "mé- ,, ·'. ~ } ~ '.~ 
dico, e na· Porteira: iria encontrf).-lo. O quinino. de ' J .~ ~J 
nada me valera. . . . 

A recepção na Porteira foi calorosa, amigável, · , y 

de 11ma amizade sincera como só se encontra entre 
homens segregados, em rude existência, ta~gidos 
por 11m mesmo ideal. Alí passei alguns dias ainda, , 
gozando do animador convívio do pessoal do acam
pamento..:.base, tornando, depois, com a lancha "Bra
sil'', a Óbidos, e de lá, por vapor, a Belém do Pará. 
O comandante Brás, informa·do pelo sem-fio de 

1 ) 
" 1 

f ' .. 
• 
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que me encontrava doente de febre, tudo providen
ciara, com desvêlo, para que o meu regresso se pro
cessasse rapidamente. 

·' E de que o sucesso coroara o trabalho de~a 
gente heróica, eu tive a prova .al~ tempo depo"!, 
q11a.ndo, .em Belém, realizou-s'e .ª ~portante oo.r1-
mônia ·da assinatura da ata de fixaçao da fronteir~ 
do Brasil com a Guiaria Holandes~. A essa cer1-
mô:Ó.ia este'7'e pres,ente· o dr. Roberto Mendes · Gon
·çalves então secretário dé embaixada, · representan
do o Itamaratí, tendo falado o com,andante Brás.de 
Aguiar chefe da comjssão brasileira, e o almirante 
Kayse;, chefe da comissão holandesa. 

- Não podemos esquecer, - disse o eoman
dante Brás de Aguiar a certa altura do comovente 
discurso que pronunciara - ao conclllÍ.rm:os ·a de
marcação com o Suriname, os companhe~o~ . ~ll;e 
caíra.m em meio às jornadas. Deixamos nas di.VISo
rias sentinelas inanimadas da Pátria, os corpos da-

. queies heróis obscuros, atalaias v?tivas da naciona- ' 
lidade. Outros tantos marc-0s assmalam, mudamen
te o esf ôrço ingente e o sacrifício contin~a~o . da
qtteles'· qu~ .pa]mjlhaFam. o solo . "agreste e v1rgm~l · 

, em 1suas raias setentrionais, que trabalharam à som
bra e que vivera.m e morreram igriorados após a / . 
pel~ja sublime e nos legaram, amortalhados em in
finita saudade, exemplos imperecíveis de suprema 
renúncia e de abnegação suprema e, mais do que 
tudo, do patriotismo mais 111minoso. 

f 

' 

E o a.lmirante Kayser também falou, salien
tando o valor da tarefa árdua que acabara de ser 
reaUzada e qualificando-a como m:i~ 11m laço forte 
a 11njr as nações holandesa e brasileira. 

. ' 
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Pouco mais tarde, 11ma troca de notas entre o 
nosso ministério das Relações Exteriores e o embai
xador da Grã-Breta.nha no Rio de J aneiro assina
lava o término, também, dos trabalhos de demarca
ção da fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa. 
E, em cerimônia realizada no palácio Itamaratí, 
os srs. Oswaldo Aranha, que substituíra o embaixa
dor Pimentel Brandão na chancelaria, e Geoffrey 
Knox, 1embaixador britânico, firmaram os dois do
c11mentos que reconheciam a linha divisól'ia traçada 
pelos comissários especiais nomeados para dema1·
cá-la. 

E assim os heróis obscuros que se sacrificaram 
para a execução de dois tão magnos empreendimen
tos sentem o consôlo de terem contribuído para ·a 
grandeza crescente de sua pátria. • 

-

) 
... 

• 

• 

• 

• 

• 
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Vocabulário Cachulanã 

' A.hanatcatpurê 
Ahcanê 
Ahcá.ntke 
A.môrõ 
Antnhmamutpurd 
A.rlhâ 
Ahsakõ 

I 

A.hsakõ ah•ek6 tuinerô (• ) 
A hsakõ tuinerõ 
A.hsaruAnê 
A.mechâ 
Ãulê 
Cachun1 
Cahoô ' 

Cahôo 
Ca!arf 
Calarf 
Catarrl 
Cahdtchl\ 
'1almhó 
Camlarú 
Oanauâ 
Oar aluá. 
Castlharâ 
cauaí 
Cauó 
Chaltarâ 
Chlcarauhê 

- carne 
- grande 
...; pequeno ' 

- teu 
- sombra 
- beijd de mandioca 
- dois 
- cinco 
- três 
- melo-dia 
- pulseira de fibra 
- meu 
- o rio Cachorro 

o rlo grande (Trombetas) 
- céu 

guerra 
- soldado 
- machado 

macaco de cheiro 
carrapato 
nosso 
canoa 
branco (homem ) 

- terçado (facão) 
- pedra de amolar 

comprido 
- galinha 
- muitos, uma porção 

e•> Os cachnfanAs e6 sabem contar até cinco. Para Sao, pronuncl•m 
duas vezes a palavra "Ahsakõ" (dois) e Juntam-lhe a palavra •tut
nerõ" (um). Depois de cinco, qualquer quantidade ' deaJgnada pelo 
têrmo "ChJcarauhê" (muitos, uma porção). 

13A - A. R. \ 
\ 
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Cohcoó 
Comú 
Conohôo 
Cótomóthuê 
Ctamo 
Cularí 
Cunumlemon 

Curêtó 
OurlchamnA 
Curará hlpurê 

.. 

Cutma 
EchêrnO 
Ehé 
Ehtaahcó 
El 
Encó 
Enunohcanê 

Enusná.nê 
Emutmatõ 
Eretcuí 
Euarhó 
Euarund 
Genéhcõ 
Hiutchl 
Horlmurd 
Hustierê 
Iahchinê 
Iahórl 
Iamõsklru 
Iltmdru 
Iántone 
lantorohd 
Iatcurti 
Iadtno 
IgirA 

• 
• 

• 

• 

• 

- noite 
bacaba 

- chuva 
- mela-noite 
- gaivota 

arara 
- fita larga de casca de pau

galvota 
- jacará 
- o rio Mapuera 

instrumento constituído de cas
co de aparema (pequena tar
taruga), do qual se obtém um 
som cavo quando se lhe bat.e 
com a palma da mão. 

- peixe 
- verde 

toma 
matar 
slm 
beber 
parteira (mulher que anxnta 
a outra no parto) 
criança 
lua cheta 
fumaça 

- anta 
- sombra 
- trazer 
- companheira, espôsa 
- igarapé 

mandioca 
- namoro, amor, amizade 
- braço 

unha 

- testículo 
- anzol 
- caniço de pesca 
- chorar 
- penls 

~ - não h4, não existe 

I 

• 

• 

r. 
) 

• 

• 
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lhê 
lhphéR 
lhsásd 
lhtóocó 
lhuonO 
Ihutpurd 
lmantchinenê 
lmnó 
Imóne 
Indlá 
InlmO 

Ióhcúnu 
Ióhlro 
Ióhtchl 
Iohtchíru 
Iohunard 
lomrláranu 
lonlaru 
Ionurd 
Ióri 
Iórl sorõ 
lósplro 
lrauá 

Istlê 
Iuhére 

Iuohtchli 
Iurrnrl\ 
I11rohlemã 
Jahchaicaué 
Lbenumsó 
Luê 

Mahcaluard 
l 
\ 

- tem, hã, existe 
- temporal 

sol • 

vai, anda 
corpo 

- cabeça 
moça, rapariga 

- lua 
vagina 

- não 
porção, muitos ( o mesmo que 
chlcarauhê) 

- nâdega 
- sobrancelha 

barba 
- perna 
- nariz 

dedos 
- mão 
- Olho 

dente 
dentes 

- lâblos 
- planta parecida com a coroa 

do abacaxi, de cujas fOlhas 
os índios desfiam uma linha 
multo reslstent.e. 

- quero 
- qualquer fruta do mato (nome 

coletivo) 
- cabelos 

macaco calrara 
- o mau espírito 

relâmpago 
- caçar 
- flauta de bambd taboca, que 

às vezes é eomposta de tr~ 
ou quatro tuboe de tamanho 
crescente, fortement.e amarra
dos uns aos outros com clpó. 

- borracha (lAtex) 

• 
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Mahti( 

Mahtoko 

Mahuá 

Mamã 
Mamf 
Mantó 
Mantonaí 
Mar lá 
Maurú 
Menênhó 
Mercahcutchl 
Mohcóró 
Muhcári 
Muhcáua 
MuhtarU 
M11re 
Muréhóit4 
Namoriámu 
Nenútcõ 
Nurõ 
Oahcuo 
Oáre 
Octchê 
Octchenê. 
Ohcó 
Ohcócanu 
Ohcóoco 
Ohsaha 

Ohtarlri 
Ohtóimo 
Ohturf 
Oi 
Olóomo 
Omfto 
Omóru 
Orému 

,. 

• 
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- en!eltes coloridos usados pel• 
che!ea nos c:ibelos 

- jamard (cabaça para guardar 
Agua) 

- cumprimento de chegada (bom 
dia ou boa·noite) 

- mãe 
- tanga de homem 
- onde? 

onde está? 
- faca 
- Unha 
- tanga de mulher 
- macaco coattpurd 
- dêle 
- costas 
- arma de fogo 
- bõca 
- menino 

rapaz 
- dêles 
- beber 
- lfngua 
- a festa da puberdade 

cachorro 
- bonito 
- bom 

vir, vem 
- forte 

dOr 
panacú ( cêsto para carregar 
mantlmentos. usado pelos ca
boclos da Amazõnla) 
Curupira, o gênto da mata 
macaco coatá 
macaco guariba 
interjelçlo de ap.rovação 
piolho 

- comida 
tu, você 
feitiço 
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Palá 

Papá 
Panamarlcá 

Panarlpó 
Panatirê 
Pánaru 
i•arantê 
Paiucê 

Pauíchl 
Péhtu 
Poáname 
Pohtaá cootchf 
Poh11ro 
Pumarll 
PUrá 
Puracuml 
Purauê 
Purêhnó 

Purú 
Slhó uell1 

Tacnáno 
Tahnê 
Tahoõ 
Tahplreml 
Tamtarlrl 
Tamd 
Tall.nu 
TchaluA 
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- cai!;uma (bebida lnebrlante 
conseguida com o alplm fer· 
mentado) 

- pal 
- japá (esteira de palha de pi· 

naiuquira com que se cobrem 
as montarias contra a chuva) 

- alma, espírito 
- brinco de penas 
- orelha 
- cana de açúcar 
- mutum (ave negra, da famí· 

lia dos gallnâceos. género 
Crax) 

- a cidade de Orlxlmlnâ 
- coxa 
- passeio, passear 
- bigode 
- pé 
- pescoço 
- Deus 
- arco 
- 'flecha 
- estrangeiro, índio de outra tri· 

bu 
- bracelete 
- pintu1·a da fronte do índio: dois 

traços paralelos em côr preta 
(com tinta do suco de genl
papo) envolvendo um traço 
vermelho (com tinta do suco 
de urucú). Insígnia de chefe 
cachulanã. , 

- assobio. assobiar 
- febre 
- pedra 
- vermelho 
- fumo 
- cigarro 
- cachoeira, queda d4gua 
- cacau 
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Tcharlnemâ 
Tchlrlcó 
Tehtukemã 
Teréncanê 
Tóhó 
Tóhtó 
To nê 
To nó 
Tuhtumo 
Tulnerõ 
Tumatho 
Tumuhnê 
Tuná 
TunáctuhO 
Tutcó 
Uahcurt1 
UahoO 
UananO 
Uarlzê 
Uatúâ 
Uehihl 
Uebotó 
Uehsórtard 
Uehtóhurd 
Uenêhu 

Uerekê 

Uhum 
Ui 
Uiacohã 
Uichâ 
Ulmaimó 
Uohtó 
Uórokêma 
Urúra 
Ustlanê 
Vênúzo 
Xamâ-xamê 
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preto 
~trêla 

amarelo 
trovão 
coração 
homem 
cumprimento de despedida 
chefe, cacique, dono 
cuia 
um 
remo . 
branco 
água 
nivel do rio, supertfcle 
castanha do Parâ 
vinho, suco, extrato 
assar 
dansa, dansar I 
menina 
jacaré-tinga 
ubl 
fogo, fogueira 
anus 
barriga 
fita de fibra de envlra com 
que a índia chachulanl amar- , 
ra o filho às costas. 
cipó grosso ou gravêto que 
os índios cachulanls esfregam 
para obter fogo 

- jâ 
- cobra sucurijd 
- colar de missangas 
- macaco cox:ld 

.- pato 
- caça 
- espírito mau 
- cipó 
- cumprimento de despedida 
- beber, bebo 
- cocar de penas, dladema, lnslg-

nla de c'jlef.e de trlbu 
- o rio C~rrlnho 
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10>1ÇAO N.0 1180A 

Para pedida. telegrMlcos dêste ll'VrO, ~ Indicar o 
aateponclo a êsse nllmero a quantidade. ' 

Jbemplo: para pedir S exemp]ates do pr-fllhte 
GJA>BO - Pôrto Alegre - 51180 A. 
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PARA COMPREENDER 
a.f mMfi!U14l tiit41 de 
t><f e/U'U ~ li o IUC./1., 
d1t f l!/1/1A. e 110 M I • 

l)s conhecimentos clum:i pessoa sô· 
bre :is operações e acontecimentos 
militares do momento não RC devem 
!irritar unicamente em saber os fa· 
tos através do noticiário do jornal. 
P ara uma corr.prccnsao perfeita, 
nin!n1é111 pode ignorar o mecanismo, 
a estratégia e a tática das armas 
ofensivas e defensivas da atuali· 
da de. 
Quem não deseja c;aber como se de
senvolve uma !>atalha aérea? Como 
se maneja uma metralhaclora? Co· 
mo se processa um comliate naval? 
Qual a ação dos paraquedistas, do 
tanque, do canhão, do torpedo e <las 
bombas? E, fi nalmente, como são 
construídos e como são utilizados 
os diferentes engenhos bélicos? 
"GUERRA TOT.\Ll" é o pri
meiro grande docu1rcnt:\rio fologr:i
fico da atual conflagração européia. 
São J 30 páginas de artigos e repor
tagens, tôd:t'i ela!! assinndas p:ir 
oficiais do!. exércitos beligerantes 
e j ornalisla!I cspec1ali zndos cm as· 
1untos militares, dei;crcYendo tudo 
o que é preciso saber acêrca das 
modernas lutas cm terra, no mnr e 
no ar. Na sua confecção foi man· 
t ido um cunho de absoluta impa1· 
cialidade. 
N inguém pode dizer que seus cn 
nhecimentos sóbre a guerra sãP 
::!:mpktos enquanto não ler êslc ál 
~um. Quac;e 400 fotogr:ifias inédi
tas, com lcgt:nd:is cxplic:itivas fa
cilitam a comprccnc;ão da matéria 
E un:a oportuna cronologia do pri· 
meiro ano de luta completa esta 
alualíc;sima puhlicação destinaria a 
\'Ul!:(arizar n técnica da guerra. 
"Gl'ERIL\ TOT.\L!". uma impor 
tante cd1ç;\o d:i Li,•raria do Gli•! 1r 
de Pôrto .\lq~rc. ,·cm despertando• 
enorme intercs-.t' em tôda a 11arlt> 
E' >'ma puhlicação úiil. <:<.·nsaci•• 
nal I' de \'ai r duradouro 
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