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UMA EXPEDIÇÃO É UM ATO DE 
CORAGEM E DE DEDICAÇÃO 

Quando Richard e Carméla Chapelle 
decidiram fazer uma expedição pelo atual 
Estado de Rondônia, eles estavam se arriscan
do a atravessar um território quase despovoa
do, selvagem e sem quaisquer garantias a quem 
empreenda tal façanha. No entanto, a vontade 
roubou-lhes todo e qualquer cuidado e levou
os ao desconhecido, como quem tem armas 
contra quantos perigos existam e envolvam o 
momento de tal decisão. 

Como dois cineastas que queriam fil
mar originalmente os costumes de tribos ain
da não estudadas, eles atravessaram o Norte 
e o Noroeste do Brasil, tendo todos os pro
blemas que têm os expedicionários brasilei
ros , acrescidos dos que surgem, naturalmente, 
no caso de estrangeiros: falta de adaptação 
ao clima, aos alimentos e diferença de idio
ma nacional. Tudo isso somado devidamen
te, acarreta maiores dificuldades que se po
deria chamar de facilmente transponíveis. 
Mas, a força e a destreza deles não diminuem 
ante tantos obstáculos. Pelo contrário, arre
messa-os com uma impulsão mais decidida e 
eles vão até onde querem ir. 

Atravessar em precárias condições a 
imensidão de um país como o Brasil em busca 
de tribos indígenas selvagens é, sem dúvida, 
um trabalho que acrescenta pontos valiosos 
ao profissional de todas as áreas da Antropo
logia. Isso porque ele desvenda os laços de 
uma civilização ao mundo inteiro e dá não só 
ao Brasil , mas também a toda a América a 
importância que lhes é devida como país e 
continente, respectivamente, ainda conserva
dores de algumas de suas características ori
ginais, mesmo que isto acarrete um pro
gresso menos avançado e mais lento que 
outros países e continentes que existem. 

São muitos os obstáculos a transpor: 
em primeira mão, conseguir a autorização, 
necessária para penetrar em território inter
ditado, da FUNAI, o órgão responsável pela 
proteção aos índios; em seguida, achar meios 
econômicos e seguros para chegar ao local 
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PREFÁCIO 

"Morrer, se preciso for; matar, nunca! " 
Cândido Mariano da Silva Rondon 
Fundador do Serviço de Proteção aos Índios 

Muita gente acredita que a civilização já pôs de lado terras desconhecidas e 
populações selvagens. Julga-se que a Amazônia não tem mais segredos, depois da 
abertura da estrada Transamazônica. Trata-se, porém, de uma conclusão precipita
da , resultante da falta de informações ou de notícias errôneas e incompletas. Confi
nados em espaços restritos, explorados e organizados, dificilmente imagina1nos o 
que representa u1n país como o Brasil: dezessete vezes maior que a França! 

A Arnazônia ocupa a metade setentrional do Brasil, e apenas a décima parte 
dessa área está colonizada. Graças às técnicas modernas, sua conquista se inicia 
com a certeza das riquezas que podem ser exploradas. Sedentas de lucro , as multi
nacionais se encontram na liça, prontas a arrancar da Natureza os produtos necessá
rios aos requintes do luxo dos países mais desenvolvidos. O avanço da civilização, 
por várias estradas e rios, provoca a descoberta de novos grupos indígenas, surgidos 
da pré-história. Cometeremos o pecado do etnocentrismo se considerarn1os nossa 
sociedade superior à deles. Os índios, que ignoram os nossos conhecimentos técni
cos, têm seus próprios valores morais, suas estruturas, um patrimônio cultural res
peitável, mercê de seus laços estreitos, íntimos, com a Natureza. Esses seres huma
nos são, todavia, muito frágeis. lgnoran1 todas as representações sindicais, políticas 
ou militares que constituem a força da nossa civilização. Transportar o índio para o 
presente, é obrigá-lo a dar um salto de vinte mil anos, é trazer-lhe as nossas enfermi
dades, os nossos vícios, a corrupção, a morte. Nos continentes habitados por popu
lações tribais, restam apenas sociedades marginais, miseráveis, que perderam seus 
sonhos, sua liberdade. São rejeitadas, com desdém. São primitivas, dize·m, e nós "ci
vilizados". Palavras, palavras! Com que direito podemos mudar os homens e suas 
crenças? A partir da conquista, os índios da América têm sentido o peso de todos os 
flagelos: racismo, escravidão, massacre·s, exploração, etc. De nossa civilização, mui
tos deles não conhecem mais que a prostituição e o álcool. Despojados de suas ter
ras , alguns só conseguem sobreviver graças às esposas e filhas, cujo erotismo exótico 
é particularmente apreciado pelas populações vizinhas. 

Uma das ações mais catastróficas levada a cabo junto às tribos tem sido, sem 
dúvida, a dos nlissionários: cumpre-lhes, custe o que custar, batizar, catequizar, ba
nir as tradições pagãs, salvar as almas antes de salvar os corpos. O resultado é sempre 
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o descrédito das crenças antigas, a dúvida que conduz a tribo ao aniquilamento de 
sua cultura e à marginalização. 

O caso mais flagrante foi o que descobri em 1974, no deserto do Chaco , no 
Paraguai. Ali, urn rnissionário evangelista norte-an1ericano, pertencente a um orga
nismo especializado, as "1'1issões das novas tribos" , acabara de capturar (era o ter
mo que ele empregava) um contingente de índios moros, grupo extren1amente pri
mitivo. Inoculando-lhes o espanhol, proibiu-lhes de se expressarern en1 seu próprio 
idioma. Obrigava-os a usar calça e camisa, logo em mola1nbos, n1esn~o quando to
mavam banho, pois a seita não admitia que um hon1em mostrasse seu corpo. Incita
va-os a ingerir alimentos com que não estavam acostumados, mas, ao mesmo tempo, 
os obrigava a caçar por sua própria conta, a fim de sustentarem seu escandaloso 
comércio de peles e animais vivos, destinados à exportação. Insuflava-lhes igualmente 
o ódio contra seus innãos capturados por uma vizinha n1issão que era católica. Arrui
nados culturahnente, os moros não tinham sequer o direito de cantar suas penas e 
seu desespero e esperavam, tristemente , sua segunda morte, física e definitiva. Fu
rioso corn a nünha intempestiva presença, o missionário não hesitou em açular os 
índios contra n1in1 - o que poderia ter conseqüências dra1náticas - e depois em 1ne 
denunciar por escrito ao !vlinistério da Defesa paraguaio, esperando, sern dúvida , 
que os meus filn1es fossem apreendidos. 

Os missionários fanáticos continuam a flagelar a América Latina, salvo no Bra
sil, onde acabaram, pouco a pouco, expulsos dos territórios indígenas. 

O Brasil é o país da Antérica do Sul onde existe o maior nún1ero de grupos 
tribais , muitos dos quais conservam integralmente os seus costumes. Levado, ao 
mesmo tempo, pela necessidade econômica e estraté~ica de explorar os recursos da 
Amazônia e a vontade de respeitar o patrimônio indígena, o governo criou um orga
nismo de proteção que se chama Fundação Nacional do Índio: a FUNAI. A frente 
pioneira vai apertando inexoravelmente, corno um torno, a periferia das áreas indí
genas. A FUNAI tem de enfrentar, sen1 descanso, novos problemas, que resolve con1 
dificuldade , em razão da verdadeira corrida contra o tempo encetada pela popula
ção brasileira, para "ton1ar posse ce seu território", como diz tão bem. 

É certo que os índios são as primeiras vítimas da colonização . Tem havido, no 
entanto , un1 certo exagero. Fala-se de presentes envenenados para se livrar dos índi
genas, de arsênico , de vestimentas embebidas em vírus mortais ou mesmo radioati
vos, de napalm, de caçadas organizadas, etc. Todo o arsenal inventado pela nossa 
bela civilização tem sido enumerado pelos fãs do sensacional. 

Cronistas, às vezes os rnais célebres, que, por amor à economia, espalha1n suas 
notícias nos salões, conseguiram fazer circular suas crônicas, de boca em boca, na 
extensão de milhares de quilômetros. Un1a onda de inforn1ações deformadas invadiu 
as colunas dos jornais, em un1 delírio de exclamações e calúnias só igualadas pela in
competência de seus autores, ou sua pouca disposição de irem eles próprios procu· 
rar a verdade nas entranhas do inferno verde. Esquematizando em den:.asia o proble-
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ma, ou carentes de consciência profissional, certos jornalistas alteraran1 a tal ponto 
a realidade , que, no exterior, acredita-se que os militares brasileiros perseguem os 
índios para n1assacrá-los. Como não há limite à calúnia, a própria FUNAI tem sido 
acusada de exterminar os índios, em vez de protegê-los. Os leitores talvez se sur
preendam de aprenderem o contrário através do 1neu testemunho, mas detesto a 
mentira e a má fé. 

Reflitan1os seriamente. São conhecidas, há várias gerações, numerosas popula
ções que ainda levam un1a vida tribal. Como se explicar, então, que, com os meios 
tão bárbaros como os acima enumerados, o exército de um país como o Brasil ainda 
não tenha liqüidado um punhado de índios que desconhecem as armas de fogo? 

A verdade é que ocorreran1, e ainda ocorrem, vários choques entre os colonos 
e os índios. É. exato que, ainda há alguns anos foram organizadas operações contra as 
tribos, mas se1npre se tratou de particulares isolados, que queriam se apropriar das ter
ras dos índios ou se vingarem de un1 ataque ; sempre à revelia das autoridades. É exa
to , igualmente , que o Serviço de Proteção aos Índios cometeu erros e1n seus méto
dos de intervenção e em suas decisões: deslocamentos de tribos an1eaçadas pela fren
te pioneira , integração de certos grupos, etc. A dificuldade principal daquele orga
nismo reside na competência e na formação de seus funcionários. Há homens que 
arriscam a vida por sua vocação, outros que negligenciam o seu trabalho , alguns tal
vez que se deixam tentar pelas propostas de mineradores de dian1antes, interessados 
em penetrar no território indígena. É uma questão de homens. Poucos observadores 
têm noção da realidade de uma Natureza de horizontes sem lin1ite, que escapa, ine
vitavelmente, a toda vigilância. No Brasil, têm sido tomadas, realmente, precauções 
para permitir que , até hoje, minorias vivam livremente, de acordo com as suas tradi
ções. Estamos longe do massacre de índios organizado em instâncias superiores, 
como na América do Norte. 

Tive ocasião de apresentar meus filmes sobre as populações tribais en1 países 
ditos "em via de desenvolvimento". A reação dos espectadores é surpreendente. 
Em geral, mostram-se espantados com a nudez dos índios, com a "pobreza" de suas 
crenças, e acham que é preciso civilizá-los ou extern1iná-los sem demora, sobretudo 
se ocupam territórios ricos. 

Nos países mais "adiantados" como o nosso, os espectadores pensam, ao con
trário , que os índios são pessoas felizes, unia vez que obedecem apenas às leis natu
rais. A evolução da civilização provoca uma necessidade de regresso às origens. Para 
alguns, impor a outros povos nossa civilização, nossas crenças, é colonialismo. Outros 
proclamam que "proteger" uma minoria, como faz a FUNAI, é praticar o paterna
lismo e prejudicar a liberdade dos homens e sua evolução. Não existe , porém, outra 
solução, em vista de todos os motivos antes expostos: racismo das populações 
vizinhas, exploração dos interesses em jogo, e, sobretudo, a fraqueza dos índios, 
incapazes de se defendere1n, econômica e culturalmente, em face da invasão. 
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É impossível a integração das tribos indígenas à comunidade brasileira. Ela 
conduziria não apenas à sua marginalização, como também ao seu desaparecimento, 
pois as numerosas moléstias trazidas do estrangeiro são n1ortais aos índios. 

Um outro flagelo hoje apareceu : o turismo em todas as partes, mesmo as mais 
selvagens, o que acarreta uma nova forma de prostituição. Os indígenas deixam de 
caçar e pescar, para ficarem de olho no rico turista. Depois da clássica fotografia , 
estendern a mão. Fabricam certos objetos de seu artesanato em quantidades maiores 
do que necessitam, perturbando, destarte , o equihbrio de suas atividades tradicio
nais. Esses objetos são vendidos ou trocados por um pedaço de pão (são bem conhe
cidas as iscas usadas para atrair as minorias). Os índios se transformam em objetos 
curiosos, expostos, como em uma feira, com sacrifício de sua dignidade. Uma foto
grafia tirada ao lado de uma mulher nua é uma lembrança de valor para os viajantes. 
Às vezes, pode-se mesmo contar a vantagem de ter comprado seus favores ... Por 
ocasião da Exposição Internacional de Turismo de 1977, no .Palácio dos Congressos, 
em Paris, podia-se obter informações, no pavilhão da Guiana Francesa, acerca de 
viagens organizadas na região habitada pelos "\Vayana ". 

Esse gênero de turismo, mais ou menos tolerado en1 certos países, é rigoro
samente proibido no Brasil, onde qualquer tentativa nesse sentido seria punida com 
uma pena de dois a seis meses de prisão. 

Apesar do idealismo dos homens que têm marcado a história da pacificação 
dos índios, como Rondon, Villas Boas e ~1eirelles, os órgãos de proteção têm enfren
tado, constanten1ente as exigências de nossa civilização, sempre ávida de novos re
cursos . Hoje, as en1presas que exploram a Amazônia não são apenas brasileiras, 
mas, às vezes, financiadas por sociedades estrangeiras que impartam produtos que 
todos nós consumimos ou que recorrem a aplicações lucrativas. Um exemplo: o fi. 
nanciamento da construção da gigantesca represa de Tucuruí foi obtido graças à 
cumplicidade da França. A represa vai inundar o território dos índios paracanãs, 
que serão deslocados pela terceira vez. 

O momento não é mais para acusações. Em face de uma minoria sem defesa, 
a FUNAI demonstrou que seu princípio de proteção e tolerância se afina bem com 
os princípios humanitários. Mesmo dentro do órgão, por outro lado, existem várias 
correntes. As orientações ainda podem ser mudadas, de acordo com a política em 
curso no Brasil, e por influência das potências econômicas estrangeiras desejosas 
de pilhar a Amazônia. Este livro é também um apelo aos responsáveis, no sentido de 
que prossigam e reforcem a ação dos que dedicaram sua vida aos índios. Deixando o 
povo da selva viver livremente nos territórios que lhes foram atribuídos, o Brasil 
talvez perca a ocasião de explorar algumas riquezas, mas provará, ao mundo e aos 
outros países que não fizeram o mesmo, que a civilização de amanhã também se 
mostrará disposta a tolerar todos os outros modos de vida. Os índios vivem em 
harmonia com a Natureza h5 vinte mil anos. Nada prova que o nosso sistema seja 
ideal e dure tanto tempo. 
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Em resumo : o risco do desaparecimento total dos índios é a conseqüência do 
choque de duas civilizações. Como todos os organismos, a FUNAI tem suas limita· 
ções, sobretudo financeiras, e ainda carece de pessoal motivado e especializado. 
Ainda mesmo se vigiasse cada índio, cada colono, dificilmente impediria, a longo 
prazo , o fenômeno das influências. 

O desaparecimento de uma etnia ou de uma cultura constitui uma perda irre
parável para a humanidade, e , no decorrer de minhas expedições, bem cedo percebi 
que era urgente conservar um testemunho. De 1963 a 1978, tive ocasião de visitar 
cerca de trinta tribos, na Guiana, Colômbia, Paraguai e Brasil. A partir de 1971, mi
nha esposa compartilha comigo o que se tornou uma· paixão, uma atração irresistí· 
vel. Esse sentimento ultrapassa de muito a simples curiosidade. Descobrindo os se
gredos dos índios, aprendemos a estimá-los, a apreciar os seus costumes, admirar o 
seu artesanato, a destreza e sagacidade que revelam em um meio hostil , sua vida aci· 
ma de tudo contemplativa. 

As prolongadas expedições que empreendemos para os encontrar nos desertos, 
nos llanos (campos), na selva, foram muitas vezes penosas, até o limite de nossas 
forças. Houve momentos em que chegamos a lamentar, tais os percalços. A maior 
parte dos índios que encontramos nos manifestou sua afeição, ajudou-nos quando 
tivemos precisão, outros se mostraram indiferentes, ou mesmo agressivos, em face 
de nossas dificuldades. Enfrentamos situações que chegaram a nos parecer desespe
radoras. O espírito de aventura, todavia, é con10 uma droga que nos empurra cons
tantemente para novas expedições, e usamo-lo com um encarniçamento que apaga 
o medo, o rancor e o sofrimento. 

No Brasil, o acesso aos territórios indígenas só é permitido à FUNAI e a alguns 
indigenistas especializados. Em vista da nossa experiência e do interesse do nosso 
trabalho, fomos autorizados, em 1978~a penetrar nas regiões interditadas, cujo índios 
são ainda desconhecidos, não tendo sido objeto de qualquer estudo antropológico. 

Ao narrar aquela expedição, não procuro defender a política indigenista brasi
leira: para mim, jamais se fará bastante para proteger os índios. Quero apenas teste· 
munhar o que vi , no que concerne â vida de uma tribo, e ao trabalho da FUNAI em 
uma região onde a situação dos índios ainda não se encontra sob controle. Antes, 
porém, parece-me de bom alvitre expor, em poucas palavras, a história da pacifica
ção dos índios, deixando bem claro que , pelo termo pacificação , se deve entender, 
sobretudo , a confraternização com um povo, verdadeiras atividades diplomáticas 
prolongadas e dispendiosas, âs vezes não alcançando mais que resultados bem fracos. 
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Principais tribos indígenas estudadas pelo autor na América do Sul 
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DA PRÉ-HISTÓRIA AOS CINTAS-LARGAS 

Segundo a hipótese mais amplamente admitida, na era secundária a África, a 
Amédca do Sul e a Austrália formavam um gigantesco continente, o Gondwana. Foi 
nessa época que começaram a se desenvolver a flora e a fauna. O Rio Amazonas já 
existia, mas corria de leste para oeste, desaguando no Oceano Pacífico. 

Há cento e trinta e cinco milhões de anos, o Gondwana se dividiu, fazendo 
surgir o Oceano Atlântico . A Cordilheira dos Andes levantou-se, invertendo a posi
ção da Bacia Amazônica. 

A América do Sul escapou, milagrosamente, da perturbação glacial, cuja inci
dência provocou apenas períodos sucessivos de secas e inundações. Apesar de tais 
fenômenos, a flora e a fauna conservam suas características há cem milhões de anos, 
o que explica a extraordinária exuberância da Amazônia. O antepassado do homem 
apareceu na África, há cerca de quarenta milhões de anos. O homem se espalhou no 
Velho Mundo há quatro milhões de anos, mais ou menos, e as populações, evoluin
do separadamente em diferentes latitudes, formaram raças distintas. No decorrer 
do último período glacial, ocorrido há pouco mais de vinte mil anos, grupos mongóis 
partiram à procura de terras menos frias. Cruzaram o Estreito de Bhering, que esta
va congelado, e foram os primeiros a povoar a América. Partindo dali, espalharam
se pelo Novo ~1undo . Alguns ocuparam a América do Norte, outros dirigiam-se para 
o sul. Atravessaram o Istmo do Panamá, que unia as duas Américas havia sessenta 
milhões de anos, e penetraram nos vales da Cordilheira dos Andes, descobrindo uma 
Natureza propícia às culturas. Esse eixo norte-sul tornou-se itinerário de sucessivas 
ondas de emigração. Estabeleceu-se o intercâmbio, e esses elementos favoreceram o 
nascimento das civilizações pré-colombianas. 

Querendo ir além, ou empurrados pelos primeiros ocupantes, houve grupos 
que desceram até a Terra do Fogo e subiram ao longo do litoral atlântico. Os vestí
gios mais antigos hoje encontrados no Brasil se referem aos "homens de Sambaqui". 
A verificação do tempo, feita por meio do carbono 14, atribuiu-lhes quatorze mil 
anos de idade. 

Após sua chegada à América do Sul, outros grupos desceram os rios que nas
cem na Cordilheira dos Andes e formam as bacias do Orenoco e do Amazonas. Pe
netraram, então, na gigantesca floresta amazônica .. Seu nível técnico era bem baixo 
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e a Natureza hostil que encontraram não favorece as descobertas capitais que iriam 
transformar o nosso mundo. A enorme camada sedimentária acumulada pelas suces
sivas inundações da Amazônia impediu a descoberta de metais, e as hordas paleo
mongolóides ficaram estagnadas, desde(a Idade da Pedra até os nossos dias. São as 
mesmas populações tribais que vivem atualmente na Amazônia. 

Seus corpos muitas vezes nus, escurecidos pelo sol e pelas tintas vegetais com 
que se pintam, enganaram os primeiros viajantes, fazendo-se supor que os índios 
americanos pertenciam a uma outra raça: os peles vermelhas. Fisicamente, entretanto, 
não pode haver sombra de dúvida sobre a origem mongolóide dos índios: estatura 
média, constituição robusta, olhos amendoados, cabelos negros, lisos e fartos, assim 
também como o nariz levemente achatado e as maçãs do rosto salientes. São quase 
de todo imberbes. 

Os índios do Amazonas iam talvez a dois milhões antes da chegada dos brancos; 
hoje, calcula-se a população tribal em cento e cinqüenta mil indivíduos. Os motivos 
desse despovoamento são vários: guerras intertribais, contactos com as frentes pio
neiras, que os privam de suas terras e dos recursos alimentares, mas, acima de tudo , 
os vírus trazidos pelos civilizados, contra os quais os índios não possuem anticorpos 
(gripe, tuberculose, varíola, sífilis). 

Embora tecnicamente pouco evoluídos, os índios ensinaram certos métodos 
aos civilizados : o trabalho com a mandioca nativa e a erva-mate e, sobretudo, a rede , 
hoje utilizada por metade dos sul-americanos e que deu origem a uma instituição 
nacional : a sesta. 

O Brasil foi descoberto em 1500, por Álvares Cabral, e os colonos portugueses 
que se instalaram no litoral, só se preocuparam, a princípio, com o pau-brasil , que 
acabou dando o nome ao país. Inicialmente, os europeus não se interessaram pelas 
terras dos índios, contentando-se em receber a preciosa madeira, em troca de bugi
gangas. Tudo mudou, com a exploração da cana-de-açúcar. Foi preciso ocupar as 
terras, para cultivá-las, e escravizar os índios, para obrigá-los a trabalhar. Os índios 
logo se mostraram hostis. Muitos preferiram morrer, lutando contra os colonos. 
Morreram. Em face da escassez de nlão-de-obra, os portugueses foram levados a 
importar escravos da África. 

Uma das preocupações fundamentais da época foi também a de catequizar as 
populações descobertas. Os primeiros missionários jesuítas desembarcaram em 1549, 
levados por Tomé de Sousa. Acreditavam que seria fácil a conversão dos pagãos, 
mas dentro em pouco se queixavam da total indiferença que encontravam por parte 
dos índios. O Padr.e Anchieta assim resumiu a situação: "Com esse tipo de gente , 
não há melhor pregação que a espada e a barra de ferro,,. 

Os jesuítas trataram de fundar aldeias onde colocassem os índios, que se 
viram, então., sujeitos à dupla jurisdição dos missionários e dos governadores. Já r.ão 
procuram tanto fugir , certos de que os colonos os espreitam para capturá-los. Mas 
os jesuítas, satisfeitos de tê-los enfim em suas n1ãos, não colhen1 un1 triunfo. Uma 
epidemia de varíola mata, em 1592, a quase totalidade de seus súditos. 
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O Rei de Portugal reconhece ser inútil insistir na escravização dos índios. Reco
menda, mesmo , que sejam tratados com certa bondade, sem lhes dar, no entanto. o 
direito à cidadania, enquanto não se tornarem cristãos. Cumpre ao papa a outorga 
das dispensas. Na realidade, as leis se contradizem: podem ser escravizados os índios 
prisioneiros de guerra ou os de outras tribos que os destinem à antropof agia. 

No Século XVII, a região de São Paulo experimenta considerável progresso, 
com a criação de numerosas fazendas, destinadas à agricultura e à pecuária. Desafi
ando a lei, organizam-se regularmente expedições denominadas bandeiras, que pene
tram profundamente no interior, buscando, a qualquer preço, escravos, e chegando 
mesmo a atacar as célebres reducciones ( comunidad~s indígenas criadas pelos jesuí
tas, sobretudo no Paraguai), situadas na bacia do Paraná. As autoridades fechavam 
os olhos, e.os missionários tinham de armar os índios para se defenderem. 

A colonização da Amazônia e do norte do Brasil só começou no Século XVII. 
Naquelas regiões isoladas, os governadores obedeciam mais ou menos ao poder cen
tral. Coniventes com toda a sorte de transações duvidosas, favoreciam amplamente a 
escravidão dos índios no interior. Em face dessa situação, o Padre Antônio Vieira 
obtém do Rei de Portugal, em 1655, o controle de todas as aldeias indígenas pelos 
jesuítas. Profbe-se a escravidão, salvo ainda no caso do resgate, em outras tribos, de 
índios destinados a serem devorados. São autorizadas apenas as expedições para a 
captura de índios destinados à catequese . A população, porém, se queixa de que as 
aldeias dos jesuítas são inúteis, e os missionários foram expulsos do Norte, cerca de 
1660. Tendo em conta as sevícias de que eram vítimas os índios, o governo de Por
tugal aboliu a escravidão de todos os indígenas, sem exceção, porém mais uma vez a 
lei continua letra morta. 

Em 1750, o governo aprova o primeiro código do Índio : a "carta pombalina". 
Os índios passam a ter direito às suas próprias aldeias, com duas escolas (uma para 
cada sexo) e seus próprios chefes. A população fica proibida de lhes fornecer álcool, 
mas os índios têm que ocupar uma parte de seu tempo com o trabalho nas fazendas, 
mediante remuneração. Tudo isso dura pouco tempo. O afastamento do ~1larquês de 
Pombal do governo português assinala a volta do método antigo e da escravidão. 

Em 1822, o Brasil torna-se independente, mas somente em 1845 promulga-se 
uma lei dando certos direitos aos índios. No preâmbulo, seus vícios são severamente 
criticados: furtos, embriaguez, antropofagia, poligamia. Observa-se, contudo, o ·des
prezo que lhes vota a população, as sevícias que lhes impõe. Constata-se que é dif í
cil civilizá-los. Decide-se deixá-los usufruir suas terras, e tratá-los com muita mode
ração , esperando que eles fornecessem voluntariamente os produtos da selva. Com
petia aos missionários velar para que eles fossem bem tratados, fazendo todo o esforço 
para catequizá-los e ensinar-lhes a língua portuguesa. O álcool só poderia ser forne
cido aos índios que executassem trabalhos penosos ou no tratamento de certas en
fermidades .. . Estimulava-se igualmente os casamentos entre os índios, entre a raça 
negra e a raça branca, em vista da escassez da população. 
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Não obstante essa lei , continuaram os abusos e as injustiças. Com o surto da 
borracha, os aventureiros começaram a avançar, impiedosamente, no próprio interior 
da Amazônia. 

O período republicano viu surgir o positivismo de Augusto Comte . Segundo 
os positivistas, a humanidade passa por três fases: o fetichismo , a metafísica teológi
ca e o positivismo. Os índios são considerados hordas fetichistas , que devem serres
peitadas. É colonialismo querer mudá-los. 

Em 1890, o Tenente Cândido tAariano da Silva Rondon é encarregado de ins
talar uma linha telegráfica na extensão de dois mil quilômetros, entre Cuiabá e Por
to Velho. Penetra em um território inexplorado e den1onstra que se pode entrar em 
contacto pacífico con1 os índios: basta utilizar a brandura. Em 1910, é criado o Ser
viço de Proteção aos Índios, e Rondon, sob a pressão do povo da selva, assume a sua 
direção. Impõe seus princípios positivistas. Os índios devem ser protegidos e inte
grados lentamente, sem choques com a sociedade brasileira, sem tentativa de cate
quização.Deve-lhes ser assegurada a propriedade da terra. 

A tarefa é árdua. Surgem inúmeros problemas entre os colonos e os índios, 
sem que as autoridades sejam informadas. Com uma força de vontade férrea e arris
cando a própria vida, Rondon executou uma obra sobre-humana, descobrindo dezes
seis grandes rios desconhecidos, explorando 600.000 km2 da selva. Nenhuma vanta
gem, contudo , tira de seu trabalho : recusa as honrarias, as vantagens especiais por 
sua longa permanência e.m terras inóspitas, as sedutoras propostas de firmas comer
ciais interessadas na exploração das jazidas por ele descobertas. Pacificou treze 
povos hostis aos brancos, entrou em contacto com dezenas de outros grupos, sem 
que tenha ocorrido uma só morte entre os indígenas. No entanto, caem os homens 
ao seu lado , mortos de febre ou em conseqüência das flechadas dos índios. Rondon 
só tem uma divisa: " Morrer, se for preciso ~ matar, nunca!,, Na primeira metade do 
Século XX, quinhentos homens morreram, assim, pela causa indígena. Rortdon foi 
sublime, maravilhoso. Uma força da natureza, "a alma de um apóstolo no corpo de 
um atleta". Caminhava n1eses, sem se queixar. Seus homens o admiravam e, por ele, 
aceitavam todos os sofrimentos 1 

. 

Rondon criou postos onde os índios seriam diretamente protegidos pelo pes
soal do Serviço de Proteção. Pôs em prática o "processo de atração,, para as tribos 
mais perigosas, Esse processo consiste em escolher um grupo de trabalhadores que 
conheçam bem a selva, guias e intérpretes vindos de uma tribo vizinha. A turma diri
ge-se ao coração do território tribal e estabelece , de preferência perto de un1 rio , urn 
acampamento betn protegido para resistir aos ataques (hoje, constrói-se também um 
campo de pouso para facilitar o reabastecimento). Fazem-se plantações, para assegu-

Promovido ao mais alto posto do exército , marechal , Rondon é considerado no Brasil 
çomo um herói nacional. É também mundialmente reconhecido como um dos maiores explora
dores dos tempos modernos. 
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rar a subsistência do posto. No raio de um quilômetro em torno do acampamento, 
espalham-se, perto das aguadas., presentes para os índios: 1nachados, facas, contas, 
etc. Em geral, durante um certo tempo , o posto é regulannente atacado pelos sil· 
vícolas, repelidos com tiros para o alto e a explosão de fogos de artifício. Pouco a 
pouco - a segunda fase - os índios, percebendo que os brancos são diferentes dos 
colonos, levam os presentes, deixando, em troca, alguns objetos de seu artesanato. 
Aventurarr1-se nas plantações, postas, igualmente, à sua disposição. Nesse mon1ento, 
a equipe do posto torna-se mais audaciosa. Sai, cha.ma os índios, convidando-os a se 
confraternizarem. Esse período é chamado de namoro. Afinal , na última fase , os 
índios tomam coragem, e se apresentam no posto, onde são recebidos de braços 
abertos, mesmo se tenham matado membros da equipe , no decorrer de um ataque. 
Podem, então , se instalar no posto, ser tratados ou trabalhar , se desejaren1. Todo 
esse procedimento é longo e delicado, sendo indispensável para salvaguarda dos 
silvícolas. 

Infelizmente , o Serviço de Proteção aos Índios não dispõe de recursos finan· 
ceiros suficientes. Subordinado ao ~1inistério da Agricultura, não pode intervir em 
tudo , ao mesmo tei:npo. Se Rondon contanünou um certo núm.ero de subordinados 
com o seu idealismo, muitos, por desgraça, não têm a mesma vocação, carecem de 
forn1ação ou não se consideram suficientemente remunerados. Após a morte de 
Rondon , o S. P. 1. foi superado pelo avanço da colonização. A população indígena 
passou a diminuir sem cessar, dizimada por novas epidemias. No próprio seio do 
S. P. 1., havia elementos comprometidos em negócios. duvidosos: facilidades assegu
radas aos colonos, maus tratos infligidos aos índios. 

En1 face dessas deficiências, o S. P. I. foi extinto em 1968 e substituído pela 
FUNAI, ligado ao 11inistério do Interior. 

A finalidade da FUNAI consiste em assegurar aos índios a posse de suas terras, 
de lhes prestar assistência sanitária e de preservar seu patrimônio cultural a fim de 
evitar uma integração muito brusca. Distinguem-se vários graus de influência da civi
lização: os índios em fase de atrayão que não têm qualquer contacto com o mundo 
externo , os índios em via de integração que freqüentam os postos e os índios integra
dos que utilizam em suas reservas recursos e técnicas de nossa civilização. Toda transa
ção entre brancos e índios não integrados não tem valor e todo delito cometido para 
com eles 'coQstitui um crime. O índio não integrado é considerado como um ser frá
gil, irresponsável, mesmo se abusar, ãs vezes, de sua imunidade - acontece, com 
efeito, que indígenas furtem dos brancos ou os maltratem, e, regressando à aldeia, 
se apressam em repor as tatuagens ou pinturas, para mostrarem que não podem ser 
castig~dos. 

A construç·ão de várias estradas agrava mais a situação: a célebre Transamazô
nica, a Cuiabá-Santarém, com sua ramificação para São Félix , e a Perin1etral Norte. 
Trabalho titânico , obra da ação desencadeada por un1 exército de bulldozers, mons
tro,s de aço que trespassam, dessa vez mortalmente, a grande floresta. A Amazónia 
resistira, por mais de quatro séculos, à invasão dos pioneiros, e , pela primeira vez, 
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acha-se seriamente afetada. Certas estradas não passam de ínfimos fios na imensida
de da Natureza, e restam extensões ainda intactas de mais de 100.000 km2

, mas ofe
recem o meio de colonizar-se mais facilmente o interior, e, partindo das estradas, 
multidões de pioneiros se espalham em todas as direções. Essa investida da civiliza
ção provoca a descoberta de tribos ignoradas. 

A FUNAI intervém nas estradas em construção, consegue a modificação de 
certos traçados, persegue os pioneiros que invadem as áreas indígenas. Com o avan
ço da vanguarda pioneira, deslocam-se algumas tribos que se mostram mais fracas, 
como os crenacarores, mas novas tribos surgem por toda a parte e atacam os colonos 
que revidam. r..1elhor organizados e mais nu1nerosos, certos grupos, enfurecidos com 
a invasão , matariam todos os brancos. 

A FUNAI é, porém, mais bem estruturada que o S. P. 1. Dispõe de onze dele
gacias regionais, dezessete reservas, quatro parques indígenas e cerca de duzentos 
postos, mas seus problemas se decuplicaram. 

Entre 1975 e 1978, a FUNAI conseguiu controlar de novo a situação, intervir 
para resolver cada novo problema. Isso não se faz sem choques. Os colonos pobres 
têrn ciúme da ajuda prestada aos índios. Uma parte da população acusa a FUNAI de 
querer frear o desenvolvimento· econômico do Brasil, reivindica os territórios imen
sos que continuam em poder dos índios. Calcula-se que os indígenas ocupam em 
média 50 km2 por habitante - o que corresponde a uma necessidade ecológica, à 
renovação da caça, às suas tradições e a seu modo de subsistência. 

São conhecidos atualmente trezentos grupos. Em vôo realizado no começo de 
1978, a FUNAI descobriu quarenta e duas novas aldeias, em uma mesma região. 
Acusa-se a FUNAI de não estar a par de tudo, mas, segundo os indigenistas, é impe
rativo deixar em paz as tribos que não serão atingidas pela civilização em um futuro 
próximo. As regiões inacessíveis as protegem naturalmente. 

A FUNAI é criticada porque existe. Não tem similar no mundo inteiro. 

A história dos índios cintas-largas é uma das que melhor reflete o choque de 
duas civilizações. 

As primeiras expedições entre o Rio Juruena e o alto ?r1adeira foram empreen
didas por Rondon a partir de 1890, a pé, no dorso de mulas ou descendo os rios. 
Entre 1913 e 1914, Rondon foi encarregado de guiar Theodore Roosevelt , que fazia 
uma grande expedição de caça e de pesquisas científicas no interior do Brasil. Roo
sevelt queria igualmente explorar un1 grande rio. Rondon ofereceu-lhe tal oportuni
dade , descendo um rio até então desconhecido , e que traz hoje o nome do ex-presi
dente dos Estados Unidos. A viagem foi difícil e dois homens morreram, mas a 
expedição não encontrou os índios que hoje ocupam aquela região. 

Até 1960, incursões esporádicas de seringueiros e garimpeiros apenas permiti
ram supor a existência de alguns grupos indígenas na região situada nos limites dos 
Estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, entre o Rio 11adeira e o J uruena. 
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Os índios se deslocam, subindo para as nascentes de outubro a março, isto é, duran
te a estação chuvosa. Todos os anos, os seringueiros se aproveitam disso para se 
aventurarem no Rio Aripuanã. 

A partir de 1960, a construção da estrada BR. 364, ligando Cuiab_á a Porto 
Velho, permitiu aos colonos se infiltrarem no território virgem. Ali, viram-se diante 
de uma nação de cinco mil índios desconhecidos, logo denominados "Cintas-Lar
gas", porque usam um grande cinto de casca de árvore. É a tribo indígena mais 
importante do Brasil, juntamente com os Yanomanis, que vivem na fronteira com a 
Venezuela. Na realidade, a nação cinta-larga compreende vários grupos inimigos 
uns dos outros, cujos dialetos são diferentes. Estão ligados, todavia, ao grupo cavaí
ba, pertencente ele próprio à grande fam11ia lingüística do tupi. Os grupos cintas
largas se chamam uns aos outros por diversos nomes, como Gamera ou Namir Kuxira. 

A primeira missão de pacificação foi tentada, sem sucesso, em 1962, pelo Pa
dre João Domstander. Infelizmente, o S. P. 1. demora muito a intervir. Os primeiros 
colonos a chegarem, querem, a qualquer preço, se apoderar das terras e eliminar os 
índios, que dificultam sua fixação no território. 

Em outubro de 1962, organiza-se uma expedição , partida do imenso seringal 
"Fontanilha", pertencente a Arruda, Junqueira & Cia. e situado entre a localidade 
de Juana-l\11irim e o Rio Juruena. A finalidade da expedição, em princípio, é reco
lher plantas medicinais conhecidas, e sobretudo verificar a existência de minerais 
preciosos na região a ser percorrida. O bando, composto de seis homens, sobe o Rio 
Juruena até o lugar chamado "Águas Bravas", onde o rio deixa de ser navegável. A 
partir dali, penetra na floresta. Os homens, comandados por Francisco Luís Sousa 
(apelidado Chico Luís), caminham durante uma semana rumo ao oeste, seguindo o 
paralelo 11 , em direção à "Serra Morena". Segundo o que ficara combinado, um 
avião do seringal os localiza e lhes lança vívere-s, roupas, medicamentos e .. . muni
ções à farta! Entre as encomendas, há um bilhete para Chico Luís, informando-lhe 
que ele se encontra na direção certa e que não tardará a alcançar o Rio Aripuanã. A 
expedição é igualmente avisada de que, por ocasião de um vôo, foram avistados 
índios construindo uma aldeia à margem do rio. 

Chico Luís é um pistoleiro famoso, homem perigoso, violento. Informa à sua 
turma que o verdadeiro motivo da expedição consiste em expulsar os índios que se 
deslocam às vezes até o seringal, perturbando ou atacando os trabalhadores. Trata-se 
de dar-lhes uma boa lição, a firr de que se possa explorar a região e procurar dia
mantes em paz, até o Aripuanã. Alguns dos homens não concordam, e querem aban
donar a expedição, mas são obrigados a ficar por Chico Luís. 

Continuando a caminhada, os expedicionários avistam fumaça no segundo dia. 
Avançam com precaução e surpreendem um grupo de cintas-largas construindo tran
qüilamente suas casas, a fim de se fixarem na margem do Rio Aripuanã. Os índios 
sequer perceberam a chegada dos brancos. No entanto, um dos homens, Ataíde Pe
reira dos Santos, começa imediatamente a atirar no índio que parece ser o chefe. 
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Chico Luís, por seu lado, abre fogo contra os homens indefesos, que fogem assusta
dos. Não satisfeitos de terem matado sete índios, os assassinos perseguem os sobre
viventes e aprisionan1 un1a índia com seu bebê. Levados por um bestialismo feroz e 
diabólico, an1arram a mulher entre duas árvores, de cabeça para baixo e com as per
nas afastadas. Com a ajuda de Silvestre e Ran1iro Costa, Chico Luís desfecha várias 
machadadas entre as pernas da índia, cortando-a pelo n1eio, depois arrebenta a cabe
ça da criancinha, disparando um revólver à queima-roupa. Os corpos são atirados ao 
Rio Aripuanã, e os assassinos fogem . Aterrorizados com a idéia de que os índios 
poderiam se vingar, levam apenas quatro dias para voltarem ao Rio Juruena. 

Pouco depois, um homem que não participara ativamente do massacre, não 
resiste mais e conta a verdade. O caso corre , de boca em boca, e um jesuíta, o Padre 
Werner, é o primeiro a alertar as autoridades. Ataíde Pereira dos Santos é preso em 
Cuiabá . Confessa friamente os fatos e acusa seu patrão Junqueira de ter orientado a 
expedição. Espalha-se o rumor de que Junqueira teria também utilizado aviões para 
atacar as aldeias dos cintas-largas. 

O processo se arrasta indefinidamente, passando pelas mãos de vários juízes 
de fl.1ato Grosso. Dos seis homens que participaram da matança, apenas dois foram 
presos. Os outros morreram em circunstâncias misteriosas. Junqueira não foi sequer 
interrogado. Por falta de provas formais ou de testemunhas, jamais se esclarecerá 
aquele caso estarrecedor. 

Há uma dura realidade na região do Rio Aripuanã. É a solidão , a incompreen
são , a confusão do povo cinta-larga. A estrada BR. 364 surgiu subitamente na flo
resta, e os índios vêem pouco a pouco suas terras invadidas, seus sonhos destruídos. 
Os brancos nada mais podem lhes trazer senão fon1e, miséria, prostituição, doenças, 
morte . 

De 1968 a 1970, centenas de índios e de invasores são mortos, em dezenas de 
escaramuças e ofensivas. Segundo se diz, os donos de seringais e fazendeiros atacam 
aldeias com aviões. É por isso que os índios chamam o avião de coronaba, palavra 
muito pejorativa em sua língua. A venda de armas é regulamentada no Brasil, mas 
aquela região fica perto da fronteira , e os colonos as adquirem, por contrabando, 
nas cidades bolivianas de Cochabamba e Riberalta. 

A FUNAJ substituiu o S. P. 1. A partir de agosto de 1968, começam os traba
lhos de pacificação na região de Riozinho . Dura onze n1eses a estratégia dos contactos 
amistosos com troca de presentes. Fazem parte da expedição Apoena lv1eirelles, um 
enfermeiro , uma enfermeira e um outro sertanista. Sua primeira missão consiste em 
assimilar a língua dos cintas-largas, pois nenhum intérprete da FUNAI chega a en
tendê-la. Nota-se um progresso sensível após esses primeiros contactos. Os índios 
vão pela primeira vez a Riozinho com mulheres e crianças, deixando as armas na 
floresta . Aceitam medicamentos e tratamento médico. 

A 16 de julho de 1968, é criado, pelo Decreto 62.995, o Parque Indígena de 
Aripuanã, abrangendo uma superfície de 25 .564 kn12 • A FUNAI inaugura logo o 
primeiro posto no interior do parque , denominado "7 de Setembro". 

28 



No fim de outubro de 1968, os índios convidam pela primeira vez os pacifica
dores para visitarem un1a de suas aldeias. A expedição parte do Posto 7 de Setembro 
e chega à aldeia depois de dois dias de marcha, ou cerca de trinta quilômetros. ~ 
muito bem recebida, com festas e presentes. Apoena organiza uma nova expedição e 
estabelece um acampamento avançado , à margem do Rio Roosevelt. Existem, na re
gião, várias aldeias, cujos chefes são Noara ltxerkoba e Dilimoia. A FUNAI estabele
ce bons contactos com os cintas-largas e instala um posto de verdade. Infelizmente, 
a tensão aumenta, por causa dos caçadores, garimpeiros, etc. , que se infiltram no 
parque, desrespeitando a lei. 

Em 1970, a FUNAI acredita estar em condições de resolver os problemas entre 
os colonos e os silvícolas, mas os choques são inevitáveis. Os invasores se encontram 
a dezessete quilômetros do território indígena. Certo dia, no decorrer de uma expe
dição de aproximação, surpreendem um grupo de índios e atira1n. Um rapazinho 
chamado Takamini é ferido na perna. Outra vez, um colono atacado de rubéola con
tamina os índios. O chefe do grupo "noaraº compreende que seus súditos adoecem 
e n1orre1n por causa dos brancos e quer se vingar. 

Os cintas-largas protestam contra uma centena de colonos empregados da fir
ma comercial ltaporanga, que se infiltram no parque. Apesar disso, os colonos con
tinuam a entrar. Receia-se um massacre no Posto 7 de Setembro e no posto do Rio 
Roosevelt. Perigam os trabalhos de pacificação, embora bem adiantados. Os índios 
visitam regularmente os dois postos, trocando arcos e flechas por machados e facas. 
Têm confiança e se mostram mesmo afetuosos e felizes de tratar·em-se com os bran
cos. No fim de quatorze meses, não trazem mais suas armas e levan1 as mulheres e 
filhos, sinal de confiança total. Os índios e os funcionários dos postos começam a 
falar rudimentos de suas respetivas línguas. 

Os chefes dos postos não escondem sua preocupação com a invasão das terras 
entre Pimenta Bueno e Riozinho. Seu trabalho, constatan1, está produzindo um 
efeito contrário ao procurado: agora que a FUNAI ali se instalou, os colonos, jul
gando todos os índios dominados e vigiados, perderam o medo e entram em massa 
em suas terras. 

A 14 de maio de 1971 , o delegado regional da FUNAI comete o disparate de 
autorizar o chefe de garimpeiros Francisco Teles de Albuquerque a manter uma 
exploração provisória de diamantes, instalada perto do posto indígena do Rio Roo
sevelt . Em um momento de inconsciência, F. Soares de ~1eirelles lhe entrega uma 
autorização assinada, com o carimbo da FUNAI, que o garimpeiro não cessa de exi
bir aos colegas. Únicas reservas na autorização destinada ao chefe do posto do Rio 
Roosevelt: a palavra "provisoriamente" e a fórmula segundo a qual o garimpeiro 
deveria se submeter aos critérios da FUNAI quanto ao seu comportamento para 
com os índios. 

Devido à lentidão das atividades administrativas, somente em 31 de agosto de 
1971, o Presidente da FUNAI percebe a enormidade do erro cometido e revoga a 
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autorização de seu delegado. O garimpeiro é expulso do parque com sua equipe, mas 
é tarde demais. Dezenas de outros garimpeiros circulam no território indígena e é 
impossível localizá-los. 

Os cintas-largas estão em estado de alerta e sobretudo perplexos diante dos 
brasileiros. Não entendem mais nada. :Milhares de garimpeiros, colonos, seringueiros 
e caçadores profissionais desencadearam um clin1a de guerra. A fim de se defende
rem, os índios desamparados levam a cabo, com os fracos recursos de que dispõem, 
incursões militares em todas as direções. Os sertanistas e outros especialistas achain 
impossível evitar-se uma confrontação pelas armas, uma vez que os invasores do ter
ritório indígena abrem caminho a tiros. Fazem fogo ao primeiro alarme contra tudo 
que vêem, mesmo contra as sombras das árvores da floresta . A ânsia de lucros os 
impele irresistivelmente a avançar em procura de madeira, borracha, diamantes, 
cassiterita (minério do estanho) e peles raras. 

Em 16 de novembro de 1971 , nova tragédia ocorre, mas, dessa vez, é a pró
pria FUNAI que é cruelmente atingida. Um grupo de cintas-largas ataca o posto do 
Rio Roosevelt , massacrando o pessoal, composto do chefe do posto, Possidônio 
Cavalcânti, de un1 radiotelegrafista, Acrísio Silva, e de uma cozinheira. Maria, indí
gena integrada. Os índios incendeian1 e destroem todas as instalações, .:ntes de se re
fugiarem na floresta. Os únicos .que escaparam, involuntariamente, fóral'fl cinco bra
sileiros contratados para a execl:lção de trabalhos manuais. Considerando-se mal re
munerados, tinham abandonado o posto alguns dias antes, a fim de trabalharem nas 
empresas de mineração. 

Possidônio era um jornalista que, apaixonado pela causa indígena, resolvera 
participar dos empreendimentos da FUNAI. Tendo seguido alguns cursos de indige
nismo, não tardara a abandoná-los, alegando que o seu nível era insatisfatório e que 
preferia a experiência in loco. 

A FUNAI explica que o ataque ao posto não passa de uma reação natural dos 
índios, irritados com a constante invasão de suas terras. O grupo indígena responsá
vel sem dúvida jamais visitara o posto antes e não sabia diferenciar os colonos e a 
FUNAI. O Presidente da Fundação , Bandeira de ~.1elo , salienta, na ocasião, o fato 
de, por várias vezes, ter solicitado às autoridades locais providências no sentido de 
impedir que a empresa ltaporanga continuasse a mandar colonos à região . Zom
bando das leis, a ltaporanga se apodera de parte da reserva e chega mesmo a vender 
terras aos colonos. O processo a respeito se arrasta indefinidamente, enquanto a 
empresa prossegue as suas atividades. 

Enquanto isso, uma expedição chefiada por Apoena tv1eirelles, amigo insepará
vel do chefe do posto desaparecido, procura esclarecer a tragédia. A 2 de dezembro , 
o grupo descobre no Rio Roosevelt o corpo de Possidônio, já em estado de putrefa
ção.Acha-se emaranhado nos cipós que cobrem a margem direita do rio ;duas flechas 
de dois metros de comprimento, com as cores dos cintas-largas, atravessam o corpo 
do infortunado sertanista. 
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Não há 1nais índios no posto do Roosevelt , mas a expedição continua a "cor
tejar" os cintas-largas, colocando presentes em todas as aguadas próximas. A FUNAI 
quer mostrar aos índios que não pretende vingar-se. 

A 8 de dezembro , novo ataque contra o Roosevelt . Tendo-se afastado durante 
uns dez minutos, procurando mais uma vez os corpos de Acrísio Lima e da cozinheira, 
Apoena ~1eirelles é surpreendido por um grupo de índios que está de posse de armas 
roubadas no posto por ocasião do primeiro ataque. Os índios talvez viessem em mis
são de paz, mas se assusta1n e se irritam vendo o revólver de Apoena. O sertanista 
compreende o perigo. Tomado de pânico, corre em direção ao acampamento, 
perseguido pelos guerreiros, que atiram. Atingido por uma bala no braço esquerdo, 
consegue chegar ao posto. 

Tendo ouvido os tiros, seus companheiros têm o reflexo de rewrrer aos fogos 
de artifício e fazê-los explodir. q expediente dá bom resultado: os cintas-largas 
desaparecem na floresta. 

Os índios mostraran1 que sabiam utilizar as armas de fogo roubadas aos bran
cos. Isso explica o ferimento feito a bala no omoplata direito de Possidônio - além 
das duas flechas - e põe fim a certos boatos segundo os quais ele teria sido morto 
por colonos descontentes com a sua presença. 

Os cintas-largas acham-se agora armados pelo menos com vinte carabinas e 
enorme quantidade de cartuchos. Não obstante essa nova ameaça e diversas iniciati
vas infrutíferas, a equipe persiste em seus esforços, depositando novos presentes na 
floresta, e a 29 de dezembro, entra de novo em contacto com os cintas-largas. 

Apresenta-se um en1issário indígena, acompanhado pela cozinheira desapare
cida! Os outros esperam na floresta, a fim de conhecerem a reação dos brancos. 
Apoena promete ao mensageiro que não haverá represálias, e aquele vai procurár os 
companheiros. Estes chegam, e seu chefe, Uitrunina, logo declara que não foi seu 
grupo que atacou o posto. Os autores da matança pertencem a outra aldeia, chefia
da por seu irmão Ualito, situada igualmente perto do Roosevelt. Uitamina revelou 
os pormenores da agressão . 

Como mantinha relações amistosas com o pessoal do posto, ele estava presen
te no dia da tragédia. Contrariando o costume de levar a cabo as ações bélicas em 
geral ao amanhecer, os índios astuciosamente atacaram ao cair do dia. UitéllUÍna 
tentou por todos os modos, com alguns homens do seu grupo, deter os agressores, 
mas estes eram muito numerosos, talvez uns duzentos. O primeiro a ser morto foi o 
radiotelegrafista Acrísio. Estava sentado à potta do barraco que servia de depósito 
de munições, quando foi atacado pelos índios furiosos, comandados pelo chefe Ua
lito. Recebeu várias facadas , no rosto, nos ombros e no ventre . Em face da situação, 
Possidônio tentou fugir em direção ao campo de pouso. Atingido por uma bala no 
ombro, continuou a correr e recebeu, então, duas flechas nas costas. Caiu, e acabou 
de ser morto a facadas e porretadas. A índia ~latia, da tribo gavião, agradou a Uita
ffilna, que conseguiu que Ualito lhe salvasse a vida. Ualito poupou igualmente os 
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índios que acompanhavam seu irmão, se bem que estes tivessem "namorado" os 
brancos. Passou a noite no acampamento e, no dia seguinte, atirou no Rio Roosevelt 
os cadáveres dos dois funcionários. O corpo de Acrísio, con1 o ventre despedaçado, 
afundou, enquanto o de Possidônio era arrastado pela correnteza. En1 seguida, Vali
to incendiou o posto e todos os índios fugiram, mesmo o grupo de Vitamina, que 
receava a vingança dos brancos contra todos os cintas-largas. 

Para provar que não participara do massacre, Vitamina propôs a Apoena organi
zar uma expedição punitiva contra a aldeia de seu irrr1ão. De modo algum! Ao con
trário, Apoena trata de utilizar Vitamina para organizar uma expedição conciliatória. 

Informada sobre o restabelecimento do contacto corri os cintas-largas, a FU· 
NAI abastece fartamente o posto de presentes para os índios, e lembra aos colonos 
que o território de Aripuanã é interdito, e que toda infração será punida. 

Pequenos agricultores se fixam na orla do Parque de Ari puanã, e a FUNAI 
descobre cerca de vinte aldeias, principalmente cintas-largas, fora da reserva indíge
na. O parque deveria ser aumentado para 60.000 km2 , mas, enquanto isso, os serta
nistas prevêm novos choques armados entre os colonos e as aldeias cujos índios são 
inimigos dos brancos. 

Apoena ~ ·feirelles pede a aplicação ime.diata da lei e uma série de medidas para 
fazer cessar a an1eaça. Indo um pouco longe em suas declarações, acusa seus supe
riores de frouxidão e submissão a pressões políticas. É punido e afastado da direção 
do parque indígena, sendo mandado pacificar uma outra tribo , os crenacarores, no 
norte do 11ato Grosso . É um absurdo : já se encontram na região os célebres irmãos 
Villas Boas, mais qualificados para o trabalho do que quem quer que seja. Quanto 
ao Parque de Aripuanã, perde de fato seu melhor sertanista. Apoena será finalmente 
reintegrado no cargo. 

No começo de 1972, um episódio teatral. Surgem cintas-largas na estrada 
BR. 364, fazem' parar um automóvel e o invadem, querendo obrigar o motorista a 
conduzi-los à delegacia da FUNAI em Porto Velho. Um dos passageiros saca de um 
revólver contra os invasores, e intima os índios a descerem. O carro parte. En1 repre
sália, os índios disparan1 suas flechas contra a viatura, mas não há vítimas. 

Em março de 1972, os índios voltam, mais fortes. São uma centena. Ocupam 
a serraria de Riozinho e obrigam o motorista de um caminhão a levar cinqüenta de
les a Porto Velho. Os outros continuan1 ocupando a serraria, para garantirem o re
gresso dos companheiios. En1 Porto Velho, são recebidos pelos chefes da FUNAI, 
que , para acalmá-los, prometem protegê-los e preservar suas terras. Pouco depois, 
Francisco e Apoena 1'1eirelles reconduzem os índios a Riozinho , e se unem aos outros. 
Organiza-se uma expedição, a fim de levar todos eles à ~ua aldeia. Não se tem~ la
mentar uma só vítima durante a operação . 

Em abril de 1972, Francisco e Apoena r .. teirelles entram em. contacto com o 
grupo cinta-larga que atacara o posto do Roosevelt . Há várias semanas, os índios se 
aproximam e disparam suas armas de fogo. Temia-se o pior. No entanto, reassumindo 
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uma atitude pacífica, os silvícolas devolvem o magnetofone, o caderno de notas, o 
revólver, o cartão de identidade e outros objetos pertencentes a Possidônio. Depois 
de receberem os presentes, prometem ajudar a FUNAI a entrar em contacto com 
outros grupos ainda desconhecidos, encontrados perto dos rios Tenente 11arques, 
Cardoso, Vermelho, Amarelo e Eugênio. 

A 16 de outubro de 1972, cinqüenta cintas-largas desconhecidos se apresentam 
ao posto do Roosevelt e testemunham sua amizade para c~m os funcionários. Em 
1973, decide-se a criação de um novo posto de atração em Serra ~.1orena. Pouco a 
pouco , a FUNAI consegue expulsar todos os aventureiros do Parque de Aripuanã. 
Parece ter sido restabelecida a segurança, mas não se pode esquecer que, de cinco 
mil cintas-largas, só se entrou em contacto com menos de mil. 
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PARTIDA PARA UM OUTRO MUNDO 

11aio de 1978. Dezoito anos apenas após seu nascimento, Brasília já tem um 
milhão de habitantes! A nova capital não se resigna a ser uma pequena cidade: toma-se 
uma das metrópoles mais movimentadas do Brasil. Destinava-se a ser apenas admi
nistrativa, mas o comércio está presente. Vê-se, sente-se tal coisa, tanto nos bancos 
que surgem por toda a parte até nos camelôs que enchem os passeios. Fábriças tentam 
em vão se dissimular sob uma arquitetura delirante . Tudo foi calculado, ordenado, e 
equilibrado, para simbolizar o poderio de nossa civilização. O concreto enlouqueceu 
hoje em dia. Investe em todos os sentidos. Brasília degenera. Horizontalmente, as 
cidades satélites se multiplicam, estendendo-se até o infinito. Verticalmente, a Espla
nada dos 1-linistérios, o Parlamento já desaparecem, esmagados por imóveis gigantes
cos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil constroem outros ainda maiores, 
mais altos. Quando se chega, somente eles são visíveis. Os ministérios não eram sufi
cientemente grandes, foram ampliados. Os espaços verdes, que faziam inveja às outras 
capitais, são devorados. Constrói-se nas superquadras. Tudo era limpo. Os vitrais co
loridos dos prédios tinham reflexos de pedras preciosas. r.1as a terra vermelha foi 
posta a nu pelas obras. A poeira se levanta, então, impregna tudo. Do branco, a ima
culada Bras11ia passa ao vermelho. A cidade artificial , outrora orgulhosa de seus tre
vos rodoviários, das soluções dadas aos problemas do tráfego, sente vergonha. Uma 
utopia! Foi preciso levantar às pressas semáforos, que já se mostram incapazes de 
filtrarem um mar de veículos rugindo em ondas gigantescas quando o dia começa ou 
quando é hora de voltar para as cidades satélites. De dia, os caminhões não para.m, 

• • 
em tomo dos canteiros de obras. A noite, formam cortejos de fantasmas. Seu aspeto 
mudou. Atirou-se, às pressas, um receptáculó de madeira na carroceria. Atrás, uma 
portinha com u1na pequena abertura, onde se adivinha fisionomias desfeitas pela fa
diga. Dentro, dezenas de hon1ens derreados nos bancos. São os operários que cons
troem a cidade dos ricos e são evacuados à noite para as cidades-dormitórios. É a 
in1agem da deportação. Brasi1ia era a fachada, hoje o Brasil nela penetrou. A marca 
da miséria não tardou a aparecer. Entre a catedral e um ministério, os turistas perce
bem agora a minifavela dos operários que ampliam um edifício. Uma paliçada não 
consegue escondê-la. Ao contrário, incita os curiosos a se erguerem na ponta dos pés 
para gozarem o contraste incrível mas verdadeiro. No centro da capital, não se duvi
da mais. É a Rodoviária. um formigueiro . Os ônibus vomitam os passageiros. Têm 
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que fazer depressa, pois outros esperam. Em sentido contrário, formam-se filas hu
manas ao cair da noite. Dezenas de milhares de pessoas têm de voltar às cidades 
satélites. Os caminhões das empresas e os ônibus são os únicos meios de transporte. 
Esqueceu-se do trem ou do metrô, talvez porque se ignorasse aonde chegariam os 
subúrbios de Brasilia, talvez por simbolismo (o automóvel não é o atributo de nossa 
civilização?). Nos passeios, a elite da sociedade brasileira, engravatada e engomada, 
já não está sozinha. No meio de fisionomias resplandecentes de saúde, surgem ros
tos contorcidos pela fome e pela doença. Imagens insuportáveis da mulher que men
diga para poder alimentar o filho , do homem que não vê, por falta de recursos para 
fazer uma simples operação de catarata. 

Para nós, Brasília é, antes de tudo, o "Edifício Alvorada" : treze andares de 
corredores e escritórios ocupados pela FUNAI, que conhecemos bem. É talvez o 
lugar onde mais sofremos: a espera, aterradora para os nossos nervos e nossas finan
ças, entre dezenas de encontros, as dificuldades para conseguir as autorizações, pois 
a seleção é severa. Entre milhares de pedidos de pesquisadores estrangeiros, somente 
alguns profissionais, antropólogos, jornalistas ou cineastas, são autorizados a entrar 
em territóiio indígena. 

Dessa vez, fizen1os um pedido do grau mais elevado : "Tribos em fase de atração 
cinta-larga e yanomani". Em princípio, a FUNAI apresenta o dossiê ao Conselho 
lndigenista, que sempre recusa a entrada de estrangeiros naquele tipo de tribo. Nosso 
dossiê foi enviado ao Brasil há vários meses e, como receávan1os, a resposta foi negati
va. Acabamos de chegar ao Brasil e insistimos. Nosso argumento principal: "É im
portantíssimo e urgente realizar um filme sobre os costumes dessas tribos, antes que 
eles se modifiquem pelo contacto com a nossa civilização". No fim de quinze dias, 
o fogo cruzado de nossos próprios pedidos e das intervenções dos amigos antropó
logos e do governo brasileiro, interessado em nosso trabalho, nos deixa entrever 
uma possibilidade, com a condição de sermos acompanhados por um antropólogo (à 
nossa custa). Nossos recursos são limitados, e receamos que o nosso trabalho seja 
prejudicado , pois falta experiência in loco a inúmeros antropólogos. Recusamos. No 
começo de junho, voltamos à carga, com apoio de um antropólogo inglês e um da 
FUNAI, que conseguem demonstrar que a nossa experiência, quase igual à dos serta
nistas, era suficiente para que partíssemos sozinhos para as terras dos índios ainda 
não pacificados. Nossos esforços acabam enfim coroados de êxito : a FUNAI aceita. 

Dois dias depois, partimos de Brasília para o Parque Indígena de Aripuanã, 
situado no Estado de Rondônia. Teríamos de tomar um avião de carreira até Cuiabá, 
continuar depois por terra ou em táxi aéreo, mas preferimos deixar os recursos 
financeiros para a expedição propriamente dita. Escolhemos a rodovia e o ônibus. 
Foi também uma oportunidade de reencontrarmos a população brasileira, que tanto 
estimamos. Um total de dois mil e duzentos quilômetros de percurso. É no Brasil. 
desmesurado, apenas a distância necessária para que a civilização desapareça aos 
poucos e surja a terra da aventura. 
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Brast1ia-Goiânia, Goiânia-Cuiabá , duas estradas que conhecíamos bem. Faziam
nos lembrar nossas expedições no gigantesço Estado de l\1ato Grosso: ao sul, para 
filmar a fantástica concentração animal do Pantanal ~ ao norte, na BR. 80, para 
explorar a vereda da colonização e penetrar no território indígena do Xingu. Hoje, 
Mato Grosso está dividido em dois Estados. Cuiabá, a antiga capital, tornou-se capi
tal de ~.1ato Grosso do Norte, Campo Grande a capital de t.1ato Grosso do Sul. 

Até Cuiabá, a viagem não acarreta grandes descobertas. As estradas são bem 
asfaltadas, os ônibus confortáveis. No fim, a paisagem torna-se menos monótona. As 
montanhas tabulares, ilhotas perdidas em terras eriçadas de cupins, atenuam o 
cansaço de vinte e uma horas de viagem. 

Em Cuiabá, raramente a temperatura desce abaixo de trinta graus. Estamos no 
centro da América do Sul. Cuiabá é também a porta da aventura. Sente-se isso já na 
rodoviária, onde esperan1os a partida para Porto Velho. A marca dos ônibus - "tv1arco 
Polo" - evoca as viagens fabulosas . Esses ónibus chegam do norte, do oeste e do sul, 
trazendo as marcas do sofrimento. Os motores não funcionam mais regularmente. A 
água e o óleo escorrem como o sangue de uma ferida. Os motoristas abrem os porta
malas e tiram a bagagem entre uma nuvem de poeira tão espessa que ·desaparecem 
por algum tempo no denso nevoeiro. Tudo tem cor de ferrugem , o ônibus e os po
bres passageiros que desembarcam, tremendo de cansaço, ansiosos por uma chuvei
rada. l\1uitos são resignados : não podendo se dar ao luxo de uma parada no hotel, 
contentam-se em limpar o rosto com a manga do casaco, enquanto esperam prosse
guir viagem, à noite ou no dia seguinte. 

A rodoviária tornou-se demasiadamente pequena para a multidão de aventu
reiros e de arrivistas que correm à terra prometida da colonização. ~1al se abrem 
novas estradas, multiplicam-se as linhas: a oeste rumo a Porto Velho, ao norte para 
Sinop e Santarém, ao sul para Poconé e Corumbá. As distâncias percorridas são 
incríveis e as dificuldades do terreno multiplicam a duração das viagens. Há passa
geiros que passam dois, três, quatro dias no ônibus, sem se lavar e muitos sem comer. 
~demais para organismos já arruinados pela subalimentação, e o sofrimento desfigura 
inúmeros rostos. Os primeiros passos na plataforma são hesitantes. Alguns se deixam 
cair no meio de seus miseráveis sacos de aniagem, atirados negligentemente a um 
chão pegajoso de cusparadas. 11.al se sentam, têm que levantar. Um policial exige 
que se desloquem para mais adiante : chegam outros ônibus, o espaço deve ficar livre. 
Um homem cai. A viagem foi rude em demasia, e para ele tudo acabou ... está mor
to! Logo se ouve o uivo agoniado da sirene de uma viatura da polícia. Coloca-se o 
corpo, sem cuidado, no banco, e o carro parte, como se nada houvesse acontecido . .. 
Nada de inquérito. Aquela vida não vale o custo da papelada. 

No fim da tarde, encontramos dois lugares para Porto Velho. A partir de Cuia
bá, as normas de segurança não mais se aplicam aos transportes. Os ônibus que se 
dirigem às zonas de colonização parecem partir para um outro mundo. Os que emi
gram para o interior, sabem que os preços vão subir com a quilometragem. Levam 
consigo tudo o que podem, o máximo. Os porta-malas de veículo logo se enchem 
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de bagagem, mas principalmente de sacos de aniagem. Os colonos se amontoam como 
podem, sentados ou em pé na passagen1. Mais sacos, pencas de panelas, ferramentas, 
tecidos. O ônibus transforma-se em um pandemônio, uma verdadeira loja, onde é 
preciso ser um tanto acrobata para se voltar ao seu lugar sem amassar as vasilhas de 
alumínio. 

Partimos ... de n1archa à ré. O arranque está enguiçado há muito tempo. O 
pesado veículo desliza cada vez mais depressa nas ladeiras. Estremeço à idéia de 
algum transeunte distraído se encontrar à retaguarda. É o jogo da sorte. O motoris
ta está habituado. As ruas são estreitas, e ele faz as curvas com diferenças de centí
metros, valendo-se do retrovisor. Vários ensaios, embreando a marcha à ré. Afinal, é 
na parte baixa do bairro que o motor começa a funcionar , com u1n barulho apoca
líptico , capaz de fazer empalidecer qualquer dono de oficina. 

Anoiteceu. O asfalto é uma coisa do passado e adivinhamos, pelas sacudidelas, 
o estado da estrada : ondulações, buracos, areia. Paramos em povoações cada vez 
mais espaçadas e mais modestas. Dentro em pouco, consistem apenas em um barra
cão de madeira, bazar inverossímil que é ao mesmo tempo venda , restaurante, posto 
de gasolina, e algumas cabanas n1iseráveis. O ônibus está repleto, mas continuamos a 
receber passageiros. Sentam-se e deitam-se na confusão que obstruí a passagem. 

O dia nasce com um concerto de estouros lúgubres e inquietantes. A estrada 
torna-se cada vez pior. Os buracos são enormes e , apesar da perícia dos dois moto
ristas que se revezam, o fundo do ônibus sob o peso, raspa às vezes a terra e as 
pedrás do caminho. Os passageiros acordam, extenuados e gen1ebundos, e eleva-se 
uma serenata de tosses inquietantes, misturada com um insuportável cecê. Todo 
mundo escarra onde pode , e não há muito lugar onde se possa. Enfim, é a fase da 
manhã. Corre-se a tomar o cafezinho, e o vendedor mal tem tempo de encher os 
copos, sem lavá-los. Forma-se uma fila diante do único banheiro, que se torna, 
dentro de alguns instantes, um dos lugares mais infames do nosso planeta. 

Atravessamos, durante todo o dia , a imensa "Chapa~a dos Pareeis,,. É uma 
pl.anície infinda recoberta de vegetação rasteira, rara e enfezada , um deserto huma
no que se estende por centenas de quilômetros'. habitado apenas por um punhado 
de índios da tribo dos pareeis. Pensamos no sofrimento dos primeiros exploradores 
que atravessaran1 aquela região no co1neço do século, no l\1arechal Rondon, que abriu 
a porta do Oeste , instalando a linha telegráfica. Por ironia, a linha serviu principal
mente aos índios, que derrubavam os postes, porque o zumbido provocado pela ele· 
tricidade os levava a acreditar que havia colméias ali. Decepcionados, aproveitavam 
os fios como cordas para os seus arcos. Pensamos em todos aqueles que morreram 
de febre ou pelas flechas dos índios, a serviço do governo, para a pacificação das tri· 
bos ou levados pela ilusão de se enriquecerem. 

Seguimos aproximadamente a linha que separa as águas do Rio Guaporé e do 
Tapajós. As pontes são raras , por sorte, pois as duas ou três que atravessamos nos fi. 
zeran1 arrepiar os cabelos. Pranchões sustentados por armações feitas sem o menor 
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cuidado, mais ou menos comidas pelo cupim, formam a passagen1, colocados de 
acordo com o afastamento das rodas dos pesados veículos. A ponte se deforma a 
cada passagem de veículo que a atravessa e vai-se desfazendo aos poucos. Tem-se de 
esperar que ocorra um acidente para a reconstrução da obra. 

De tarde , eis-nos bloqueados por uma fila de caminhões de dois quilôn1etros, 
que esperam há dois dias. A terra da estrada cedeu lugar à areia fina (com o decorrer 
dos anos, o deserto rói as planícies ou aparece nas regiões desmatadas da An1azô
nia) . Dão pena os caminhões pesados, enterrados até o eixo. No meio da confusão 
há alguns carros "de qualquer terreno"; apesar de suas quatro rodas motrizes, che
garam ainda menos longe que os caminhões e ficam lamentavelmente paralisados 
nos sulcos muito profundos. Esvaziado dos passageiros, o ônibus tenta forçar a passa
gem, nlas as rodas traseiras abrem, por sua vez, o sulco fatal. O chofer tira uma pá e, 
durante uma hora, um robusto militar , que teve a falta de sorte de se encontrar entre 
os passageiros, trabalha vigorosamente para liberar o veículo. Depois, como a estra
da se mostrava em n1au estado até perder de vista, o n1otorista resolve deixá-la, e o 
ônibus, balançando-se perigosamente como um navio desarvorado , se mete em pleno 
mato. Esmaga a vegetação seca, raspa nos arbustos, ondula e se contorce con10 uma 
serpente. Sai-se tão bem, que os outros veículos seguem em sua esteira, e forma-se 
um cortejo louco, mais ou menos paralelo à estrada. Caminhamos dois quilômetros 
para voltarmos ao ônibus. Exaustos pelo calor, os viajantes formam um cortejo frouxo 
e fúnebre , patinhando na areia. Um homem doente desde a partida se arrasta com 
grande dificuldade. Há vinte horas vomita sen1 parar. Chegará ao fim da viagem? 
Não come e só bebe cachaça. Problema da vesícula, diz. Ultrapassamos pouco a pouco 
os caminhões atolados. Única distração: ler as máximas escritas nos pára-choques 
traseiros: "Para alguns a vida é um mar de rosas, para outros um rio de lágrimas" , 
"Se eu tiver de renascer pobre e burro, prefiro não renascer" , "Recordar o passado 
é sofrer duas vezes". 

No fim da tarde, o estado do motor se agrava. Urra com um ruído ensurdece
dor de bate-estacas. Cai a noite, e , inclinando a cabeça, salta-me aos olhos uma coisa 
horrorosa, incrível: através de um buraco no chão do carro, junto da alavanca de 
mudança , vejo metal em fusão! A cor, entre o vermelho e o amarelo, é exatamente 
a da lava . . . É certo que estamos subindo, mas meus conhecimentos de mecânica 
me autorizam a pensar que, de qualquer maneira, isso não é normal! Na descida, 
nada mais aparece, mas na subida seguinte o vermelho se intensifica. Na passagem, 
rostos se debruçam, com a fisionomia marcada pela preocupação. Passada a surpresa, 
os comentários mais assustados são: "Só Deus sabe se vamos chegar", "Nem Deus 
passou por esta estrada H, "Chegaremos, se Deus quiser". 

Já nada mais compreendo. A velocidade diminuiu, mas o motor continua a 
funcionar . É certo, no entanto, que não há mais óleo. Sentimos agora sob os nossos 
pés o eixo da transmissão que estala, torturado pela dilatação. Os passageiros mos
tram-se estóicos, esperando o pior de um momento para o outro ... Uma explosão? 
Incêndio? Son1os os únicos a reagir, fazendo funcionar o sistema de salvamento. 
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Exercitamo-nos em abrir o vidro e repetir a ordem pela qual saltaremos e passaremos 
nosso precioso niaterial cinematográfico. 

O motor funciona daquela maneira durante quatro horas . Impossível, absurdo, 
mas avan~amos! Felizmente, pois a região que atravessamos é de todo desabitada. 

Lá para as 22 horas, a vegetação muda: percebe-se na escuridão uma espessa 
floresta. Entramos no Estado de Rondônia e chegamos enfim à parada de Vilhena~ 
No posto fiscal, a passagem é barrada por postes tendo em cin1a lampeões de quero
sene. Policiais examinam.os documentos, revistam o ônibus, o que leva mais de uma 
hora, e apreendem carabinas desmontadas, escondidas em un1 saco de aniagem. Com 
efeito , a venda de armas é severamente regulamentada. O motivo da parada consis
te também em informar os passageiros a respeito do que vão encontrar em Rondô
nia. Todos formam uma fila. Um funcionário do governo torna a examinar os docu
mentos, anota o nome de cada pessoa e,. se se trata de um pioneiro, explica-lhe a 
situação em geral , a situação das terras disponíveis e as condições de aquisição. Com 
um último arranco, o nosso ônibus ferido mortalmente ainda encontra força para 
nos levar à cidade. Esperamos duas horas em Vilhena, depois apareceu um motor 
em melhor estado . O outro entregou a alma .. . à oficina. 

Tornamos a partir à meia-noite , e passamos nossa segunda noite sacolejados 
na estrada infernal de Porto Velho. Ao amanhecer, sentimos um chejro de decomposi
ção de origem desconhecida. Os passageiros roncam ou ainda gemem. Alguns pare
cem mais mortos do que vivos. O motorista nos chama: Riozinho! Percorremos nill 
e cem quilômetros em trinta e seis horas, desde Cuiabá, dois mil e duzentos desde 
Brasília. Para nós, é o fim da viagem de ônibus. Boa sorte para os que continuam! .. . 

O ônibus dos pioneiros torna a partir envolto em uma nuvem de poeira, que, 
ao se desfazer, deixa ver diante de nós cinco cabanas que formam o posto da FUNAI. 
Ninguém se levantou ainda. Revezamo-nos parà levar a bagagem à cabana principal 
e esperan1os. Cerca de seis e meia, abre-se uma porta e aparece um índio sonolento 
espreguiçando-se, depois, . muito surpreso @m a nossa presença, caminha em nossa 
direção. Explicam?s que viemos ver Aimoré, chefe do Parque Indígena de.Aripuanã. 
O índio nos mostra sua casa do outro lado dá estrada, mas tivemos de esperar até 
que ele se levantasse. As cabanas junto às quais nos encontramos são reservadas aos 
índios intérpretes e aos funcionários da FUNAI de passagem por Rioziriho, mas o 
índio nos convida amavelmente a esperar ali. 

Cerca de oito horas, dirigimo-nos ao chalé do chefe do Parque de Aripuanã. Um 
homem barbado, de imponente cabeleira anelada e revolta. nos avistou. Parece nos 
esperar parado na varanda. t Aimoré . Apresentamo-nos, e seu ar desconfiado desa
pareceu, à vista da autorização para que entrássemos no parque . Oferece-nos café e 
falan1os muito a respeito dos índios e do trabalho da FUNAI. 

Aimoré confessa-se desanimado , em face de todos os problemas que tem de 
resolver. Dirige os quatro postos de atração do parque e só dispõe de cinco mil cru
zeiros por mês para o funcionamento de cada um. Não cessa de pedir à FUNAI que 
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aumente o seu orçamento. As bases são reabastecidas pelo táxi aéreo, mas a tarifa -
dois mil ~ruzeiros a hora - não permite a remessa de mais de um avião por mês. 
Aimoré afirma que tem de pagar uma parte da despesa com dinheiro tirado de seu 
próprio salário. Faltam medicamentos, o transmissor está enguiçado há muito tem
po, de sorte que todos os postos se acham completamente isolados do mundo. 
Aimoré fala em abandonar a FUNAI, em expor à imprensa as suas dificuldades. 

Apenas uma quinta parte dos índios cintas-largas mantém contactos intermi
tentes com os quatro postos. Aimoré explica a necessidade urgente de se tentar uma 
expedição no Rio Tenente r.1arques, a fim de se instalar mais um posto de atração. 
O Parque Indígena de Aripuanã é uma zona interditada, com cerca de trezentos 
quilômetros por duzentos. Seria necessário exercer uma vigilância constante e custo
sa para impedir qualquer infiltração da colonização. Por falta de dinheiro, nada se 
pode fazer. Ora, os índios não estã'o nem por sombra pacificados, e é sempre possí
vel um confronto com os colonos. 

-
Uma coisa me desperta a curiosidade : é a nova estrada BR. 174, cuja constru-

ção foi confiada à CODEMAT, Companhia de Desenvolvimento de r.~ato Grosso. De 
acordo com o projeto, essa estrada cortava a área indígena, mas a FUNAI conseguiu 
a modificação do traçado. A construção dessa rodovia não terminou. Atualmente, 
ela sai de Vilhena para alcançar a Fazenda Fontanilha, ao longo da orla oriental do 
Parque de Aripuanã. Inicialmente, deve chegar à jovem cidade de Aripuanã, situada 
ao norte , depois cortará a Transamazônica para ir diretamente a Uanaus. Cerca de 
duzentos quilômetros de Vilhena, a SOPE~11 , empresa multinacional de prospecções 
geológicas, com participação francesa , executa trabalhos em procura de diamantes. 

Imagino ser muito difícil essa empresa não estar fazendo suas prospecções na 
zona interdita. Com efeito, travei conhecimento, em Brasília, com um dos engenhei
ros franceses que trabalham na empresa. 'Minha intenção era apenas a de filmar o 
trabalho dos garimpeiros, mas, para n1inha surpresa, enfrentei uma negativa categóri
ca, e perguntei, com toda a franqueza , se a SOPE~.11 não estava fazendo prospecções 
também em território indígena. O engenheiro me respondeu que, mesmo se isso fos
se verdade, ele não diria. Confessou-me apenas que , às vezes, os índios saíam do par
que , atraídos pelo acampamento dos exploradores, e estes lhes davam vestimentas, 
em troca de objetos de seu artesanato . O engenheiro me mostrou, então, um magní
fico colar que conseguira. Era sem sombra de dúvida um colar cinta-larga. O que me 
pareceu estranho , foi o fato de ter o engenheiro feito uma descrição precisa do con
junto do parque indígena, mencionando cada posto, cada curso de água, esclarecendo 
que as aldeias ficavam sempre a dois ou três quilômetros dos rios. Não podja haver 
dúvida de que ele sobrevoara freqüentemente a região, t> isso com um fim determi
nado, em face das distâncias e das despesas com os vôos para tais observações. 

Aimoré afirma categoricamente: a SOPE?v1I encontra-se realmente atuando na 
BR. 174, mas de modo algum pode entrar no parque indígena. Comunico-lhe minha 
intenção de fazer um filme sobre os garimpeiros. Infelizmente, ele retruca , não co
nhece ninguém na região de Riozinho ; devemos procurar em outros rumos. 

41 



Estudamos juntos nosso itinerário no interior do parque. Para grande decepção 
de nossa parte , Aimoré não nos fornece qualquer informação precisa. Os mapas que 
estende em sua mesa estão vazios. Alguns triângulos riscados a lápis indicam as aldeias 
cinta~-largas localizadas de avião: apenas uma dezena. A primeira fase de nosso tra
balho consiste em nos dirigirmos a um posto indígena. Um deles, o 7 de Setembro , 
fica muito próximo, a quarenta e dois quilômetros. É acessível por carro, graças a 
uma estrada especialrnente aberta pela FUNAI. Aimoré nos propõe aproveitarmos 
uma carona: ele próprio deve ir ao posto na semana seguinte. Agradecemos mas 
preferimos de imediato consagrar as nossas forças ainda intactas a uma região mais 
isolada, aumentando, assim, a probabilidade de encontrarmos um grupo que tenha 
conservado integralmente seus costumes, quer dizer, sem contacto com a civilização. 
Gostaríamos de obter dados precisos sobre o estágio de aculturação dos índios e a 
natureza de suas relações com as turmas da FUNAI, mas nada ficamos sabendo de 
concreto sobre a situação dos três outros postos : Lourdes, Roosevelt e Serra 1'·1ore
na . 

Aimoré confirma o que já sabíamos. Os postos Lourdes e Roosevelt ficam no 
limite do parque indígena, bem próxin1os portanto da civilização. Somente o Posto 
de Serra li.1orena fica completamente isolado, no meio da zona interdita. É hoje fre
qüentado por cento e vinte e sete índios cintas-largas e, em um raio de oitenta qui
lôinetros, foram assinaladas oito aldeias por meio do avião. Teoricamente , constitui 
a base mais interessante. No entanto, segundo Aimoré , são necessários dez dias de 
viagem, partindo de Serra 11orena, para se chegar à aldeia n1ais próxima. Eu e Car
n1éla nos entreolhamos desanimados. Caminhar dez dias na floresta? Inferno! Faze
mos votos que ele se engane! Talvez esteja apenas querendo exagerar as dificuldades, 
desencorajar-nos. Trata-se , no entanto, de nossa única oportunidade de fazer um 
bom trabalho. É o que procuramos, e iremos! Confirmo nossa partida para Serra 
Morena. Resta saber o meio de transporte para lá chegarmos. 

Como previsto, a FUNAl não nos fornece qualquer apoio logístico. Os deslo
camentos ficam inteiramente por nossa conta, a não ser que arranjemos uma carona 
para irmos aos lugares que escolhemos. O único meio de se chegar a Serra ~·1orena é 
de avião. Infelizmente , não há carona alguma em perspectiva no momento. Aimoré 
concorda em nos recomendar a N t1son , piloto do táxi aéreo de que se serve a FUNAI, 
que conhece o parque. O preço do aluguei do avião é de dois mil e quinhentos cru
zeiros a hora; graças à interferência de Aimoré, pagaremos "apenas" dois mil cruzei
ros. Como o tempo de vôo é de cerca de uma hora, e tem-se de pagar o retorno do 
avião, temos de gastar quatro mil cruzeiros para a ida e outros tantos quando voltar
mos. 

Aimoré nos faz uma sugestão. Há dois intérpretes que falam o dialeto cinta
larga trabalhando naquele posto de atração . O primeiro é uma índia cinta-larga que 
viveu durante algum tempo entre os civilizados; o outro é um índio da tribo vizinha, 
os gaviões, batizado con10 \Vilson pela FUNAI. Wilson aproveitou de um vôo da 
FUNAI para se tratar , com sua mulher e seu filho, em Riozinho. Se concordarmos 
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em lhe dar caro na em nosso avião, para levá-lo a Serra ~.1orena com a f amflia e levar· 
mos ainda algumas encomendas para o chefe do posto, Wilson ficará à nossa disposi
ção, especialmente para nos acompanhar a uma aldeia indígena. "Nessas condições -
acrescenta Aimoré - poderei igualmente escrever ao chefe do posto, pedindo-lhe 
que lhes forneçan1 carregadores". Aceito, feliz de solucionar tão facilmente um dos 
proble1nas essenciais de nossa expedição. 

Resta entrarn1os no escritório para as formalidades. Penetramos em um primeiro · 
cômodo de tabiques de madeira, sobriamente decorado com alguns cartazes fazendo 
a apologia da FUNAI , dois armários metálicos e duas mesas do mesmo estilo. Encosta· 
dos a um dos tabiques, dezenas d.e arcos e flechas, procedentes do parque, que serão 
encaminhados às lojas de artesanato indígena da FUNAI, situadas nas grandes cida
des do Brasil. 

Assentado a uma das mesas, um homem barbado, com cerca de trinta anos, lê 
um jornal. Aimoré apresenta: "O contador!" Deixando de lado a leitura de seus jor
nais preferidos, imagino o que um contador pode fazer aqui , quando o parque indí
gena depende da delegacia de Porto Velho e tem poucos funcionários. Entramos no 
cômodo seguinte, escritório pessoal de Aimoré. Ele se assenta, ajeita os óculos escu
ros e registra nossa identidade, o número de nossa autorização e a nossa partida para 
o interior do parque . 

Dois dias depois, a 19 de junho, despedimo-nos de Aimoré e do contador, 
pronto a iniciar a leitura de um outro jornal . Entregando-nos uma carta para o chefe 
do Posto de Serra :f\1orena, Aimoré nos pede para informar sobre a chegada de um 
avião antes do fim do mês. 

O táxi aéreo tem sua base em Pimenta Bueno, localidade situada a quarenta 
quilômetros de Riozinho. Aimoré leva a amabilidade até o ponto de pôr à nossa dis
posição un1a "rural" - um carro para qualquer terreno - e um dos dois motoristas 
do posto. A viatura perdera os amortecedores, e Carméla se senta na boléia, levando 
no colo os objetos frágeis. Eu, Wilson, o tradutor gavião, e sua fanu1ia acomodamo
nos na traseira, com o resto da bagagem. Saindo de Riozinho , recolhemos todas as 
pessoas que viajan1 naquela direção, e partimos. 

Pimenta Bueno é uma cidadezinha de pioneiros. Sem os automóveis, seria exa· 
tamente um cenário de western. ~cortada ao meio pela estrada que vai de Cuiabá a 
Porto Velho. A colonização acentuou-se e Pimenta Bueno cresceu. Os carpinteiros 
não param, martelando ruidosamente. A maior parte das casas é de madeira, com o 
soalho um pouco levantado, para proteção contra as inundações e os insetos. Quando 
surgiu a cidade , há algumas dezenas de anos, os posseiros, quer dizer , as pessoas que, 
por todos os meios, querem ser os primeiros a ocupar as terras, construíram os pri· 
meiros barracões. Infelizmente, a terra já tinha dono, e o proprietário mandou uma 
turma para demolir tudo. A intervenção direta constituía a única solução, uma vez 
que não havia polícia. Os posseiros, porém, são teimosos e, além do mais, nada têm 
a perder. Recon1eçaram. De dia, preparavam as pranchas na floresta , e à noite mon-
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tavan1 os barracos, à luz de lampeões a querosene . De manhã, as construções se 
achavam n1uito adiantadas para que se pudesse fazê-las desaparecer. Desanimado, o 
proprietário se resignou a vender os lotes aos novos ocupantes, vencedores. 

Pimenta Bueno ressuma aventura. Colonos percorrem as ruas a cavalo, devagar. 
Vên1 da nrnta, da flo resta onde trabalharam durante meses, às vezes anos, sem des
canso , sem sair. Exaustos com a derrubada de árvores gigantes, con1 o trabalho nas 
roças, co1n as den1oradas expedições em busca de diamantes ou com as caçadas de 
animais de peles valiosas, viram os companheiros cair, vencidos pela febre ou trespas
sados pelas flechas dos índios. Durante aqueles meses de sofrimentos e privações, 
não pensavam en1 outra coisa senão em Pimenta Bueno. Para eles, é a cidade mais 
bela do n1undo. 

Viajaram vários dias a cavalo, ou em uma carroça contendo a colheita, às vezes 
trouxeran1 a f ar:u1ia para lhe mostrar a civilização. Chegando à cidade, dirigem-se 
prin1eiro aos entrepostos, onde vendem os seus produtos. Os preços estão afixados; 
arroz, feijão , temperos, frutas. Com dinheiro no bolso, vão, em seguida ao armazém, 
onde encontram de tudo . Alguns levam o curioso anúncio de "secos e molhados". O 
dono é, muitas vezes, aquele mesmo que comprou os géneros alimentícios. O posseiro 
compra tudo que precisa: sal, cartuchos, calça e camisa novas, balas para os filhos , 
uma caixinha de bombons ou um vestido para a mulher. Resta-lhes, às vezes, um 
pouco de dinheiro , e, caso contrário , pode tomar emprestado ao dono da loja. Torna
se seu escravo. Aluga, então, um quarto de hotel, ton1a um banho de chuveiro, veste 
a camisa e a calça nova, põe na cabeça um chapelão preto de abas largas e vai comer. 
De acordo com as suas posses, manda servir um sortido - prato simples, mistura de 
arroz, feijão , um pedacinho de carne e algumas rodelas de tomate - ou um comer
cial , a mesma coisa, mas em maior quantidade e em travessas separadas, ou ainda 
um chu"asco, acon1panhado de legumes, e constante de todas as qualidades de car
ne, servidas em espeto, à vontade e sucessivamente. 

Satisfeito , palita religiosamente os dentes, levanta-se e dirige-se a um botequim. 
Depois de pendurar os arreios do seu fiel cavalo nos esteios da varanda, empurra a 
porta e se instala em uma mesa. O dono do bar toca, em uma eletrola que já não 
gira há muito tempo na velocidade devida, discos sertanejos, quer dizer o folclore da 
colonização , nüstura de duetos masculinos, de -cantigas de amor e de n1úsica de tonali
dade um tanto paraguaia. O homem deve convidar todos os conhecidos e a cerveja 
corre à farta, servida em garrafas de sessenta e seis centilitros a vinte cruzeiros, o 
duplo do preço nas grandes cidades. Continua, até que cada um tenha bebido três 
ou quatro garrafas. Alguns preferem a cachaça, mais tradicional, menos cara ... e 
que embriaga mais depressa. Se ainda se mantém de pé, o homem vai procurar as 
mulheres da vida. Encontra-as nas ruas. Algumas estão vestidas à última moda, da 
maneira mais pr_ovocante : botas, short à parisiense, blusa muito apertada e decota
da , chapéu de cow-boy. São profissionais, que também vieram se enriquecer na fren
te pioneira. São jovens, beirando os vinte anos, e muito bonitas. Sua origem mesti
çada as dotou do que há de mais apetitoso em cada raça. Passeiam altivas e felinas, 
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muitas vezes acompanhadas de um ou dois homens de roupas sujas depois de vários 
dias de feira. Essas prostitutas são, às ve.zes, as próprias filhas dos colonos nlal suce· 
didos. 

As casas comerciais são estupendas. O açougueiro pendurou na porta um quar
to de vaca, à guisa de tabuleta. Seu balcão é de madeira e pedaços de carne cobertos 
de enxames de moscas, pendem de ganchos enferrujados. Seu vizinho é um dentista 
in1provisado, cuja tabuleta, canhestramente pintada por ele mesmo, traz uma inscrição 
an1eaçadora: Tiradentes . No interior, o mobiliário consiste apenas em uma cadeira, 
um balde e u1n boticão. É uma profissão rendosa, pois as moléstias endêmicas e a 
desnutrição lhe trazem uma multidão de clientes, na verdade toda a população de 
menos de vinte e cinco anos. 

O campo de pouso está situado cerca de dois quilômetros da localidade . É 
uma boa pista de grama, de mil e duzentos metros, contando com dois barracões, 
uma cabine telefônica para con1unicação con1 Pimenta Bueno, tambores de gasolina 
com um tubo de plástico para encher os reservatórios e dois teco-tecos. Um jovem 
piloto , que parece ter no máximo vinte e cinco anos, está ocupado em preparar a 
decolagem. Enrola uma corda em torno do cubo da hélice e a amarra à traseira de 
un1 jipe. A viatura, colocada perpendicularmente ao àvíão , entra em movimento ; a 
corda , desenrolando-se, deve acionar a hélice. O sistema, porém, não se mostra efi
ciente. A corda se embaraça na hélice e o jipe só consegue arrastar um pouco o avião. 

Nesse momento, o piloto nos percebe. Vem apertar-nos a mão . 
- ~1eu patrão Nílson - diz ele - me avisou que eu teria de transportar fregue

ses para a FUNAI. 

Como teceávamos, aponta para o avião que não t em arrancador e nos convida 
a entrar. A não ser quanto ao arrancador, o aparelho parece estar em bom estado. É 
um Cherokee de seis lugares, inclusive o do piloto, mas, na realidade, só tem duas pol
tronas. Deve servir para o transporte de carga, pois faltam as den:iai·s. Colocamos uma 
parte do material no porta-malas situado atrás do nlotor e a outra parte, a que deve 
ser protegida contra o calor e os choques, no fundo da carlinga. Nosso intérprete 
leva consigo uma bacia de alumínio que mede ce.rca de um metro de. diâmetro . Nes
sas condiçõ es, é impossível recolocar todas as poltronas. Carméla se sentará ao lado 
do piloto, o índio ficará sentado no chão, ao seu lado sua mulher em uma poltrona 
e o nenen irá dentro da bacia. Ficarei na poltro_na de trás, que o piloto está recolo
cando . Com efeito, depois de uma conversinha que tive com o aviador, ninguém quer 
'Se sentar ao meu lado . Eu notara que os vidros não se abriam e manifestei minha 
decepção pelo fato de não poder filmar a floresta enquanto a sobrevoássemos. Isso 
não seria obstáculo - fui informado . Bastaria tirar a porta situada à esque.rda da 
poltrona traseira. Sentado ao lado do vácuo, seria fácil filmar. Pobre de mim! Não 
tive coragem de confessar que sentia vertigen\ <las alturas até quando ficava em pé 
em cima de um tamborete, e concordei! O piloto aun1entou meus temores, anun
ciando, friamente, que, com a porta desmontada, o avião seria freado pelo vento, o 
tempo de vôo mais longo e a conta mais pesada. Não tendo dado certo a experiência 
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com o jipe, todo o mundo tem de puxar a corda ... e pular na carlinga, desde que o 
motor começa a funcionar. Sem verificar sequer se meu cinto de segurança estava 
ben1 afivelado , o piloto decola logo. No avião, todos me olham com curiosidade. 
Não ouço coisa alguma - sem a porta o barulho do motor é infernal - mas compre
endo que procuram em minha fisionomia os estigmas do medo. Hão de decepcionar
se; não me sinto de modo algum atraído pelo vácuo. Concentro o espírito apenas na 
observação do solo. 

Durante o prin1eiro quarto de hora, sobrevoamos fazendas, ligadas entre si 
por estradas, minúsculos cordões umbelicais. A floresta já está mutilada. Em diver
sos lugares surgem plantações. Fogueiras aparecem mais adiante: os homens acabam 
de se instalar e começam a queimar a selva. ~ a frente pioneira. 

Dentro em pouco, a floresta se estende a perder de vista. Monotonamente aterra
dora por sua imensidade. Imagem que permite enfim conceber a sobrevivência de 
tribos isoladas. Nenhum rio importante facilita os deslocamentos. Somente os mais 
audaciosos ousaram aventurar-se nessa prisão infinita de vegetação carnívora. Só 
mesmo devorados pela febre do ouro ou dos diamantes podem encontrar força e 
coragem para esse longo sacrifício . À razão de dois ou três quilômetros por dia, 
alguns têm aberto picadas durante meses. fv1uitos jamais voltaram, e a grande flores
ta guarda o segredo dos dramas que ali ainda ocorrem. 

No meio do oceano de verdura, manchado por locais com árvores amarelas, 
procuro desesperadamente um sinal de vida, uma aldeia indígena, mas ... nada! 
Mundo inumano. Os olhos do civilizado não estão mais habituados a abarcar ta
manhas extensões virgens. 

No fim de quarenta minutos, o piloto faz sinal. Grita, para se fazer ouvir: 
- O Roosevelt! 
Um rio estreito, pois se acha perto de suas nascentes, estende-se para o norte, 

formando meandros inverossímeis que se cruzam. Por falta de relevo, os cursos de 
água abrem seu leito como podem, mudando a direção segundo as enchentes, crian
do lagos, insinuando-se em um angustioso labirinto de rosáceas. Às vezes, navega-se 
durante um dia inteiro para se percorrer um meandro e acaba-se chegando a quinhen
tos metros do ponto de partida. Mas esses rios pertencem acima de tudo ao sistema 
amazônico . Na extensão de centenas de quilômetros, ãs vezes mais de mil, recebem 
afluentes cada vez mais importantes. Crescem desmesuradamente, arrastando cada 
ano um milhão de toneladas de limo para lançar no Amazonas. E o Amazonas vomi
ta fogosamente cem mil metros cúbicos de água por segundo no oceano. 

Cortamos o Rio Roosevelt acima do posto da FUNAI do mesmo nome. Em
baixo, um campo de pouso margeado por cabanas dispostas como brinquedos. Perto 
delas, encontra-se um avião. Conhecemos a sua história. Pertence ã FUNAI; o piloto 
falhou na aterrisagem. O acidente não teve vítimas, mas o motor ficou inutilizado. 
O aparelho destinava-se ãs ligações internas no Parque do Aripuanã, e, depois do aci
dente, a FUNAI se vê obrigada a destinar uma parte considerável do seu orçamento 
ao aluguei de táxis aéreos. 
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Deixan1os o posto isolado do Roosevelt e, um quarto de hora depois, avisto, 
emocionado , u1na aldeia indígena. Parece niinúscula, devido à nossa altitude, 1nas 
quando a sobrevoarnos, bem verticalrnente , distingo uma grande casa oval. A desco
berta foi devida ao acaso de nossa trajetória. Naquela prisão que forma1n as árvores 
em torno de unia habitação , nada terían1os visto, se tivéssemos passado cinco quilô
wetros mais ao norte ou mais ao sul. ~.1inha emoção aumenta quando avisto uma 
fumaça. Homens vivem aqui, sem contacto com a civilização. É, de certo modo, 
como se pertencessem a um outro planeta .. . 

A aldeia desaparece. Pouco depois, sobrevoamos o Rio Cardoso , afluente do 
Roosevelt. ~Aais quinze minutos e chegamos acin1a do Posto de Serra ~1orena. A 
base está situada perto de um n1eandro do Rio Aripuanã, na margem direita. É facil
n1ente reconhecível, porque está rodeada de plantações que se destacam na verdura 
da floresta. O terreno perpendicular ao rio é minúsculo, e perigosa a aproximação 
de nosso pequeno avião. O aparelho contorna primeiro a Oila da floresta e mergulha 
para passar rasteiro sobre as plantações, procurando a pista de aterrissagem. Depois ' 
transpõe o rio , desce bruscamente alguns metros e atinge com violência a pista. O 
avião pula duas vezes e se inclina um pouco , mas o piloto não tem a menor dificul
dade en1 equilibrá-lo de novo. Da terceira vez, toca1nos a terra definitivamente. Na 
frente , as plantações se aproximam a unia velocidade alucinante, n1as a freagem é 
poderosa em extremo e não utilizamos toda a extensão da pista de aterrissagem. 
h'leia volta e regressamos rumo ao posto, que fica na outra extremidade, perto do 
rio . A decolagen1 - explica o piloto - será feita no mesmo sentido , mas será ainda 
mais acrobática. Se o seu avião pode pousar naquela pista de seiscentos metros de 
comprimento co1n sua carga máxin1a de seiscentos quilos, terá de se limitar a duzen
tos quilos, para decolar e se alçar, logo em seguida, acima das roças e da floresta. 
Quer dizer: dois passageiros e algurna bagagem. Estremeço à idéia de que, se a pista 
fosse u1n pouquinho mais curta, um de nós ficaria bloqueado em Serra .Morena. 

47 



, 

I 



Ill 

OS ATRATIVOS DE UM POSTO DE ATRAÇÃO 

Mal o avião se imobiliza perto das casas, dezenas de índios nos cercam. As 
mulheres estão inteiramente nuas. Alguns homens vestem shorts e camisaSf A popu
lação parece ter suspenso suas atividades, bruscamente. Três brasileiros - dois ho
mens e uma mulher - saem, por sua vez, de seus barracões, enquanto nós, ainda 
aturdidos com a viagem, começamos a descarregar o material. Entre risadas, somos 
logo invadidos por uma multidão de mãos ágeis e indiscretas. Há mãos por toda a 
parte, apalpando nossos ombros, nossos membros, nossa bagagem, a bacia do intér
prete e ... o avião. Trocamos com os índios todos os matizes possíveis de sorrisos. 
Sua atitude é amistosa, mas sobretudo curiosa, e deixamos os nossos negócios a cargo 
de Wilson, para irmos ao encontro dos brasileiros. 

Um deles apresenta-se: 
- Francisco de Assis Costa, chefe do posto. 

~ um mestiço de branco e principalmente de negro . Deve ter uns quarenta 
anos. Seu rosto se ilumina freqüentemente com sorrisos e seu corpo é o de um atle
ta com músculos de aço, longos e rijos, habituados a um trabalho forçado . 

O outro, bem diferente, é o enfermeiro. É quase negro, de cabelos torcidos e 
inchado como uma bexiga, a ponto de mal poder se mover. No rosto entumescido, 
as sobrancelhas são dois traços que se movem sem cessar, expressando ora sofrimento, 
ora curiosidade, ora tristeza ou alegria. 

Entre duas risadas, Francisco, o chefe do posto, lê a carta de Aimoré e sua fi. 
sionomia se alegra cada vez mais. 

- Nenhum problema - diz, afinal. - Vou arranjar carregadores, que os acompa
nharão a unia aldeia. 

Tranqüilizados quanto a isso, tratamos logo de fixar o limite máximo da dura
ção de nossa estada na região : um mês. O piloto terá então de voltar para nos buscar 
no dia 20 d~ julho. Resta liqüidar as despesas com o primeiro vôo. A operação durou 
um total de uma hora e dez minutos, mas o piloto nos afirma que levará mais tempo 
para voltar a Pimenta Bueno, devido ao vento forte que sempre sopra do sul. Calcula 
um total de duas horas e meia, ou seja, cinco mil cruzeiros. Inútil discutir, pois ele 
representa para nós a única perspectiva de regresso. 
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O piloto entra no avião. Um passageiro de últin1a hora aproveita a carona, pois 
tínhan1os pago a viagen1. É um índio cinta-larga a serviço da FUNAI, que Francisco 
manda ao Posto do Roosevelt. A FUNAI só pagará o suplemento da aterrissagem, 
isto é, urh quarto de hora de vôo . Estranho viajante, vestindo calça e camisa sarapinta
da, calçado e co1n óculos escuros, n1as cuja agilidade felina e o negro escuro dos 
cabelos não deixam dúvida: é mesmo um silvícola. O homem coloca na carlinga em 
primeiro lugar o seu arco com as respectivas flechas, que constitui sua única bagagem, 
e senta-se ao lado do piloto , maravilhado com a multidão de botões e quadrantes 
que vê embaixo de seu nariz. Visão heteróclita, quase absurda, do primitivo saído 
bem do seio da selva, com suas flechas, e um engenho dos tempos modernos. 

O enfermeiro corre até o aparelho e entrega ao piloto um pedaço de papel cui
dadosamente dobrado. Há falta de envelopes, há muito tempo, em Serra ~1orena e 
al'lUela modesta mensagem que ele confia ao acaso é sua única esperança de dar no
tícias à família. 

Uns dez índios puxam a cotda que aciona a hélice . Um deles tropeça e-provo
ca a queda de todos, entre gargalhadas. 

No fim da pista, o avião ruge com o máximo de sua força e ganha velocidade. 
Mais cinqüenta metros e é o rio. No último instante, o aparelho se ergue, nlilagrosa
mente e passa rente à roça do outro lado. Q motor ressoa ainda por um momento, o 
tempo de ultrapassar a altura ·das árvores, e o paredão da floresta devolve o som. 
Afinal, o avião se eleva no limite das roças, descreve uma curva e desaparece. Eis-nos 
inteiramente isolados do resto do mundo . · 

Informo a Francisco que Aimoré pretende mandar um avião no fim do mês. 
Ele me retroca, com uma ·risada, que, sem dúvida, Aimoré alterou seu programa, 
pois, na carta que entreguei, fala em dez de julho. O enfermeiro-ajudante acrescenta, 
resignado: 

- Se ele escreveu que Yem no dia 1 O, vamos esperá-lo lá para o dia 20 ! 

Os índios continuam muito intrometidos, não se cansam de apalpar tudo que 
é nosso, tentar adivinhar· o que contêm os volumes. Afinal Francisco nos leva à casa 
principal. 1! um grande chalé de madeira, a uns trinta metros do rio. Está erguido 
cerca de um metro e, através da porta de dois batentes superpostos, avistamos a gran
de curva do Rio Aripuanã, as plantações e, no fundo, à esquerda, a floresta. A outra 
porta dá para o campo de pouso. No interior há um cômodo principal cujo fundo 
serve para guardar arroz. O unico mobiliário consiste de três barris cheios de feijão . 
Três outros pequenos cômodos, separados uns dos outros apenas por rudimentares 
paredes de taipa, abrigam o pessoal da FUNAI. Não há teto e as paredes não chegam 
até o alto. A cobertura se compõe de uma armação que sustenta telhas de madeira. 

Francisco nos oferece hospitalidade no aposento principal. Corre de um lado 
para o outro, para bem nos acolher: varre o cômodo, arma redes, traz a mesa de seu 
quarto, arranja duas cadeiras e vai buscar água no río. 
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Esperamos que os índios se afastem e tiramos de uma das malas uma garrafa 
de bom uísque , que lhe oferecemos. Não que consideren1os os funcionários da 
FUNAI uns beberrões, mas, como todo o mundo sabe, um copinho de bebida 
sempre nos faz bem, principalmente para quem sofre com a solidão. 

Desde que entramos no cômodo, despertou-nos a curiosidade alguns objetos 
dispostos no fundo: um capacete de escafandrista, uma máquina enferrujada que 
devia ter sido unia bo1nba e um guincho. Terminada a nossa instalação, perguntamos 
a Francisco do que se tratava. 

- Os garimpeiros! - disse ele. · 

E nos contou a lustória de Serra ~Aorena: 

"Depois da niatança dos índios organizada em 1962 na Fazenda Fontanilha 
(de que já falei), outros seringueiros se meteram na floresta, e continuaram os cho
ques entre os brancos e os índios. Em 1966, um seringueiro que trabalhava com a 
borracha no alto Aripuanã encontrou diamantes, por acaso . Foi uma febre. Em 
1967, uma sociedade chegou à conclusão de que o melhor local para se criar uma 
base seria Serra f\1orena, e n1andou un1 punhado de homens construir um campo de 
pouso em plena :;elva. O material foi transportado depois por avião e construiu-se 
rapidan1ente o atual alojarnento de madeira. Foram levados também porcos e galinhas 
e procedia-se regulannente o reabastecimento. Começaram, então, pesquisas no leito 
do Aripuanã, com a ajuda do velho material de mergulho cujos restos tínhamos no
tado. Os garimpeiros encontraram realn1ente diamantes, mas não de muito boa qua
lidade. O trabalho era estafante. As buscas se faziam a jusante e a montante de Serra 
~1orena. 

"Os índios acl1avam-se próximos. Naquela época, tinham aldeias no Rio Ari
puanã e espreitavan1 os intrusos. Não haviam se esquecido do massacre e queriam 
vingar-se. Certo dia , quando todos os garimpeiros tinham saído, exterminaram as ga
linhas e os porcos, como advertência. Depois, esperaram os brancos. Estes, porém, 
mais numerosos, atacaran1 o local e n1ataram vários índios. Os cintas-largas foram 
buscar reforço. Ocorreu, então, um ataque para valer contra o acampamento, os 
garimpeiros e o barracão onde se refugiaram. É o que ocupamos atualmente". 

Todos esses pormenores, nos disse Francisco, lhe foram fornecidos pelos índios 
cintas-largas que hoje vivem no posto. 

Saindo do barracão , da cabana, ele 1nandou cha1nar dois silvícolas. O primeiro, 
Pedrão, faz parte do pequeno grupo de homens de confiança da FUNAl e trabalha 
nas roças. Ten1 cerca de trinta anos e se distingue de seus innãos pelos cabelos que 
caem até os ombros e sua roupa: camisa de meia preta e calça de malha também 
preta. Franc1sco nos n1ostra o joelho de Pedrão, deformado por uma enorme cicatriz 
roxa. 

- Foi atingido por u1na bala de 45 , disparada da porta que dá para o campo 
de pouso, logo no começo do ataque . Por issso é que manca de uma perna. 

51 



Francisco nos apresenta o segundo índio, chamando a atenção para a sua fama . 
~ um dos maiores chefes cintas-largas. Não fala português, assim como Pedrão, mas 
Francisco pede a \Vilson para traduzir o assunto da conversa: o ataque à cabana. O 
chefe compreende logo. Foi ele mesmo quem comandou o assalto. Aponta para a 
outra porta, que dá para o rio. Gesticulando muito, simulando disparar o arco, nos 
faz compreender que matou vários garimpeiros ali postados com as suas carabinas. 

Francisco continua a narrativa: 
"Os garimpeiros, porém, eram numerosos e estavam bem armados, e os índios 

foram obrigados a se retiraren1. A vida prosseguiu, repleta de escaramuças e n1ortes, 
até a FUNAI ser informada dos fatos. Expulsou, então, os garimpeiros de Serra Mo
rena e requisitou instalações, para criar um novo posto de atração. Até 1977, um últi
mo grupo de garimpeiros se manteve no Rio Aripuanã, muito mais ao sul, mas aca
bou também sendo expulso. Teoricamente, os índios estavam livres dos colonos. 

"O começo foi difícil, pois os índios só pensavan1 em vingar-se. Voltaram vá
rias vezes à carga, confundindo a FUNAI cotn os antigos garimpeiros. Para eles, os 
brancos eram pouco numerosos e faziam parte da mesma tribo, portanto todos eram 
inimigos. A equipe da FUNAI resistiu passivamente, sem que tenha havido vítima~. Os 
homens atiravan1 para o ar. Depois de meses de paciência, de desconfianç~ recípro
ca e de medo, fez-se o primeiro contacto. Índios se aventuram a chegar ao posto 
sem armas, com curiosidade de conhecer brancos que não os matávam. O chefe do 
posto logo os regalou com presentes preciosos para os homens da selva: n1achados, 
facões, facas do mato. Os curiosos partiram satisfeitos e voltaram alguns meses mais 
tarde con1 suas famílias. A FUNAI tratou de convencer alguns a ficar. Uma família 
concordou em se instalar no posto, depois uma outra tomou coragem. Em 1973, 
vinte índios viviam em Serra 11orena." · 

Naquele ano, Francisco de Assis foi nomeado chefe daquele posto de atração . 
Plantou roças de arroz e de feijão, os alimentos tradicionais dos brasileiros. Cultiva 
igualmente bananas e cana-de-açúcar, que pretende introduzir na alimentação dos 
índios. 

O posto é inteiramente autônomo. Não precisa mais ser reabastecido, e os vôos 
da FUNAI se tornaram irregulares. Em 1975 foi nomeado para o posto um enfermeiro
ajudante em caráter permanente. Levou a n1ulher e os três filhos. Hoje, vivem no 
posto cerca de cento e trinta índios. Muitos se contentam em mendigar. Uns dez 
concordam em trabalhar para ·~ FUNAI, entre os quais os dois intérpretes, Wilson 
e Beleza. Somente esses podem' obter vantagens, regulármente, sem depender da 
presença do dinheiro. ComeÇa o lento-..processo de sua integração. No entanto, os 
índios não estão obrigados a ficar . 

Têm o direito de recuperar sua liberdade e viver na selva quando muito beni 
quiserem. 

O pessoal brasileiro é constituído por Francisco de Assis, chefe do posto; o 
enfermeiro-ajudante e sua fam11ia; um cozinheiro e um trabalhador braçal. 

52 



Cerca de duzentos cintas-largas já visitaram Serra Morena, pelo menos uma vez. 
A pacificação das populações vizinhas, no entanto, nem de longe está terminada. A 
FUNAI as estimulou a construírem uma aldeia tradicional no local. Os trabalhos já 
estavam bem adiantados, quando, por motivos desconhecidos, os índios puseram 
fogo na maloca. 

- Há dois anos, um grupo de sessenta pessoas apareceu, armado, na outra mar
gem do rio, mas os índios ficaran1 com medo, e não se efetuou o contacto. Os silví
colas partiram, desconfiados e temerosos. Entre março e junho de 1977, três novos 
grupos apareceram, sucessivamente, em Serra :Morena. 

Francisco de Assis põe em prática o primeiro gesto de atração: oferece pre
sentes. Apesar de seus recursos limitados, os índios parecem satisfeitos. Mostram-se 
amistosos. Partem, prometendo voltar em maior número, no começo da estação das 
chuvas. 

- A estação chuvosa passou sem novos contactos. Esperamos vê-los surgir de 
um mo1nento para o outro. A FUNAI precisa saber que, para fazer face a esse gêne
ro de contacto, é preciso dispor de muitos presentes. 

Francisco de Assis não cessa de reclamar. 

Os índios dos postos têm as famílias mais ou n1enos afastadas em várias aldeias. 
Uma ínfima núnoria veio a Serra Morena e a maior parte não tem contacto com a 
civilização. Sabe-se da existência de várias aldeias na direção do Rio Tenente Mar
ques, mas até hoje a FUNAI ainda não explorou aquela região. As aldeias foram 
sobrevoadas e os índios guardam segredo sobre os caminhos. O motivo principal é o 
fato de existirem, no seio da nação cinta-larga, vários clãs que estão em guerra. Se~ 
gundo os índios, tudo começou por causa da partilha de um território de caça. A 
FUNAI decidiu aguardar, aqui e no Roosevelt, deixando em paz os que preferem 
ficar isolados e não impor contacto a um grupo com o apoio de guias e intérpretes 
de un1 partido inimigo. Aqui, o papel essencial da FUNAI consiste em proteger o 
parque indígena contra os colonos. Tem-se que esperar que os índios se apresentem, 
conquistá-los, fazendo-os ter confiança e, se desejarem, oferecer-lhes assistência 
médica elementar. Jamais forçá-los ao que quer que seja. Eles estão em sua casa. A 
integração dos índios deve-se fazer com a ajuda do tempo e com o sistema dos pos
tos de atração. 

Essa integração vai demorar, pois os índios se caracterizam pelo medo que 
têm do estrangeiro. Outrora, viviam à margem dos rios de importância média como 
o Aripuanã; hoje, refugiaram-se muito longe, nas cabeceiras dos afluentes. Para alguns, 
o motivo de tal enúgração é o temor de represálias, pois mataram brancos. Em resu
mo: paira um mistério sobre o mundo dos cintas-largas. Recusam-se a revelar seus 
nomes, afirmando que só o farão quando se fizer contacto cotn tQdos os seus irmãos. 

Depois dessa breve exposição sobre . a situação do posto, Prancisco de Assis 
nos apresenta o pessoal. 

O trabalhador braçal, pau para toda obra, se chama "Francisco de Assis". ~ 
natural da Bahia, negro como um senegalês, com a musculatura digna de um atleta 
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olí1npico. Trabalha nas roças, conserva o can1po de pouso, ajuda na construção de 
novos barracões e, de um 111odo geral , executa todos os trabalhos nianuais necessá
rios à sobrevivência do posto. Suas tarefas varian1, conforme os dez índios que tra
balhan1 para a FUNAI estejam dispostos ou não a fazer algu1na coisa. 

En1 seguida, ve1n o enfermeiro prático, "Francisco de Assis", que já tínhan1os 
ficado conhecendo desde a chegada. Sua função é tratar dos índios doentes. 

Resta enfin1 o cozinheiro, "Francico de Assis'' , que prepara invariaveln1ente, 
ao meio-dia e ao anoitecer as panelas de arroz e feijão. A conlida só melhora aos 
donungos, quando se inata uma galinha ou um porco, ou quando o chefe do posto e 
o enfermeiro têm sorte na caça ou na pesca. 

A única sombra na felicidade do pessoal é o fato de todos se chan1arem "Fran
cisco de Assis". A fim de que a atividade do posto não se paralise quando alguém 
for chamado, convencionou-se designar cada um da maneira seguinte: Francisco , é o 
enfermeiro; Assis , o chefe do posto; Pelé, o pau para toda obra 1 em virtude de sua 
origem e de sua paixão pelo futebol, e Cluco, din1inutivo de Francisco, o cozinheiro. 

Terminadas as apresentações, Assis nos convida a visitar o posto. 

A extremidade oeste do ca1npo de pouso está, como se viu, margeada por dois 
renques de barracões. A partir do rio , a asa sul começa pelo barracão dos garimpeiros, 
o rnaior de todos, que abriga Assis, Pelé e quatro índios celibatários empregados da 
FUNAI. Vem, depois, a residência de Francisco, o ajudante de enfermeiro, que mo
ra com a mulher e os três filhos. i: a única casa que possui vários cômodos separados 
por verdadeiros tabiques. Luxo supre1no, uma camada de cin1ento recobre o chão 
da estreita cozinha e da diminuta sala de jantar. Os dois quartos e as paredes exter
nas são de taipa e o teto, como o de todas as outras habitações, é forrado com tell1as 
de casca de árvore. Um pouco adiante, o modesto rancho do cozinheiro aineaça cair. 
O último rancho, enfin1, é ocupado por \Vilson, o intérprete. 

Do outro lado do ca1npo de pouso, a partir do rio , fica , en1 primeiro lugar, a 
cozinha propriamente dita. Tem uma mesa, três prateleiras e um fogão de lenha 
con1 un1a trempe e u1n forno. 

Estendem-se, en1 seguida, uns dez barracões, todos iguais, de três por três 
metros, com paredes de taipa sustentadas por esteios visíveis. Tên1 uma porta de 
sarrafo e un1a n1inúscula janela dando para o campo de pouso. São as habitações 
destinadas aos índios que trabalha1n ou não no posto. 

Resta ainda a enf ern1aria, um barraco de 1nadeira, con1 dois côn1odos. De urr. 
lado, un1 quarto para o doente , inteiramente nu, com ganchos para redes, e do outro 
o quarto do enfermeiro, com prateleiras cheias de 1nedicamentos, um balcão e un1 
banco. 

Os cintas-largas adoram copiar os civilizados. A um quilô1netro a suleste, quer 
dizer no limite exterior das roças, construíram uma série de barracões parecidos que 
abrigam várias dezenas de indivíduos. Continuam, no entanto, a viver independentes 
e não aceitarn o trabalho que a FUNAI lhes propõe. 
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Do outro lado do rio, há três cabanas de taipa que abrigam índios. As únicas 
habitações indígenas tradiconais são duas situadas perto do posto, na margem do 
Aripuanã. Consistem em um teto de folhas que chega até o chão (os tetos de palha 
são niuito procurados em nossa época!) onde mora a família inteira de un1 outro 
chefe. 

A água corrente em Serra ~1orena é o rio. Os brasileiros e índios nele se banham, 
fazem sua toalete e lavam suas roupas (salvo os índios que não as têm), ali pescam e 
espreitam a anta imprudente, cha1nada no Brasil "a vaca da floresta", cuja carne ser
ve para 1nelhorar o trivial. O rio , situado a cinco metros mais embaixo, é, portanto, 
o lugar mais fre(]üentado. 

A noite cai rapidamente cerca de 18 horas e amanhece às 6 horas. O ciclo de 
doze horas de noite e doze horas de dia é praticamente o mesn10 durante todo o 
ano. Pouco antes do anoitecer, é a hora do banho para a FUNAI. Assis atravessa a 
pista de camisa de 1neia, a toalha no ombro. Seu dia de serviço tern1inou, e ele canta 
1nais alto que sempre. Ensaboa-se vigorosamente e mergulha na água gelada do Ari
puanã. 

O enfermeiro Francisco nos convidou para jantar. Apresenta-nos sua esposa, 
Helena. També1n ela é mestiça de branco e negro, mas a pele é menos escura que a 
do n1arido. Ten1 n1enos de trinta anos, os traços finos e seu corpo não se deformou 
com os quatro filhos. Ainda é bonita. Um dos filhos mora na cidade, onde estuda. 
Os outros três rnoram aqui: um menino e duas meninas.Tê.mos cabelos crespos do 
pai e brincan1 o dia inteiro, perseguindo os porcos que andam em liberdade, ou os 
indiozinhos. 

Anoiteceu. No apertado aposento onde nos sentamos à mesa, a luz do lam
peão a querosene vacila, dando às fisiononüas expressões apavorantes. Acha-se 
aberto o pano que fecha a entrada do quarto. Acirr1a das redes, na penumbra, estão 
penduradas na parede duas carabinas e um cinturão co1n um revólver. Luxo supre
mo, vê-se a um canto unia talha com filtro, como as que existem na civilização. É 
uma talha <le barro vennelho, tampada por um pano bem esticado, que filtra a água 
ali derran1ada e a conserva fresca. 

Francisco pára a eletrola de cassete, de pilhas superaquecidas, que chorava 
tristen1ente música sertaneja. Conversamos. Ele nos interroga acerca do nosso traba
lho. Explicamos que rodamos um filme e que contamos com longa experiência jun
to de inúmeras tribos. 

- Os índios daqui são muito perigosos, e é preciso ter cuidado com eles - diz 
Francisco. - 1\i1atam entre as aldeias e ningué1n foi ainda em suas terras. Aqui eles 
nos toleran1 porque os enchemos de presentes. Exigem mesmo carabinas e n1unições. 
Às vezes, vêm matar as nossas galinhas. Un1a vez, furtaram todas as nossas roupas e, 
na aldeia, u1na índia passeia com o soutien de Helena. Por que não ficam em Serra 
Morena? Ir às aldeias dos índios é brincar com a n1orte. Eles nos contarn como é lá. 
Bebem sem parar, ficam agressivos. O caminho é horrível, segundo parece. Alguns 
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índios dizem que levam dois dias. Vocês, brancos, se can1inharem muito, vão levar 
de quatro a cinco dias. 

Eu e Carméla nos entreolhatnos. O enfermeiro talvez exagere. Noto, no entan
to, urn elemento novo. Falou em quatro dias, em vez de dez, para se chegar ã aldeia 
mais próxin1a. Vivendo perto dos índios, ele tem menos possibilidade do que Aimoré 
de se enganar. Se a caminhada for apenas de quatro dias, seremos bem sucedidos. 
Explicamos a nossa técnica de aproximação com as populações indígenas, mas Fran
cisco e Helena não parecem convencidos. Veren1os quem tem razão. 

Helena fala por sua vez, muito alto. Ficamos preocupados: o chefe do posto 
pode ouvir. 

- O cozinheiro e o trabalhador braçal - diz ela - ganham mil e duzentos cru
zeiros por mês, meu marido quatro mil, o chefe do posto quatorze mil cruzeiros e o 
diretor do parque vinte e oito mil cruzeiros. Em Brasília, há gente que ganha mais 
ainda. As diferenças entre os salários são enormes. Estamos aqui principalmente 
para podermos economizar. A não ser o que gastamos para pagar o colégio do mais 
velho, não temos aqui nenhuma despesa com a alimentaçãó, pois o posto produz 
tudo que é necessário. O avião vem de mês em mês, ou de dois em dois meses. Faz 
então duas viagens, com o espaço de três dias. Às vezes, podem se passar três meses 
sem que ele apareça. Quando há lugar, eu viajo, uma ou duas vezes no máximo por 
ano. !v1eu tnarido não tornou a ver a civilização há três anos. Faço algumas compras 
em Piinenta Bueno ou em Cacoal, e volto três dias depois. 

Baixa de súbito a voz: 
- Vocês imaginem, o avião pode ficar três meses sem aparecer! Se meus filhos 

tivessem uma doença grave, morreriam por falta de tratamento . . Assis não tomou a 
menor providência para o conserto do transmissor. Acha que nada pode exigir da 
FUNAI, que tem pouco dinheiro. 

Francisco nos preparou uma caipirinha. Adoramos. É cachaça misturada com 
açúcar e umas rodelas de limão. Depois, é servido o jantar: peixe ensopado, arroz, 
feijão e un1a carne vermelha, de gosto muito pronunciado: é de anta. Jantar saboroso, 
que contribui para nos pôr perfeitamente à vontade. Tudo nos cativa depois de nossa 
chegada: o posto, sua história, os índios. Agora, um bom jantar, um teto. É o últi
mo momento de segurança. A aventura está bem próxima, atrás da porta talvez. 
Seja como for, começará quando desparecermos na floresta. 

Vestimos suéter, pois está fresco, justamente o bastante para descansar, depois 
de um dia sob um sol implacável. De 35° a temperatura caiu para I 8°. ~ o começo 
do inverno, e as chuvas só voltarão daqui a seis meses. O rio começou a baixar. O 
céu é de. uma pureza absoluta. De um horizonte ao outro, a Via Láctea forma uma 
ponte de nuvens de estrelas, que o negrume do firmamento não chega a esconder. A 
oeste, brilha Júpiter; mesmo a olho nu, acreditar-se-ia, por instantes, ver surgir o dis
co do planeta gigante. Riscos de luz cortam o céu: estrelas cadentes. 
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O chefe do posto está sentado em um degrau da escada de troncos de nossa 
casa. Sentamos ao seu lado. A noite desperta os sentimentos ... e as confidências. Assis 
conta que é do Nordeste e con1eçou a trabalhar em uma fazenda . Andava dez quilô
metros a pé todas as manhãs quando ia para o trabalho. Depois entrou para a FUNAI. 
Participou da pacificação dos "pacas novos", galgou cargos, seguiu cursos e afinal 
foi contemplado con1 o lugar de chefe do Posto de Serra t-.1orena. Depois de prolon
gada estada na selva, sua primeira inulher n1orreu em conseqüência de um tumor, 
em un1 hospital de Guajará-f\1iritn. Ele tornou a casar-se, trazendo para aqui sua 
segunda mulher. Construíra para ela a atual casa do enfermeiro. Por sua vez, a segun
da mulher adoeceu gravemente. Nada pôde fazer para salvá-la: o transmissor já se 
achava enguiçado e o avião não aparecia. Ela morreu em Serra Morena e, depois dis
so, Assis abandonou a casa do enfermeiro e foi morar na dos garin1peiros. Tem seis 
filhos, criados por sua irmã, em sua casa de Riozinho. 

- Não adianta lamentar - diz ele. - E acho mesmo que tive muita sorte, pois 
ainda estou vivo. Elas morreram, eu fiquei. 

Tem o rosto meio fechado durante a confidência, mas logo depois sorri da 
maneira que lhe é peculiar. E nos confessa que, "como o tempo passou" , ele já pen· 
sa em refazer a vida. Travou conhecimento, no hospital de Cacoal, com uma enfer
meira de uns trinta anos. Como lhe agradou, tomou informações a seu respeito com 
pessoas que a conhecem. As opiniões foram unânimes : era uma moça séria, digna 
dele. Em resumo: tinha todas as qualidades. Foi, então, procurá-la e disse-lhe apenas: 
"Ofereço-lhe u1n lar, a possibilidade de ter filhos. Ofereço-lhe o casamento, a felici· 
dade. Se você não quiser, irei propor a outra".~ a fórmula habitual, rude e franca , 
da gente do sertão. A moça pediu algum tempo para refletir, e Assis sonha agora 
com o futuro junto à nova companheira. Aguarda com ansiedade o avião que lhe 
trará a carta esperada. Carméla observa que ela é corajosa, depois da morte das duas 
outras. Assis replica, dando u1na risada, que a moça sabe ... 

De manhã, todo o mundo acorda com o nascer do dia. O pessoal da FUNAI se 
dirige ao rio, ainda pouco visível, devido ao nevoeiro espesso, que só se desfará lá 
pelas oito horas. Cada um leva consigo a escova de dentes com um pouco de denti
frício. Por enquanto, só se escovam os dentes. Apenas alguns índios corajosos mer
gulham na água gelada. Depois, todos se dirigem, de caneca na mão, à cozinha, cuja 
janela Chico acabou de abrir. Prepara o café. 

Assis já está cantando. ~1ostra a Pelé a parte do campo de pouso onde é preci
so cortar o mato. De machadinha em punho, Pelé e três índios põem mãos à obra. 
Wilson, juntamente com três outros índios, é encarregado de pilar milho. Os outros 
trabalhadores indígenas irão à roça apanhar feijão. Assis não é homem que se conten
te em dar ordens. Está construindo sozinho um novo abrigo, atrás da cozinha. 1'1ete 
um punhado de pregos no bolso da camisa e sobe a escada de bambu que ele mes
mo fez. Começa a pregar os barrotes, que sustentarão as telhas, nos esteios que ele 
mesmo erguera na véspera, também sozinho. Assis tem muito trabalho e muitos pro
blemas. Constantemente se vê diante de imprevistos. Suas responsabilidades são pe-
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sadas. O perigo de um ataque é constante. Não lhe é lícito co1neter um só erro, mas 
coisa algun1a parece abalar o moral desse homem que combate cantando. Cinco 
anos e111 Serra lv1orena, e . continua confiante em si mes1no. Não pára um rrlinuto, 
acha sempre alguma coisa para fazer. Que1n sabe se quer distrair seu sofrimento e 
sua solidão? 

Francisco atravessa com dificuldade o ca1npo de pouso ... levando seu insepa
ravel rádio-transistor. É a hora do trabalho na enfern1aria, onde o espera um grupo 
de cinco índios. Duas mulheres, carregando bebês, olham com certo temor o ho
menzarrão, cujas banhas ameaçan1 a todo o instante se desprendere1n e se espalharem 
em torno dele. Francisco entra com pachorra, coloca o rádio em cima do balcão e 
acende o fogareiro de que se serve para esterilizar os instrumentos. Veste uma blusa 
in1aculadan1ente branca. Embora não seja enfermeiro formado e muito menos mé
dico, ajusta pomposamente um estetoscópio. Um bebê está estendido no balcão ; 
Francisco passeia , un1 tanto ao acaso, o aparelho de escuta pelo peito da criança, 
olhando para o teto , e1n busca de inspiração. Suas espessas sobrancelhas logo for
man1 um acento circunflexo, e ele resolve dar uma injeção de penicilina. 

Os acompanhantes têm dificuldade de se fazer entender. Dor de cabeça, dor 
de barriga, inalária? À falta de intérprete, só restam os gestos, mas a terapêutica de 
Francisco é invariavelmente a mesn1a: quinino e injeções de penicilina. Os índios 
têm confiança nele, pois, certamente sem querer já salvou várias vidas humanas. 
Oferecem as nádegas nuas a Francisco, que começa esfregando a pele com. um algodão 
embebido de álcool. Faz também desaparecer uma crosta de cor duvidosa, da sujeira 
con1un1 aos cintas-largas, que, vivendo longe dos rios, ignoram a higiene n1ais elemen
tar. No mo1nento da picada, aparecem caretas nos rostos e as n1ulheres não conse
gue1n conter um gemido de dor. 

Saindo da enfermaria, Francisco n1ostra a hora em que deverão voltar, seja pa
ra tomar um remédio, seja para uma injeção. O enfern1eiro utiliza o método indíge
na , 1nostrando com a mão a posição onde estará o sol. 

O almoço é às onze horas. Imitando Assis, Pelé e os índios da FUNAI, apre
sentamo-nos na cozinha, de gamela em punho. Chico nos serve un1a concha de arroz 
e outra de feijão. Após essa comida sem ~sto, conversamos com Chico. Talvez ele 
nos conte alguma novidade. Falamos a respeito da distribuição da comida, e Chico 
nos explica que os índios que não trabalhatn para a FUNAI não têm acesso à cozinha. 
São em maior nún1ero. Não é fácil , admite o cozinheiro, explicar-lhes a necessidade de 
trabalhar para con1er, pois os índiós daqui têm o hábito de tudo receber da FUNAI 
sem nada dar em troca, no momento das operações de atração. Está satisfeito? Chico 
nos responde que trabalha há n1uito tempo na FUNAI. Não ganha n1uito, apenas 
mil e duzentos cruzeiros, e às vezes rec.ebe co1n vários meses de atraso, mas não tem 
nenhuma despesa. Acrescenta que o governo é bom para os pobres, pois lhes dá tra-· 
balho , sem o que eles tnóTFeriam de fome. Sua única alegria são as férias, uma vez 
por ano. O avião da FUNAI o deixa em Pimenta Bueno ; de lá, uma sucessão de ôni
bus o leva a Manaus, onde tem um innão. 
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- Mas às vezes o avião da FUNAI não vem, o tempo das férias passa e tenho 
de voltar ao traba1ho - acrescenta. - Aqui, é preciso atenção , a vida não vale gran
de coisa. M.esrno os índios do posto ainda não estão totalmente pacificados. No ano 
passado, um grupo de cintas-largas veio nos visitar. Partiram levando duas mulheres 
para se casarem com eles. Um pouco n1ais tarde, uma delas voltou horrorizada, con
tando que eles tinham n1atado e conudo a outra. 

Segundo Chico, os cintas-largas só pensam em três coisas: mulher, con1er e 
matar. Não se pode ter confiança neles, mesmo depois de vários anos de contacto. 
A vida para eles tem pouco valor, ainda mais a dos brancos para con1 os quais não 
têm nenhuma obrigação. 

Ao meio-dia, o calor é insuportável. b impossível atravessar o posto sem o risco 
de desmaiar-se. O menor esforço acarreta transpiração abundante. A vida se detém, 
é o momento obrigatório da sesta. As redes se balançam, fazendo estalar os esteios 
da cabana dos garimpeiros. Pelé escuta no rádio um programa sobre o futebol. A 
sesta dura duas horas e tornamos a sair. Ainda há pouco a margem do rio estava 
vazia, agora se acha coberto por uma nuvem amarela que ~ança curiosamente. Bor
boletas! ~filhares de borboletas procuram pousar, desesperadamente. O chão já está 
coberto por uma camada cerrada de falenas , que desovam, agitadas por sobressaltos. 
A. quantidade é tal, que, vista de longe , a paisagern parece ter mudado. A Natureza já 
não é de todo verde. Ao lado dos insetos amarelos, aglutinam-se outros cachos de 
borboletas de asas vermelhas, negras e brancas. São n1enores, mas ainda n1ais impres
sionantes pela beleza. Uma variedade enorme vem juntar-se a elas. Têm o tamanho 
de minha rnão . As asas negras e de un1 azul prateado formam uma verdadeira jóia, 
que cintila a cada batida. Quando pousam, os frágeis insetos não têm outra preocu
pa,ção a não ser desovar. Pode-se aproximar, tocá-los, que eles não voarn. b o alimento 
preferido dos patos da FUNAI, que se precipitam, abocanham as borboletas aos 
montes e as esfregan1 nervosamente na água, antes de engoli-las. 

No prolongamento da pista de aterrissagen1, a marge1n do rio é pedregosa. A 
orientação dos raios solares desenha sombras nas pedras, fazendo ressaltar certas 
asperezas. São os locais onde , alguns anos antes, os cintas-largas tiravan1 pedra para 
fabricar os seus machados. Em certos lugares, as cavidades tomaran1 exatamente a 
forma de suas ferramentas, e o interior da rocha branca, zebrada por finas nervuras 
cor-de-rosa, oferece uma superfície inteiramente lisa. 

Os índios que trabalham para a FUNAI se veste.m com calções e carnisas; alguns 
estão calçados com sapatos ou sandálias. Não sabem falar português, mas parecem 
gostar da vida civilizada, se bem que tomem de vez em quando o rumo dos campos, 
para uma caçada, sem avisar ninguém. O que os distingue dos outros é o fato de dei
xarem crescer o cabelo ou pedirem a Assis para cortá~los à brasileira, bem curto. Os 
outros índios conservam o corte tradicional: em f orn1a de "bolo" inclinado para trás. 
Sua estatura se situa em média entre um n1etro e sessenta e cinco a um metro e seten
ta, e um metro e quarenta e cinco a um metro e cinqüenta e cinco para as mulheres. 
Estas, em sua maioria, andam inteiramente nuas. Algumas traze1n fios de contas 
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escuras, vegetais, em tomo do pescoço, dos punhos, da cintura e dos tornozelos. Do 
nlesmo modo que os homens, não têm cabelos no corpo. São penteadas com a risca 
ben1 no meio da cabeça, e os cabelos caem em torno da cabeça até a nuca, ficando a 
testa livre. São bem proporcionadas, mas têm pouquíssima cintura e a barriga é mais 
ou menos deformada pelos partos. 

A fisionomia dos cintas-largas é semelhante à dos outros índios. Pertencem 
sem sombra de dúvida ao tipo asiático : rosto redondo, com maçãs salientes e olhos 
castanhos ou negros mais ou menos amendoados. Vistos de perfil, muitos homens 
têm o nariz arqueado atribuído aos incas. A cútis dos cintas-largas é menos assom
breada que a dos outros índios e apresenta reflexos claros. Esse matiz se deve à sua 
vida na floresta espessa, enquanto a maior parte dos índiqs habita lugares muito 
mais abertos, à margem dos grandes rios. 

Além dos que trabalham no posto, alguns outros homens usam roupas dadas 
pela FUNAI. Seu aspeto é deprimente, pois as camisas e calções viraram molambos, 
de uma cor mais que duvidosa, já que não utilizam o sabão.~ o começo de um pro
cesso perigoso : como não têm roupa para mudar, a roupa suja pode acarretar molés
tias da pele . De qualquer maneira, muitos homens andam nus. Por pudor e também 
como proteção, pois na floresta há cipós que cortam como navalha, seus pênis são 
protegidos por UJJl cipó fino, que sustenta uma folha pequena, recobrindo a extre
midade, como um capuz. As mulheres não usam nada, e têm que se assentar de 
pernas fechadas, a fim de se protegerem. O corpo dos cintas-largas, musculoso em 
conseqüência de uma atividade exclusivamente física, não é tão imp_!essionante 
como o de outras tribos, por exemplo os camaiurás do alto Xingu (que conhecemos 
em 1975). Alguns são mesmo relativamente esbeltos. 

Seu idioma é incompreensível. Como o dos outros grupos, é constituído por 
um vocabulário bastante restrito em comparação com o nosso, uma vez que lhes são 
desconhecidos inúmeros objetos que a nossa civilização possui. Falam sempre devagar, 
parecendo mesmo parar depois de cada sílaba. As palavras são curtas e nenhuma 
começa por "r". Por isso, quando souberam meu primeiro nome, Richard, só conse
guiram repetir "!chá". Alguns termos são cantados, a fim de salientar sua importân
cia ou dar uma idéia de espaço no tempo, pois a gran1ática praticamente não existe. 

De nossas primeiras observações dos cintas-largas ficou-nos uma impressão de 
rudeza que não se deve forçosamente à história sangrenta de sua pacificação. A 
FUNAI ofereceu cães aos índios, mas os seus novos donos nada lhes dão para comer. 
Transformados em carcaças descarnadas que parecem sustentadas por simples ossos, 
os pobres cachorros se arrastam, com o olhar apavorado, lan1bendo o chão. Se apro
ximam da casa de seus donos, é para receberem pontapés, pautadas, pedradas, tições. 
Os jovens, então , descobrem todos os suplícios para martirizá-los: tentam arrancar o 
rabo, torcem a cabeça, enfiam os dedos dentro dos olhos do bicho . Isso sem falar 
das brincadeiras obscenas das conjunções forçadas, espetáculo que diverte muito 
todo o mundo. 
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O que mais nos surpreende é a brutalidade dos cintas-largas para com as crian
ças, ao contrário de outros grupos, onde os pequenos geralmente gozam de uma 
impunidade total. Não é raro que uma mulher chegue até a bater em seu bebê. 

Um caso é particularmente dramático . Durante uma ausência prolongada do 
marido, uma jovem mulher deu à luz o filho de um outro homem. O costume quer 
que, em tais circunstâncias, a criança seja morta pela n1ãe, que, do contrário, será 
repudiada pelo e·sposo, quando esse voltar. Helena, a jovem esposa do enfermeiro, 
comoveu-se com o drama que se representava. Ajudou o nascimento, depois surpreen
deu a índia abrindo uma cova para enterrar vivo o recém-nascido. De acordo com a 
tradição, pode-se também torcer o pescoço da criança. Helena se intrometeu corajo
samente, explicando à índia que aquele não era o costume dos civilizados, e que ela 
deveria criar o filho, da mesma maneira que o seu primeiro. A índia não matou a 
criancinha, mas Helena não tardou a notar que ela o negligenciava, reservando os 
seios para aleitar o outro filho, cuja idade já lhe pernutia a ingestão de outros ali
mentos. Helena tomou então o menino, para alimentá-lo com leite em pó. Esse, po
rém, era pouco, infelizmente, e Helena teve de recorrer a um acordo para salvar a 
criança: a índia concordou em aleitá-lo, mas com a condição de que Helena a ali
menta<Sse. E, reahnente, a esposa de Francisco leva sempre, ao meio-dia e ao anoi
tecer, um prato de comida para a mãe, que passou de fato a amamentar o n1enino, 
com o seio direito. A fim de que o outro não mame o leite todo, recobriu o bico do 
seio com algodão, para que o menino satisfaça seu vício de chupar bico, sem beber 
o leite. 

Há no posto uma criança órfã de pai e mãe; foi adotada por uma outra família, 
que a alimenta com os restos. Todo o mundo zomba de seu infortúnio, e, apesar da 
vigilância da FUNAI, o menino sofre todas as espécies de ultrajes. É martirizado por 
sua família, que se diverte em queimá-lo com tições acesos. 

Os índios cintas-largas não se compadecem da desgraça e dos sofrimentos 
alheios. Assim - segundo contou Assis - um novo grupo apareceu certo dia no pos
to . Os visitantes foram bem recebidos, mas um deles deu um ataque de epilepsia. 
Todos zombaram dele. Depois, os índios do posto levaram-no à caçada. Tudo cor
reu bem, até o momento em que o epiléptico teve uma nova crise, em plena selva. 
Viu-se, por un1 instante, em estado de inferioridade e transforn1ou-se em um entrave 
para os companheiros. fv1ataram-no friamente . Quando os caçadores regressaram, os 
membros do grupo novo.a que pertencia o infortunado se enfureceran1 e resolveram 
partir imediatamente, jamais voltando ao posto. 

A tribo cinta-larga, que ocupa um vasto território, é dividida em clãs, que, por 
sua vez, se subdivide1n em várias aldeias. Organizam-se regularmente expedições entre 
as aldeias. Quando um grupo importante chega a un1a aldeia cujos habitantes são 
pouco numerosos, ou quando surpreende uma fam11ia isolada na floresta , costuma 
1natá-los para roubaren1 as mulheres mais bonitas e as crianças mais robustas. Às 
vezes, brigam e matam uns aos outros dentro de uma mesma aldeia. 
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Parece escasso entre eles o espírito de con1unidade que caracteriza tantas tri
bos. Quase poderíamos acusá-los de desumanidade. O homem que traz a caça se 
serve em prirneiro lugar. O resto é, sucessivamente, partilhado entre suas mulheres, 
seus filhos, sua f amilia em segundo grau. O que sobra é dado aos vizinhos que assis
ten1 à refeição, em un1a atitude de mendicância. Quando esses últin1os percebem 
que não sobrou mais nada, tratam, por sua vez, de ir caçar ou pescar. 

No Posto de Serra l'vlorena, esse f enômeno é agravado pelo isolamento das 
fam11ias no interior das minúsculas habitações individuais. Construindo essas habita
ções que copiam as da FUNAI, os índios se fecham ainda mais em seu egoísmo. De
saparece de todo seu espírito comunitário, já naturalmente pouco desenvolvido. 

A lembrança dos massacres e a herança das rudes tradições dos cintas-largas 
explicam como se mostra difícil pacificar e controlar aquela tribo. En1 face da "frente 
pioneira", o futuro dos índios no interior do parque só se consolidará quando exis
tir uma unidade real. 

Nossa partida está n1arcada para o dia seguinte, ao amanhecer. Estudamos com 
Assis a organização de nossa expedição. O chefe do posto não dispõe de um único 
mapa da região, mas em Riozinho anotamos em un1 canhenho a posição das aldeias 
conhecidas graças aos vôos de reconhecin1ento da FUNAI. Como já vimos, fugindo 
dos encontros com os garimpeiros, por medo de represálias, ou desejosos de conser
varem sua independência, os cintas-largas instalaram suas aldeias nas regiões de acesso 
mais difícil. Vivern nas nascentes dos igarapés. Resolvemos procurar a mais próxima, 
nas nascentes do lgarapé Vermelho. Durante um mon1ento, penso em levar o nosso 
barco pneutnático. Com efeito, segundo as informações de que dispomos, o Rio 
Vermelho deságua no Aripuanã a cinco ou seis quilômetros à montante do posto. 
Iríamos a pé, mas, na volta, utilizaríamos o barco desde o ponto em que o rio se 
torna navegável. Assis nos afirma ser impossível. Segundo os índios, o rio é obstruí
do por galhos das árvores e, de qualquer maneira, não tem profundidade suficiente. 
Temos, pois, de nos resignar a ir e voltar a pé. 

A direção que iremos seguir é oeste-sudoeste. Quanto tempo levaremos para 
chegarmos ao nosso destino? Continuamos a ignorar. S~ nos restar bastante força, 
tentaremos alcançar uma segunda aldeia na região do Rio Tenente Marques, onde são 
mais numerosos os índios desconhecidos. Prevemos uma duração total de três sema
nas. Assis louva a nossa coragem: é preciso, de fato, gostar muito dos índios para se 
lançar nessa aventura - diz ele. Desejaria nos acompanhar, mas não pode abandonar 
seu posto. 
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IV 

A FILA INDIANA 

Un1a fila estranha e desordenada atravessa a plantação de Serra ~1orena e mer
gulha nas trevas da selva úmida. Sob trinta metros de vegetação , milhões de folhas 
dão incansavelmente nascimento a uma gotícula que tomba. Ouvimos a chuva, que 
já parou de cair há vários dias. É o orvalho mais gigantesco que se possa imaginar. A 
grande floresta parece estar transpirando. 

Conosco , seis índios: Wilson, nosso intérprete gavião , e cinco cintas-largas. Se
guimos o guia e o intérprete ; os outros quatro fecham a marcha. 

O primeiro quarto de hora é um galopezinho de ensaio, coisa só para se expe
rimentar. A marcha é apressada, mas seguimos sem perder de vista o guia. Podería
mos mesmo ultrapassá-lo , pois nos sentimos em plena forma. O tempo ainda está 
um pouco fresco , mas o primeiro esforço nos aquece. De imediato, só temos uma 
preocupação: lembrar-nos de nossas outras expedições, da técnica para não trope
çarmos nos ramos, para evitarmos o cipó que corta o rosto , pular o tronco caído 
sem perder tempo , sem fazer esforços inúteis. Tem-se de assentar de lado, levantar 
as pernas, dar uma volta, pôr os pés no chão olhando para baixo e, finalmente , le
vantar-se. 

No fim do primeiro quarto de hora, paramos em uma clareira. Espetáculo f as
cinante ! Uma árvore gigante desabou do alto de seus cinqüenta metros. É tão grande 
que um homem poderia ficar de pé em seu interior. Uma nuvem de abelha:. impede 
a entrada nesse túnel impressionante. 

O motivo dessa parada não é evidentemente a necessidade de descanso. É cedo 
demais. É que os índios não estão gostando de carregar nossa bagagem nas costas. 
Arreiam-na, pois, e se aproximam, sem pressa, de uma árvore desnudada de ramos. 
Com uma machadada, cortam uma parte do casco fibr~so. Com um segundo movi
mento, arrancam um pedaço de fibra de cinco metros de altura. Um outro índio 
escolheu uma árvore mais fina, um terceiro folhas. Encontram o que querem, agem 
sem hesitação. Estão em casa. Não esperdiçam um gesto. Nada repetem. 

Com a fibra mais grossa, o primeiro índio substitui as correias que prendem a 
mochila onde se encontram os filmes e os acessópos do cinema. É o volume mais 
pesado. Confecciona uma correia bem grande para que lhe cinja a testa. A outra mo-
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chila, que contém a rede, o tripé, os talheres e panelas e a farn1ácia, é mais leve. Seu 
carregador modifica as correias. O índio que apanhou as folhas e as fibras mais finas , 
faz um cesto para pôr na cabeça. O trabalho dura cinco minutos. Dentro dele coloca 
o saco contendo o gravador e os víveres. O quarto carregador leva a bolsa com a câ-
1nera principal. Pode-se servir da correia, que não toca. O quinto é um rapazinho de 
treze ou qu~torze anos, Poa. Carrega uma trouxa formada pelas redes de todo o 
mundo e uma panela vazia. \l/ilson, enfim, carrega r.-0rmalmente sua própria mochila -
presente da FUNAI - com arroz para os carregadores. O tempo urge. Queremos 
caminhar o máximo, enquanto o sol não está muito alto. Depois, sabemos muito 
bem, será mais difícil, fará muito calor. 

Os índios se levantam, ajustam as bagagens. Acabaram depressa. Pedrão é que 
leva o volun1e mais pesado. Pe.De a Antônio que o ajude a colocá-lo. A correia é passa
da no al~o de sua fronte e o saco se apóia em suas costas. A cabeça parece estar apara
fusada no corpo e, se quiser olhar para o lado, tem de se virar completamente. 

Sem uma palavra, Alfredo parte na frente. Seguin10-lo logo. Wilson nos segue 
como uma sombra, mas os outros atrasam um pouco. Caminhan1os durante algum 
tempo e dentro em pouco eles nos alcançam. A carga dos índios varia de trinta qui
los para Pedrão a dez quilos para Luís, que está com o saco da câmera. Além disso, 
cada um leva suas armas: uma velha carabina com a inscrição "FUNAI" de Pedrão , 
um cinturão com u1n revólver do intérprete, arcos e flechas dos outros. Apenas Poa 
está desarmado. 

Apesar de nossa prática, não carregamos a rigor coisa alguma, a não ser a má
quina fotográfica que trago pendurada no pescoço e cujo peso é din1inuto. Não se 
trata de um excesso de colonialismo, mas é o único meio de compensar a diferença 
entre a nossa resistência e a dos índios. 

Não é a primeira vez que partimos rumo ao desconhecido. Já penetramos antes 
em te.rritórios inexplorados. Já estabelecemos contacto com tribos hostis aos brancos, 
mas todas aquelas vezes, éramos autônomos, tínhamos um meio adequado de regresso: 
viatura com tração nas quatro rodas ou barco pneumático. Agora, a nossa situação é 
muito mais séria: dependemos dos nossos carregadores. Caminhamos para um lugar 
onde jamais foram os brasileiros, no coração de um território despoliciado. É um tanto 
corr10 o pôquer: ou os indígenas que vamos encontrar já ouviram falar da FUNAI e 
querem estabelecer boas relações com ela, e então não haverá perigo. Ou então se 
trata de um grupo ql:le tem algum motivo de queixa contra os brancos, e sente 1nedo 
ou procura vingar-se. Nessa última hipótese, a nossa vida estará por um fio , e esse 
fio consiste na aplicação dos métodos de pacificação da FUNAI. Tudo dependerá, 
no princípio, da atitude dos nossos companheiros, da maneira com que eles nos 
apresentarão. O papel de Wilson é, portanto, de in1portância capital: depende dele 
em parte o êxito de nossa expedição. Ele tem que nos fazer respeitar , traduzir 
instantaneamente tudo que quisermos dizer ou fazer. A mesma coisa terá de fazer 
em face dos índios que vamos encontrar. Não alimentan1os ilusões: ao menor inci-
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dente, os nossos carregadores não arriscarão a vida por nossa causa, mas se colo
carão ao lado do mais forte. Quanto a Wilson, que não pertence à mesma tribo, 
sua situação parece tão precária quanto a nossa. Para os cintas-largas, ele é também 
um estrangeiro. Sua única vantagem é que pertence à FUNAI e fala ó idioma deles. 
Wilson não tem sequer a vantagem de conhecer o caminho, pois nunca esteve na 
aldeia. Da mesma n1aneira que nós, ele não pode cometer o menor erro. 

Apesar de nossa experiência, achamo-nos de agora em diante em desvantagem 
num meio que não é o nosso. A mesma coisa ocorrerá na aldeia, onde devemos nos 
integrar na vida quotidiana dos índios - vida essencialmente instintiva - para me
lhor conhecê-los e estudá-los. Se bem que nos seja impossível agir com a sua desen
voltura, será preciso jamais deixá-los perceber a nossa posição de inferioridade, mas, 
ao contrário, guardar um certo mistério, aguçar a sua curiosidade e o seu interesse. 
Condição tanto mais importante quanto essa tribo parece mostrar uma estranha 
crueldade para com os fracos. Para evitar uma tragédia, o nosso triunfo principal 
consiste no fato de sermos assimiláveis com a FUNAI, uma vez que os nossos com
panheiros sa~em que nos entendemos com Assis e que temos bastantes presentes a 
oferecer-lhes para esperar conquistar a sua boa vontade. 

A marcha é bem rápida, e já sentimos um certo cansaço. Como não podemos 
pensar em pedir a Alfredo que diminua o passo, espreitamos desesperadamente um 
sinal de fraqueza nos carregadores, mas nenhum deles parece estar se sentindo mal. 
Aliás, nem nós, também, por enquanto, mas sabemos muito bem que isso não vai 
durar muito tempo, que os nossos músculos vão se enrije.cer e que nos será cada vez 
mais difícil transpor os obstáculos. 

Eu e Carméla vestimo-nos da mesma maneira: botas, jeans e camisas grossas para 
nos proteger contra os cipós cortantes e os insetos. A não ser Wilson, que está calçado, 
os carregadores andam descalços no chão de folhas mortas repletas de espinhos. Um 
tronco de árvore tombada, de um metro e meio de diâmetro, barra a passagem. Arras
tou en1 sua queda inúmeros arbustos. O montão de galhos forma um obstáculo com 
cerca de cinqüenta metros de comprimento, dois de espessura e deE de largura. Alfredo 
resolveu passar atravessando-o. Esmagando os ramos que se abaix.am e estalam ameaça
doramente, ele escala o obstáculo sem diminuir a marcha. Nós o imitamos, mas os 
nossos gestos são imprecisos, os nossos pés hesitam, procuram a posição adequada. 
O equiHbrio é instável, temos de fazer força para não cair. Do outro lado, escapamos, 
por várias vezes, de nos afundarmos no meio do montão vegetal. Os galhos se quebram. 
Felizmente, tínhan1os as mãos livres para meUÍor nos equilibrarmos. 

Instintivamente, viramos a cabeça para Pedrão com sua carga de trinta quilos. 
É o mais robusto, mas tem a perna direita deformada, depois que a bala disparada 
por um garimpeiro lhe atravessou o joelho. Coxeia. É com dificuldade que transpõe 
o obstáculo. Sem {achar a cara, galga-o como quem sobe uma escada. N.ão hesita 
uma só vez ao ftiínar os pés nos ramos ou se erguer; o arco e as flechas que traz con
sigo não o incomodam e ele sequer recorre à sua mão livre. Essa exibição de f or,a e 
de equilfbrio nos enche ao mesmo tempo de admiração e de terror ante a constata
ção do mundo que nos separa. 
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Apenas Wilson mostra uma certa hesitação, por causa dos sapatos que o fazem 
escorregar. É admirável, desesperador. O índio, descalço, se integra na Natureza. 
Atrapalha-se, se procura modificar o que quer que seja nas regras milenárias, usar 
sapatos por exemplo. 

A travessia do obstáculo e um instante de curiosidade nos fazem perder tempo. 
Alfredo avançou vinte metros. A n1ancha amarela de sua camisa já se confunde com 
o entrelaçamento dos cipós. Temos de nos apressar. Aceleramos o passo, com o risco 
de não ver onde metemos os pés. Não se trata de correr : já não temos força. Nossos 
passos são nervosos ; a câimbra nos ameaça. Afinal, alcanço Alfredo. Carméla leva 
mais algum tempo, mas tudo entra em ordem, sem que os índios percebam coisa 
alguma. 

Os raios do sol começam a atravessar a gigantesca floresta. Conhecemos regiões 
da Amazônia onde as árvores atingem cinqüenta metros de altura. Essas têm vinte 
metros a menos, mas a impressão de sufocamento é sensivelmente a mesma, assim 
como a vegetação do solo, constituída por um tapete de folhagem de cinco centí
metros, recobrindo o humo. Entre as árvores gigantes, espaçadas no máximo de dez 
metros, cresce uma multidão de arbustos. Árvores e arbustos estão ligados por uma 
incrível rede de cipós, que se torcem como guirlandas. Alguns se enrolam em torno 
dos gigantes, desde a base até o alto . Outros formam fantásticas rosáceas de dez me
tros de diâmetro. Outros, enfim, se empinam verticalmente. O espaço livre sob as 
árvores está repleto de enormes fetos de todas as espécies. Nos interstícios estende
se uma variedade de plantinhas de folhas grandes, às vezes caprichosamente recorta
das pelas formigas, a ponto de parecerem rendas. Plantas de espécies que cultivamos 
em apartamentos erguem suas folhas desproporcionais a vinte metros do chão. As 
mais belas plantas exibem-se nas árvores, onde descobrem a luz. Delírio acrobático: 
outros fetos, orquídeas, uma multidão de epífitos enrolam-se ternamente em torno 
das árvores parecendo remoçá-las. A densidade da flora sedenta de sol cresce com a 
altura. As espécies se agarram umas nas outras, ostentam flores radiosas, inacessíveis 
e cogumelos de todas as cores. Alguns, crescendo nos cascos dos troncos, atingem 
cinqüenta centímetros de diâmetro. Há milhões de anos, a selva se reproduz incansa
velmente. Esgota a terra lavada pelas chuvas, depois cresce sobre ela mesma e se lança 
no mesmo impulso rumo ao sol benfeitor. Estranhas raízes que saem do chão; firmam
se, tomam-se as bases de múltiplas torres Eiffel. Quatro, cinco, dez raízes se juntam 
a um ou seis metros de altura, para sustentarem o tronco . No solo, tudo é sombra, 
mas no alto, a trinta metros, há uma explosão luxuriante. Às vezes; percebe-se o 
cume de uma ánrore oferecendo ao céu buquês gigantes de flor~s vermelhas e amare
las.~ o império natural mais poderoso da Terra. 

A vida animal segue o movimento vegetal. No ·chão, é o silêncio. Todos os ruí
dos vêm do alto. Os macacos, as aves multiplicaram-se infinitamente. Os próprios 
insetos não têm vertigem. Cupins se balançam a quinze metros de altura, as moscas 
formam nuvens zumbidoras. Nas árvores, percebe-se sempre alguma coisa. No solo, 
é preciso procurar o mundo animal, com exceção, naturalmente, dos insetos, cujos 
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exércitos tomam posição em qualquer lugar. De dia, felinos, cervídeos, roedores, 
antas, tatus, serpentes se escondem nas tocas, no mato ou no rio. Só saem à noite. 
Em comparação com a sua superfície, a Amazônia parece um deserto animal. São 
limitadas as possibilidades de um encontro cara a cara com uma cobra venenosa ou 
uma onça. O perigo sempre presente são os insetos : esquadrilhas de moscas ertormes, 
com trombas que ferem a carne como espadas; vespas barrigudas que plantam impie
dosamente seu dardo na nuca , provocando uma dor atroz durante horas; maribondos 
que atacan1 os olhos, provocando a cegueira; minúsculas formiguinhas vermelhas 
que caem no colarinho da camisa quando se mexe com um galho de árvore ; grandes 
formigas cortadoras de folhas que sobem pelas pernas acima logo que a gente pára e 
cravam as mandfbulas na barriga da perna : mosquitos cujo zumbido esgota os nervos. 
Os mais terrfveis são os parasitas silenciosos e invisíveis: os vermes minúsculos que 
se insinuam entre os dedos dos pés, furando um buraguinho onde põem seus ovos -
três dias depois começa a doer e é preciso abrir , cortar a pele e es?remer para retirar 
centenas de ovos brancos microscópicos ; os carrapatinhos que se agarram a todas as 
partes do corpo; os carrapatos, aracnídeos que se alojam até na altura do ventre, 
onde os sentimos enfiar os seus múltiplos ferrões em nossa carne; os piuns, os borra
chudos, mosquitos que provocam erupções nas partes da pele ainda intactas. O cor
po se transforma em um terreno onde combatem exércitos de protozoários, um solo 
lunar crivado de crateras, de pústulas, de vesículas, uma fábrica de vírus. Em um 
estado de miséria fisiológica avançado, espera o tiro de misericórdia da picada do 
mosquito anóf eles fêmea que inoculará um comando de hematozoários. É a mala
ria ! 

Ainda não chegamos, temos de caminhar e acompanhamos desesperados Alfre
do. Felizmente , ele pára de vez em quando, para cortar com a machadinha algum 
arbusto que lhe barra a passagem. O índio acerta com precisão cinco ou seis macha
dadas. ·Mal pega a machadinha e o arbusto está no chão. O civilizado que quisesse 
fazer a mesma coisa teria de dar cem machadadas antes de derrubar o arbusto. 

A picada que seguimos foi aberta pelos cintas-largas, para que pudessem se 
deslocar entre as suas aldeias e o Rio Aripuanã. A altitude da região é de cerca de 
quinhentos metros, o terreno levemente ondulado e o traçado da picada é uma lou
cura. Em vez de seguir reta, ela se insinua ao acaso da vegetação, serpenteando entre 
os fetos. Inversamente , se se apresenta um obstáculo, um montículo, uma pequena 
elevação do terreno, a picada passa exatan1ente por cima dele, subindo deu~ lado e 
descendo do outro, em vez de contorná-lo. Além disso, a picada é invisível. Somente 
a perceben1 os olhos atilados do mateiro. Um ramo com un1 ou dois centí~etros de 
diâmetro, cortado a trinta centímetros do chão, é a ma_rca principal. Muitas vezes, 
não passa de uma haste levemente quebrada à mão e dobrada. A distância entre esses 
sinais varia de quatro a seis metros. Às vezes, aparece um ramo mais grosso, igual
mente quebrado a mão, cuja parte recurvada assinala a direção a seguir, depois desa
parece toda a indicação em uma extensão de cinqüenta metros. Quando não há real
mente nada, é que a picada mudou de orientação. Os índios fazem com que seja 
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sempre no mesmo sentido. Na ida, tem-se de procurar os sinais à direita ; na volta, à 
esquerda. É um ardil dos índios para desorientar os estrangeiros, cuja origem remon
ta sem dúvida à sua invasão comum da América do Sul, pois a maior parte das tribos 
atuais aplica o mesmo sistema. 

A picada é mais sentida do que vista. É percebida pela maneira com que ave
getação tornou a crescer, depois de ter sido esmagada pela passagem do homem. 
Uma picada como essa que trilhamos, porém, que não será usada praticamente ja
mais, só pode ser adivinhada por um índio que a conheça. 

Afinal , Alfredo pára. Sem dizer uma palavra, põe a bagagem no chão. Os outros 
o imitam, cada um arranjando um pedaço de pau para se assentar, pois o chão está 
coberto de insetos. Nossa imobilidade provoca instantaneamente a chegada dos 
mosquitos. Suas trombas compridas e aguçadas atravessam impiedosamente os nos
sos jeans, e nossas mãos não descansam, tentando afastá-los. Eles teimam, até o 
momento em que são esmagados. Temos também de enfrentar uma nuvem de insetos 
minúsculos, irresistivelmente atraídos pelo nosso rosto. Investem contra os olhos, e 
chegamos a ter medo de abrir as pálpebras. Tentamos em vão dispersá-los com cha
peladas .. Não se passa um instante sem que sejamos obrigados a nos defender, como 
se. a própria Natureza quisesse nos impedir de parar. Como sempre, os índios não 
são inquietados. Os insetos os ignoram, desdenhosamente: apenas lhes apetece a 
carne branca do civilizado. 

A transpiração nos cola a roupa à pele. Olho para os companheiros: não têm 
urna gota de suor. Aparentemente indiferentes ao esforço, têm coragem de falar, de 
rir, de levantar a cabeça para as árvores, imitando os gritos das aves. É deprimente! 

Alfredo, Luís e Antônio se afastam um tanto dos outros. No caminho, apanha
ram castanhas-do-pará, que quebraram ·e comem sozinhos, sob os olhares invejosos 
de Pedrão, Poa, Wilson ... e nossos também. 

Tomamos a partir. Essa parada de um quarto de hora nos amoleceu um tanto 
as pernas e Carméla sente alguma dificuldade em retomar o ritmo. O mesmo não 
acontece .com Alfredo. Em momento algum ele se vira para olhar se ainda estamos 
andando. Desprezando os obstáculos com sua agilidade desconcertante, avança co
mo uma flecha. 

A segunda parada também foi decidida pelos carregadores. Sentimo-nos orgu
lhosos de não retardar a marcha, impondo nós mesmos as pausas. Essa segunda veio 
uma hora e meia depois da primeira, o que parece mostrar que os índios estão co
meçando a ficar cansados. Paramos perto de urna árvore gigantesca, que oferece em 
.sua base um espetáculo alucinante. Suas fortíssimas raízes, cheias de nervuras como 
um cincQo·, saem a dois metros do chão e investem, numa extensão de sete metros, 
em duas direções. Prendem-se de cada lado, como se fossem mãos monstruosas, a dois 
enormes rochedos cobertos de ·lfquens. A sustentação se faz, nos dois lugares, por 
. meio de múltiplas ramificações, exatamente como dedos que segurassem os contor
nos das pedras. 
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Lá para meio-dia , uma zona inundada de luz surge à nossa direita. A picada se 
aproxima, e descobrimos um rio com cerca de vinte metros de largura, sem dúvida 
o Rio Vermelho. Ouve-se perfeitamente o ruído de uma cachoeira, vindo de longe . 
.h impossível vê-la , pois a picada continua no meio da floresta. 

A natureza do terreno é mais diversificada do que no começo. Inúmeros rega
tos correm na direção nordeste. Atravessamo-los alargando os passos, pisando em 
paus caídos ou pedras. 

O solo se torna pantanoso. Aproximamo-nos de um ribeiro que deve transbor
dar na época das chuvas. A terra escurecida pela decomposição forma uma lama pro
funda e nauseabunda. As grandes árvores cedem lugar a uma vegetação menor , cons
tituída em parte por palmeiras. Para evitar, a todo o custo, enfiarmos nossos sapatos 
na lama, ziguezagueamos de uma raiz de arbusto a outra, únicos lugares onde o terreno 
é um pouco sólido. Cannéla geme de dor. Quis sustentar-se segurando um arbusto. 
Infelizmente, o arbusto está crivado de espinhos de três centín1etros de comprimento. 
Nos lugares mais difíceis, as árvores poderiam servir de apoio . ~1as estão cheias de 
espinho e retarda1n a nlarcha. Que Natureza é essa, afinal de contas? 

Um pouco adiante, outro brejo, esverdeado, muito mais comprido. Dessa vez, 
a vegetação é muito afastada: impossível escapar . Tentamos em vão caminhar sobre 
alguns paus caídos, mas eles se afundan1 inevitavelmente. Ficamos metidos até os 
joelhos na lama negra e verde , que penetra em nossos sapatos, torna mais pesadas as 
nossas pernas. Patinhamos, enquanto os índios, descalços, continuam bem à vontade. 
Antônio e Luís nos ultrapassam. Eis afinal a extremidade do brejo. Corre um regato , 
em seu leito arenoso . Naquele lugar, a água límpida tem uns vinte centímetros de 
profundidade. Aproveito para encher o cantil. Debruço-me sobre a água, olhando a 
corrente que transporta detritos e insetos, evitandu qualquer gesto brusco, que faria 
subir à tona materiais índesejáveis. Carméla coloca logo uma pastilha para purificar 
a água. Terminada essa tarefa, podemos enxaguar cuidadosamente as nossas botas, 
para tirar a lama. 

Do outro lado, eleva-se um barranco de um metro e meio de altura. Depois de 
o galgarmos, com a ajuda de cipós, reencontramos, aliviados, a terra firme. Mas nossas 
calças ensopadas, nossas botas cheias de água retardam a marcha: Dentro em pouco , 
perdemos de vista os dois primeiros carregadores. Seguimos Pedrão, felizmente retar
dado pelo peso de sua carga. 

As paradas se tornam cada vez mais freqüentes: os índios se detêm agora de 
hora em hora, para uma pausa de dez minutos. 

Às 14 horas mais ou menos; eis o rio de novo , ainda bem largo, e que deve 
conservar' essa largura até uma boa distância. Isso me faz ficar furioso por ter ouvido 
Assis e não ter trazido o bote. Poderíamos voltar em condições muito mais agradáveis, 
e mesmo bem depressa, pois a correnteza parece ser muito forte. Bastaria prestar 
atenção em algumas árvores tombadas, que devem obstruir mais ou menos a passagem, 
e nas cachoeiras, que teríamos de contornar. 
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Passamos por u1n acampan1ento abandonado, que serviu aos índios para alguns 
qias de caça. São três abrigos rudimentares, de aspecto fantástico , constituído cada 
um por quatro esteios e caibros, e cobertos com quatro ou cinco folhas de palmeiras. 
Deve ser velho , pois as folhas estão completamente podres e os esteios roídos pela 
umidade e pelos cupins. 

Os brejos se to rnam cada vez mais freqüentes . Pensamos estar livres deles, mas 
sempre que surge uma descida, por n1enor que seja, embaixo atolamos na lama. Car
méla titubeia, com o cansaço estampado no rosto. Aproxima-se o esgotamento. 

Cerca de 15 ,30 horas, quando o sol começa a baixar, alcançamos afinal Luís 
e Alfredo, que estão parados, inteiramente imóveis, em um local em que o caminho 
alcança o rio. Todo o inundo deixa cair a bagagem, com o risco de quebrar os nossos 
preciosos aparelhos. Os índios falam em voz baixa e empunham suas arn1as. 

Erguendo a cabeça, temos o olhar atraído por uma agitação nos ramos das 
árvores. Um bando de várias dezenas de macacos passeia de árvore em árvore , dando 
gritos agudos, semelhantes a beijos estalados. Pedrão , Luís e Antônio afastam-se da 
picada e penetram na floresta. Três minutos depois , ouve-se uma detonação, depois 
mais nada . Passa-se um quarto de hora e afinal os caçadores voltam , trazendo dois 
macacos: esplêndidos macacos, com oitenta centímetros de altura. São jogados no 
chão, displicentemente. Um levou um tiro, o outro uma flechada. 

Nossos companheiros resolvem pousar aqui mesmo, a fim de cozinharem a ca
ça. Apesar do cansaço, Carméla se mostra um tanto decepcionada: ainda podia ca
minhar por mais uma hora, talvez duas, afirma. Levando em conta as paradas, cami
nhamos seis horas a partir de Serra ·Morena. A distância percorrida deve ser de uns 
doze quilômetros. Em todo o caso , pedimos a Wilson para perguntar aos índios se a 
chegada está próxima; eles tiveram ocasião de constatar, durante o dia, que não nos 
retardamos, e podem, pois, calcular o tempo necessário . A resposta dada ao intér
prete é acon1panhada de gestos cuja significação acreditamos adivinhar. 1\1ostram, 
primeiro , com o braço estendido , o sol muito baixo, quer dizer a partida bem cedo, 
depois parecem falar de uma montanha: designam a picada que sobe modulando uma 
sílaba durante muito tempo. Não compreendemos logo. \Vilson vira-se e anuncia : 

- Dá para chegar amanhã de tarde . 

Estupe~ação . Ou caminhamos n1uito depressa, ou a aldeia é mais perto do que 
pensávamos. Carméla se mostra encantada por ver o fim de seus esforços. Eu fico 
perplexo : o rio que seguimos se estreitou, e um segundo dia de caminhada não pode 
ser bastante para alcançarmos suas cabeceiras. 

Escolhemos duas árvores distantes uma da outra quatro metros, desbastamos a 
machadinha a vegetação baixa e estenden1os a nossa grande rede colo1nbiana. Utili· 
zamo-la em todas as viagens, pois seu tecido de malhas cerradas é particularmente 
resistente. É a rede mais forte que encontramos na América do Sul. Não tem franjas, 
sua cor esverdeada está um tanto desbotada , mas ela tem para nós um valor inesti
mável, a de uma recordação : faz-nos lembrar de uma aventura na Amazônia, todas as 
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nossas estadas no seio de numerosas tribos. Enfiamos igualmente o mosquiteiro nos 
dois punhos das extremidades da rede , cortamos dois pauzinhos para manter a rede 
esticada na parte superior e amarramos a parte de baixo, a fim de que não encoste 
no chão . 

Temos uma outra rede, mas nas situações mais delicadas, preferimos dormir 
juntos. Fazemos o mesmo quando as noites são frias, o que é o caso nesta região. A 
segunda rede se transforma em nossa coberta. Temos quatro cordas de náilon, duas 
das quais nos servem para pendurarmos as nossas roupas. Arn1amos igualn1ente o 
resistente tripé da câmera para colocarmos as nossas mochilas. Os nossos pertences 
ficam, assim, relativamente ao abrigo dos insetos e da umidade. Temos, enfim para 
o caso de chuva, um plástico que faz as vezes de barraca, sendo estendido, em forma 
de chalé , sobre a rede. Assim, somos independentes e podemos dornür ao ar livre. 

Os nossos companheiros não dispõem de um material tão sofisticado . Cada 
um tem apenas sua rede de tipo indígena, de algodão silvestre, cujas malhas largas 
protegem mal contra o frio , ou uma rede brasileira, cujas malhas são um pouco mais 
cerradas. Se faz frio, acendem un1a fogueira no acampamento durante a noite. Se 
começa a chover, correm a procurar folhas grandes, para improvisarem um abrigo. 

Carméla deitou-se . Tendo cessado de repente todo o esforço, queixa-se de não 
poder mais se levantar, de sentir os músculos cada vez mais anquilosados, à medida 
que o tempo passa. Os índios não parecem nem um pouco afetados pela transição 
entre o esforço \iolento da caminhada e o repouso do acampamento. Esperaram 
que nos instalássen1os, para se instalarem, por sua vez, a uns dez metros de distância. 
Suas redes estão penduradas em torno de uma fogueira, formando um círculo. Não 
gostamos nada dessa separação. Seria preferível nos reagruparmos, para fazermos 
face ao imprevisto. Vale mais a pena, porém, não mostrarmos nossa preocupação e 
expulsar de nosso espírito a imagem de uma cobra indiscreta ou de um jaguar faminto. 

Os macacos foram cortados e suas entranhas retiradas. A pequena distância 
do acampamento, os índios instalaram uma espécie de mesa de madeira para mo
quear a carne. Os pedaços fumegam sobre uma espécie de grade triangular forma
da por quatro paus, sustentada por urna forquilha. Os pêlos já foram consumidos e 
o sangue cai gota a gota, fazendo crepitar as chamas. A moqueação vai durar prova
velmente a noite toda. 

Os índios conversam e se balançam nas redes. De vez em quando, Poa atiça os 
tiçõ~s da fogueira. \Vilson se dá bem com os cintas-largas. Fala-lhes em sua língua e 
todos dão risadas . . . nos olhando! Como isso se repete , Carméla, irritada, pergunta 
a \Vilson o que ele disse . 

- Nada - responde o índio, que logo recomeça a conversa com os carregadores, 
reavivando a hilaridade . 

Ficamos preocupados. Os índios são zombeteiros, e a qualquer momento a si
tuação pode-se agravar. \Vilson parece inconsciente. Está forçando as coisas, visivel
mente. Por sua culpa, o.s carregadores podem nos perder o respeito. Daí à conspira-
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ção, não há mais que um passo. Isso nos enfurece; todos os nossos esforços para 
mostrarmos que não somos fracos podem ficar comprometidos por aquele irrespon
sável. 

O sol já está muito baixo. São 17 horas pelo meu relógio. Consigo convencer Car
méla que é hora de nos prepararmos para a noite. A primeira coisa a fazer é tomarmos 
banho. Dirigimo-nos ao rio, lutando no caminho com os cipós, que formam uma 
gigantesca teia de aranha. A margem do rio , que tem uma inclinação de quarenta 
graus, é constituída por um barro branco e viscoso , onde os pés se atolam. A corren
teza é forte demais para que possamos entrar dentro da água. O que fazer para nos 
lavarmos, e voltarmos, evitando a lama? Felizmente, a vegetação de arbustos chega 
até a margem. Ali deixamos as roupas e sapatos. Agarrado a um arbusto com uma 
das mãos, começo lavando um pé, que depois coloco sobre um galho. Em seguida, 
espicho-me ao ponto máximo e, com a outra mão, lavo o segundo pé. Enquanto 
Carméla me sustenta, calço os sapatos e caminhando bem perto das raízes, em 
lugares onde os pés não se afundam mais de cinco centímetros, volto à terra firme. 
Por minha vez, ajudo Carrnéla, que se aproveita para tirar água com as nossas duas 
gamelas. Enquanto nos lavávamos, ouvimos algo cair no rio: urna cobra, um jacaré 
ou outro bicho, assustado com a nossa presença; foi impossível identificar. 

Penduramos as calças e camisas sujas de lama, depois tratamos de cozinhar 
nossa comida na fogueira dos carregadores . .. que se dignam de afastar sua panelinha 
onde se cozinha o arroz sem sal. Têm de ter paciência, enquanto os macacos fiquem 
em condições de serem comidos. No cardápio desta tarde, temos sopa em pó, pasta 
concentrada e chá. Nada de conservas: por enquanto, não podemos pensar em tocá
las. 

Os índios nada dizem, mas, por seu olhar, é evidente que querem provar. Ofe
recemos-lhes, com parcimônia, pois trouxemos apenas os víveres necessários, espe
rando que os habitantes da aldeia suplementassem as nossas refeições, nos fornecen
do carne. Agachados, de gamela em punho, regalamo-nos com o que há ... apesar 
dos mosquitos sempre decididos a se dedicarem exclusivamente a nós. Somos devo
rados; nossas pernas sangram, crivadas de centenas de picadas. Comemos depressa, 
para vestirmos as calças e nos coçar à vontade, sentados na rede. 

Anoiteceu há bastante tempo. Vai fazer frio, como todas as noites. Enfiamos, 
então, sob o suéter, nossa única camisa de reserva e tiramos as calças, muito sujas e 
úmidas. Cravo a machadinha no chão, ao alcance da mão. 

Um último olhar para os índios. Ainda não se deitaram e, de vez em quando, 
conversam em voz baixa e riem. Wilson não levou em conta as nossas recomendações. 
O chato é que também ele traz um cinturão com um revólver. Que pensarão os cintas
largas da aldeia? Que ele está com medo, que os teme, que quer lhes fazer mal? Aco
rnodarno-nos com os pés de um virados para a cabeça do outro. Dormir com outra 
pessoa na mesma rede não é nada confortável, mas pelo menos nos livra da preocu
pação de saber o que está acontecendo com o outro. É melhor assim .. . 

72 



Saboreio a carne, o vinho é bom. Através da janela aberta, avisto as pereiras 
do quintal. De súbito, um grito! Estremeço, sinto-me tonto. 

Ouço uma voz que murmura: 
- Acorde! 

É Carméla. Onde estamos? A escuridão é total, mas sinto a aragem fresca. Estou, 
portanto, dormindo fora de casa. De repente, volta-me a consciência: os índios, a 
floresta! . . . 

- Escute! 

Ouvem-se exclamações, vindas do lugar onde se encontram os nossos compa
nheiros. Levanto devagar o mosquiteiro, fixo sobre eles o foco da lanterna. De pé, 
junto da fogueira, eles observam o chão . Instintivamente, olho para debaixo da rede. 
Formigas! Milhões de formigas! Levanto-me precipitadamente e calço os sapatos 
que se encontram pendurados em uma corda, não sem antes esfregar os pés, que os 
insetos já estão atacando. São minúsculas formigas vermelhas, cuja picada é dolorosa. 
Não sobem pelas cordas da rede , o que é natural, pois elas sempre se balançam um 
pouco. Algumas, no entanto, se aventuraram em outras cordas e já estão alcançando 
as nossas roupas. O tripé está inteiramente coberto, assim como os sacos da baga
gem, que , felizmente , dispõem de un1 sistema de fechaduras que os tranca hermeti- ·. 
camente .. O único perigo é que as formigas fiquem agarradas no pano. Sou obrigado 
a sentar-me a toda a pressa na rede , pois ei-las que tomam conta das minhas pernas. 

No decorrer de uma estada entre os índios uiapii, já tínhamos sido obrigados 
a abandonar ãs pressas a nossa casa, onde as formigas caíam do teto aos milhares. 
Atravessamos a passo de carga o caminho coberto de insetos para nos refugiarmos 
na outra extremidade da aldeia. Agora, porém, como mudarmos o nosso acampa
mento? Os nosse>s pertences estão espalhados. Seria muito demorado ajuntá-los e, 
enquanto isso, os monstros teriam tempo de nos devorar dez vezes. Que decidirão 
os índios? O que podem eles contra tal invasão? Para eles, seria fácil ajuntarem suas 
coisas e partirem para mais adiante: têm pouco o que carregar. Não se mexem, no 
entanto. Isso quer dizer que as formigas estão apenas de passagem e não vão nos 
comer de modo algum! 

Durante a noite, acordamos por diversas vezes com o frio, apesar da outra rede 
que nos cobre. O repouso,. assim interrompido, é um sofrimento. As formigas foram
se embora. A chuva crepita nas folhas, mas se trata apenas do orvalho da floresta, 
que começa a ressumar. Cada vez··que acordamos, reençontramos nossa situação de
licada, mas que alívio pensar que ainda não é hora de caminhar! E tornamos a dormir , 
com esperança de sonharmos. com algo diferente. 

Seis horas, o dia está próximo. Levantamo-nos, curvados, as costas doloridas 
pela posição incômoda .. Tenho a impressão de que a umidade enferrujou os meus 
membros, e sinto uma dor agudá quando espicho as pernas. Vestimos logo as calças 
lamacentas e molhadas pelo orvalho. Esse contacto glacial e a sensação de frio nos 
pés metidos nos sapatos ensopados nos despertam de todo. 
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Os índios já estão de pé. Comem a carne de n1acaco , estalando os maxilares. 
Pedrão e Antônio, que mataram os animais, ficam com as melhores porções. Uma 
pequena caminhada até o rio, onde repetimos a técnica da véspera para lavar o rosto 
e escovar os dentes, um pouco de chá quente, uma arrumação rápida de nossas coi-

.nh ' sas ... e a cam1 o . 

Pára o ruído mentiroso da chuva e a floresta se anima. Com os primeiros raios 
de sol que penetram na selva, desperta-se o canto agudo das cigarras. O pássaro "fiu
fiu" inicia seu assovio, há um momento . Tenta a arrancada, n1as se detém na primei
ra nota. Afinal consegue e lança as três notas que lhe são familiares e parecem o 
asso vi o de admiração de um rapaz diante de uma pequena de fechar o comércio. 

O terreno é sempre relativamente plano. As colinas são raras e pouco elevadas. 
De cada vez que descemos, porém, encontramos um brejo . Vêm, de novo, o banho 
de lama infecta, os espinhos que penetram nas botas e a calça pesada que se cola às 
pernas durante meia hora. 

Seguimos Alfredo. Dentro em pouco, Luís e depois Antônio nos ultrapassam. 
Não gosto disso. ~1archar à frente é donlinar a situação. Quanto mais se fica para trás, 
mais se sente diminuído, mais o esforço parece penoso. 

Primeira parada dentro de uma hora. Estamos longe da disposição da véspera. 
Enquanto lutamos com as grandes moscas que nos picam, \Vilson conversa com os 
companheiros. Sem dúvida, procura se entender com eles, em vista de sua pouca se
gurança pessoal. Não há sombra de dúvida que se aproveita para falar de nós, o que, 
segundo parece, diverte muito os índios. Dessa vez, Carméla intervén1 : 

- O que se passa? 
- Nada - responde Wilson. - Eles acham a bagagem n1uito pesada e riem por 

isso . 

A resposta não nos convence de modo algum. A atitude de \Vilson é suspeita. 
É sempre Carméla que lhe fala em prin1eiro lugar . Ele jamais nos dirige a palavra. A 
única coisa que nos confessou foi que, desde que trabalha na FUNAI, prefere a civi
lização à selva, e detesta caminhar. Sua Excelência tem ranços de intelectual! Com 
seu egoísmo e burrice, arrisca-se a levar a expedição ao desastre. É preciso.agir. Va
mos exigir que traduza tudo, cada vez que conversar com os índios. 

A caminhada nos parece mais difícil que na véspera. Agüentaremos o ritmo? 
Alfredo está sempre à frente e nós somos ultrapassados por Luís. Dessa vez, Carmé
la não consegue segui-lo, o que me obriga a retardar o passo sensivelmente. Sem se 
preocuparem conosco, Alfredo e Luís sustentam o passo e desaparecem. Como vou 
na frente , eu mesmo tenho que procurar a picada. Graças à experiência das expedi
ções anteriores, saio-me bastante bem, mas não deixa de surgir um momento em 
que hesito. Sem querer, retardo a marcha do grupo. Antônio , então, passa adiante. 
Caminhamos durante algum tempo o acompanhando, mas, de repente , ele começa 
a forçar o passo, para alcançar os dois primeiros. Eis-me de novo à frente! 
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Os índios percebem agora que a nossa resistência diminui. Resignados, pedimos 
a Wilson para que ele e os outros nos esperem. Wilson , porém, não atende ao pedido 
de Carméla. Por minha vez, ordeno-lhe que chame os três homens que estão na frente, 
em um português um pouco menos seguro que o de minha mulher, mas ele compre
ende muito bem. Replica apenas que os outros vão nos esperar um pouco adiante, e 
Pedrão passa à frente, a fim de abrir a picada. 

Tornamos a encontrar o rio , sempre desesperadoramente largo , e, dentro em 
pouco, realmente reencontramos os três carregadores, sentados em um tronco de 
árvore . Aproveito o reencontro para pedir a \Vilson que esclareça as coisas. Não esta
mos mais em condições de manter a cadência, e os carregadores tlevem nos esperar; 
apenas um canünhará adiante de nós, para abrir a passagem. Wilson traduz e termina 
a conversa rindo com os outros. Perguntan1os-lhe o que dizem. Não respondeu. 
Queremos saber se chegaremos naquela noite ; ele responde , com ar cândido: 

- Não sei. 

Quando nos preparávamos para nos sentar para o descanso, Luís se levanta, 
pega a .mochila com a câmera e torna a partir. Os outros se levantam por sua vez. 
Tratamos de segui-los. Como ficamos sem descanso, não estamos agüentando n1ais. 
Fizemos sinal a Luís para andar um pouco mais devagar. Ele acelera o passo! Por 
cúmulo da falta de sorte , um galho caído nos retarda. Perdemos Luís de vista. 

Os outros fazem pressão atrás de nós e tenho de deixar passar Alfredo, pois 
não estou vendo mais a picada. Ele some por sua vez! Dessa maneira, jamais chega
remos naquela noite. Os índios têm que compreender. Detenho Antônio, que está 
querendo me ultrapassar, e, no momento em que estou realmente bloqueado, tendo 
perdido os sinais, viro-me e tento explicar que perderemos tempo, se eu próprio tiver 
de encontrar o caminho. Antônio pode caminhar na frente , mas terá de nos esperar. .. 

Deixo passar Antônio, que, de todo indiferente à minha demonstração, nem 
sequer se vira para trás. Quase que começa a correr, para alcançar seus companhei
ros. Eis-me de novo só , esquadrinhando nervosamente a vegetação, para descobrir 
galhos cortados. Pedrão tenta passar; detenho-o, abrindo os braços. Ele se aproveita 
de um pau caído, que eu quis transpt>r por cima, para contornar o obstáculo e esca
par. Somos apenas quatro agora: eu, Carméla, \Vilson e Poa. Pedi várias vezes a Wils.on 
para abrir a picada - talvez ele compreendesse que não somos índios e nos espera
ria - mas ele confessou que perderia o caminho . Resta somente Poa para nos guiar! 

Não o perdemos de vista. O monstro quer passar por sua vez! Dentro em pou
co, a picada torna a desaparecer na selva. Não há e.scolha senão deixar Poa nos guiar. 
Mas eu o sigo como uma sombra. Por diversas vezes o retenho, segurando-o pelo 
ombro . Quando ele apressa o passo , eu grito, pronto a dar um pulo. Ele espera .. . 
Obedece apenas porque é uma criança e eu um adulto. Wilson parece não se preocu
par com coisa alguma. Anda ora mais devagar, ora mais depressa, segundo o caso , 
sempre conservando seu sorriso alvar. 

No fim de uma hora, ouvimos distintamente vozes diante de nós. 
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- São os carregadores? - pergunta Carméla a Wilson. 
- Não. São macacos. 

Avançamos e, em vez de macacos, vimos os índios, sentados e conversando 
muito à vontade. \Vilson nos mente! 

Os carregadores tinham parado porque queriam descansar, e não para nos es
perar "um pouco adiante" como dissera Wilson. Senão, nós os teríamos alcançado 
antes. Aliás, já querem partir, sem nos deixare.m tempo de respirar. Procuro detê-los 
de outra maneira. Mando Wilson dizer-lhes que vou filmar um pouco. Tomo a câmera, 
coloco o filme rapidamente, e filmo um pouco a floresta. Os índios esperam. Esperam 
porque estou fazendo alguma coisa, mas não podem saber que estamos cansados 
ou que não conheço a picada. 

Tornamos a partir. Peço que Poa vá abrindo caminho. Há algumas risadas, 
alguns resmungas, 1nas aceitam. Não tendo ninguém diante dele, Poa caminha nor· 
malmente. Tornamos a encontrar o rio, ainda muito largo, o que me faz supor que 
não chegaremos essa noite. \Vilson toma a pedir esclarecimentos aos índios. Eles 
voltam a falar de uma serra que deve ser transposta e da aldeia na outra encosta. 
Wilson resume a conversa dizendo: 

- Mais um pouquinho. 

Por duas vezes encontramos formigueiros gigantes: montículos de areia de um 
ou dois metros de espessura, estendendo-se por quinze ou vinte metros; milhões de 
insetos formigam dentro deles. Cerca do meio-dia, avistamos uma árvore extraordi· 
nária. É um gigante de trinta metros de altura, cuja raiz, saída do solo, levanta, cinco 
metros adiante, outro tronco sustentado por todas as espécies de cipó que crescem 
para o alto. 

Hoje , são mais largos os cursos de água que temos de atravessar. Para passar· 
n10S, os índios derrubaram árvores. Vimo-nos em presença de um tronco que faz o 
papel de ponte, entre duas margens afastadas cerca de vinte metros uma da outra. 
O tronco é estreito , com cerca de vinte centímetros de diâmetro. Deixamos Pedrão 
se arriscar em primeiro lugar. Ele continua a levar a carga mais pesada, mas, sem he· 
sitar, ·caminha descalço e atravessa a pinguela com sua agilidade habitual. Agora, nós. 
Infelizmente, é impossível atravessarmos sozinhos: nosso senso de equilfbrio não é 
suficiente, cairíamos sem sombra de dúvida no rio lamacento e de correnteza muito 
forte nesse lugar. Pedimos a Wilson que um dos cintas-largas nos ajude. Preferimos 
que não seja ele, que está calçado com botas de borracha muito escorregadias. Os 
índios se põem a rir. Afinal, Carméla segura, com um gesto autoritário, a mão de 
Alfredo, que concorda em fazê-la atravessar. Do meu lado, não sendo n1ais ágil nem 
mais confiante, dou a mão a Carméla, e nós três atravessamos assim o obstáculo. Le· 
vemente curvados, contendo a respiração, avançamos de lado, fazendo força para 
não olharmos a água, que corre tão depressa, tão depressa! Nossos passos são hesi
tantes; de vez e.m quando, apertamos as mãos com mais força, único.meio de conser· 
vannos um pouco do nosso equilfbrio. Já percorremos três quartas partes da "pon-
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te'', quando Alfredo resolve soltar a mão de Carméla e caminhar o resto sozinho. 
Imediatamente, Carméla tem o reflexo de sentar escarranchada no tronco e eu a 
imito. Poderíamos ficar ali eternamente ; por sorte , já estávamos perto da extremida
de da árvore derrubada, o que nos permite apoiar-nos em seus ramos para sairmos. 
Pedrão e Alfredo nos esperavam, talvez porque contassem com o pior. Logo que 
chegamos, eles partem. Pedimos-lhes, por meio de gestos, que esperem Poa, mas eles 
não nos atendem. Caminhamos em suas pegadas e volta o pesadelo. Logo os perde
mos de vista em um brejo. Dessa vez, eis-nos sozinhos! Os outros ficaram para trás. 

Cuidadosamente, seguimos as pegadas deixadas na lama. Quando chegamos ao 
leito de um riacho que corre na extremidade do brejo, mais nada. Afinal , os outros 
cheganl. Sem se preocuparem conosco, passam a vinte metros à direita. ~o caminho 
certo . Corremos dentro da água, galga1nos o barranco. Na afobação, escorrego e me 
vejo estendido na lama. Afinal, o medo nos dá asas e alcançamos os outros. Dessa 
vez, Carméla se irrita, mas Wilson não a escuta. Agarramo-nos a Poa. ~·linha mulher 
está furiosa , quer vingar-se, levar os índios para a França e abandoná-los, âs 18 horas, 
em Paris, na Place de la Concorde. 

O reagrupamento se faz no decurso da parada seguinte. A 111ontanha ainda 
não foi alcançada. 

- Não dá para chegar hoje - anuncia \Vilson . 
- Amanhã, então? 
- Não sei. 

Não conseguimos saber nada mais.~ de desesperar fazer tantos esforços nessas 
condições. Lutamos porque amamos a nação indígena, porque queremos tornar 
conhecidos a vida e os problemas dos índios. Eles poderiam, em troca, dar um pou
co mais de ajuda e compreensão! ... É um fraco raciocínio de branco! 

São 16 horas e até mesmo os nossos guias estão exaustos. Decidem parar a 
cem metros de un1 córrego horrível, no seio mais profundo da floresta. Nosssas rou
pas estão sujas, desprendendo um cheiro mefítico. Pouco importa, estendemo-nos 
na rede .. . Deduzindo as paradas, ainda conseguimos andar seis horas. Com as seis 
da véspera, devemos estar mais ou menos a vinte e quatro quilômetros de Serra 1·lo
rena. 

Nasce o dia. Lá se fora1n os nos~os sonhos agradáveis! Eis-nos de novo diante 
da triste realidade. Vencer ou morrer! Em nossa situação, não há outra alternativa. 
Regressarmos sozinhos ao posto é impossível, perderíamos o caminho. Temos de 
continuar fazendo votos para que a aldeia esteja perto. Cada momento é precioso. 
Se avançarmos, temos u1na possibilidade de sairmos da selva. Se nos detivermos, se 
torcern1os o pé ou adoecern1os, é a catástrofe , a morte. De quem a culpa a não ser 
de nós mesmos, que escolhemos deliberadan1ente essa tribo? Sabíamos que ela não 
era fácil , mas, em vez de nos amedrontar, isso nos estimulou. Queríamos ir onde os 
outros não vão. Sabían1os muito bem dos sacrifícios impostos pela marcha na selva, 
mas coisa alguma seria capaz de deter essa sede de aventuras incompatível com o 
bom senso. 
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Na véspera, à noite, demo-nos ao luxo de abrir uma lata de carne, para melho
rar o trivial. Comemos a metade , com pasta concentrada, sopa e chá. Os índios co
meram os restos dos n1acacos, com o arroz de Wilson. Nessa manhã do terceiro dia, 
tivemos uma sensação de vertigem. Fraqueza, sem dúvida. As duas refeições que fi
zemos desde a partida devem ter sido insuficientes. 

A vegetação parece ainda mais cerrada, e o terreno já não é tão plano. É formado 
por colinas de uns cinqüenta metros de altura, que retardam o nosso avanço. Felizmen
te, as colinas são grandes e as encostas relativamente suaves. Atravessamos vários 
cursos de água, sempre sobre pinguelas de troncos de árvores. Os índios, manifesta
mente , desprezam os nossos problemas de equihbrio. Zombam de nós e mostram-se 
reticentes quando se trata de nos ajudar.Preferimos o risco de atravessarmos sozinhos, 
de mãos dadas. l\1as por diversas vezes beiramos a tragédia. 

Invade-nos uma estranha sensação de humilhação . A cada momento este uni
verso nos prova a nossa condição de estranhos. Nossa marcha talvez constitua uma 
façanha em comparação com a atividade normal dos civilizados, mas é um fracasso 
em comparação com a dos índios. Apenas Wilson não parece à vontade. Está preo
cupado, mas, fisicamente, sai-se com honra de cada dificuldade. 

No começo da manhã, patinhamos em um brejo cerca de um quilômetro. De
pois, de novo a terra firme com a picada, e depois um ribeiro que atravessamos. 
Espero encontrar as referências na outra margem, no prolongamento do nosso per
curso . Para minha grande surpresa Pedrão, que está à frente , vira para a esquerda, 
bem no leito do rio . Metidos até as coxas na água gelada, agarrando-nos nos galhos 
das árvores, quando percebemos um buraco no fundo do rio, avançamos assim em 
uma extensão de perto de quinhentos metros. De repente, Pedrão vira a cabeça para 
a direita, pára um instante, depois resolve galgar o barranco . t ali que continua a 
J?icada. 

Jamais um caminho de índios apresenta um trecho tão grande, quinhentos 
metros, sem indicação. ~1esmo os mais prevenidos não poderiam imaginar que a pi
cada continuasse tão longe. Teriam abandonado a marcha. Estamos, sem sombra de 
dúvida, em presença de um caminho aberto exclusivamente pelo grupo de cintas
largas familiarizado com essa região . Tudo concorre para afastar os intrusos. Eles 
não querem contacto com os estrangeiros. 

Ignorando os hábitos dos cintas-largas, e não podendo obter informações pre
cisas dos carregadores, compreendo de súbito que o caminho que estamos seguindo 
pode conter armadilhas: prática rara, certamente, mas ainda utilizada por algumas 
tribos belicosas. Arriscamo-nos a caminhar sobre um buraco camuflado, com o fun
do cheio de espinhos. Não me atrevo a falar disso a Carméla. 

Várias vezes indagamos que distância nos falta percorrer. \Vilson nos respon
de , invariavelmente: 

- Não fica longe, mais um pouquinho . 
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Canúnhamos há horas e não chegamos. As paradas de nossos carregadores são 
cada vez mais freqüentes . Detêm-se de meia em meia hora. As nossas forças se esgo
tam ainda mais depressa que as deles. Cada obstáculo é uma tortura. Carméla não 
consegue conter os gemidos. Diz que não está agüentando mais. Os índios mostram
se de todo indiferentes ao seu sofrimento. Sua velocidade diminuiu, mas eles conti
nua1n não se retardando ao galgarem os troncos de árvores que barram o caminho. 
Nessas ocasiões nós perdemos tempo e temos de correr para não sermos ultrapassa
dos. Não resistiremos por muito tempo . Poa, que marchava à frente , escapa. Pro
curo a picada titubeando. Perco-me à esquerda e ultrapassam-me à direita. Mais adian
te , perco-me na direita e me ultrapassam à esquerda. Atrás de nós só restam dois 
índios, Wilson e Alfredo. "Felizmente" Alfredo está ferido no pé com um espinho e 
não consegue sustentar o ritmo dos companheiros. Ele faz um curativo, com uma 
folha e um cipó. Poderíamos tratar dele com mais eficiência, porém nos abstemos, 
levados pela idéia sinistra de que, assim machucado, ele ficará na retaguarda. 

Ainda procuro a picada. Impedimos Alfredo de caminhar na frente ; quem 
sabe se, apesar do ferimento , ele não terá força para escapar? Ele não insiste, pois, 
de qualquer maneira, não está em condições de alcançar os outros. Durante meia 
hora, examino atentamente a vegetação, procurando o menor indício: uma folha pi
sada, um ramúnculo quebrado. Cada vez que acelero o passo, acreditando ter de~
coberto a passagem, acabo me perdendo, e a floresta se fecha como uma prisão de 
cipós. Às vezes, olho para trás , e Alfredo, com um gesto me mostra o canúnho . . . 
ou fica calado. Volto, acabo encontrando um sinal, e tudo recomeça. 

Uma serra! Dessa vez subimos. Carméla está ofegante. Gritando desesperada, 
ela me chama, me diz que vai desmaiar, que vai morrer. Depressa, os víveres! Esque
cendo o cansaço, afobo-me, corro para todos os lados, estendo-lhe primeiro o cantil 
que enchi no último córrego, depois , nervosan1ente, tiro um pacote de biscoitos, um 
pedaço de queijo e un1a tablete reconstituinte de pasta de amêndoa altamente con
centrada. Precisarnos comer. Os índios olham com inveja. Querem também. Sinto 
muito, 1nas estes víveres representam nossa única segurança. 

Carméla não desmaia. Comeu a princípio muito devagar, depois mais depressa. 
O pacote de biscoitos não dura muito. Os carregadores compreendem afinal que 
estávan1os exaustos. Dessa vez, nos esperam. No fim de meia hora, Carméla se levan
ta e partirnos. 

Os índios encontram água no sopé da serra. Param, por sua vez, para cozinha
rem arroz. A parada é mais do que oportuna. Carméla recupera as forças . 

- Jamais recomeçarei - diz ela, um pouco mais tarde, enquanto caminhamos, -
jamais participarei de uma nova aventura. 

Replico que havíamos jurado a mesma coisa da última vez, que jamais viaja
ríamos a pé e só iríamos a lugares acessíveis por um rio. À guisa de consolo, digo-lhe 
que não devemos estar muito longe da aldeia. Passamos por uma serra, provavelmente 
aquela de que falavam os índios. O Rio Vermelho não reapareceu. Talvez faça uma 
grande curva. Talvez a picada se encaminhe diretamente às suas cabeceiras. 
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Lá pelas 14 horas, ouvimos o cacarejo característico do mutum. Luís e Alfre
do correm e voltam pouco depois, trazendo duas aves magníficas. Quanto mais avança
mos, mais sentimos a desagradável impressão de que corremos perigo. Teremos forças 
para regressar? 

Cerca de 15 horas, atravessamos um córrego . Uma surpresa: Wilson toma a ini
ciativa de nos dirigir a palavra. Segundo os índios, é a última aguada antes da aldeia. 
Temos de acampar ali, ou caminhar o mais depressa possível, para chegarmos ã aldeia 
antes do anoitecer. Que agradável surpresa! A atitude dos índios, porém, nos intriga : 
por que diabo querem eles, de repent.e,. saber a nossa opinião, quando só vêm fazendo 
o que lhes dá na cabeça, desde que partimos? Como os rios estão separados no má
ximo por duas horas de marcha., a aldei'l, na minha opinião, deve estar bem próxi
ma. A perspectiva da chegada estimula Carméla, e resolvemos continuar. 

Caminhamos duas horas. Nada de aldeia! Encontramos outro córrego. Os índios 
se enganaram! Para.mos, pois agora só temos tempo de nos acampar, antes que anoi
teça. Caminhamos cinco horas durante o dia, devendo ter percorrido uns dez quilô
metros. Enquanto abrimos nossa bagagem para nos instalarmos, os carregadores 
conversam; parecem discutir. Nova surpresa: Alfredo e Luís levantam-se e partem, 
levando os dois mutuns. Abandonam-nos! 

- Não se preocupem - tranqüiliza-nos Wilson. - Eles vão à aldeia, que está 
bem próxima, e voltarão ao amanhecer com outros cintas-largas para ajudarem os 
carregadores, que estão exaustos. 

Embora· soubessem que encontrariam comida na aldeia, não deixaram sequer 
um dos mutuns para os companheiros. 

Cai a noite. O acampamento se instala atabalhoadamente, e a comida é pre
parada da mesma maneira : a sopa em pó e restos da pasta concentrada. 11ais uma 
vez, os nossos acompanhantes acampam separadamente . 

O clarão da fogueira faz dançar as folhagens da floresta . Ramos estalan1. O 
ruído parece vir do córrego embaixo. Aproxima-se. Carméla me aperta a mão com 
força. Está com medo. Acha que Alfredo e Luís voltarão com outros índios para 
nos atacar. Por que os carregadores dormem sempre tão longe? Ficamos atentos, e 
eu procuro tranqüilizá-la: deve ser algum roedor .. . De repente, ouvimos um assovio . 
Carméla sobressalta-se . 

- ~ um índio imitando um pássaro! 

Lembro-lhe que os índios só atacam ao amanhecer. Procuro conversar sobre 
outro assunto, mas, no íntimo, sinto a mesma apreensão. O ambiente é funesto . Os 
ruídos são mais fortes que os de costume, mais difíceis de serem identificados. A 
fuga dos dois carregadores é de molde a causar suspeita ... 

Carméla me acorda várias vezes durante a noite : 
- Escute! 

Contemos a respiração, ficamos de ouvidos atentos. Mas, sem dúvida, é apenas 
um animal que está indo beber água. 
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No dia seguinte, ao amanhecer, Luís e Alfredo ainda não voltaram. 

Sete horas. Cannéla levanta-se. Tomamos chá . ~ nesse momento que Wilson 
nos informa que teremos de partir : os dois índios não virão mais nos ajudar! 

Os carregadores estão exaustos. Têm de levar mais a carga de Luís e de Alfre
do . Pegamos as bagagens mais leves. O caminho não passa de um brejo imundo. Um 
cheiro fétido se desprende, cada vez que os nossos pés se afundam na vegetação apo
drecida. Temos de fazer muito esforço para nos livrar da lama. Tínhamos trazido 
roupas e sapatos novos, e já minha calça está rasgada, as botas furadas em vários 
pontos. Os índios não tomaram banho desde a partida. Formamos um estranho des
file , que parece ter saído do inferno . 

Lá para as 1 O horas, a picada torna-se muito mais visível. Uma hora mais tar
de , desembocamos em uma estrada larga, perpendicular à picada. A interseção está 
marcada por um tronco meio abatido, disposto longitudinalmente. Não resta dúvida 
de que estamos chegando. 

A fim de evitar qualquer mal-entendido acerca da nossa missão, pedimos a 
Wilson para esconder o revólver na sacola. Os índios da aldeia poderiam desconfiar 
das nossas intenções, e seria uma catástrofe. Tratamos ainda de preveni-lo que que
remos entrar na aldeia à frente de todos, e que ele deverá traduzir para o chefe o 
que dissermos. 

A euforia de nossa vitória, a ânsia de descobrir homens desconhecidos, de um 
outro mundo, nos dá asas. Já não sentimos cansaço. Para espanto dos carregadores, 
começamos a correr. Eles têm dificuldade de nos seguirem. Atravessamos uma roça 
cheia de árvores derrubadas há pouco e tornamos a encontrar a estrada, dentro da 
floresta . 

Numa volta, a visão há tanto esperada: uma clareira que se abre entre as árvo
res, em uma explosão de luz, e lá, uma maloca ... gigantesca! Caminhamos há qua
tro dias e percorremos cerca de quarenta e cinco q~ômetros. 
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V 

LÁ ESTÁ A VIDA, SIMPLES E TRANQÜILA ... 

Objeto insólito perdido nas entranhas hostis da Amazônia, refúgio secreto dos 
homens da pré-história, a maloca levanta-se no chão como o casco de um barco vira
do ao contrário. ~ a única casa, suficiente para abrigar dezenas de familias. ~ainda 
maior que as célebres cabanas dos camaiurás. Essa choça gigantesca deve medir pelo 
menos quarenta metros de comprimento, quinze de largura e doze de altura. 

Uma única abertura no meio, que se mostra ridícula para as suas dimensões: a 
entrada. Quatro homens saem de lá se abaixando e vêm ao nosso encontro. De longe 
reconheço - pelas roupas - os nossos dois carregadores. Os dois outros têm por ves
timentas apenas um cocar e um largo cinto de casca de árvore. 

Atravessamos com passo firme o terreno, trocando gritos. Estamos agora diante 
dos dois homens e tomo logo a iniciativa de bater-lhes nos ombros amistosamente. 
Seguro-os pelos antebraços e pelas mãos, digo-lhes tudo que me passa pela cabeça, 
para mostrar minha amizade à moda paleolítica. Os índios não se acanham de me 
fazer o mesmo. Suas mãos enormes caem sobre ~m como pás de bater roupa, 
apertam-me como tenazes. Examinam-me com interesse, como para verificar se a 
minha carne é digna de um festim canibal. As rugas de seus rostos tatuados de 
sujeira ondulam, hesitam, parece, entre o sorriso e a confiança. Seus olhos redon
dos, que parecem afetados por entorpecentes, fitam-me fixamente , bem nos olhos, 
a alguns centímetros de meu rosto , no meio de uma explosão de gritos roucos, de 
risos forçados que não têm fim, pontilhados de um mau cheiro abominável que 
identifico como um hálito imundo vindo de suas entranhas, baforadas de um odor 
capaz de fulminar os insetos mais coriáceos. Carméla é milagrosamente poupada: é 
um assunto de homens. Ela se contenta em repetir os nossos nomes. 

Os índios nos arrastam para a sua casa : é um convite em regra. Enquanto nos 
empurram um pouco, os dois silvícolas conversam com Luís e Alfredo, que haviam 
chegado na véspera. Todos se põem a rir , e os dois carregadores se contorcem, dão 
gritinhos, de tanta graça que acham. Ignoro o que contaram a nosso respeito , mas 
tenho a impressão desagradável de que ainda estão zombandq de nós. Talvez tenham 
falado sobre as nossas dificuldades na picada, a nossa falta de jeito, a nossa fraqueza. 
Se os índios da maloca souberem que somos mais fracos do que eles na selva, Deus 
nos proteja! 
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Empurramos a porta, feita de compridas folhas secas, que estalam. Entramos, 
seguidos por todos os companheiros. O contraste entre a luminosidade de fora e a 
escuridão do interior da cabana provoca uma sensação de frescura agradável e re
pousa~te. Tropeçamos em obstáculos desconhecidos, esbarramos, procuramos às 
apalpadelas nos orientar no escuro, fazer uma idéia do que n.os cerca . Pouco a pouco, 
os nossos olhos se acostumam. Com a ajuda de alguns raios de luz, filtrados nos in
terstícios do teto de folhas, percebemos uns trinta índios em torno de nós. As crian
ças estão afastadas. A maloca é ocupada por cerca de cinqüenta pessoas ao todo. Os 
risos francamente zombeteiros dos índios se alternam com os sarcasmos mais duvi
dosos dos nossos carregadores, que devem ter encontrado conhecidos e contam as 
suas aventuras. Sem sombra de dúvida , falam a nosso respeito e sobre a marcha na 
floresta, pois os homens vêm pegar nossa bagagem, para calcularem o seu peso. 

Continuamos a utilizar a nossa técnica de aproximação, única coisa que se 
pode fazer nas circunstâncias atuais. Todos se precipitam, cada um quer ver, apal
par, sentir. Os gestos são brutais, por diversas vezes quase perdi o equihôrio. Por sua 
vez, Carméla é levada para outro lugar, por mulheres aflitas para verificarem se ela é 
mesmo igual a elas. 

Chamamos Wilson em nosso socorro e lhe perguntamos quem é o chefe. Ele 
aponta para um dos homens que nos introduziram na casa. Diz o seu nome, que sem 
dúvida aprendeu com os carregadores, " Dayap". Nesse momento, o chefe fechou a 
cara, e deduzi porquê: os cintas-largas não gostam de dizer seu nome aos brasileiros. 

Enquanto encaro \Vilson bem nos olhos, Carméla lhe explica, com energia, 
que já estamos cansados de suportar as brincadeiras dos carregadores. Que os índios 
sejam brincalhões, vá lá, mas estão indo longe demais. Se eles não nos respeitarem 
diante dos moradores da maloca, vamos ficar desacreditados e correndo perigo por 
culpa deles. Se insistirem em manter aquela atitude desagradável, não ganharão pre
sentes na volta . Agora \Vilson deve traduzir para Dayap a seguinte fórmula de apre
sentação: "Somos anúgos da FlJNAI e já conhecemos inúmeras tribos. Gostamos 
dos índios e sabemos que ele é um grande chefe cinta-larga. Viemos com intuitos 
pacíficos, apenas para estudar os costumes dos habitantes de sua aldeia. Vamos tirar 
máquinas de nossa bagagem, mas não haverá perigo algum. Pretendemos ficar alguns 
dias e , quando o nosso trabalho estiver terminado, partiremos com os carregadores. 
Como ficaremos conhecend_o bem os cintas-largas, poderemos falar a seu respeito e 
a respeito dos seus problemas com os chefes brancos, a fim de que eles possam viver 
bem tranqüil.os, conservando as suas terras e sendo respeitados por todos os estran
geiros, brasileiros e de outras tribos. Agora, vamos lhes oferecer alguns presentes e 
haverá também artigos para serem trocados com os outros índios'' . 

Wilson traduz logo, e a fisionomia do chefe resplandece. Dayap toma, por sua 
vez, a palavra, e diz mais sucintamente : 

- Podem ficar aqui à vontade e farei tudo para que se sintam bem. 

Os índios prestam atenção em nossa conversa, e Carméla aproveita para tirar 
dois sacos de contas de nossa bagagem. Ninguém deve saber quantas temos, pois, do 
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contrário, terían1os de dar todas de uma vez. A FUNAI distribui entre os índios di
versos objetos cujas vantagens eles apreciam, mas que lhes modificam os hábitos, 
alteram suas necessidades. Quando esses objetos se acabam, como por exemplo car
tuchos para as espingardas, os índios tratam de procurá-los, vão ao posto, furtam 
de outros índios ou saem da reserva. O papêl da FUNAI consiste em lhes dar o que 
desejam, para seduzi-los, controlá-los. Não tem outra alternativa. No que me diz res
peito, não quero ser um novo fator de perturbações. Os únicos presentes que trouxe
mos são as contas. Sei que gostam muito de.las, mas não a ponto de matarem os seus 
vizinhos. Se são muitas, podem ser repartidas. E, além disso, elas não impedem que 
os índios continuem gostando de seus próprios colares vegetais, cuja beleza é dife
rente. 

Daya? mandou buscar, por um rapazinho, que deve ser seu filho, uma peque
na vasilha de barro. Esvazio, devagar, dois sacos de contas, levantando-os bem altos, 
a fim de que elas brilhem mais. A reação não se faz esperar: ouvem-se gritos de admi
ração, à vista daqueles milhares de bolinhas vermelhas e azuis. Todos os olhos brilham 
como os de crianças extasiadas diante de um brinquedo. Os índios mostram-se exci
tados. 

Por ordem de Dayap, o rapazinho desaparece com o tesouro no fundo da ma
loca . ~1uitos índios o acompanham, para olharem as contas pela segunda vez. Fica; 
mos mais tranqüilos. 

O chão da maloca é de terra, uma terra muito fina, que a cada movimento nos 
cobre de poeira. Para evitar que essa poeira cubra todos os nossos pertences, precisa
mos de uma mesa. Dayap manda logo dois homens buscar taquaras, que eles amarram, 
com cipós, de um lado em um dos esteios que sustentam a maloca e de outro lado 
em uma trave. Nossa mesa triangular não é prática: as taquaras estão amarradas 
umas bem em cima das outras em uma das extremidades e espaçadas na outra extre
midade.Recubro-a com o nosso plástico.~ a única mesa da maloca. 

Resolvemos nos instalar bem perto da entrada, a fim de vigiarmos as idas e 
vindas dos índios. Assim, aproveitamos mais a luz tanto mais quanto fizemos duas 
"janelas,,, afastando as folhas cobertas de poeira. Estendemos as duas redes perto da 
"mesa". Desse modo, podemos nos assentar durante o dia;â noite , preferimos dormir 
juntos e utilizar a outra rede como coberta. 

Pouco a pouco, os olhos se acostumam com a escuridão, permitindo-nos dis
tinguir - em parte - o interior da maloca. ~ uma verdadeira catedral. Não tem pa
redes internas mas apenas uma espécie de parede externa, de um metro e meio de 
altura, feita de pedaços de madeira mais ou menos iguais. Logo em seguida, vem a 
enorme massa de sapé, em forma de ogiva, sustentada por uma armação, que, por 
sua vez, se apóia em inúmeros esteios. Apenas um pavimento: todo o mundo mora 
no rés do chão. O volume perdido é enorme e será preciso de fato remontar à pré
história para se encontrar gente com recursos que lhe permitam o luxo de um teto 
com doze metros de altura. Os moradores são repartidos por famílias, que se con-
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centram em torno das fogueiras. Os cintas-largas enfiam diretameate nc sapé os arcos 
e flechas e colocam seus modestos pertences em cestos pendurados nos barrotes. h 
chocante o contraste entre a soma de esforços e inteligência necessária para construir 
a n1aloca e a indigência material daqueles homens. 

As redes - algumas rentes ao chão - se balançam ao redor das fogueiras. To
das as tribos as confeccionam com o algodão do gossypium, o algodoeiro silvestre 
muito espalhado na América do Sul. As sementes maduras produzem óleo, e são en
volvidas por capuchos sedosos. As mulheres colhem essa penugem, C!Ue fiam com 
uma roca de pau. O fio obtido é trançado e tecido para formar malhas largas de que 
se fazem as redes. As malhas se afastam quando alguém deita na rede, o que não 
permite a menor proteção contra o frio . Por isso mesmo, o fogo fica aceso noite e 
dia. As redes jamais são lavadas. A cor branca do algodão não tarda a ficar escura, 
quase preta, manchada pela carne gordurosa e pelas pinturas dos ocupantes. Enfu
maçado pelas fogueiras do lar, o algodão se transforma em um amálgama pegajoso e 
mefítico, refúgio bacterial de riqueza incalculável. A única particularidade das redes 
dos cintas-largas é o seu tamanho: cerca de três metros e meio de comprimento. São 
as maiore~ que conhecemos. 

Reina a tranqüilidade na maloca. As fogueiras fazem dançar algumas sombras 
fantásticas na abóbada vegetal. O sossego é perturbado apenas pelas risadas, pelas 
conversas incompreensíveis que se esbatem em cochichos misteriosos. A maloca 
tranqüiliza: parece proteger os seres contra os mil perigos da selva , apaga pouco a 
pouco a nossa preocupação de estarmos entregues a hon1ens de reações imprevisíveis. 
A ~mabilidade de Dayap nos consola e tranqüiliza. Ao contrário dos nossos carrega
dores, ele parece nos compreender, nos respeitar e gostar da nossa presença. Faz 
tudo para nos agradar. Assim é que, tendo Carméla perdido a pequena haste que ser
ve para fechar um saquinho de couro, Dayap olhou, afastou-se e voltou alguns mo
mentos depois, com un1a hastezinha novinha em folha, conf eccionada por ele mesmo 
com pau-d'arco. 

Pedimos a Wilson para tomar conta das nossas .coisas e saímos para conhecer 
os arredores. Nossos anfitriões nos seguem con10 sombras, com curiosidade de saber 
o que vamos fazer. Fora, há mulheres sentadas ao abrigo da maloca. Outras andam 
de um lado para o outro, levando bebês a tiracolo, presos por uma tira de algodão 
silvestre com cinco centímetros de largura. As tiras são tingidas de vermelho com 
urucu. O urucu, produto de um arbusto, se apresenta sob a forma de un1a vagem 
espinhosa, de cor verde . Dentro, há bagas cheias de um suco vermelho carregado. Os 
índios os esmagam, a fim de tingirem objetos ou a cútis. Certas tribos fazem do uru
cu um sabão grosseiro. 

As índias sorriem para nós. Carméla se dirige a elas. Acaricia seus filhos e dirige
lhes cumprimentos que as deixam à vontade . Pega seus enormes colares de contas 
negras e os avalia, como se fossem jóias preciosas. Vendo que lhes damos importân
cia , as índias estão conquistadas. Não precisamos forçar. Estão nuas e as jovens são 
lindíssimas, de uma beleza selvagem que apaga os matizes nojentos de sua pele, seu 
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modo sórdido de assoarem o nariz com as mãos, que limpam nos cabelos, nas pernas, 
na terra, em tudo que encontrem por perto. Agarram Carméla, mexem em seu cabelo . 
Carméla ri, de seu lado. Ficaram amigas. 

A integração na comunidade constitui, juntamente com os presentes, a base fun
damental de nossa segurança. Compreende não apenas o estabelecimento de laços 
de amizade, con10 também a nossa participação nas atividades dos índios, nossa pre
sença ao seu lado em todas as circunstâncias quotidianas. Temos que evitar a separa
ção . Agimos exatamente como os sertanistas da FUNAI no momento da pacificação 
de un1a tribo . Temos de aproveitar todas as oportunidades de nos aproximarmos 
deles. 

Cônscios da importância do nosso comportamento, observamos cada gesto, a 
expressão de cada olhar, vamos de um a outro para mostrarmos que todos são ami
gos. Aos olhos dos que conhecem Serra ~1orena, representamos a FUNAI, mas, para 
muitos, é a primeira vez que vêem brancos. Estão curiosos e desconfiados. O menor 
erro significaria a nossa perda. Ficariam arruinados os esforços de pacificação e aproxi
mação empreendidos pela FUNAI. 

Além dos n1étodos postos em prática por Rondon, Villas Boas, ~1eirelles e to
dos os grandes pacificadores, temos um triunfo suplementar não desprezível: somos 
um casal. Se bem que não tenhamos filhos, e que eu seja pobre aos ollios dos índios, 
pois só tenho uma mulher, representamos uma célula familiar. Aqueles que já tiveram 
contactos com a FUNAI ou com os garimpeiros estão habituados a só ver homens. 
Receiam que roubem suas filhas e suas esposas, causa de mal-entendidos e origem de 
inúmeras matanças. Os índios sentem-se tranqüilizados vendo minha mulher. A noção 
do casal, comum a toda a humanidade, nos aproxima deles. Perguntam-nos nossos 
nomes, se temos filhos, os nomes de nossos pais, tios e tias. Prestamo-nos de boa 
vontade a esses interrogatórios e procuro mesmo explicar-lhes, por intermédio de 
Wilson, que, como minha 1nãe se casou de novo, tenho dois pais. Recebo, então 
muitas felicitações. Para eles, como são bígamos, isso quer dizer que tenho pelo me
nos quatro mães! 

Diante da maloca, o espaço livre tem cerca de cem metros por cem. À direita, 
um caminho penetra na floresta, e aparecem duas meninas, carregando cabaças cheias 
de água, e elas próprias ainda escorrendo água. Sua pele brilha, sob os raios já cor de 
fogo do sol poente. Estão voltando do rio. Os índios já estão nos deixando em paz. 
Resolvemos tomar um banho . 

O caminho serpenteia entre os arbustos. Chegamos sem demora ao igarapé, ou 
melhor à piscina. São as nascentes do Rio Vermelho, e os índios fizeram uma barra
gem no estreito ribeiro com terra e troncos de árvores. Formou-se , então, uma espé
cie de piscina natural, com cerca de vinte metros por dez, rodeado de lama clara. 
Felizmente , o leito do rio é arenoso, e os índios colocaram dois troncos que permi
tem que se chegue até a água sem sujar os pés na lama. 
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Tira1nos a roupa e somos obrigados a entrar logo dentro da água, para nos li
vrarmos da nuvem de insetos que já nos assinalaram e cuja lista de espécies seria 
muito longa para aqui se enumerar. Sua única coisa em comum é que parecem todos 
empenhados em devorar os estrangeiros. Temos de nos sentar para protegermo-nos, 
pois o nível da água não vai além da cintura. 

Todas as mulheres da aldeia estão presentes. São ainda mais curiosas do que 
os homens. Não satisfeitas de terem apalpado Carméla na maloca, querem constatar 
de visu se sua intimidade é igual à delas. Enquanto me visto, elas caem na água, dan
do gritos agudos. Perseguem, às gargalhadas, Carméla, que não perde a calma e lhes 
joga água no rosto. As árvores f armam um recinto que provoca o eco e os gritos de 
alegria ressoam no ar. Demos um grande passo no caminho de conquistar a simpatia 
da tribo . 

Um grande passo, mas apenas um passo e há uma outra ameaça ao nosso su
cesso : Ondetateré, o único homem, fora o chefe , cujo nome conseguimos ficar sa
bendo, e que não cessa de nos perguntar como nos chamamos. Respondemos-lhe 
cem vezes: "Richard e Carméla". Ele repete, rindo, mas volta novamente à carga : 
"Nome? Nome?" 

Está sempre atrás de nós, pega em tudo que tiramos das n1alas. Não o perde
mos de vista. Ondetateré é o homem mais alto da tribo, tendo cerca de um metro e 
setenta e cinco de altura. É o mais notável pelo físico, mas principalmente pela enormi
dade das 1nãos, duas vezes e meia maiores do que as minhas, e ten1 os pés, prodigio
samente grandes e largos nas extremidades, onde os artelhos desmesurados vão cada 
um para um canto. Tomado constantemente de um riso alvar, ele debruça a cabeça 
de rosto inchado como o de um pugilista e nos enche de perdigotos. Repete, sem 
descanso : "Nome? Nome?" , a única palavra que, por desgraça, \\'ilson lhe ensinou. 
Não é 1nau, no entanto. Faz-nos provar um tubérculo parecido com a batata, meio 
esmagado por suas mãos monstruosas. 

Anoitecendo, acendemos uma vela e preparamos a nossa refeição vespertina. 
Damos uma parte aos glutões, que sequer tomam o trabalho de tirar a terra e os 
insetos imprudentes que se afogaram na sopa. Nossos carregadores, que se instalaran1 
não muito longe de nós, conseguiram o tal tubérculo. Divertem-se, com os homens 
da maloca, para ver quem dá os puns mais altos e mais demorados. 

Perguntamos a Wilson se ele ficou sabendo da existência de outra aldeia, bem 
próxima, aonde poderíamos ir, logo que descansássemos. Ele responde negativamen
te e acrescenta que quer voltar no dia seguinte com os carregadores para Serra ~1orena , 

pois está morrendo de saudades do filho. Carméla tem um acesso de raiva. Lembra-lhe 
que tinha ficado combinado que iríamos ficar vários dias na aldeia. Não podem pen
sar em ir embora, senão ninguém receberá a recompensa. Eis a mentalidade indígena! 
Sofrer três dias e meio na viagem, para ficar apenas algumas horas! Os índios não 
têm noção do tempo nem de proporções. Sentem-se tão à vontade na selva como 
dentro de uma casa. Não compreenderão jamais a utilidade do nosso trabalho e os 
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sacrifícios que ele nos custa. Deixamo-lo com seus puns e sua burrice , e vamos nos 
refugiar em nossa rede. 

A fim de que eu possa d.ormir tranqüilamente , Carméla relen1bra em voz alta 
alguns casos animadores. Certo dia, um avião de garimpeiros se viu ·em dificuldades 
quando sobrevoava o Rio Tenente Marques, a cerca de sessenta quilômetros a oeste 
de nossa posição. Avistando urna aldeia, o piloto tentou pousar no rio. Dos quatro 
homens, dois sobreviveran1 à aterrissagem forçada. Caminharam em direção à maloca, 
mas, ao chega·rem foram flechados pelos cintas-largas. Utna outra vez, quando um 
grupo de geólogos efetuava pes.quisas no limite do parque ihdígena, dois engenhei
ros, um brasileiro e um inglês , se perderam. No fim de quatro dias , descobriram uma 
picada indígena. Com medo dos índios, o brasileiro resolveu tomar outro rumo, 
enquanto o inglês seguia a picada. Quatro dias depois , chegou, faminto , a uma aldeia 
cinta-larga. Ofereceu aos índios a única coisa que possuía, uma machadinha. Os índios 
convidaram-no para comer e, quando ele encheu a barriga, um homem chegou por 
trás e lhe cortou a cabeça com a machadinha que acabara de receber. Os porm.eno
res dessas tragédias foram contados à FUNAI pelos próprios índios. 

Nossa "tranqüilidade" não dura muito tempo. Ondetateré vem duas vezes du
rante a noite levantar os mosquiteiros e nos acorda perguntando com insistência . . . 
os nossos nomes! Lá pelas 22 horas, somos acordados de novo, dessa vez pelos can
tos dos hon1ens. Levantamo-nos e nos aproxin1amos deles, discretamente. Ao clarão 
das fogueiras reavivadas, duas fileiras de homens se defronta111 : de urn lado os autócto
nes, co1no Dayap e Ondetateré, e do outro os nossos carregadores. Têm os braços 
passados no pescoço uns dos outros e as duas filas se aproximam até se tocaren1 , e 
se afastam sucessivé\mente, dando três passos para diante e três para trás. Os homens 
da maloca estão enfeitados com cocares de penas brancas, do qual cae·m até os ombros 
um tufo de penas multicores. Não trazem pintura alguma. Dos dez que dançam, oito 
entoam urr1 canto monótono. A última s11aba de cada verso é prolongada e vibra na 
garganta dos cantores como um zumbido de inseto. Os dois outros de cada lado sol
tam gritos anim.alescos e fartes espirros. 

É impossível saber a significação dessa dança. \Vilson, que se encontra ao nos
so lado, ex plica que "eles estão se divertindo'' . No entanto, a separação entre os 
nossos carregadores e os outros parece evocar o encontro de dois grupos. É apenas 
uma hipótese, n1as creio que não me engano, pois os nossos companheiros parecem 
estar falando sobre o caminho percorrido. 

Dayap me convida para me juntar ao grupo dos visitantes! Apesar do cansaço, 
não 1ne atrevi a recusar. ~1inha entrada na dança é saudada por uma explosão de gritos 
alucinantes, tingidos de um matiz amistoso. A dança é infantil , mas evidentemente 
não posso cantar na língua deles. Depois de hesitar um pouco, no entanto , arrisco
me a imitar seus gritos ... Durante um instante, eles ficam estupefatos, depois se 
põem a urrar. Compreendo sua aprovação pela mão pesada que deixou meu ombro 
para me dar um perigoso tapa nas costas. 

89 



Durante duas horas, tenho de dar infatigavelmente três passos para diante e 
três para trás, gritando tudo que me vem à cabeça. Gasto as minhas últimas forças. 
Esgotado, afônico, vou para junto de Carméla, que dorme na rede, há muito tempo. 

Noite atroz, mistura de sonhos, de pesadelos, de despertares provocados pelos 
gritos e grunhidos dos homens que levantam para defecar. 

Às 6 horas, Ondetateré já está junto de nós. 
- Nome? Nome? 

Sempre ao nosso lado, dificulta consideravelmente os nossos movimentos, be
be grande parte do nosso chá e recomeça a perguntar os nossos nomes, dessa vez em 
tom agressivo. Não respondemos. Ele, então me agarra pelo braço e me sacode bru
talmente . 

- Richard e Carméla - respondo . 

Ondetateré . porém, recomeça, cada vez mais depressa, com um brilho de lou-
cura no olhar: 

- Nome? Nome? 

Tenho de achar um meio de livrar-me dele . 

Resolvo inverter os papéis e, dando-lhe uma pancada forte no peito, começo a 
urrar , por minha vez: 

- Nome? Nome? 

Ondetateré podia me esmagar com suas mãos de mastodonte . ~ um risco que 
assumo, mas o que mais poderia fazer? 

Estupefato, o índio recua . Recomeço a gritar: "Nome1 Nome?" unindo o ges
to à palavra. Os outros índios reúnem-se em torno de nós. Não se movem; parece 
que têm medo dele. Ondetateré vira-se para eles, como que procurando o que deve 
fazer, depois olha de novo para o nosso lado. Afinal , a expressão de sua fisionomia 
se adoça, ele abre a boca - o que faz aparecer enormes dentes escuros - respira fun
do e dobra uma gargalhada feroz . Ainda ensaia um "nome". dessa vez muito tímido, 
mas eu replico da mesma maneira. Suportamos então uma tempestade de risadas 
alvares. Ondetateré faz meia volta, afasta-se de nós e dirige-se ao seu antro , sacudido 
por urna risada apocalíptica, que ressoa por toda a maloca. Creio que reagi bem: ele 
sabe, de agora em diante, que não tenho medo e posso me rivalizar com ele. Talvez 
tenhamos a paz. 

Carméla dá a entender a uma índia que queria o seu colar. Propõe-lhe um sa
quinho de contas em troca. A índia fica encantada. Com grande surpresa nossa, diri
ge-se ao marido, como que para pedir-lhe licença ou conselho. Aceitam, e efetuamos 
a nossa primeira troca. 

~1al Carméla pôs o colar no pescoço, surgem vários homens, oferecendo outros 
colares. Tínhamos previsto essa reação e preparado vários saquinhos de contas. A 
realização de trocas é um sinal que não engana: somos aceitos, a nossa posição se 
firma . 
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Uma vez que controlamos a situação, decido passar ã ação e tiro a câmera ci
nematográfica. Acompanhado por Carméla, trato logo de filmar alguns aspetos da 
paisagem, depois a própria maloca. Um pouco preocupados a princípio, os índios 
logo se mostram curiosos. A câmera está apoiada no tripé, e, intrigados, eles querem 
saber o que estou olhando. Depois de a)guma hesitação, o mais afoito cola os olhos 
no visor. Ao mesmo tempo que detenho, como precaução, as inúmeras mãos que 
ameaçam tocar nos botões, com o risco de desregular o aparelho, manobro o zoom , 
o que maravilha o índio, ao ver sua aldeia afastar-se e depois aproximar-se. Todos os 
homens querem experimentar. ~ exatamente o que eu esperava, para conquistar-lhes 
a confiança . O civilizado, com toda a sua aparelhagem sofisticada, constituirá sempre 
um mistério para os índios. 

Passamos agora à segunda fase, que consiste em focalizar Carméla e fazer o 
aparelho funcionar. Os índios podem constatar que não se trata de uma arma nem 
de um objeto maléfico. 

É assim que, a princípio timidamente e de longe, começo a filmá-los. Aproximo
me, pouco a pouco. Eles continuam calados. No fim de algum~ horas, esgotada a 
curiosidade, nem sequer prestam atenção no que faço, o que me permite filmar mais 
facilmente sua vida quotidiana. Ignorando de todo o cinema, e particularmente o 
medo, eles agem com a maior naturalidade do mundo e se mostram, assim, ótimos 
atores. 

A única regra a seguir consiste em não perturbá-los e sobretudo não enervá-los. 
Por isso, Carméla fica encarregada de prestar atenção em tudo que se passa em tor
no de mim, a fim de avisar-me à primeira reação. Logo que notemos o mais leve si
nal de mudança em suas expressões fisionômicas, tenho de virar depressa o aparelho 
para outra coisa: objetos, detalhes da casa, etc. 

Devido à nossa bagagem limitada, não temos baterias para o projetor. O inte
rior da maloca é muito escuro, e não posso filmar senão com uma velocidade de obtu
ração extrem3.mente lenta. Tenho de me contentar, portanto, com temas estáticos e 
esgoto depressa todas as possibilidades. A fim de não perder as cenas externas, pres
to atenção em todas as idas e vindas; logo que alguém parece ocupado em alguma 
coisa, sigo-o discretamente. 

Reconhecemos, pouco a pouco, os costumes gerais dos índios e descobrimos, 
com a ajuda de \Vilson, alguns aspetos particulares da vida dos cintas-largas. 

Os brasileiros chamam esses índios de "cintas-largas,, devido ao cinto muito 
largo , wabaip, usado pelos homens. Esse cinto é feito com a casca de uma árvore 
chamada teary, muito rara na floresta. Para encontrá-la, os índios são, às vezes, 
obrigados a caminhar dias e dias. A casca de teary é perfeitamente lisa e a cor se pa
rece com a do mogno. Desdobrado, o cinto tem cerca de uma vez e meia o contorno 
da barriga. ~1ede dois milímetros de espessura e vinte centímetros de altura. Os índios 
a mantêm muito apertada, por meio de um cipó bem fino, e ele recobre inteiramen
te o ventre. Ao n1esmo tempo que serve de armadura eficaz contra as flechas dos 
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inimigos, o cinto apresenta o inconveniente de machucar cruelmente a pele, devido à 
sua dureza. 

Os cintas-largas jamais usam esse nome entre eles. Também parecem desconhe
cer a denominação de Cava1ba, aplicada ao conjunto de tribos que vivem nessa região. 
Existem vários subgrupos no seio de sua própria tribo e eles designam os clãs por 
nomes diferentes: Kabono-Ira, Kabono-Pono, Kabono-Tuchira, Kabono-Kabino. 

O lapiway (chefe da tribo) é escolhido t,ela comunidade masculina. Deve ser o 
mais inteligente, mas tambén1 o mais forte e mais destro. Seu papel não é propria
mente o de comandar, pois os índios se mantêm muito independentes. Quando deve 
ser tomada u1na decisão, por exemplo a de mudar uma aldeia de lugar, todos devem 
estar de acordo, sob pena de ocorrer uma cisão no seio da tribo: alguns,. com efeito, 
pode1n preferir continuar onde estão ou ir para uma aldeia vizinha, onde tenham 
parentes. O papel do lapiway consiste sobretudo em aplicar as regras próprias de 
cada cerimônia, o que exige um senso de observação bem desenvolvido e principal
mente uma boa memória, uma vez que a escrita é desconhecida pelas populações tri
bais e tudo se transmite por via oral. Em geral , o /apiway é secundado por alguns 
conselheiros e sobretudo pelo curandeiro. Este, figura muito importante, tem deve
res comuns com o chefe, principalmente na organização das cerimônias. 

A aldeia compreende uns cinqüenta indivíduos, contando com as crianças; 
como entre os outros povos, as tarefas são cuidadosamente repartidas entre os ho
mens e as mulheres. 

As mulheres estão incumbidas das atividades domésticas: preparar a comida, 
buscar água e lenha para o fogo, tratar do marido e dos filhos. Têm ainda de cuidar 
das plantações e colher os tubérculos. As índias são peritas no artesanato: colares 
(ta ti), tecidos de algodão silvestre (inin ), confecção de redes, fabricação de objetos 
de cerân1ica (bocep ), girando a mão a terra cozida. Esses objetos de cerâmica têm às 
vezes unia fonna zoomórfica: são ornados com asas que representam cabeças de ani
mais. Compete igualmente às mulheres a confecção de cestos - atividade geralmen
te atribuída aos homens nas outras tribos. E, enfim, quando são mães têm de criar 
os filhos. Desconhecendo o berço , carregam as crianças constantemente nos braços. 
Aman1entam-nas até n1uito tarde , às vezes até os cinco anos de idade. 

Depois da agricultura, a caça ocupa o segundo lugar nas atividades econômicas 
da tribo. Exige muitos esforços, destreza e resistência. Também oferece aos jovens a 
oportunidade de se tornarem famosos. Com efeito, é uma prova de virilidade, pois 
muitas vezes o caçador enfrenta a selva sozinho ; afasta-se de seus domínios, penetra 
às vezes en1 território estrangeiro, e o temor do sobrenatural se junta aos perigos de 
um ambiente hostil. Os homens são responsáveis pela guerra, pela caça e pela pesca. 
Fabricam suas armas , quer dizer os arcos (mapey) e as flechas (iap ). Constroem as 
malocas iunto às nascentes dos rios, onde calculam que as colheitas serão boas e onde 
há, em número suficiente, urucuzeiros, algodoeiros e todas as variedades de árvores 
frutíferas. Derrubam e queimam as árvores para prepararem as roças - conseguem o 
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fogo fazendo girar rapidamente um pedaço de pau sobre um outro mais macio - e, 
em suma, se ocupam com todas as tarefas relacionadas com a floresta, domínio que 
lhes é reservado. Fabricam todos os utens11ios de madeira, confeccionam pentes 
com espinhos que chamam de guitcha, raspadeiras com canos de penas (wandarapo) 
e também instrumentos de música, com ossos ou vegetais. Vimos uma grande flauta 
de taquara pendurada no interior da maloca, mas não seria usada durante a nossa 
permanência. 

Até há alguns anos, os cintas-largas utilizavam machados de pedra. Agora, po
rém, obtiveram da FUNAI muitos machados de metal, facões e facas do mato. Gra
ças aos processos de comunicações e trocas entre as diferentes aldeias, a maior parte 
dos índios, mesmo os que ainda não se encontraram com brasileiros, está na posse 
de tais objetos e abandonou seus instrumentos pré-históricos. 

A repartição das diversas atividades faz aparecer nitidamente a discriminação 
existente entre o papel do homem e o da mulher. As tarefas mais penosas são atri· 
buídas à mulher, e esse deseq uihôrio se acentuou com a introdução das ferramentas 
estrangeiras, que facilitam o trabalho dos homens, mas raramente aliviam o trabalho 
feminino. A índia, porém, não se queixa jamais. O homem constantemente afirma a 
sua superioridade, tomando sozinho "todas as decisões. Nas cerimônias, a mulher 
ocupa um lugar de ordem secundária e muitas vezes nem delas participa, como foi o 
caso da festa improvisada por ocasião de nosso encontro. 

Os índios parecem ter classificado definitivamente as ações de sua vida. Para 
eles, algumas delas são puramente masculinas, como a caça; outras exclusivamente 
femininas, como ir buscar água. Na realidade , essa concepção das coisas se estende a 
todo o gênero humano, "civilizado" ou não. Mostra-se apenas mais ou menos acen
tuada, de acordo com as fases da evolução e das crenças. O que se pode afirmar é 
que os movimentos feministas não teriam o menor sucesso entre as populações indí
genas. As mulheres representam seu papel naturalmente e, apesar do trabalho pesa
do, parecem inteiramente felizes, porque suas mães e suas avós faziam a mesma 
coisa. 

O homem, mais robusto, confronta-se diretamente com a Natureza. O esforço 
que lhe compete é JTlaior, porém mais espaçado: entre duas expedições de caça, ele 
descansa. O trabalho das mulheres é mais bem repartido e mais monótono. Elas estão 
afastadas da vida política da aldeia. Não recebem jamais, porém, ordens do marido 
ou dos parentes. Consagram-se elas próprias às atividades tradicionais e apenas se
guem a lei da Natureza que implica a complementação dos sexos. Complementação 
tal, aqui na selva, que as mulheres não poderiam ou não saberiam efetuar os traba
lhos dos homens, e vice-versa. Sem que haja noção de escravidão, a repartição das 
tarefas da vida entre os homens e as mulheres oferece um caráter tão formal como 
os atributos sexuais. 

A maternidade é rodeada por diversas precauções. Os cintas-largas, principal
mente , devem se abster de comer certos peixes ou certas aves enquanto a criança 
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não nascer. \Vilson, o nosso intérprete , se recusa a comer mutum, pois sua mulher, 
que é uma cinta-larga, está esperando o segundo filho ; assim, ele tem certeza de que 
a criança será do sexo masculino. Em inúmeras tribos, o marido mantém relações 
com a mulher durante o período de gestação; para ele, isso é necessário para que a 
criança nasça gozando de boa saúde . Entre os cintas-largas, ao contrário, ele tern de 
se abster. O nascimento se deve principalmente ao ho1nem, a ponto de, quando evo
cam o período que precede ao seu nascimento, dizerem os índios: 

- Quando eu ainda estava na barriga de meu pai! 

Se um casal não pode ter filhos , a responsabilidade é do homem. Ele se sentirá 
ainda mais culpado se a criança não chegar a nascer. Durante a gravidez da esposa, o 
homem prepara uma bebida feita de rnandioca e de mel, que oferece a todo o grupo 
que mora na maloca. Ele próprio, no entanto , não bebe, sempre preocupado em seguir 
as regras mágicas e fazer abstinência. Todo nascimento - menina ou menino - acentua 
o prestígio do pai. Se é um menino, o pai lhe oferecerá um osso de animal, a fim de 
que se torne o melhor caçador. Se é uma menina, a mãe lhe dará um colar a fim de 
que ela seja feliz nos partos. 

Descobrimos um abrigo de folhagens na orla da floresta. Pensamos que se tra
tasse do lugar onde, ajudadas por algumas velhas, as mães iam pôr no mundo os seus 
filhos, como acontece em certas tribos. Na verdade, trata-se de uma armadilha para 
apanhar aves. As mulheres cintas-largas dão à luz em um canto da casa, e a fam11ia 
lhes traz o que comer logo nos primeiros dias que se seguem ao parto. 

Durante o período da amamentação, que , como já foi dito , pode durar até 
cinco ou seis anos, a mãe deve se abster de comer tatu. O bebê não tem regime ali
mentar. Pendurado ao pescoço da mãe, transformada em berço ambulante , logo que 
chora começa a chupar os seios sempre ao seu alcance ; às vezes, pelo simples prazer 
de contacto materno. Logo que pode comer um alimento mais sólido, a mãe mastiga 
esse alimento antes de dar-lhe. Depois do período de amamentação , as meninas 
continuam junto da mãe. Os meninos procuram, instintivamente, imitar os pais e 
não tardam a segui-los. O instinto paternal não varia, porém, no momento em que 
divergem as atividades dos filhos. O pai se sente sempre responsável, e deve velar, 
em particular, pela saúde de sua prole . Infelizmente, a mortalidade infantil é grande. 
De cada três crianças, apenas uma chega à idade adulta. Não há possibilidade de que 
aumente o nún1ero de índios. 

Desde que crescem, as crianças têm suas redes individuais. Inteiramente livres, 
brincan1 com tudo que encontram. Os meninos flecham com p'equenos arcos as aves 
que cheguem ao alcance de suas setas. Correm, banham-se no rio, mas os índios não 
confeccionam brinquedo algum. 

Certa manhã, que não havia mais o que comer, as mulheres resolvem ir às roças. 

Nós as acompanhamos, por urn caminho que sai atrás da maloca. Percorremos 
quinhentos metros e chegamos a um montão indescritível de galhos e grossos tron
cos de árvores caídos a torto e a direito. É aqui. Caminhamos sobre os troncos, para 
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transpormos mais facilmente a vegetação espessa. Espetáculo de desolação, que con
trasta corn a verdura da floresta circundante. Os galhos caídos estão esbranquiçados, 
as folhas marrons e os troncos calcinados parecem espectros. O chão é uma mistura 
de terra e de cinza, que servirá de adubo durante dois ou três anos, após.o que será 
preciso mudar de lugar. No meio dessa Natureza n1utilada, renasceram moitas de 
plantas verdes, abafando os tubérculos que vimos procurar. 

As mulheres colocarn seus bebês no chão e dispersam-se. São obrigadas a abrir 
caminho a machadinha, para chegarem ã roça. As culturas estão longe de qualquer 
organização. As sementes foram lançadas mais ou menos ao acaso e somente uma 
parte será reencontrada. A limpeza, a organização tendo em vista um n1elhor ren
dimento , a n1elhoria do sistema de trabalho são noçõe~ desconhecidas. Enquanto 
há um resultado, comida que chegue, para que querer mais? 

As mulheres depõem no chão os cestos de folhas trançadas e começam a de
senterrar os carás, cortando-lhes as raraificações. ~lastram-nos os pés de mandioca 
(tiboy) e de batata-dcce, que não vão colher agora. ~tais adiante desenterran1 grandes 
tubérculos que não conhecemos e que chamam de watinga. 

Elas trabalham, assim, durante duas horas, quando os cestos ficam cheios, e 
acendenl urna fogueira , para cozinhar alguns carás ali mesmo. Têm muito tempo, 
não se apressar.i. O trabalho diário se confunde con1 a folga. Os tubérculos, com o 
volume de quatro batatas grandes, são colocados diretamente na fogueira . Quando 
ficam negros co1no carvão, as n1ulheres os retiram e tiram a polpa ainda fumegante. 
Como tan1bén1 estávamos com fome, comen1os, nós dois , um cará inteiro. A polpa é 
branca e farinácea. Servida quente, seu gosto ligeiramente adocicado, é saboroso. 

Agora , as mulheres colocam nas costas os cestos, sustentados por uma tira que 
lhes rodeia a cabeça. Nem todas levan1 carás; algumas cortaram lenhas e caminham 
curvadas sob o peso de feixes C.e un1 tarn.anho impressionante. Abaixando-se, to
mam os filhos nos braços ou os colocam dentro do cesto, e voltamos. 

Ouando chegamos à maloca, os carás são separados em duas partes. Uns serão 
assados na brasa, os outros servirão para a fabricação de uma espécie de cerveja. 
Para f abricaren1 essa bebida, as mulheres descascam os carás, cortam-nos em peda
ços e os cozinhar:i. em panelas de barro. Depois, tomam pedaços do tubérculo cru e 
os n1astigan1 durante muito tempo, err1 seguida cospem na panela a massa impregnada 
de saliva. O cará fica durante duas horas no fogo, e durante todo esse tempo deve 
ser rllexido com um pedaço de pau, até que os pedaços se amoleçam. A bebida, de
pois de fria, está pronta para ser consumida. Os cintas-largas a chan1am de yua. 

Os índios tambén1 fabricam outra bebida, de mandioca, muito mais espalhada 
na Amazônia. Sua elaboração é mais demorada. É preciso primeiro raspar a mandio
ca, depois isolar o sumo, que contém um ácido tóxico , apertando a polpa. Ajunta-se 
en1 seguida mandioca mastigada ou mel (invira), c!epois se põe tudo para fermentar. 
Durante a preparação da cerveja de cará ou de mandioca, os homens não cessar. c'e 
andar em torno das mulheres, ansiosos para beberem e principalmente para propur 
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uma rodada aos amigos. Exaltam, então, as qualidades das respetivas esposas, afir
mando que elas fazem a melhor yua da tribo. 

A bebida de cará é mais branca, a da mandioca leve.mente amarelada. Apresenta 
todavia a desvantagem dos coágulos, pois os pedaços não se dissolvem inteiramente 
e flutuam à superfície. Os homens ingerem essas bebidas em grande quantidade. Fi
cando bêbados, começam a berrar como loucos e a reviver velhas discórdias. Tornam
se brutais, e receio que quebrem o nosso material ou que nos metam na confusão. 
Não gostamos da bebida, tanto por causa do modo com que é preparada, como por 
causa do seu gosto ácido. Seria uma desfeita, porém, recusá-la, e temos de lançar 
mão de todas as espécies de artimanhas para escapar do tão temido momento. 

Uma mulher saiu para quebrar cocos de tucuma. Dá uma pancada seca, com uma 
pedra, e a casca escura, do tamanho de uma bola de pingue-pongue se abre no meio. 
O interior está r~pleto de vermes brancos, que se contorcem. ~1edem cerca de dois 
centímetros. Como tem muitos cocos enche uma panela grande como um pote , que 
põe no fogo . Quando os vermes ficam torrados, a mulher os divide com o marido e 
os filhos. Não nos oferece, Deus seja louvado! 

As índias dedicam grande parte do seu tempo preparando esses vermes. Parece 
que são a sua guloseima preferida. Vimos outras torrar lagartinhos verdes. Certa vez, 
vimos uma menina cozinhando o feto de uma ave, sem dúvida flechada por seu pai 
na orla da floresta. 

Com exceção da colheita, o regime alimentar dos cintas-largas fica inteiramen
te ao acaso do que cacem ou apanhem no mato . Não têm, por outro lado, hora para 
"se sentarem à mesa,,; comem quando têm fome. O número de refeições varia, assim, 
de um dia para o outro, mas é maior que o dos civilizados, porque os índios ingerem 
menor quantidade de alimento de cada vez. Como cada família come separadamente, 
há sempre alguém mastigando em algum lugar.~ de se notar também que os cintas
largas não utilizam temperos, desconhecem a pimenta silvestre e parecem detestar o 
sal. Existem, no entanto, muitos meios de se obter sal na Amazônia, como, por exem
plo, em certas plantas aquáticas que nascem nos pântanos. Têm de ser secadas ao 
sol, depois devem ser fervidas, para a solução se concentrar. Obtem-se, dessa manei
ra, um sal marram e amargo, com forte teor de potássio. 

Não encontramos na aldeia os outros gêneros alimentícios utilizados, segundo 
a FUNAI, pelos cintas-largas: o milho, chamado mekira, e o cacau, chamadoakouba. 
Ficamos, além disso, decepcionados por não termos caça para melhorar a nossa ali
mentação. Por azar nosso, os homens não têm vontade de caçar. Todo o mundo 
tem de se contentar com os tubérculos, comidazinha pouco nutritiva. Carméla arran
jou amigas, que lhe dão regularmente carás, que comemos com sal, e aquela espécie 
de batata roxa e fibrosa que não conhecíamos. No fim de alguns dias, enfaramos e 
voltamos ao nosso regime de pastas e sopas. 

Sempre à cata de novidades, aprendemos um dia, â nossa custa, a receita de 
castanha-do-pará torrada.Mandaga, é como a chamam. 
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Os homens colheram muitas castanhas na floresta. As mulheres as torram pri· 
meiro , depois quebram a casca com os dentes (muito mais fortes que os das brasilei
ras) e as socan1 no pilão. Os pedacinhos são colocados em um comprido cartucho de 
folhas de tucum, que fica sendo defumado a noite inteira em uma forquilha de pau. 
No dia seguinte, está pronto . 

Tendo notado que os índios se mostravam deliciados mastigando a iguaria, e 
estando famintos , resolvemos experimentar. Carméla conseguiu um cartucho inte'iro 
de mandaga. É ótimo: uma verdadeira guloseima, com gosto de noz e de bombom 
misturado . Comi tudo antes do meio-dia, o que me fez passar mal o resto do dia. 
Carméla, por seu lado, sente fortes dores no fígado. Vomitou a noite toda. 

Na maloca, ouvem-se, de manhã à noite, certos ruídos secos, procedentes de 
diversos lugares. Aqui, uma mulher, sentada no chão, afastou uma folha do teto e 
trabalha à luz de um estreito raio de sol, suficiente apenas para iluminar um banqui
nho, constituído por uma cabeça de tapir. O tapir é o maior animal da Amazônia. 
Em conseqüêncía, sua cabeça constitui o maior objeto sólido que os índios podem 
encontrar, fora a madeira. Como os homens não confeccionam móvel algum, as mu
lheres tiveram a idéia de aproveitar a caveira de anta à guisa de suporte, para a exe
cução de seu artesanato. 

Fazem os colares com a tucuma, casca de árvore que contém os vermes. É mais 
un1a prova da utilização de todos os recursos da floresta. O ruído que ouvimos é 
provocado pelas pancadas com uma pedra, com as quais as mulheres quebram a cas
ca da tucuma, para reduzi-la a pedacinhos. A fase seguinte consiste em furar com 
um espinho comprido as contas obtidas graças à rotação entre as mãos. Os pedaços 
de tucurna assim furados são enfiados em um fio de algodão silvestre. 

Uma das mulheres larga agora seu "banquinho de trabalho" e pega um cesto 
pendurado em uma das traves da maloca. Dali tira pedrinhas avern1elhadas, vai bus
car água em um pote , torna a se assentar, depois enrola em torno da barriga o fio re
coberto de centenas de pedaços de tucuma. Pega a extremidade do fio, amarra-a a 
um pedaço de pau que prende com os dedos do pé direito, tendo a perna direita 
e.stendida. O fio, assim esticado entre sua cintura e seu pé, deixa as mãos inteiramente 
livres. A mulher leva o pote aos lábios e bebe um gole de água, enquanto com a outra 
mão tira um punhado de contas, sobre as quais cospe a água que engolira. Aperta 
então sobre o fio a rnão cheia de contas molhadas. Com um movimento de vaivém, 
dos quadris aos pés, começa a polir os pedaços de tucuma. A água serve de lubrifi
cante. Pouco a pouco, os pedaços se arredondam e ficam do mesmo tamanho, trans
formando-se em contas com cerca de três milímetros de largura e de forma cilíndri
ca. No fim de meia hora está pronta úma enfiada de contas. A mulher retira então o 
pedaço de pau que detinha os pedaços de tucuma e sustentava o conjunto, e desen
rola uma volta d.e fio em torno da barriga. Torna a colocar o pedaço de pau preso ao 
pé, e prossegue o trabalho, repetindo o que já fizera antes. 

Depois de duas ou três voltas, dispõe de contas vegetais em número suficiente 
para fazer um colar. Trata, então, de tingi-las, durante duas horas, na fumaça de 
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uma fogueira feita con1 castanhas-do-pará. As contas tornan1-se negras como o éba
no e adquirem um brilho notável. O colar, depois de acabado, dá várias voltas - de 
três a dez - em torno do pescoço. Para tomá-los ainda mais bonitos, a índia o enfei
ta com um tufo de peninhas coloridas de arara e penas do gavião real, brancas com 
as pontas negras. 

As mulheres cintas-largas possuem impressionante coleção de colares vegetais 
e anin1ais. Fazen1 contas brancas com a casca do tatu, seguindo o mesmo método 
usado para a tucuma, mas lhes deixando a sua cor natural. Fazen1 colares de quatro 
voltas, con1 os dois tipos de conchas alternados. Também fazem colares brancos e 
pretos, intercalando entre as contas de tucu1na sententes brancas muito duras, que 
colhem em un1 certo arbusto. Essas sementes são furadas da mesma maneira que as 
outras contas, Alguns colares são feitos de contas negras e vermelhas de panacoco. 
As ír.dias f azen1 igualmente pulseiras de unia volta com as contas brancas e pretas. 
Às vezes, intercalam dentes de macaco, estes furados pelos homens, pois os dentes 
de animais estão associados à caça. 

As mulheres conf eccionam ainda outros enfeites. Com a fibra de uma planta 
chamada tiripó, fazem pulseiras de várias voltas, que usam não só nos braços como 
em torno dos tornozelos e na cintura. A fibra, de cor negra, verde e azul metálico, 
tem o aspecto perfeito de um plástico. Já n~o se trata de contas, nlas de uma fibra 
extremamente fina, cuidadosamente enrolada em espiral en1 torno de um fio de 
algodão. 

Carméla não tardou a fazer novas amizades. Entre outras, travou conhecimen
to com Corinda, que lhe revelou secretamente o seu nome. É a esposa do chefe. As 
duas se divertem enfiando contas. Corinda traz o mais belo colar de contas de tucu
ma. Forma un1a espécie de faixa escura sobre o corpo nu, da mesma cor dos cabe
los, e realça a graciosidade do rosto oval, onde brilham dois olhinhos negros e brejei
ros. Se bem que seja a rnais antiga mulher do chefe, te1n apenas vinte e cinco anos ... 
e é bem desejável. 

Os cintas-largas são bígamos. Logo que a primeira mulher começa a envelhe
cer, o homem escolhe un1a segunda, de onze a doze anos, para o amor. A primeira 
se dedica apenas às tarefas do1nésticas necessárias à sua nova farr.11ia. A união do 
homem com u1na segunda esposa não dá mais lugar a uma cerimônia importante. A 
mocinha é apenas objeto de unia transação entre os pais e o futuro genro. O caso é 
diferente, quando um jovem se casa pela primeira vez. Escolhe a noiva, não somente 
pela atração que sente por ela, 1nas também para t~ma alíança com sua nova fam11ia. 
A escolha é lirnitada, no interior de uma aldeia, cuja população é escassa. O tabu do 
incesto o obriga cem freqüência a procurar a esposa em uma aldeia vizinha. Às vezes, 
surge a oportunidade de se acabar com velhas brigas, de pôr sua própria famt1ia sob 
a proteção de um grupo mais importante. 

Durante o noivado, o jovem se esforça para despertar o interesse de sua nova 
familia e de sua futura cônjuge, oferecendo-lhes presentes. Esse período pode com-
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portar um namoro com a mocinha, ou menos que mocinhas, pois os cintas-largas 
acham muito natural satisfazer o seu instinto com meninas de sete ou oito anos. No 
plano fisiológico, a coisa é facilitada pelo hábito de amarrarem o órgão sexual do 
homem, o que o torna mais curto . 

No momento do casamento, chamado ouonianka-weta, as duas famílias fazem 
um círculo em torno dos noivos, que ficam de mãos dadas. Os pais da moça entoam 
o ouena-kinopua, canto específico dessa ocasião. h uma melopéia monótona - co
mo todos os cantos dos índios - que dura cerca de meia hora. Logo depois, os pais 
do noivo dirigem ao casal uma série de recomendações relativas ãs tarefas de cada 
um no lar. Lembram ao rapaz o que deve fazer para caçar o tapir e à jovem o modo 
de colher o cará. Afinal, todos apresentam seus votos de felicidade ao futuro casal. 

Para encerrar a cerimônia, a mãe da noiva cinge a cintura dos recém-casados 
com uma dúzia de voltas de fibra de buriti , chamada tiripu. 

Nos primeiros tempos, o casal fica morando com os pais da noiva, que, sob a 
direção da mãe, se aperfeiçoa na execução de todas as tarefas femininas. ~f ais tarde, 
o homem escolhe o lugar onde passarão a residir , de acordo com as possibilidades 
oferecidas por seus pais, sua f am11ia ou seus conhecidos. 

Durante o período de menstruação, a mulher tem de ficar reclusa atrás de uma 
parede de folhagem, construída especialmente para esse fim no interior da maloca. 
As outras mulheres lhe levam de comer e igualmente a tucuma, a fim de que ela 
empregue seu tempo confeccionando colares. É o marido que a tira de lá, quando 
acha que o período terminou. Ele pode, contudo, deixá-la reclusa por mais alguns 
dias, se não sente vontade de vê-la, o que acontece quando ele dispõe de uma segt;n
da esposa, que , segundo o caso, executa as tarefas domésticas ou sexuais, às vezes as 
duas. 

A bigamia implica a necessidade de haver mais mulheres do que homens. Esse 

não é o caso em todos os grupos, e há índios que ficam condenados ao celibato. 
Não encontramos qualquer indício de homossexualismo ou de masturbação . Toda
via, se um infortunado percebe que um homem arranjou três esposas, acontecimento 
muito raro n1as possível, tem o direito de intervir, exigindo uma para ele. Assim, a 
sorte da terceira esposa é n1uito aleatória: pode mudar de marido de repente . 

A liberdade das mulheres não é tão rigorosa quanto se poderia imaginar. A 
índia pode arranjar amantes, e não deixa de fazê-lo, quando não está satisfeita com 
o marido. Este fecha os olhos, a não ser que se torne alvo das chacotas do grupo. 
Acontece mesmo que mulheres decepcionadas reatem relações com homens que 
conheceram antes do casamento. 

A qualquer momento, a esposa que não se sente feliz tem o direito de recon· 
quistar a liberdade. O casamento se dissolve, e ela pode tornar a casar-se. Em ocasiões 
excepcionais, como a reconciliação de dois grupos inimigos, os homens às vezes tro
cam suas jovens esposas uns com os outros. Não se pode falar de tráfico em tal caso, 
pois as mulheres quase sempre concordam em mudar de companheiro. Quando uma 
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mulher fica viúva, o costume é que se case com o irmão do marido. Do mesmo mo
do, o homem que se enviúva escolhe freqüentemente a jovem irmã da defunta . 

Eis como transcorre um dia da f am11ia Dayap. 

Amanhece às 6 horas, mais ou menos. O organismo silvícola, habituado a do
ze horas de dia e doze de noite , já despertou. As três redes, do homem e das duas 
esposas, se tocam. Só Corinda, a mais antiga, tem um bebê . Dorme agarrado com a 
mãe, que fala com doçura para acordá-lo. Dayap tosse um pouco e sai, para desapa
recer por alguns instantes atrás de uma árvore . Corinda atiça o fogo , e torra os pe
quenos vermes, que reparte com o filho . A outra esposa, uma n1ocinha de quatorze 
anos, vem se juntar aos dois e mastiga devagar. Durante alguns n1inutos , as duas con
versam e se esquentam junto ao fogo. São duas amigas inseparáveis. Dayap se assen
ta com os homens, agachados diante da casa, em torno de uma fogueira crepitante. 
Conversam. Que vão fazer durante o dia? Uma caçada ou não? Afinal, acham mais 
sensato irem preparar uma nova roça para o inverno . Ei-los partidos, armados de 
machados e facões. Só voltarão lá pelas 2 ou 3 horas. As damas estão indecisas. Co
rinda não está com vontade de ir buscar cará. Mas, como não desempenha o papel 
de sua jovem companheira , tem de ir, de qualquer maneira. Quando regressa, junta-se 
à sua colega, na escuridão da imensa maloca, e as duas tratam de fazer colares para 
trocarem com a estrangeira. 

O sol chegou agora ao zênite, faz muito calor e um banho seria bem-vindo. Ei
las a caminho do rio, uma atrás da outra; o bebê as aco mpanha. Brincam dentro da 
água durante uma hora. Antes de voltarem, ficam por um momento sentadas na bei
ra da água, catando-se mutuamente. Procuram, com interesse , os insetos alojados 
nos cabelos e os apertam entre as unhas, para levá-los à boca e esmagá-los com os 
dentes. 

- E se fizéssemos a bebida de cará? - diz uma delas . - Nosso marido vai vol
tar daqui a pouco, e a vizinha vai fazer hoje. 

A outra concorda. Fica combinado, pois : vão fazer a bebida. 

Quando Dayap volta, o cará fumega no braseiro. Ele tira um pedaço e vai co
mer do lado de fora , encostado na parede da maloca. Para ele, terminou o dia de 
trabalho . Anda de um lado para o outro, conversa, mexe um pouco com as flechas , 
brinca com o filho. As esposas também não estão muito ocupadas. Tagarelam com 
as irmãs, a mãe ou as primas. Todas se ajuntaram, sentadas no chão e rodeadas pelas 
crianças alegres e turbulentas. 

Ao cair da noite , o casal se toma a reunir em torno da fogueira familiar . Dayap 
toma a sua esposa mais jovem pela mão. Leva-a para a floresta por algum ten1po . . . 

Sentimo-nos quase à vontade neste ambiente tranqüilo, onde jamais se pronun
cia uma palavra mais alto do que a outra. Já há uma semana que estamos levando, 
também nós, uma vida simples, equilibrada, em perfeita comunhão com a Natureza. 
Nossa satisfação é , pois, total, o que não nos impede de olharmos atentamente tudo 
o que se passa em torno de nós, para o caso em que a nossa presença acarretasse 
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algu1n contraten1po. Isso não nos impede também de dizer que, apesar de nosso 
amor pelo povo indígena, se continuássemos a desfrutar essa vida, ela bem depressa 
nos pareceria monótona. 
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VI 

O l\tEDO 

Wilson não compreende o nosso interesse pelos índios, nem por ue lhe pedi
mos tantas explicações sobre o que vemos ou sobre certas cerimónias às quais não 
assistimos. Trabalhando para a FUNAI, ele se acredita civilizado e bem distante do 
que chama "todas essas macaquices". Além disso, essa tribo não é a sua, e ele se sente 
duplamente estrangeiro. A civilização lhe subiu à cabeça. De uma assentada, ele re
negou seus irmãos e seu passado . 

Dayap acaba de partir. Prometeu-nos voltar dentro de alguns dias, com um 
outro grupo cinta-larga que quer que conheçamos. Quer nos evitar o sacrifício de 
termos de ir até mais longe . Compreendeu que já sofremos bastante , que a nossa vida 
correria perigo. Antes de partir, ofereceu-me uma pulseira de contas de tucuma. É 
um presente modesto , em comparação com os esplêndidos colares de dentes de ma
cacc que alguns homens usam, mas esse presente, que não pedi, assumiu para mim o 
valor de um tesouro . Foi o único presente que recebemos dos cintas-largas. É certo 
que temos inúmeros colares. Carméla está usando tantos, que nem parece uma civili
zada. Todos eles, porém, foram trocados. Dayap viajou sozinho, deixando as esposas. 
~ o uso entre os cintas-largas, capazes de deixarem tudo, de repente, para passarem 
vários dias na caça ou irem ainda mais longe , em procura de ovos de tartaruga. Dayap 
quis nos ajudar, mas perdemos, por algum tempo, o nosso principal aliado . 

Wilson, con1 seu comportamento medroso, está prejudicando a nossa perma
nência. Não responde jamais quando os outros lhe falam. Espreita-os de soslaio, não 
se separa jamais da sacola onde tem o revólver. Até mesmo para com os carregado
res sua atitude é dúbia. Para criar uma diversão, fazer-se de importante, sinto que 
ele não hesita em falar mal ou zombar de nós. É insuportável não se compreender 
sua língua, pressentir que se fala mal de nós, sem saber exatamente o que se trama. 
O pior é que Wilson contamina os homens da maloca, que se tornam arrogantes para 
conosco . Sua atitude é cada vez mais grosseira. Ondetateré voltou à carga contra nós. 
"Nome? Nome?" Não chego mais a repeli-lo . 

Situação estranha e angusfiosa. \Vilson sente medo porque se tornou apenas 
um semi-índio . À sua imagem, os carregadores se tornaram desconfiados para com 
os seus irmãos. Pode irromper a qualquer momento um conflito, idiotamente, sem 
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motivo . Agora que Dayap partiu, Wilson tem medo. Creio que tem medo sobretudo 
' ante a possibilidade de chegarem outros índios. Inventa, então , histórias mentirosas, 
para nos forçar a partir. Dayap lhe teria confessado que não ia a outra aldeia, mas a 
Serra Morena. Afirma que não existem outras malocas naquela região, o que sabemos 
que é falso . Não obtendo qualquer resultado , o traidor recorre a um ardil. Incita to
dos os índios da maloca a irem a Serra ~1orena, garantindo-lhes que receberão pre
sentes! Se ficarmos sozinhos, reflete , ver-nos-emos obrigados a fazer meia-volta. Fe
lizmente , os índios não o ouvem. Muitos têm culpa no cartório e não se atrevem a ir 
procurar os civilizados. Desesperado, \Vilson nos fala , então, a respeito de sua mulher, 
do filho que ela está esperando . Implora. Mas já foi muito longe. Não arruinará o 
nosso trabalho. Se, por inconsciência acarretasse a nossa perda, tenho certeza de que 
os índios se voltariam também contra ele. Será que ele se atreveria a abandonar-nos, 
a nos deixar sozinhos? É possível. Não lhe será difícil apresentar à FUNAI uma expli
cação qualquer a respeito do nosso desaparecimento . Tornou-se agora a nossa prin
cipal preocupação . 

Um homem resolveu ir caçar, e nós o acompanhamos. Ele se mostra muito 
amável conosco e confessa seu no1ne, como um grande segredo: "Samba!". Está em 
jejum. De manhã, não comeu cará, a fim de fazer uma boa caçada. Leva consigo um 
arco e um jogo de flechas. Desejaria bem encontrar un1 bando de porcos selvagens, a 
carne preferida pelos cintas-largas. O arco, de cor negra, é impressionante . 1'.fede pe
lo menos dois metros e vinte. É feito de pau ferro e sem dúvida aplainado com um 
instrumento de osso , possivelmente um maxilar de pecari , sistema utilizado pela maior 
parte das tribos. Sua seção é quase redonda, e vai diminuindo para as extremidades, 
sendo ligeiramente achatado no centro, onde mede três a quatro centímetros de diâ
metro . O arco tem uma corda de fibras trançadas, particularmente resistente ao co
lossal esforço necessário para dobrá-lo . 

O corpo das flechas é constituído por uma haste lisa e negra, feita da estipe da 
palmeira-pupunha e encaixada em um caniço salpicado de tintura preta. Esse caniço 
é maior ou menor do que a haste , de acordo com a finalidade da seta. As duas par
tes ficam presas por um engate feito de ~los de porco-do-mato , pretos e brancos, 
trançados, dando a idéia perfeita de um plástico. Na extremidade do caniço , há uma 
pena de gavião, de quinze a vinte centímetros, fendida no meio, cujas duas partes 
são presas de cada lado por um fio de algodão silvestre. A ponta, de quinze a vinte 
centímetros de comprimento, mantida por um fio na outra extremidade da haste 
negra, é feita de uma madeira branca extremamente dura. É afilada e escavada como 
uma colher . Esse é o tipo mais espalhado entre os cintas-largas, mas existem também 
entre eles setas com extremidades de tridente, com três espinhos e pontas mais finas 
com extremidades em forma de gancho, com um dente recurvado para trás. Não en
contramos pontas de osso destinadas a atingir as aves e utilizadas pela maior parte 
das tribos. 

Essas flechas , cujo comprimento total chega a dois metros, são magníficas, 
não somente em razão de sua eficiência, como tambén1 por causa da haste negra, às 
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vezes trabalhada com estrias. A fabricação de um jogo de arco e quatro ou cinco fle
chas exige habilidade, paciência e tenacidade. É um trabalho de vários dias, e tornam
se necessárias demoradas expedições para se encontrarem os materiais adequados, 
que só existem em certos lugares da floresta . 

Samba se mete e.m uma picada que penetra na selva. Perto do caminho, encontra 
um cacho de amichilulup, fruta muito parecida com a uva, porém de gosto mais pro
nunciado e com um caroço que enche quase toda a baga. 

Caminhamos apenas dez minutos, e Samba se detém, de súbito. Seu olhar se 
imobiliza por um instante no tapete da folhagem, onde nada vemos. Encosta as fle
chas e se insinua, curvado, entre os cipós e os ramos. Não tira os olhos do chão. 
Cerca de trinta n1etros da picada, pára de novo, e1n cima de um n1ontículo, junto 
de uma árvore gigante. Chama.-nos com um gesto, sem se agitar muito. Seguidos por 
seus dois meninos, chegamos e descobrimos um buraco enorme entre as raízes da 
árvore. Samba descobriu o esconderijo de um tatu, seguindo-lhe o rastro . 

O animal está lá dentro e Samba vai desalojá-lo . Enquanto seus filhos tomam 
conta do orifício, que tem pelo menos sessenta centímetros, o índio corre. em to
dos os sentidos, de lá para cá, apanhando folhas e gravetas. Ajunta tudo na entrada 
do buraco e se prepara para pôr fogo. Apoiando o joelho em um pedaço de pau colo
cado no chão , aperta contra ele um galho, que faz girar rapidamente, esfregando-o 
entre as mãos. No fim de trinta segundos, produz-se o aquecin1ento dos dois peda
ços de pau, fazendo surgir uma leve poeira fumegante . Quando dispõe de bastante 
serragem quente, Samba a coloca no meio de um punhado de gravetos que segura, e 
sopra com força. As chamas aparecem, e Samba acende a fogueira. Rapidamente , 
confecciona um abanador. É a base de uma grande folha de palmeira de trinta centí
metros, presa à extremidade quebrada de um comprido galho. Com esse abanador, 
Samba atiça o fogo e manda a fumaça para dentro da toca. 

No fim de um quarto de hora, como em um número de prestidigitação, vemos 
a fumaça escapar por vários lugares do montículo, e em um raio de dez metros. Os 
meninos correm, levando folhas para calafetarem os orifícios. Esse trabalho dura 
outro quarto de hora. Ouvem-se, então, os grunhidos abafados do tatu. San1ba aba
na cada vez com rr.ais força e meia hora depois os grunhidos cessam. O índio conti
nua a abanar ainda durante algum ten1po, depois apaga o fogo, afasta as cinzas com 
um pau e enfia o braço na toca. O tatu deve estar atravessado lá dentro, pois não sai 
coisa alguma. Samba trata então de alargar o buraco, escavando com as mãos. Fura, 
fura. Debruçando-me, percebo, a um metro e meio de profundidade, o casco cin
zento do animal, morto asfixiado. Por diversas vezes, Samba tenta retirá-lo, intro
duzindo o corpo inteiro na toca. Os meninos o ajudam, segurando-o pelos pés. Em 
vão. É preciso alargar mais ainda o buraco. Sa.mba se empenha, abrindo o buraco 
com as unhas e atirando a terra para trás. O tempo parece interminável. 

Somente duas horas e meia depois de ter descoberto o rastro do tatu é que os 
seus esforços foram recompensados. Ele tira . . . um monstro! Um tatu-canastra gi-
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gante , cujo casco de placas enormes, formando arcos, mede um metro de compri
mento e cerca de setenta centímetros de largura. Suas garras recolhidas medem pelo 
menos quinze centímetros. Pelo esforço que Samba faz para tirá-lo da toca, deve 
pesar cinqüenta quilos. De qualquer maneira, o índio consegue carregá-lo nos ombros, 
e voltamos. Sorrindo, orgulhoso, entra na aldeia, junto conosco. O tatu é maior que 
de costume , e a entrada de Samba na maloca provoca entusiasmo. As mulheres lhe 
lançam olhares langorosos. Enquanto ele conta sua aventura com grande eloqüência, 
sua esposa mais velha corre ao mato e volta curvada sob um montão de lenha e gra
vetos. Vai preparar o moquém. 

Esquartejado, o tatu é submetido â moqueação a noite toda; o festim come
ça no dia seguinte ao amanhecer. As mulheres se esqueceram dos colares, os homens 
da folga matinal. Todo o mundo se amontoa em tomo de Samba, que, não tendo 
idéia de fazer uma reserva, se serve copiosamente e distribui o resto . Como o tatu é 
enorme, dá para todo o mundo (ou quase) e a atividade da maloca fica de todo para
lisada; não se pensa em outra coisa, a não ser em comer. Ai de nós, porém! Nossos 
votos alimentares não serão acolhidos. Esqueceram de nós na distribuição. 

A carne acaba, mas somente no dia seguinte as atividades recomeçam. Os ho
mens voltam a derrubar árvores, para a ampliação das roças; trabalho urgente, 
pois deve ser feito logo depois das chuvas, quer dizer, agora. A vegetação vai secar 
no decorrer da nova estação e, dentro de cinco ou seis meses, estará em condições 
de ser queimada. Chegando à floresta, os homens se põem a trabalhar. Cada um deles 
corta profundamente o tronco de un1a árvore, mas não até a ponto de fazê-la tombar. 
Quando há bastantes árvores nessas condições, os índios se afastam, gritando , e um 
deles acaba de cortar a árvore situada mais no interior da selva. Ao cair, essa árvore 
arrasta as outras. Todo um lance da floresta desaba, com um barulho ensurdecedor, 
esmagando a vegetação em tomo. 

No dia seguinte, um grupo decidiu organizar uma pescaria; Samba entra na 
festa. Se é tão bom na pesca como na caça, vale a pena um deslocamento. Munidos 
de nossos aparelhos, partimos com os índios. 

Depois de andarem algum tempo, os homens param junto de uma árvore que, 
a uma altura de três metros acima do chão, apresenta um desbastamento em forma 
de triângulo, feito anteriormente a machadadas pelos índios. Um homem vai ver, gal
gando a árvore abraçado ao tronco e o apertando com os pés afastados. Chegando 
à altura do orifício, enfia o braço no tronco oco e tira favos de cera, nos quais ainda 
resta um pouco de mel. A colmeia está no interior, mas sem abelhas, sem dúvida 
expulsas pela fumaça. O índio joga a colmeia no chão e desce logo em seguida, pre
cipitando-se sobre a iguaria que todos Cobiçam. Enfia os dentes nos favos, com gru
nhidos de satisfação, sujando o rosto todo . Quando se sacia, dá o resto aos outros. 

Chegamos â lagoa. Depois da estação chuvosa acabaram as enchentes, as águas 
voltaram ao leito dos rios, deixando, todavia, algumas lagoas, que se transformam 
em prisões de peixes. 
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Os índios se espalham pela floresta . Quando voltam, cinco deles trazem cestos 
cheios de timbó, chamados em sua língua nakapuet. O timbó.(tephronia tuxicania) 
é uma planta cuja seiva tem a propriedade de matar ou entorpecer os peixes, dei
xando a sua carne con1estível. Há quem sustente que o timbó faz baixar o teor de 
oxigênio da água, provocando a asfixia da fauna aquática. Outros dizem tratar-se 
de um veneno perigoso, o que é absurdo, pois os índios o usam há milênios. 

Os cinco homens que trazem o timbó se equilibram em um tronco de árvore 
estendido ao nível da água, atravessando a lagoa, umedecem os cestos, depois, colo
cando-os sobre o tronco, aplicam-lhe fortes cacetadas, o que provoca o esmagamento 
do timbó e a evacuação da seiva. Tornam a mergulhar os cestos e uma camada bran
ca aparece à superfície da água. No fim de meia hora, os cestos são retirados, e a la
goa que mede cerca de cem metros, está coberta pela camada branca. 

Enquanto espera a ação do timbó, Samba teceu um cocar com compridas fo
lhas verdes de tucum, ao qual prende algumas penas de uma ave morta encontrada 
no caminho. Samba é um homem ativo e engenhoso: confecciona muitas vezes pe
quenos objetos, mas logo os abandona; é só para ter o que fazer. Tem capacidade 
para ser um grande chefe. Cada índio tem o seu próprio comportamento, e Samba é 
corajoso , eficiente, muito mais delicado para com suas esposas do que os outros ma
ridos. Na ausência de Dayap, é o nosso índio preferido. 

No fim de uma hora de espera, os índios entram na água e apanham alguns 
peixes redondos, entorpecidos, que subiram à superfície. São mortos com uma bor
doada. Estamos perto das cabeceiras do Rio Vermelho; o tamanho dos peixes não 
chega a vinte e cinco centímetros, e eles são pouco numerosos; os pescadores só 
apanharam vinte . Um resultado bem decepcionante ! 

O tempo passa. Constatamos que os cintas-largas dispõem de muita folga, so
bretudo os hon1ens, cuja permanência prolongada nas redes alimenta a indolência 
natural. Fora de sua ocupação essencial, assegurar a subsistência, os cintas-largas tra
balham pouco e com pachorra, ocupando-se principalmente com o artesanato. Há o 
que comer para hoje . Por que pensar no amanhã? 

A indolência cultivou sobretudo a paciência que foi indispensável aos índios 
para conhecerem a Natureza e descobrirem as suas possibilidades. Um civilizado tem 
toda a probabilidade de se perder na selva, de morrer de fome ou enlouquecido. O 
índio sente-se à vontade e jamais se perde. A acusação de indolência comporta, aliás, 
um certo ciúme por parte do civilizado, que desejaria, também ele, poder, a qualquer 
momento, sem ser censurado, sentar-se a um canto e entregar-se aos seus sonhos. 

Levando uma vida sobretudo contemplativa, os silvícolas criaram toda a sorte 
de interpretações dos fenômenos e espécies existentes na Natureza. Construíram 
suas lendas e suas crenças com base no mundo que descobriram. Assim, no decorrer 
de suas conversas, os cintas-largas se referem freqüentemente aos animais: "Come
mos no nosso canto, como tatus", "Brigamos como araras", "Ele é preguiçoso co
mo a iguana", "É corajoso como o jaguar", "Parece com um guariba" (falando a meu 
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respeito, por causa de minha barba). Quando querem designar um momento preciso 
do dia, podem recorrer à posição do sol, mas também aos gritos lançados por certos 
animais. Para significar muito cedo, antes do nascer do sol, imitam o grito do guari
ba. Para indicar 6 horas da tarde, imitam a galinha-d'água. 

Ao contrário das outras tribos, os cintas-largas não parecem ter animais do
mésticos. A única exceção que constatamos foi de um filhote de pecari amarrado do 
lado de fora da n1aloca, com uma corda tão curta que o focinho do animal se encos
tava na estaca, impedindo-o de deitar-se, e obrigando-o a ficar sempre na mesma po· 
sição . Às vezes os índios lhe atiram porcarias, mas o porco vive faminto. As crianças 
jogam-lhe pedras ou tentam furar-lhe os olhos. Os adultos as deixam fazer e se diver
tem muito com o sofrimento do pecari, que não é um animal sagrado. Depois de 
mortalmente martirizado, irá para o moquém. 

Como todos os índios, os cintas-largas sentem necessidade de dominar as for
ças da Natureza, nas quais vêem efeitos benfazejos ou maléficos. Tudo que ocorre 
no céu tem para eles grande importância. Assim, no fim do ano, prestam homena
gem ao Trovão , que chamam de Goyano , deus do céu e das estrelas. Para eles, Goya
no criou a terra e a chuva necessárias às plantações. Chegando o momento, os índios, 
pintados de urucu e de genipapo, põem as máscaras e os colares mais bonitos. Essa ce
rimônia chama-se suibara. De mãos dadas, os homens fazem uma grande fila na pra
ça da aldeia, sob o firmamento chamado yga. Excepcionalmente, as mulheres fazem 
o mesmo , e se colocam atrás dos homens. Diante da maloca, todos se põem a dançar, 
dando três passos para a frente e três para trás. O chefe dirige a dança e a interrompe, 
no momento devido , para distribuição da bebida de cará. Os índios são freqüente
mente politeístas. Além do Trovão, os cintas-largas adoram o Sol, que chamam de 
Ga, e a Lua, Wou . Acreditam, igualmente, que certos animais são deuses, pois repre
sentam o poder.~ o caso do jaguar, que jamais se atreveriam a atacar. 

As crenças são, com as plantas, a base do tratamento das enfermidades. Para 
viverem com boa saúde , os cintas-largas devem se abster de ingerir certos alimentos, 
tanto animais como vegetais. Se caem doentes, lançam mão dos recursos da floresta. 
O bus11is, porém é o diagnóstico. A não ser nos casos das moléstias banais, o curan
deiro , que é o homem que conhece melhor as plantas, tem toda a probabilidade de 
se enganar. Em último caso, restam-lhe apenas os cantos adequados, cujas virtudes 
curativas são duvidosas. Se ocorre a morte, o curandeiro não tem culpa. Foi, sem 
dúvida, alguém que lançou um mau olhado ou fez um feitiço. Procura-se por per· 
to, nada se encontra; tem de ser, então , o grupo vizinho com o qual as relações 
estão tensas. E preciso se armar, organizar uma expedição punitiva, matar alguns, 
para se \riJ1gar. Antes, o defunto tem direito aos funerais. Todas as mulheres choram. 
As esposas clamam: "Ele era o melhor amante". Os pais gritam mais alto: "Ele era o 
melhor guerreiro". 

Na mesma noite, faz-se o enterro na maloca. Assim, o morto ficará no seio da 
comunidade e , quando o corpo estiver reduzido a pó, este subirá para o firmamento. 
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Os choros cessam. Um canto lúgubre enche as trevas. Faz-se uma cova e lá se coloca 
o defunto e as coisas que ele amava tanto. Piranga. Acabou-se. Não! ~ preciso avisar 
toda a família , espalhada em várias aldeias. Homens partem, deixando as mulheres e 
os filhos . Só voltarão na próxima lua . A vida da aldeia funciona com movimentos 
lentos. 

Quando o diagnóstico é correto, o curandeiro tem a possibilidade de conseguir 
uma cura rápida. Em certas febres , por exemplo, utiliza, com eficácia, uma infusão 
de folhas verdes chamadas adowat. O doente tem de beber metade da infusão , o que 
produz algum efeito, mas também deve derramar o resto na cabeça. A mulher que 
não quer mais ter filhos manda o marido procurar as ervas da metoca, a fim de pre
parar uma tisana. O marido é que deve ir, pois a planta se acha na floresta e, além 
disso, ele é responsável pela maternidade. Se, ao contrário, uma mulher não tem filhos, 
reclama uma raiz chamada mapa 'um. Segundo Wilson , é um porrete. 

Quando os cintas-largas acham que se trata de uma moléstia incurável ou de 
uma fratura grave, matam o doente, sem lhe pedir consentimento. Conhecemos, 
contudo , uma exceção, um velho chefe que mora em Serra l\1orena e cuja perna 
esquerda é horrivelmente mutilada. Ele era jovem quando ocorreu o acidente. Caiu 
de uma árvore, quando queria agarrar um macaco , e a tl'bia subiu para a coxa. Era 
um chefe prestigioso, e ninguém se atreveu a matá-lo. Ele sobreviveu à horrível mu
tilação e aprendeu a andar, contorcendo-se para se apoiar na perna morta. Forma, 
com a esposa, um casal curioso, pois ela é igualmente aleijada, tendo vindo ao mundo 
com o pé direito torto. tvlas também o pai 4ela era chefe e não deixou que a matassem. 

No fim de duas semanas, a nossa situação se agrava. Mantemos excelentes rela
ções com as mulheres, mas alguns homens fazetn tudo para nos perseguir. Certo dia, 
voltando do rio , notamos que estavam· faltando duas flechas , que Ondetateré troca
ra conosco por contas. Logo desconfiamos dele , e o chamamos. Ele se digna de vir, 
depois de um quarto de hora. Wilson lhe traduz a nossa surpresa e a proposta de lhe 
darmos ainda mais contas para recuperarmos as flechas . Temos de reavê-las de qual
quer forma , senão os outros interpretarão a situação como sinal de fraqueza de nos
sa parte. Ondetateré diz que não foi ele e vai-se embora. Uma hora depois, voltando 
à maloca, encontramos, com alívio, as nossas duas flechas ... e Ondetateré de mão 
estendida para receber as contas. 

Tornam-se cada vez mais freqüentes as grosserias para conosco e várias vezes 
esbarram em mim propositalmente . No entanto, ainda pensamos em recompor a 
situação, principalmente se Dayap voltar com outros índios. Infelizmente, já há 
cinco dias que ele partiu, e sempre nada! Por outro lado, Wilson se toma cada vez 
mais insistente. Quer rever a mulher e o filho. Sabemos que é mentira; ele apenas está 
com medo dos índios que podem chegar. Depois, inventa um outro estratagema e 
nos previne que os carregadores partirão no dia seguinte, aconteça o que acontecer; 
não querem mais ficar na aldeia. Relembramos-lhe que não serão recompensados, se 
nos forçarem a partir ou se nos abandonarem. 
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Dessa vez, a situação é inquietante: são capazes de nos deixar a qualquer mo
mento, por medo, mas também pelo hábito de tomarem decisões sem medirem as 
conseqüências. Se os carregadores nos abandonarem, estaremos perdidos! Em últi
mo caso, talvez conseguíssemos convencer Dayap, se ele voltar, a nos levar a Serra 
Morena. Sem ele, porém, como encontrar quatro ou cinco novos carregadores e nos 
entendermos con1 eles, se ignoramos a sua língua e se eles têm se recusado até agora 
a conhecer a nossa civilização? Em resumo : estamos isolados no meio de uma tribo 
incontrolável e a nossa sorte está nas mãos do nosso próprio guia! 

Somos acordados bruscamente no meio da noite . É Wilson, ensinando os car
regadores a cantar: 

- Amanhã, embora Serra .lvJorena! 

E os carregadores repetem em coro o refrão, à toda a altura. Dessa vez, tenho 
certeza, eles partirão no dia seguinte. Nossa segurança, o material , a soma dos traba
lhos já realizados ... Não posso mais assumir o risco de ficar. Dayap talvez não re
gresse antes de un1 mês. É índio , não se apressa. Para nós, cada dia tem importância: 
não estamos nos alimentando suficientemente e nossa segurança está ameaçada, 
sem cessar, até o limite extremo. A angústia e o medo me dominam, a despeito de 
Carméla, que n1e aconselha a esperar: mesmo não estando muito tranqüila, ela tem 
confiança no futuro. Não! Não! Já temos tido muita sorte, mas tudo tem o seu li
mite . Dessa vez, tenho o pressentimento de que a sorte vai nos abandonar. Decidi! 
Temos que partir! 

Levantan10-nos, e os cantos dos índios param logo. Acendemos quatro velas 
para iluminar o lugar onde esta1nos instalados, e começa.mos sem demora a arrumar 
a bagagem. Os carregadores, estou certo, sequer esperarão que estejamos prontos. 

Às 6 horas, como eu previra, eles se levantam, tiram as redes e se preparam pa
ra partir. Chamo Wilson, para que pegue as nossas bagagens. Os índios obedecem, 
resmungando, e partimos. Tudo se passou muito depressa. Não houve tempo para 
comermos. 

Vma última despedida às mulheres que se ajuntaram diante da entrada, a Samba 
e a todos os outros, e acabou-se . Adeus, aldeia! Adeus, Dayap, que não compreen
derá, sem dúvida, jamais o motivo de n1inha partida precipitada! Adeus cintas-largas, 
que não tornaren:os a ver! 

Diante de nós, o inferno verde. À frente , de agora em diante, um único pensa
mento: chegar a Serra tliorena o rriais depressa possível. 

Reencontramos todos os pormenores da picada, os sinais que havíamos deixa
do , e isso nos estimula. A cada nova parada, sentimos a distância diminuir. Dessa 
vez, sabemos exatamente aonde vamos. Passamos pelo últitno acampamento , depois 
pelos brejos; reencontramos o rio, 1naldizendo Assis por não nos ter deixado trazer 
o barco. No dia seguinte , corremos e temos de procurar muitas vezes o caminho , 
pois os índios caminham ainda mais depressa, como se estivessem sendo perseguidos 
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por um exército de guerreiros. f\1as encontramos os sinais e não perdemos tempo. 
Passamos cedo pelo segundo acampamento , depois chegan1os ao primeiro, ao meio
dia! O ímpeto dos índios é tal que receainos que eles nos abandonem com a nossa 
bagagen1 para se refugiarem em outra aldeia. Arrastados por um furor desconh~cido, 
andamos cada vez niais depressa. Agora, estamos salvos, Serra Morena não está lon
ge . Estimulamo-nos à idéia de que cada passo representa um esforço a menos para 
chegar. Quanto mais depressa can1inharmos, n1enos sentiren1os a dor implacável da 
luta contra a selva. Por falta de atenção , caímos muitas vezes, mas, como se sob o 
efeito de entorpecentes , alcançamos a cada n1omento os carregadores. Chegamos a 
Serra ~lorena no segundo dia, cerca de 16 horas. 

Na ida, tínhainos levado mais de três dias , caminhando no limite de nossas 
forças . Ganhamos un1 dia , n1as não se trata de furça. Ao contrário, estamos mais en
fraquecidos, tanto pelo esforço da viagem como pela estada na aldeia, onde, além da 
ali r.:ientação deficiente, cansamo-nos muito acompanhando os índios para descobrir 
suas múltiplas atividades e para filmá-los . O regresso se fez pelo mesmo caminho, 
sem tomarmos qualquer atalho. 

É uma velha lei da selva: sempre se leva menos tempo para se voltar de um lu
gar do que para ir . Psicologican1ente, a pressa de regressar diminui as dificuldades. 
Já tínharr1os constatado o fenô1neno em 1975, quando ganhamos igualmente um 
dia , na viagen1 de regresso da terra dos índios uiapiis . \\'ilson já nos avisara que leva
ríamos dois dias. Todos os índios e os n1ateiros conhecem essa regra aparentada 
com a magia! 
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VII 

REENCONTROS 

Assis saiu para uma caçada com Francisco. O posto está sossegado, os índios 
caminham de um lado para o outro, sem nos dar atenção. Nosso reencontro ocorre 
na manhã do dia seguinte, na cozinha. Sentimos as pernas estranhamente entorpe
cidas , os músculos contraídos e atravessamos o posto com passo astênico, resultado 
de nossa corrida uesenfreada na selva. Reencontramos o seu sorriso franco e lhe fa
lamos sobre a viagem, o trabalho realizado, as boas relações com os índios. Assis se 
mostra naturalmente muito interessado: quer saber as reações dos sílvícolas, seu 
número , saber como vivem, se virão ao posto. Falamos também de nossos problemas 
com Wilson (ele não se mostra surpreendido) e de nossa preocupação por causa de 
Dayap. Não iria ele ficar decepcionado conosco? Assis, porém, nos tranqüiliza. Já 
conversou con1 os carregadores, confessa. Segundo eles, tudo se arranjará. 

Sem querermos insistir muito em nossos aborrecimentos com Wilson , aconse
lhamos, no entanto, Assis a desconfiar dele . Como intérprete , pode prestar bons ser
viços ao posto , mas não se poderia contar com ele, no caso de surgir um grupo des
conhecido de cintas-largas. Assis está bem a par disso, e a mulher do enfermeiro 
confirma a nossa impressão: 

- Wilson civilizou-se depressa demais. É inconsciente, não traduz exatamente 
o que lhe dizem. Em caso de um incidente sério, pode causar a nossa perda. 

No dia seguinte, cerca de meio-dia, surpreendemos vários índios olhando para 
o céu. 

- Teco-teco. 

Não ouvimos ruído algum, nada vimos, mas os índios sabem que o avião vai 
passar. Seu instinto é incrível! E dentro em pouco, com efeito, torna-se perceptível 
um leve ruído. O avião aparece, aumenta, começa a descer. Vai descer. Não é o nos
so, porém., pois a chegada do nosso táxi aéreo está marcada só para 20 de julho. 

O avião pousa ante os olhares de admiração dos índios e dos brasileiros, que 
sempre acham um milagre, em vista das dimensões ridículas da pista. O aparelho 
dirige-se para o nosso lado e dele descem três homens: o piloto e dois engenheiros, 
encarregados de sobrevoarem os territórios indígenas do Brasil. São empregados de 

113 



uma das duas cornpanhias que disputam a concorrência para a execução do serviço 
proposto pela FUNAI: fazer de uma vez por todas as demarcações das terras indíge
nas. Os engenheiros pedem a Assis para visar suas cadernetas de campo e desdobram 
mapas. São espaços vazios onde aparecem somente os cursos dos rios. Os engenheiros 
querem algumas informações sobre pontos geográficos de referência, mas ninguém 
os pode fornecer corn precisão, a não ser quanto aos cursos de água explorados pela 
FUNAI e pelos garimpeiros e algumas aldeias cuja posição foi calculada por avião. 
O território é considerado como inexplorado. 

Segundo explicam os engenheiros, a cotnpanhia que ganhar a concorrência te
rá de abrir em torno de cada reserva uma picada bastante larga para não ser engolida 
pela selva. Todo o nlundo se cala, imaginando os recursos de que se terá de lançar 
mão , para abrir caminhos em linha reta através de morros e pântanos, para dezenas 
de territórios indígenas, alguns, como o de Aripuanã, com mais de duzentos quilô
metros quadrados. Em vista das dificuldades, os engenheiros acreditam que a sua 
companhia proporá vinte e oito mil cruzeiros por quilômetro linear. 

Depois da partida dos engenheiros, Assis me contou que um deles trouxera 
uma carta de Ain1oré, diretor do parque, que é seu amigo , comunicando-lhe que ele 
vai ser nomeado chefe do Posto 7 de Setembro, tambén1 no Parque de Aripuanã, 
porém mais perto da civilização . Assis fica alegríssimo, seu rosto se ilumina com sor
risos angelicais e comoventes. Como o Posto 7 de Setembro é acessível por uma 
estrada construída pela FUNAI, ele poderá comprar um jipe, a fin1 de ir nos fins de 
semana a Riozinho ou a Cacoal, onde mora sua noiva. O futuro lhe parece risonho. 
Juntando as mãos, fala do casamento, de novos filhos, exclama sem cessar: 

- Que alegria! 

Afasta-se cantando, corre ao barracão para arrumar as suas coisas, pois a carta 
lhe preveniu que um avião virá buscá-lo a qualquer momento. Seu bom humor é um 
pouco contagioso. Sentimo-nos satisfeitíssimos, não somente por causa dele - que 
bem o merece - mas também por nossa própria causa : talvez seu avião possa nos 
levar; a caro na nos faria economizar cinco mil cruzeiros. 

No dia seguinte, depois de certificar-se de que o avião não viria naquele dia, 
Assis nos propõe um passeio a canoa pelo Rio Aripuanã. Há em Serra ~.1orena duas 
canoas de n1adeira escavadas em troncos de árvore. Uma delas , pequeníssima, serve 
aos índios para atravessar o rio. A outra , muito maior, pode ser equipada com um 
motor de popa. O motor serve principalmente de contrapeso: mergulhando atrás da 
canoa , evita que a água penetre por um buraco que há na proa. Fora dos momentos 
em que Assis e Francisco a utilizam para pescarem, a canoa fica sen1pre metade em 
terra , solidamente amarrada, pois do contrário se afundaria. 

Já navegamos por tantos rios, que o Aripuanã não nos traz novidade alguma. 
!vluito estreito, para ser um rio de verdade, ele serpenteia em torno de elevações dis
cretas, cobertas de mato. Como em toda a Amazônia, a floresta forma duas muralhas 
verdes, feitas de cortinas de cipós gigantes , pontilhadas de árvores n1ortas, muito 
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brancas, tombadas, cujas ramificações parecem mãos estendidas para o rio. Como a 
correnteza é muito forte, a água n1arulha sobre os galhos, quebrando a monotonia. 
Essa monotonia é, porém, grandiosa. Con10 se pode conceber que a selva seja assim 
tão densa? Espera-se ver, na próxima curva, uma nova paisagem, uma aldeia. ~las há 
apenas a floresta, desproposita! , na extensão de milhares de quilômetros. 

Subimos o rio durante uma hora e, apesar da correnteza, percorremos uma 
boa distância. De repente, penso no Rio Vermelho , afluente do Aripuanã, que segui
mos para ir à aldeia de Dayap e que queríamos descer de barco. Deveríamos ter vis
to a sua foz , há muito tempo, pergunto a Assis. Ele me responde, sorrindo, que o 
Rio Vermelho desen1boca mais abaixo, do outro lado. O plano que havíamos cuida
dosamente organizado em Riozinho era falso! Estremeço à idéia de que, se tivésse
mos querido regressar a Serra Morena com o nosso bote pneumático, teríamos des
cido o Aripuanã, enquanto o posto ficava muito longe , â montante. Assis esclarece 
que, naquela direção, são necessários dez dias para sair do parque e que, antes da 
primeira povoação brasileira, há uma cachoeira de sessenta n1etros. Sem querer, ele 
nos salvou a vida! 

~1uitos índios se acham ausentes. Alguns partiram para o nordeste, a fim de 
procuraren1 madeira para flechas ; sem dúvida muito longe, pois anunciaram que só 
iriam voltar dentro de muitos dias. Outros tinham saído do posto pouco antes de 
nossa chegada, para irem à caça, perto de uma misteriosa lagoa, onde iam beber 
1nuitas antas. Quando o gato se afasta, o camundongo dança, e a mulher de Wilson , 
aproveitando a ausência do marido, partiu com eles. Como bom índio, Wilson não 
parece muito preocupado, mas se entedia e quer reencontrar a esposa o mais de
pressa possível. 

Infelizmente, Wilson é empregado da FUNAI. Como os nossos carregadores, 
tem de executar um certo nún1ero de tarefas, que se acumularam durante a nossa 
ausência. Não pode viajar , portanto. Conhecendo o gosto de seu chefe pela caça, 
propõe-lhe levá-lo à lagoa . Como essa fica a duas horas de caminhada, sobrará tem
po para uma boa caçada . Assis nos propõe acompanhá-lo . Partiremos no dia se
guinte , quer dizer, no domingo. 

Wilson arranjou dois cintas-largas como reforço e, ao amanhecer, saímos do 
posto , por uma picada que mergulha na floresta, rumo ao sul. As dificuldades são as 
mesmas que as do caminho da aldeia de Dayap. No fim de uma hora, é impossível 
acompanhar a cadência dos cintas-largas e me vejo â frente , procurando os sinais. 
Sou mais bem sucedido que no decorrer de nossa primeira expedição. Não obstante, 
perco-me por três vezes e os outros atrás de mim. Assis não é melhor do que eu para 
encontrar os sinais. Quanto a Wilson, só intervém no último momento, quando estou 
completamente às tontas. 

Depois de três horas de marcha, começamos a ficar preocupados. Interrogado, 
Wilson sai-se com a sua célebre frase: 

- 1'1ais um pouquinho. 
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Lá pelas onze horas, chegamos ao Rio Aripuanã, mas nada de lagoa. Paramos, 
pois os cintas-largas ouviram o barulho de um bando de macacos e correram para a 
floresta. Enquanto os espera, Assis observa que devemos estar na picada que os ga
rimpeiros abriram quando chegaram pela primeira vez a Serra f\1orena. Foi nela que 
massacraram um grupo de índios e penduraram a mulhl!r pelos pés para cortá-la pela 
metade. Foi também ali que os cintas-largas mataram mais tarde dois garin1peiros 
que escaparam do massacre de Serra ~1orena. 

É incrível constatar que ninguém se preocupa com o rumo que assumiu o nos
so passeio dominical. Assis deixa-se levar pelos acontecimentos. Sou o primeiro a 
observar que já caminhamos quatro horas e que estamos arriscados a não poder vol
tar antes da noite , se formos ainda mais longe. Wilson repete , imperturbavelmente, 
que está muito perto e que não há motivo para preocupação. 

Os dois cintas-largas só voltam uma hora depois. Andaram pela floresta atrás 
dos macacos, perderam duas flechas, que ficaram presas muito alto nos galhos das 
árvores, mas não conseguiram matar nenhum. 

É meio-dia, e, no momento de partir, tenho idéia de perguntar a Wilson se é 
mesmo arroz que ele carrega em sua inseparável mochila. É então que constatamos 
o seu subterfúgio . Wilson leva de fato arroz para o nosso piquenique, mas também 
sua rede ... E, se trouxe a rede, é que a ida e vinda não se fará em um dia. Interro
gado por Carméla, ele confessa, enfin1, candidamente, que não chegaremos antes do 
anoitecer. Teren1os de dormir no lugar. Como vamos passar a noite, se não temos 
rede? 

- Não sei! responde \Vilson . - Talvez fazendo uma cama com algumas folhas 
grandes. 

Assis sabia apenas que a lagoa ficava ã margem do Aripuanã, mas ignorava a 
distância. Concorda em voltar para casa: não é possível meter-se em semelhante 
aventura sem o menor equipamento . Dormir no chão da selva! Os insetos não espe· 
ram outra coisa, e é muito provável que nem acordaríamos. 

É claro que Wilson e os dois cintas-largas têm uma idéia fixa : continuarem. Se 
ao menos Assis tivesse nos esclarecido que a lagoa ficava à margem do rio, teríamos 
trazido o barco pneumático, que pode transportar três pessoas, e o regresso teria sido 
uma festa: bastaria que nos deixássemos levar pela correnteza. Não! Em vez disso, 
vamos ainda andar estonteados na selva, onde, sem os índios, estamos mais do que 
arriscados a perder o caminho. 

Assis não se priva de seu sorriso radioso. Afirma que, se perdermos o caminho, 
bastará seguirmos o curso do Rio Aripuanã. Inconsciência ou ignorância? O rio faz 
curvas imensas, o que pode não ser mortal, mas o pior é que ele é, em muitos pon
tos, margeado por pântanos intransponíveis, que pudemos perceber na vinda. Mas, 
como se sabe, a confiança gera o sucesso, e eis que a salvação se apresenta sob a for
ma de dois índios que chegam pela picada. Trata-se de um homem de uns quarenta 
anos, acompanhado de sua jovem esposa, contrariando o costume dos cintas-largas 
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de abandonarem suas mulheres legítimas quando vão caçar. O motivo, talvez, é que 
sua companheira é muito jovem: parece ter dez anos no máximo. Estão vindo da 
lagoa e indo para Serra 1'-1orena. Salvos! 

\Vilson lhes explica que eles devem "nos esperar", e nós nos despedimos. Assim 
termina o nosso passeio domingueiro : um chefe de posto e dois cineastas, arrrastan
do o seu material, gentilmente acompanhados, de volta à casa, por uma menina, que , 
por sorte, como está carregando um cesto cheio de caça, não consegue caminhar 
depressa. 

No dia seguinte torna a aparecer um avião no céu de Serra 1'.1orena. Logo que 
ele aterrissa, vemos surgir Aimoré em pessoa, de camisa esporte, óculos escuros e 
cabelos revoltos, retirando da cabine, com esforço, seus cem quilos de banha. Dei
xamo-lo entregue às efusões do reencontro com Assis: exclamações, triturações recí
procas de barrigas, de braços e de ombros - com uma pessoa importante como Aimo
ré, há muito que fazer. Os abraços são tão complicados que , por um momento, receio 
que eles não ccnsigam se desvencilhar. 

Terminado o show, cumprimento por minha vez Aimoré, que guardou para 
mim algumas transbordantes manifestações de ainizade de que tem o segredo. Expli
camos-lhe en1 poucas palavras a nossa estada e nossa intenção de regressarmos a Rio
zinho. Infelizmente , ele veio no mesmo avião que nos trouxe e não há possibilidade, 
com tal aparelho, de decolar em seiscentos metros levando quatro passageiros. Só 
nos resta, pois, confirmarmos o regresso pelo avião especial do dia 20, quer dizer 
dentro de três dias. No entanto, como o nosso trabalho já terminou, o piloto nos 
propõe voltar no dia seguinte para buscar-nos. Está combinado. 

Assis levou um quarto de hora para dobrar a rede, fechar as sacolas e a mala 
enferrujada pela umidade e despedir-se do pessoal . Partiu, esquecendo-se de cinco 
anos de trabalho, de riscos, de aventuras. Sem mostrar a menor emoção, sem olhar 
para trás , sobe no avião e, na fração de segundo em que as rodas do aparelho deixam 
o solo , ele dobra uma página de sua vida. 

Em lugar de Assis, Aimoré nos deixou um chefe de posto interino, um mulato 
de trinta e cinco anos, de fisionomia marcada pelas preocupações, que tem por única 
bagagem uma minúscula maleta e um revólver. À noite, ele nos explica que se encon
trava à cabeceira da esposa, grávida e enferma, em um outro posto, quando chegou 
o avião para levá-lo, em caráter provisório para Serra ~·1orena. Está triste, porque 
o provisório às vezes dura muito tempo, e uma vida não vale grande coisa na Amazônia. 
Quem sabe se , quando voltar, a esposa estará morta? 

O táxi aéreo vem nos buscar no dia seguinte, mas, ao contrário de Assis, senti· 
mos uma viva emoção no momento da partida, pois compreendemos que, para nós, 
se tratava de um adeus definitivo a Serra ~·1orena. Um último pensamento para Wil
son com o qual talvez tenhamos nos mostrado excessivamente rigorosos. É que a 
parada era séria. Mas, no fundo, o pobre Wilson era mais tolo do que mau ... 
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Eu teria preferido ir diretamente a Riozinho, a um quarto de hora de vôo de 
Pimenta Bueno, mas o piloto, no caminho , me confessa que não tem gasolina sufi
ciente para esse quarto de hora suplementar. Além disso , à chegada, ele quer me 
cobrar duas horas e quinze de vôo, quando eu previra uma hora. Diz ele que levou 
mais tempo para ir nos buscar, por causa dos ventos que sopram sempre do norte . 
Quando nos levou, disse exatamente o contrário! 
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VIII 

O IIERÔI DOS SURUÍS 

Em Riozinho, Assis estava aflito . Sabendo que deveríamos voltar naquele dia , 
esperava en1 vão que aparecesse o teco-teco. Chegamos de carro , tendo encontrado 
em Pimenta Bueno um táxi que nos cobrou apenas quatrocentos cruzeiros para 
cobrir os quarenta quilômetros de estrada que separam as duas localidades. O 
motivo do nosso atraso foi também a descoberta de pão e presunto em um bote
quim de Pimenta Bueno. Bebendo cerveja gelada, devoramos uma montanha de 
sanduíches até nos fartar .. . Contemplando apiedados o mal que assola os índios, a 
civilização , com sua miséria sórdida de necessitados tomados de esperança, e com 
saudade dos silvícolas, da aventura e dos horizontes sem fim . 

Assis , que continua a nos acolher com a mesma atenção e simpatia, convida
nos para almoçar no dia seguinte em seu chalé. Notara o nosso pouco entusiasmo 
pela comida de Serra tv1orena. Assim, além do arroz e feijão , promete-nos que sua 
irmã vai preparar toda espécie de carnes, pastéis e frituras de mandioca. Por enquanto , 
ele transborda de alegria, saltita, ressuma entusiasmo. Não ·sossega, ante a perspecti
va de que vai ver em Cacoal sua futura companheira, e se encharca de água-de-colônia, 
a ponto de nos tontear. 

Reencontramos igualmente Aimoré e sua famflia. Ele logo nos põe a par da 
tragédia ocorrida no parque indígena. 

Pouco depois de nossa partida para Serra ~1orena, dois índios suruís, emprega
dos do Posto 7 de Setembro, chegaram tomados de pânico em RiÕzinho , explicando 
que um grupo de suruís moradores do posto regressara de uma pescaria no Rio Branco 
e se vangloriava de ter surpreendido e massacrado uma fam11ia inteira de índios zoros. 

Naquela ocasião, Aimoré, que se achava gripado, não podia ir ele mesffiõão 
Posto 7 de Setembro, receando contaminar os índios. Enviou logo dois de seus f un
cionários, que partiram em uma rural, a fim de tentarem obter informações comple
tas. Ao chegarem, os dois homens só encontraran1 o pessoal da FUNAI. Todos os 
índios suruís tinham fugido para a selva, temendo represálias por parte dos zoros. O 
chefe do posto, que esperava o pior para os brasileiros do 7 de Setembro, revelou 
que os suruís, autores do massacre , era1n dirigidos por um jovem de uns vinte anos, 
chamado ltabira, conhecido por seu temperamento impulsivo , sua insubmissão e 
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mesmo sua agressividade para com a FUNAI. Na realidade, ltabira partira con1 a idéia 
preconcebida de matar, e dirigira-se com quatro companheiros ao Rio Branco, no 
coração do território da tribo vizinha. O grupo surpreendera realmente uma famtlia 
zoro . composta de .um homem, urna mulher, um velho e duas crianças, e os flechara. 
Itabira tornara-se, então , o herói dos suruís. Era o maior guerreiro, uma vez que vin
gara sua tribo , que, em 1974, perdera uma famt1ia inteira em conseqüência de um 
ataque dos zoros. 

Se , porém, os índios se len1bram por muito tempo dos crin1es, tambén1 são 
capazes de reagir imediatamente. Passou a euforia que assinalou o regresso triunfal 
de ltabira, e os suruís compreenderam que corriam perigo, que os zoros poderiam 
surgir de um momento para o outro. Foi o pânico, então. Perdendo a cabeça, eles 
fugiran1 para a floresta, abandonando o Posto 7 de Setembro. 

Quando regressaram os seus dois enússários, Aimoré percebeu in1ediatamente 
a gravidade da situação. 

Por um lado, cento e cinqüenta suruís erravam na floresta, enfurecidos pelo 
medo e capazes de tudo ao avistarem o primeiro estrangeiro. Durante anos, Francisco 
e Apoena ~1eirelles e o µróprio Aimoré tinham feito os maiores esforços para pacifi
cá-los, pois os índios suruís, muito mais ferozes do que os cintas-largas, hostilizavam 
e matavam constanten1ente brasileiros na frente pioneira. Perderam alguns homens, 
mas, afinal, conseguiran1 reagrupar todos os suruís no Posto 7 de Setembro. Conse
guiram ainda, depois, que os índios construíssem un1a aldeia definitiva, ao lado do 
posto , e uma outra na "linha 14", a quatorze quilômetros ao norte. O pessoal da 
FUNAI morava perto das duas aldeias, e os índios estavam mais ou menos controla
dos. Os brasileiros da frente pioneira se aquietaram por sua vez. E eis que tudo esta
va na iminência de ir por água abaixo, e as roças que Aimoré mandara fazer para os 
índios, e que eles haviam abandonado , viam-se an1eaçadas de ficar inteiramente per
didas, se os suruís não voltassem. 

Por outro lado , havia os zorá'C Era uma tribo descoberta recentemente - o 
sertanista Apoena Meirelles estabelecera o primeiro contacto em 1977 - homens 
que só pensavam na guerra. hostilizando constantemente as tribos vizinhas, mas um 
povo interessante, que parecia conhecer melhor ainda que os outros os segredos da 
selva. Nenhum zoro vira os brancos: a população estava intacta. Aqueles homens, de 
feições muito finas, eram talvez os índios mais belos e mais puros da floresta. 

A fim de fazer cessar o ódio hereditário que se dirigia particularmente contra 
os suruís, a FUNAl conseguira o impossível: promover um encontro fraternal entre 
os dois povos. Os homens tinham prometido não mais se guerrearem. Os zoros haviam 
regressado às suas aldeias desconhecidas, depois de combinarem um novo encontro 
com a FUNAI, na margem do Rio Branco. Prometeram que, dessa vez, convidariam 
os funcionários a visitar suas aldeias. Esse encontro deveria ocorrer na segunda lua 
da estação seca, e os sertanistas estavam se preparando para esperar os índios no 
Rio Branco , pretendendo vaciná-los naquela ocasião. Ignoravam, porém, a tragédia 
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que acabara de ocorrer. Acompanhados de intérpretes suruís, tornar-se-ia1n o alvo 
dos zoros e, se.m saber, aguardavam uma horda enfurecida pelo ódio . Que iria lhes 
acontecer? 

O trabalho da FUNAI estava arruinado. A Delegacia de Porto Velho, através 
de Bras11ia, fora alertada a fim de enviar um reforço de pessoal especializado. Para 
tentar o quê? Um novo encontro entre as duas tribos? ... Absurdo! Os reforços de-
veriam apenas ir se juntar aos sertanistas de Rio Branco . . . se ainda existissem vivos. 
Era necessário estabelecer contacto, pois partir teria sido uma confissão de cumpli
cidade . O pessoal do 7 de Setembro, por sua vez, esperava a volta dos suruís, que, 
sem dúvida, tinham reencontrado seu ódio belicoso e seus ressentin1entos contra os 
outros índios, assim como para con1 os brancos. De um lado e de outro, a FillTAI se 
achava em perigo. Que poderia fazer , porém, senão esperar? P.ondon não dissera: 
"~1orrer , se for preciso; matar, nunca!"? 

E, com efeito, o tempo apaziguou o medo dos suruís, que voltaram. a ocupar 
as suas malocas. Negam-se, contudo, a retomar o trabalho nas roças e ameaçam cons
tantemente matar os funcionários da FUNAI. Quanto aos zoros, não compareceran1 
ao encontro - os sertanistas foram salvos, pois - e é de se acreditar que se preparem 
para atacar os dois postos da FUNAI onde vivem os surufs. 

- Reina um verdadeiro clima de guerra, uma expectativa terrível no 7 de Se
tembro - conclui Aimoré. 

Havíamos projetado ir âquele posto, em nosso regresso de Serra .Morena, e 
comunicamos a Aimoré que não havíamos desistido da viagem. Contamos ficar uma 
semana, esperando que, durante esse lapso de tempo, os zoros não desfechassem o 
ataque. 

Como temos autorização superior para visitarmos uma região não controlada, 
Aimoré não pode se opor à nossa vontade . Avisa-nos que haverá uma carona dentro 
de dois dias, pois tem que enviar reabastecimentos ao posto . 

. À noite , fomos comer no restaurante de Dona Bela, o único de Riozinho. Dona 
Bela nos preparou batatas fritas com galinha, e, como somos os únicos fregueses, 
vem se assentar à nossa mesa, aliás a única do restaurante . Esse é o hábito dos brasi
leiros isolados nas localidades da colonização, Interessam-se em conversar com os 
estranhos que passam, trazendo alguma novidade das grandes cidades, da moda. O 
único assunto tabu é a política. Para o viajante, é sempre uma ocasião de aprender 
alguma coisa sobre a vida na mata. Os brasileiros adoram conversar. "Vamos bater 
um papo", como eles dizem, é um.a fórmula mágica, quase um rito. É o único meio 
de saber, de se instruir, mas também de confiar, confessar os seus problemas, suas 
alegrias, seus infortúnios. 

Dona Bela suporta admiravelmente bem os primeiros sintomas da decadência. 
Sua importância física não é suficiente para torná-la disforme. O rosto muito grande , 
mais puxado para o negro, exprime a se,renidade de quem sempre venceu as prova
ções. Sua cultura é, sem dúvida, modesta, mas nota-se em seu olhar a capacidade de 
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apreciar as coisas, de julgar sem erro.~ uma n1ulher de personalidade forte, respeitá
vel e de grande experiência . 

Dona Bela conhece bem os suruís, pois pertence à primeira fam11ia que se ins
talou ein Riozinho, há dezoito anos. Foi no ano em que se abriu a estrada BR. 364, 
ligando Cuiabá a Porto Velho. Os suruís jamais toleraram os brancos, e Dona Bela 
esteve na primeira linha da guerra contra os índios. Viu colonos trespassados por 
flechas, mas aceitou o risco de ter o mesmo destino. As carabinas que cospem fogo 
acabaram superando as flechas, e os índios se internaram na selva. No entanto, vol
tavam de vez em quando, para matarem alguém, para se vingarem. Inevitavelmente , 
um dia a própria fanu1ia de Dona Bela foi atingida. 

Foi em 1965, quando Riozinho não comportava mais que meia dúzia de 
ranchos, cabanas rudimentares com um único cômodo, forrado de sapé e com pare
des de taipa. Dona Bela morava com o marido em um rancho onde hoje se acha a 
serraria e sua cunhada em um outro , exatamente no local onde hoje se encontra insta
lada a FUNAI. Trezentos metros separavam as duas casas, e além da estrada e do rio 
que as ligavam, só havia selva. O marido de Dona Bela vinha ouvindo ruídos na flo
resta , havia dias: ramos quebrados, folhas agitadas. A princípio, acreditou que se 
tratava de animais, mas, um dia em que ia visitar o irmão, ouviu o assovio de um 
pássaro , ou melhor, uma ruim imitação do assovio de um pássaro. Sentiu o sangue 
gelar-se nas veias e apressou o passo , a fim de avisar o irmão. Esse último, infeliz
mente, não o levou a sério. Disse que era tolice, que os índios já tinham deixado de 
atacar, havia muitos meses. Não somente não acreditou, como resolveu ir caçar com 
os seus três filhos. O marido de Dona Bela insistiu, pediu-lhe que não saísse de casa, 
mas o irmão era sem dúvida uma dessas pessoas que acreditam que desgraça só acon
tece con1 os outros. Teimou e partiu. O marido de Dona Bela voltou para casa, e a 
cunhada ficou sozinha. Estava acostumada com isso, mas, depois da conversa que 
ouvira, resolveu se trancar. Para passar o tempo, começou a fazer cigarros de palha. 

Eis, segundo Dona Bela, como as coisas se passaram: 
- No fim de uma hora, minha cunhada, que estava sentada no chão sempre 

trabalhando, ouviu atrás do rancho barulho de passos, mas não de passos comuns, e 
sim ruídos quase irnperceptíveis de pés descalços bem perto dela. Virou-se e viu, pe
las fendas da parede de taipa, índios pintados como se pintam para a guerra, que a 
olhavam. Logo viu a morte refletida no olhar de um deles. O homem, muito forte , 
agarrou dois caibros presos por pregos enferrujados e os arrancou. Horrorizada, mi
nha cunhada correu para a porta, abriu-a e saiu em disparada. Corria o mais que po
dia, mas recebeu uma flechada nas costas e caiu. Não estava morta. Os índios se pre
cipitaram sobre o corpo, o arrastaram até a beira da floresta e acabaram de matá-la 
com uma flecha no olho. 

"Meu cunhado encontrou o rancho vazio e pediu a ajuda de meu marido para 
procurar a mulher. A procura não durou muito. Descobriram o corpo ainda quente 
atrás das primeiras árvores da selva. Abriram uma cova .. . (Pormenor macabro: para 
arrancar a seta cravada no olho, o marido teve de apoiar o pé no rosto da mulher). 
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"No dia seguinte , os dois homens encontraram na floresta os restos de uma 
fogueira , que confirmaram os pressentimentos de meu marido. Os suruís estavam 
acan1pados perto da estrada há vários dias e aguardavam o momento em que um 
homem partisse para a caça com sua espingarda para levarem a cabo seu intento, evi
tando , assim, o risco da resistência e principalmente o "pau de fogo" . Oito dias depois, 
uma outra f anu1ia que acabara de se instalar en1 Riozinho sofreu a mesma coisa." 

A n1á venta.de dos suruís para com os brancos era fruto de seu temperamento 
belicoso e da vontade feroz de continuarem donos de suas terras. Além disso, esta
vam em contacto direto com a frente pioneira, pois a 13R. 364 passava exatamente 
no linlite do seu território. 

Depois da tragédia, o viúvo n1udou-se com os filhos para }.1ato Grosso, em 
outra zona da frente pioneira. 

Dona Bela nos contou essa história com voz estranhamente calma, sem uma 
contração no rosto. Para ela, a tragédia, que tão cruelmente afetara a sua famflia, 
fazia parte do quotidiano. Os colonos conviviam com o medo. Quando iam buscar 
água ou lavar roupa no rio, as mulheres tinham de ser acompanhadas pelos maridos, 
que levavam armas de fogo. Deslocavam-se sempre aos grupos. Nos ranchos, era pre
ciso muito cuidado durante a noite e principalmente ao amanhecer. Uma vida de si
tiados. E, quando se referiu aos índios, nenhuma expressão de ódio se desenhou no 
rosto de Dona Bela. En1 vez de detestar os índios, seu marido se dedicou à sua paci
ficação e trabalha atualmente no Posto do Rio Roosevelt . 

Depois da chegada da FCNAI, a situação melhorou em Riozinho. Os sertanis
tas convenceram os índios a recuarem o seu território para quarenta quilômetros ao 
norte da estrada, e, pouco a pouco, os colonos readquirira1n confiança. 

Para alcançarrnos o Posto 7 de Setembro , tomamos, à saída da localidade, un1 
ridículo cordão umbelical que liga os colonos mais avançados à estrada que vai de 
Cuiabá a Porto Velho. É urr. caminho precário, roído pelas chuvas, deformado pelos 
pesados caminhões que trazem montões de madeira arrancada da floresta. Um espe
táculo de desolação reina em torno: a Natureza devastada, n1artirizada, queimada. 
restos de troncos fumegantes. Os homens se agitam sem sossego, vestidos de molam
bos repugnantes, cobertos de suor, de manhã à noite . Entre eles, inúmeros brancos. 
Vêm do Sul e são, en1 sua maioria, de origem alemã. Seduzidos pelas promessas, pela 
loucura da conquista do Oeste, a maioria não encontrou finalmente senão a eterna 
estagnação na miséria. A única riqueza que lhes resta é seu orgulho de serem brancos, 
e as mulheres, com os pés descalços sangrando nas roças tropicais , têm o cuidado de 
baixar as n1angas das blusas até as mãos, para não ficarem morenas. Trabalho titâni
co, desumano . Para quê? Para ganhar exatamente o bastante para sobreviver, pois os 
únicos que se enriquecem com a selva não trabalham: ficam nas cidades, vendendo e 
revendendo suas terras, especulam. 

Em todos os ranchos miseráveis, o rádio estridente exorta os pioneiros a con
quistarem a selva e anestesia-lhes o sofrimento transmitindo partidas de futebol. 
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Na cabine, somos sacudidos, apertados, esmagados. Tem-se de equilibrar, agar
rar-se à porta, abaixar a cabeça para não batê-la no teto , saber cair sobre as molas 
enferrujadas que furaram o revestimento do banco. 

No quilômetro 35, aparece a floresta . É afinal o limite da frente pioneira. Dei
xa1nos o que se atreve a chamar de estrada para seguirmos um vago caminho. Um le
treiro anuncia: "Entrada proibida". O chão está juncado de destroços de vegetação, 
de árvores caídas, n1as a viatura avança devagar, vence cada obstáculo, desliza sobre 
o tapete de folhagem. É o trecho de estrada aberto pela FUNAI. Cinco quilômetros 
adiante, a floresta desaparece de novo. É o Posto 7 de Setembro. Levamos três horas 
para percorrer quarenta quilômetros. Avançamos agora a uma velocidade louca no 
campo de pouso usado durante a estação das chuvas, quando a estrada se torna im· 
praticável. A brusca aceleração dá a impressão de se estar em um avião, de decolagem. 
A viatura faz pelo menos quarenta quilômetros por hora! Sensação curiosa: a de cola
gem milagrosa em Serra 1'r1orena ficou gravada em nossa memória. O cenário é seme
lhante: um rio , barracões. Aqui, porém, encontramo-nos logo em seguida em plena 
ação : à nossa esquerda, acabamos de passar por uma aldeia de várias malocas enor
mes. 

Assim, mal temos tempo de fazer uma pausa em Riozinho, e já recomeça a 
aventura . Temos de ter cautela de novo, para não perdermos tolamente a vida! 

A viatura foi-se embora e nós nos instalamos. As condições de trabalho são 
diferentes. Nossa base é o próprio posto, ou mais exatamente , o hospital, um barra
cão de maior gabarito, forrado com telhas recurvadas, dirigido por dois enfermeiros 
práticos de origem alemã. Para irmos â aldeia suruí, a oitocentos metros de distância, 
basta caminharmos pelo campo de pouso. 

O posto, chefiado por Ardalião José itontes, enquanto se aguarda a chegada 
de Assis, tem ainda un1 outro casal : o pau para toda obra e sua mulher, a cozinhei
ra. Reina aqui uma atmosfera de mal-estar. Os brasileiros, com a preocupação estam
pada no rosto, vivem metidos em seu rancho. Ninguém sai, a não ser Ardalião, que 
se aventura urna vez por dia até a aldeia. Leva sempre , debaixo do braço, um saquinho 
onde esconde o revólver. 

Alguns suruís falam o português. De cara fechada, exigem medicamentos, exi
gem constantemente espingardas, vinte , de grande calibre . Ardalião agüenta os índios 
há seis anos. Já não pode mais, sente dores de cabeça atrozes. Perdeu o sono, não 
controla mais os gestos, tomados brutais e desajeitados e, às vezes, diz frases incoe
rentes. Sua única distração consiste em colocar o cinturão, com uma bainha de couro 
para o facão, pegar a carabina, montar a cavalo e ir caçar nas picadas escusas que 
abriu na selva. À noite, bebe cachaça com Arnaldo, para enganar sua solidão, seu · 
temor, para tentar dormir. Apesar de seus esforços, os suruís não querem mais tra
balhar nas roças. Tudo está abandonado . Há seis anos, os índios ameaçam, diaria
mente, assassiná-los! 
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Ao contrário das informações que havíamos recolhido em Brast1ia, os suruís 
são n1uito diferentes dos cintas-largas. Embora pertençan1 ao mesmo grupo cavatba, 
falan1 outro dialeto. No posto de Serra r.1orena, n1uitos cintas-largas imitam os brasi
leiros: aqui, ao contrário, os suruís construíram suas malocas segundo os métodos 
tradicionais. Desdenham a alimentação dos civilizados e conservam a maior parte 
dos seus costun1es. Preferiram viver livres. 

O único ponto comum entre as duas tribos parece ser seu ternperamento beli
coso, acrescido, nos suruís, por uma vontade mais decidida de rejeitarem a civilização .. 
Fenómeno tanto mais surpreendente quanto a frente pioneira está mais próxima, 
apenas a uns quarenta quilômetros, é que os suruís enfrentaram os brancos antes dos 
cintas-largas. Se hoje está proibido aos brasileiros entrar na reserva indígena, é fácil 
para os suruís de lá saíre.m. Apesar da oposição da FlJNAI, alguns não se abstêm de 
tal coisa, mas não se atrevem a atacar os brancos, que se tornaram muito numerosos. 
A população brasíleira recebeu instruções precisas. Deve respejtar os índios e se ne
gar a dar-lhes cachaça, aguardando que a FUNAI venha recuper~-los . 

Quanto ao físico , os suruís se distinguem nitidamente dos cintas-largas. Sua 
cútis é mais clara, seu rosto bem redondo, serri rugas, com maçãs do rosto bem marca
das e o nariz chato. Os olhos têm um aspeto de todo 1nongolóide. Alguns têm pêlos 
púbicos, mas seus traços fisionômicos não revelam qualquer sinal de mestiçagem. 
As mulheres e os homens jovens usam os cabelos cortados 1nuito rentes. Ambos os 
sexos se enfeitan1 com os mesmos colares: sementes negras, contas de tucurna, casco 
de tatu, dentes de macacos e de outros animais. Pendente do colar levam urna pedri
nha sagrada, a fim de se protegerem contra o mal ... e os brancos. Todos aqueles 
berloques formam um volume considerável em torno do pescoço. Fora as pulseiras 
de algodão vermelho nos punhos sob os joelhos, nos tornozelos, o resto do corpo 
fica inteiramente nu. Os homens, porém, usam um estojo para o pênis feito de uma 
fibra que prende a extremidade do membro, de onde pende uma folha de tucum de 
trinta centímetros de comprimento. Todos os homens e algumas mulheres casadas 
trazem uma tatuagem feita de duas linhas azuis incrustadas na pele do rosto. Um traço 
horizontal liga os lóbulos das orelhas, passando por baixo do nariz; o outro, saindo 
de ambos os lados da fronte desce e passa logo abaixo do lábio inferior. Os dois traços 
se cruzam, pois, no meio de cada face. É raro que uma tribo use tais tatuagens, mar
cadas para o resto da vida; a maior parte se contenta em tingir com urucu e genipa
po. Os suruís não desconhecem as tintas vegetais, mas parecem preferir o negro. 
Alguns são inteiramente recobertos. Há mulheres zebradas de riscos verticais dos 
ombros aos pés.; outras são pintalgadas de pontos negros; outras, finalmente, têm as 
pernas marcadas por pequenas manchas negras, até o umbigo. Isso dá a impressão de 
que usam roupas de baixo eróticas, o que as torna ainda mais bonitas e provocantes. 

Os enfeites mais interessantes são os ornamentos que perfuram as paredes fa
ciais. Uma grande pena vern1elha de arara atravessa o septo nasal dos homens, e uma 
haste de dez a vinte centímetros de comprin1ento sai do lábio inferior das mulheres. 
Trata-se de unia haste amarelada e transparente, com a aparência perfeita de matéria 
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plástica. São os homens que f3zen1 esse ornamento , chamado betiga, para suas esposas 
ou noivas. Uma vez encontrada a árvore adequada, faze m-lhe u1na incisão e colocam 
ern sua base uma haste oca. Somente vários dias depois vão recolher a haste , cheia 
de seiva. Deixam a seiva endurecer , depois a limam com urna pedra, a fim de lhe dar 
um formato esguio e regular. Unia das extremidades termina em ponta, e na outra é 
feito um entalhe de cinco milímetros. Para colocar o betiga , a índia abre a boca, enfia 
a extremidade pontuda no buraco do lábio e puxa-o para o lado de fora , fazendo 
com que o entalhe se encaixe entre o lábio e os dentes. Quando as mulheres suruís 
co1neçam a usar o enfeite muito novas, os dois incisivos do maxilar inferior ficam 
deformados, empurrados para trás . Como, porém, elas ignoram o beijo, o ornamento 
de modo algum as aborrece. Ficam com ele o dia todo. Essas mulheres são, sem dú
vida, as mais belas índias da Amazônia, mais sedutoras ainda que as célebres índias 
do Rio Xingu. Os únicos defeitos que têm: os seios um pouco grandes demais e prin
cipalmente a pele grossa e enrugada dos pés, acostumados às carninhadas na selva. 
Os suruís têm um corpo sadio , bem proporcionado, de musculatura ben1 visível. 

As aldeias suruís compreendem cento e cinqüenta indivíduos, repartidos em 
quatro grandes malocas e seis outras menores. A porta fica sempre do lado mais ensola
rado. As casas são mais confortáveis que as dos cintas-largas. Os suru ís não se sentan1 
na terra , e sim em tamboretes e esteiras tecidas pelas rnulheres. Na praça da aldeia, 
colocan1 troncos, que servem de bancos. 

As n1ulheres pilam milho em un1 pilão (un1 enorme tronco oco de árvore) co
locado fora ou na entrada da 1naloca, leve1nente iluminado pelo sol. Nesse local, as 
paredes de folhas formam uma espécie de sala de visitas. O milho serve para a con
fecção de bolos, e os suruís também tiram dele sua bebida preferida. O processo é 
idêntico ao usado na preparação da bebida de cará ; todavia, as mulheres conservam 
a massa durante mais tempo na boca, antes de cuspi-la no caldo. Com as bochechas 
cheias e o lábio inferior dilatado, elas não paran1, contudo, de tagarelar un1as com 
as outras, entitindo sons inarticulados. 

Descobrimos um método original para arrancar pêlos das sobrancelhas. A fre
guesa se assenta e a "dona do salão de beleza" estira entre as duas mãos um fio de 
algodão unido nas extremidades, fonnando uma espécie de gancho. A índia apóia 
uma parte do fio na testa da outra , segurando a outra cor.i a boca , depois , com um 
gesto rápido , agarra o pêlo da sobrancelha com um nó e puxa com toda a força. se
cionando-o. 

As mulheres fica1n sempre juntas, passando horas sentadas à sombra ou na 
entrada das casas, pintando o corpo , cortandc os cabelos ou catando os piolhos urna 
das outras. Também fazem grandes cestos com folhas de tucum, tarefa reservada aos 
homens em outras tribos. 

A animação é permanente nas malocas. No meio das pancadas dos pilões, os 
homens cantarn, ou n1elhor murmuran1 longas melopéias, que sempre terminam 
con1 as mesma palavras: Kaile tonay e. Às vezes, é um dueto ainda mais curioso entre 
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dois homens ou duas mulheres, que chegam a interpretar, ao mesmo tempo, duas 
cantigas inteiramente diferentes. 

Fora, .as moças se revezam indo ao tio, de onde voltam gemendo sob o peso 
de enormes potes de barro cheios de água. São potes enormes, com capacidade até 
de trinta litros, de forma esférica, levemente achatada na base, para que possam se 
apoiar no chão . Existe uma variedade completa de vasilhas de barro menores: tigelas 
ou recipientes para bebidas, iguarias, contas, algodão e outras bugigangas. Poucas 
tribos possuem tantas, e esses objetos certamente são valiosos para as trocas. As mu
lheres carregam os bebês em tiras de algodão com quinze a vinte centímetros de lar
gura, de malhas muito cerradas, tingidos com urucu. 

Os suruís parecem gostar dos animais domésticos. Dão de comer a macacos 
amarrados em armações de madeira. Se bem que tenham abandonado o cultivo das 
roças, continuam a fazer a colheita. Sua alimentação, aliás, parece mais abundante e 
mais variada que a dos cintas-largas. Também a higiene é mais desenvolvida. Pelo me
nos, andam menos sujos. Sua vida é menos monótona, mais ativa. Entre si, são alegres e 
calorosos. Às vezes, refletem muito antes de falar, e a fisionomia se torna, então, 
estranhamente expressiva. Todas as crian.ças são tratadas com afeto e gozam de im
punidade total. 

Os costumes são inteiramente livres e as índias muito sapecas. Tive ocasião de 
constatar, por experiência própria. Certo dia, duas meninotas, de uns dez anos, cober
tas de pintura, se engraçaram comigo. Como Carméla estava perto, se contentaram, 
a princípio , com olhares langorosos. Desde , porém, que minha mulher se afastou, 
as duas se tornaram mais ousadas, seguiram-me com trejeitos, provocando, aproxi
mando-se. Acabaram pondo as mãos ''onde não se deve", às gargalhadas. Fui obriga
do - que coisa! - a fugir , para evitar aborrecimentos com minha mulher e com toda 
a tribo! 

Os homens costumam falar em voz bem alta. Não riem de nossa presença, 
como os cintas-largas. 1-1al nos parecem notar. Surpreendemos, porém, olhares de 
esguelha, ex pressões insolentes, de que, sem sombra de dúvida, somos a causa. O 
único momento em que se interessam por nós é quando pedem presentes. O que fazer 
para satisfazê-los, todos? Decidimos deixar-lhes a responsabilidade da distribuição. 
É preciso escolher um homem respeitado pela tribo. O chefe? Perdeu o prestígio, 
depois do incidente com os zoros. Procuramos, então, diretamente a Itabira, o vin
gador, o matador. 

ltabira está diante de nós. Usa os cabelos cortados muito curtos e parece ter 
apenas uns vinte anos. No físico, é musculoso, mas não aparenta ser mais forte do 
que os outros. Tudo está na expressão arrogante de seu rosto. Compreende muito 
bem o português, e lhe explicamos o nosso trabalho . Ele concorda em distribuir as 
contas. Entregamos-lhe grande quantidade, em presença de todo o mundo, e ele re
parte . A maior parte para ele próprio e sua fanu1ia, e o resto para os outros. Os que 
ficaram sem coisa alguma se voltam para nós, e fazemos uma redistribuição . Não 
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basta. ltabira nos segue até a enfermaria, entra em nosso cômodo , exige as nossas 
redes. Temos de recusar. Furioso, ele se põe a gritar em sua língua e fita-me bem 
nos olhos, com cara feroz. Um homem levanta a mão para mim, berra que quer mais 
presentes, mas o gesto não vai além disso. Levanto-me de um pulo, para enfrentá-lo 
com a mesma atitude agressiva, único meio de não mostrar que estou com medo e 
de me fazer respeitar em tais circunstâncias. Pron1etemos mais contas aos índios, se 
nos derem alguns objetos em troca. Ficam desconcertados. 

- Trocar! - grita um deles, como se fosse a primeira vez que un1 estrangeiro 
lhe pedisse uma compensação. 

A nossa iniciativa é boa, porém. Os índios saem, meditando sobre essa nova 
concepção das coisas, e voltam com betigas e colares. Itabira acalmou-se. Não quer 
mais as nossas redes: afirma, com arrogância, que elas não prestam para ele! 

Voltamos às malocas e as visitamos com precaução. Ao n1enor sinal suspeito, 
saímos e entramos em outra casa. Os objetos que trouxemos dos cintas-largas fica
ram em Riozinho, mas Carméla esqueceu de tirar uma espécie de passador de pau 
que lhe prende os cabelos. Os suruís percebem esse detalhe mínimo . Reconheceram 
o material do objeto, unia madeira que só existe no território dos cintas-largas. Sem 
saber, ostentávamos a marca de seus inimigos. Eles nos censuraram, mas, felizmente , 
o caso não teve conseqüências. Carméla tirou o passador e tudo voltou à calma. 

J 

Durante a primeira noite, fomos acordados por cantos. Deviam estar sendo 
entoados muito alto, pois os ouvíamos a oitocentos metros da aldeia. Convencidos 
de que ocorria um acontecimento importante, levantamo-nos. 

A praça da aldeia está iluminada por fogueiras , todos os índios estão fora das 
malocas, alguns assentados nos troncos que servem de bancos, outros dançando. Dan
çam para festejar sua vitória sobre os zoros, e principalrnente para se encorajarem, pois 
esperam um contra-ataque daqueles. Os dançarinos levantam os arcos e as flechas, e, 
formando uma roda, canrinham em círculo, com passos exagerados, como se estives
sem partindo para a guerra. ~Jostram que estão dispostos a combater, para que os 
interessados fiquem sabendo. Estão enfeitados com penas e o corpo escurecido pelo 
genipapo . Sob cada braço carregam, preso a uma braçadeira de algodão, um magní· 
fico jogo de penas de arara. Uma outra pena lhes atravessa, como sempre, o nariz. 
Itabira comanda a dança, arrastando a tribo inteira, homens, mulheres e crianças. 
Depois da matança dos zoros, ele se tornou a figura central, o ídolo dos suruís. As 
mulheres, esplêndidas, se agarram ao marido , uma de cada lado , pois ele é bígamo. 
Itabira e suas duas mulheres formam o "casal" (?) mais bonito. Todos três estão 
cobertos de colares. As esposas são duas jovens irmãs de quatorze anos no máximo, 
rigorosamente iguais em sua graciosidade. Itabira tem o olhar fixo e suas mulheres 
baixam os olhos, deusas submissas. Têm orgulho, um orgulho que não se mostra, 
mas que a gente sente. Graves, seguem exatamente a mesma cadência. Sabem que 
todas as mulheres lhes invejam, que estão loucas por Itabira, o maior guerreiro. De· 
pois, com uma atitude impecável, mostram que são as únicas a possuí-lo. 
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Os índios que não dançam os admiram. O chefe, sentado como espectador, fi
ca impassível. Como se sente? A única autoridade que lhe resta é seu saber, n1as lta
bira será o mais ouvido. 'Plantou , em sua frente , seu cetro constituído por uma haste 
de pau-ferro , encimado por um punhado de penas de arara. Os dançarinos continuam 
seus passos, mas estão calados. Uma moça sai da maloca mais próxima, aproxima
se do chefe , encosta os lábios em sua coxa, quase parecendo beijá-lo. h sinal de que 
ele ainda é respeitado! E logo ele canta, pergunta a ltabira o que foi que fez. ltabira 
responde , também cantando, explica as circunstâncias, inventa perigos e acaba di
zendo : 

- Yo-oiho ! (Eu os matei!) 

Alguns escarram, a fim de mostrarem desprezo pelos zoros. Os dançarinos 
cantam, em coro : 

- Ey é eo é . .. Oimé me caté ya hé . .. (Eles os mataram, eles triunfaram, são 
os maiores guerreiros. Nós os se,guiremos, estamos armados. Vejam as nossas armas!) 

O coro se cala. l! a vez do chefe cantar, responder perguntas . .. 

Duas horas antes do amanhecer, somos despertados de novo . Os índios reco
meçam a cantar, a dançar em círculo. Continuam a brandir as armas, mas, dessa vez, 
viram-se para a floresta, gritando bem alto que os zoros não têm interesse em atacá
los, que estão prontos para recebê-los. Cantam: 

- Sabemos que vocês estão aí, esperando o amanhecer, como todos os índios, 
para nos atacarem. Vejam as nossas armas e as nossas flechas aguçadas. Somos nume
rosos e somos mais fortes. Não temos medo de vocês. 

Depois,. todos os dias, de manhã, à noite e, às vezes, de madrugada e de novo 
à luz do dia, assistíamos ao mesmo rito. Os suruís não largam as armas e dançam até 
se aturdirem. ~ principalm.ente para elevar o moral , pois estão cada vez com mais 
medo , imaginando que os zoros possam aparecer. As mulheres vão correndo buscar 
água, já não se demoram no banho . 

Ao mesmo tempo, preparam a bebida de milho, os potes transbordam com o 
suco cremoso, e I.tabira não pára de beber. Ilustrou-se na guerra e quer afirmar seu 
prestígio , mostrando que é capaz de beber mais do que os outros. Para ele, a festa 
não pode terminar, e quer então se exibir, bater recordes. Um litro, cinco litros, dez 
litros do suco de milho, e sai cambaleando. Curva-se , aperta a barriga e vomita. Re
começa, uma vez, duas vezes. Está inteiramente bêbado, não agüenta mais ficar de 
pé . Suas duas mulheres, subjugadas pelo marido herói, seguram-no, sustentam-no, 
a fim de que b'eba mais, a fim de ajudá-lo a vomitar. Estão casadas para o melhor e o 
pior. Carméla, que achava ltabira muito bo.nito e imponente, mudou de opinião. A 
frente da maloca está inundada de sumo de milho podre. O cheiro de vômito é insu
portável. As duas esposas ·cumprem o dever, continuam a segurar o marido. Com os 
olhos convulsionados, ltabira berra coisas insensatas. Com '1 fúria se exteriorizando 
nos gritos, desafia todo o mundo: 

- (Juem se atreve a n1e enfrentar? 

129 



Os espectadores ficam hirtos. Formam um semicírculo diante da maloca, e 
ninguém dá um pio. Todos têm medo de Itabira, baixam os olhos. É a submissão de 
toda a tribo . 

- É um homem perigoso! - confessa-me um índio. 

ltabira massacrou uma fam11ia indefesa. É mais um matador, capaz de qual
quer covardia, que entra para a lenda. De agora em diante, os suruís o seguirão cega
mente ; ele tem nas mãos o destino da tribo. 

Por nosso lado , evitamos entrar na n1aloca e nos mostramos extremamente 
discretos. O q ue não nos impede de tentar incursões, mais ou menos felizes, nas 
outras casas. Estaria fora de cogitação coabitarmos com os suruís, como fizemos 
com os cintas-largas. ~tas pouco a pouco conseguimos descobrir outras diferenças de 
comportamento entre as duas tribos. 

No decorrer dos ritos de guerra, as mulheres dançam em companhia dos ho
mens. Parecem desempenhar um papel mais importante do que entre os cintas-largas. 
Os homens raramente se separam delas, a não ser durante as expedições de guerra. 
Os animais sagrados são o tapir e o tatu, que, na opinião dos suruís, não pertencem 
à selva, mas à sua sociedade. :b igualmen'te o caso do gavião-real. Os suruís acabam 
de capturar uma dessas aves. Fica dentro da maloca, enquanto ficam do lado de fora 
os macacos domésticos, considerados animais. As estrelas constituem para os suruís 
centros do maior interesse e lhes deram nomes de animais. Entre sua primeira e sua 
última fase , a Lua se chama Uken, Vemane e .Aforobiwa. 

Uma mulher se casou há três meses, e vive reclusa, desde então, em uma pe· 
quena maloca. Às vezes, afasta as folhas da porta e lança um olhar para o lado de 
fora. Quando passamos perto, ela nos chama. Entramos e ela logo se esconde em sua 
rede. Está com vergonha, pois sua pele , não exposta ao sol, se tornou quase branca. 
O coquetismo se reflete em seus olhos e é muito rnenos bonita que as outras. Quan· 
do tornar a sair, dentro de um ou dois meses, recobrirá o corpo de pontos negros, 
para parecer que está vestida. Enquanto espera, confecciona colares;já tem um monte 
deles, que está guardando para o momento da saída. Vive com o marido, e só recebe 
sua familia , que lhe traz comida e água para se lavar . Instalou uma espécie de plata
forma formada por pedaços de pau roliços e ali permanece a maior parte do tempo. 

A água do rio tern um gosto esquisito, 1nas não temos possibilidade de beber 
outra coisa. No fim de uma semana, Carméla se sente mal e tem febre alta. Fica dois 
dias delirando , sem sair da rede. Os enfermeiros práticos do posto carecem tanto de 
qualificação suficiente como de recursos para fazer um diagnóstico. t preciso partir -
com muito pesar, por termos de deixar seres tão interessantes como os suruís - para 
o hospital de Cacoal. É a primeira vez que Carméla adoece no coração de um terri
tório indígena . 

Encarrego Arnaldo de escrever a Aimoré, a fim de que nos mande a viatura da 
FUNAI. Ele vai a Riozinh.o de bicicleta, encantado de afinal encontrar uma oportu· 
nidade de conversar com o diretor do parque. Há três meses que ele não recebe o sa-
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lário ; sua mulher, a cozinheira, não recebe há quatro meses e os gêneros alimentícios 
estão esgotados. 

No dia seguinte, chega a viatura ... sem víveres! A cozinheira, não agüentando 
mais, resolve ir-se embora. Não pode ficar em tais condições, com seus três filhos e 
tremendo de medo, ao ouvir a cantoria dos índios. Ajunta seus pertences na rural : 
um colchão em molambos, panelas, um leitão que estava guardando como último 
recurso, e os filhos. Toda a sua fortuna! 

Aimoré não se encontra em Riozinho. Partiu de avião para Porto Velho, e Assis 
o substitui. Sempre correto e leal , toma as decisões, e age depois de acordo com os 
meios de que dispõe. Confessa-me que estava muito preocupado com o estado de 
saúde de Carméla e nos instala à p:irte , a fim de que ela repouse. 

Já tendo filmado as seqüências principais dos cintas-largas e dos suruís que 
desejávamos filmar, resolvemos regressar a Brasília. Antes, porém, como Carméla está 
melhor, eu desejaria visitar um garimpo. Embora Aimoré tivesse afirmado não conhe
cer nenhum, estou convencido de que existe algum nesta região . Por desencargo de 
consciência, pergunto também a sua senhora e a Dona Bela. A resposta é a mesma. 

O ônibus para Cuiabá só pára em Riozinho para apanhar passageiros. Para se 
comprar e reservar passagem, é preciso ir a Cacoal , a cidade pioneira mais importan
te , ao lado de Pimenta Bueno. Surgida apenas há quatro anos, já conta com vinte e 
cinco mil habitantes. Reservamos nossos lugares para o dia seguinte à noite e, enquan
to isso, hospedamo-nos em um hotel. À tarde, não resistimos à tentação de filmar 
algumas cenas sobre o espírito aventureiro da localidade. 

Instalados à sombra, sob o toldo de uma farmácia, filmamos os posseiros des
carregando uma carroça. Como sempre, os transeuntes se ajuntam em torno de nós. 
O farmacêutico , intrigado com a nossa presença, puxa conversa. Carméla lhe explica 
que estamos fazendo um filme sobre a colonização e fala sobre a nossa decepção 
por não termos encontrado garimpeiros. O farmacêutico mostra-se muito surpreen
dido. Segundo ele, estamos mal informados; um engenheiro que mora perto da 
prefeitura, trabalha ali para a . .. SOPEMI! Ao ouvir essa palavra, tenho a impressão 
de ter recebido um jato de água gelada. Aimoré nos afirmara que aquela empresa, 
especializada na procura de diamantes, só efetuava pesquisas no Rio Juruena. Toma
mos um táxi e corremos ao endereço indicado. Ninguém! Estou quase desistindo, 
mas Carméla insiste e se atreve a perguntar a um policial "se não conhecia algum 
garimpeiro''. Com a maior naturalidade, o policial informou que um outro engenheiro 
da SOPEMI morava mais adiante. O táxi nos levou para o endereço dado e parou, 
dentro em pouco, diante de uma bonita casa de tijolos. 

Batemos, e acreditamos ter uma alucinação! Quem nos abre a porta é Cetina, 
a mulher de Aimoré, em pessoa! Entramos. A si.tuação é realmente embaraçosa. A 
mulher do engenheiro deve ser muito amiga de Celina, cuja filhinha tem nos braços. 
Convida-nos a voltar à noite, pois o marido está no escritório dos garimpeiros ... em 
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Riozinho. Celina é quem está mais sem jeito. No entanto, não perde o sangue-frio e 
tenta nos explicar que não compreendera muito be.m o que queríamos. Acreditando 
que o que queríamos ver era um garimpo, achara inútil nos indicar o escritório de 
pesquisadores de diamantes, situado na mesma localidade que a FUNAI. 

Todo o mundo nos mentiu, depois de nossa chegada a Riozinho: Aimoré, Ce
lina, Dona Bela. A exploração, no entanto, não é um segredo, a população conhece 
os mineradores e mesmo os locais das concessões. Por que motivo, então , tentaram 
nos tapear? Certamente , não é por medo que eu furte diamantes. Na minha opinião 
é, antes, a desconfiança que m.eu trabalho inspira. Tomam-me, freqüentemente , por 
um jornalista, um intruso , que gosta de meter o nariz onde não é chamado. Quem 
sabe se eu não iria descobrir que brasileiros exploram diamantes onde não se pode 
explorar, em território interditado? Tudo isso, é claro, não passa de hipótese: em 
face de uma tal coalisão, é impossível ter-se uma prova! 

À noite, o engenheiro brasileiro nos ouve com atenção, e reflete muito a cada 
palavra que diz. b claro que desconfia de nós, mas não quer nos fazer uma desfeita. 
Como nada temos a perder, perguntamos, com toda a franqueza, se ele conhecia 
gente que estivesse garimpando em território indígena. De modo algum! - responde 
o engenheiro. Poderia se indignar, n1as conserva a calma. Certamente, Celina não dei
xou de explicar-lhe sua posição delicada, e ele sabe tudo a nosso respeito . Querendo 
nos ajudar, todavia, promete que poderemos filmar, no dia seguinte, um garimpo si
tuado perto de Cacoal (fora da reserva). 

Realmente, no dia seguinte, à hora do café da manhã, o engenheiro vai nos 
procurar no hotel. Tudo se passa muito depressa. Ele fala pouco, pergunta se esta
mos prontos. Vira-se e chama um homem que se encontra perto , do outro lado da 
estrada do faroeste. Esse últüno atravessa a estrada devagar e chega perto de nós. b 
um garimpeiro. Tem a fisionon1ia impassível e nos olhos um brilho que conhecemos 
muito bem: o fogo da aventura, que leva a assumir todos os riscos, por necessidade , 
raramente por gosto . Despedimo-nos do engenheiro e o seguimos. Não vale a pena 
pegar um carro, é pertinho, na entrada da localidade! 

No caminho, o homen1 desata a língua. Não está trabalhando , no momento. 
Mergulhou durante muito tempo sem material adequado , sem máscara. Agora, está 
mais bem equipado, mas a vista cansou. Garimpava antes no Rio Aripuanã. Vivia 
completamente isolado, em diferentes pontos do rio, à n1ontante da reserva indíge
na, durante períodos de três a seis meses. As condições eram duríssimas. Às vezes, não 
havia víveres, e os companheiros morriam ao seu lado, por falta de medicamentos. 
Não quis se casar, pois morava sempre longe. Agora, prefere ficar perto da frente 
pioneira, para Viver melhor, muito embora os rios dessa região sejam menos ricos em 
diamantes. 

Chegamos à margem do Fjo Giparaná, afluente do 1'1adeira, que deságua no 
Amazonas a nlil e quinhentos quilômetros de distância. Uma ninharia! O rio , no 
entanto , já tem mais de cem nletros de largura e a floresta não permite que o vejamos 
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inteiramente. Feliz1nente , há uma plataforma, de pelo menos dois por dois metros, 
encostada na n1argem lamacenta. O homem sobe nela, debruça-se, olha para jusante 
e para montante. O garimpo desloca-se constantemente . Hoje, encontra-se mais alto. 
O homem volta à margem do rio , nos pede para esperar e embrenha-se na mata. Ou
vimo-lo gritar . . Dentro em pouco, voltou, justamente quando também chegava uma 
canoa. Acomodan10-nos nela. 

O motor de popa é esquisito . O eixo da hélice é muito longo e aflora a água a 
1nais de dois metros atrás de nós, sem dúvida para evitar ferir os mergulhadores ou 
se emaranhar no cordame . Chegamos ao garimpo em dois minutos'. A instalação 
compreende dois grandes barcos, ligados por uma plataforma que suporta as máqui
nas. Há três homens trabalhando , e o nosso acompanhante nos apresenta ao gerente, 
chamado Raul Espanhol. Este nos explica o trabalho. 

Como a correnteza é muito forte , o pontão é preso às margens por duas sólidas 
correntes. O deslocamento se faz por meio de um guincho que enrola as correntes. 
A bordo , há dois motores. O maior aciona a esteira transportadora, o outro a bom
ba que extrai as pedras, isto é , uma espécie de draga. 

Raul prepara-se para mergulhar. Enfia uma roupa de homem-rã pois a água é 
muito fria , e coloca a máscara. Não leva garrafas de oxigênio. Ao entrar na água, se
gura um tubo de ar ligado à bomba e desaparece . Durante vinte , trinta minutos, às 
vezes mais, passeia no fundo do rio ? cabo flex ível do aspirador , procurando na água 
agitada os lugares mais pedregosos. 

No alto , as pedras aspiradas enchem a esteira transportadora. Tudo depende, 
agora, da experiência adquirida. Cada garimpeiro mergulha e separa ele próprio o que 
recolheu. A atração exercida pelos diamantes é muito forte. Raul mal se enxuga. 
Tren1endo, por causa do tempo passado na água fria , examina nervosamente as pe
dras, enche u1na peneira, afasta o resto. Ajeita-se acima de um caixão cheio de água 
e , sen1pre tre111e ndo, começa a mexer com a peneira. Pouco a pouco, as pedras lava
das con1eçam a brilhar. Em seguida, é usada uma peneira de crivo mais fino, depois 
uma outra ainda mais cerrada. As pedras giram. As que sobram são cuidadosamente 
colocadas sobre uma tábua. Raul procura. Com um olhar ansioso, afasta cuidadosa
mente as pedras, que têm quase todas a mesma aparência, pequenas, negras ou mar
rons, con1 cerca de um centímetro de diâmetro. A presença das últimas é um bo.m 
sinal. Quase sempre indicam a presença de diamantes. O garimpo continuará, por
tanto , naquele local , durante várias semanas. 

A operação se repete sem cessar, os homens mergulham sucessivamente . Ne
nhun1a pedra preciosa é descoberta durante a nossa presença no pontão. Raul , porém, 
se digna de ir buscar un1a caixa de ferro e dela retirar pedrinhas marrons, que, à luz 
do sol, apresentan1 reflexos vermelhos. São tipos de rubis encontrados com bastante 
facilidade . Sua venda não assegura o enriquecin1ento , mas dá para cobrir as despesas 
quotidianas. Raul reflete um instante , depois abre uma caixinha menor. Dessa vez, 
nos n1ostra diamantes , orgulhosamente. São uns dez, mas não têm grande valor , pois 
contêm algu1nas impurezas. 
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O Brasil é um importante produtor de diamantes, cuja exploração começou 
em 1750. Entre as pedras encontradas, algumas estão entre as maiores do mundo, e 
se tomaram célebres, como a Presidente Vargas e a Goiás. 

Raul nos explica que, na região, existem diamantes e quatro variedades de ru
bis. Na. véspera, um de seus homens recolhera um diamante perfeitamente puro e 
tratara logo de ir vendê-lo em Rondônia. Os garimpeiros não recebem salário mensal 
e eles próprios vendem as pedras, obrigatoriamente à mesma pessoa. Q comprador 
chama-se Manuel Gonçalves. 1-1ora em Rondônia e é o dono do material do garimpo. 
Recebe 65% do preço das pedras e Raul 5%, como gerente e responsável pelas insta
lações. Restam apenas 30% para o garimpeiro que encontra o diamante, mas todos 
conhecem mais ou menos a cotação oficial e sabem antecipadamente o que irão 
ganhar. 
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EPÍLOGO 

Terminou a nossa estada na região do Aripuanã. Nossos problemas de saúde são 
pou~a coisa, en1 cpmparação com o que poderia nos ter acontecido. Nossas forças 
nos abandonaram. Se isso tivesse acontecido alguns dias antes, na aldeia dos cintas
largas, o fato significaria a nossa morte. O risco, porém, faz parte da nossa profissão. 
Para nós, nada se iguala à embriaguez da aventura e da descoberta, e aceitamos deli
beradamente todas as conseqüências. Nem sempre somos recompensados, mas, desta 
vez, trouxemos informações novas e precisas sobre os suruís e principalmente sobre 
os cintas-largas. Trouxemos também um filme , "Brasil gigante", com cenas sensacio
nais sobre a colonização e os homens do cinto de casca de árvore . 

Talvez tenham procurado nos esconder alguma coisa. Os garimpeiros talvez 
ainda consigam cumplicidade para se infiltrarem na zona interditada do Parque In
dígena do Aripuanã. Estamos, no entanto , bem longe do tempo em que se dizia : 
"Não há melhor pregação do que a espada e a barra de ferro" . Nenhum indício nos 
permite fazer supor que os índios daquela região continuem a sofrer maus tratos. 
Pode-se discutir, duvidar da eficiência, da responsabilidade desse ou daquele, no 
que diz respeito à sobrevivência de um povo que amamos, mas como esquecer os 
que tombaram proclamando: "Morrer, se for preciso ; matar, nunca!"? Quantos ho
mens seriam capazes de sustentar tal entusiasmo, de se igualar a Assis, que, no instante 
em que o leitor ler estas linhas, continuará , sorridente, no fundo da floresta , arris
cando a vida? 

É a Assis e seus companheiros que dedicamos este livro e igualmente aos cintas
largas e aos suruís, que, apesar de seus sofrimentos, têm sabido continuar livres, a 
todos esses homens através dos quais ficamos conhecendo e vivemos apaixonada
mente o choque de duas civiliz.ações. 

Os índios da Amazônia pertencem a um outro mundo. Seu modo de vida de
ve ser respeitado. Que diríamos se extraterrestres chegassem de súbito, querendo 
nos impor suas leis e suas técnicas? 
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VOCABULÁRIO 

CINTA-LARGA 

Adowat : planta para o tratamento de febres. 
Akouba: cacau . 
Amichilulup : fruta parecida com a uva. 
Bocep : louças de barro. 
Ga : o Sol. 
Goyano : o Trovão. 
Guitcha: pente. 
Jap : flecha. 
lbukira : espécie de melão. 
Jnapey: arco. 
Jnin : algodão silvestre. 
Invira : mel. 
Lapiway : chefe. 
Mapa 'um : raiz para ter filhos. 
Mandaga : castanha-do-pará torrada. 
Mekira : milho. 
Metoca : erva anticoncepcional. 
Nakapuet: timbó. 
Ouomanka-weta : casamento. 
Ouena kinopua : canto nupcial. -Palesjancà: função do curandeiro. 
Suibara : festa do Trovão. 
Tati: colar. 
Teary : árvore da qual os índios tiram a casca de que fazem seus cintos. 
Tiboy : pé de mandioca. 
Tiripó : fibra para fazer pulseiras. 
Tiripou : cinto nupcial de fibra de buriti. 
Tucum : planta cujas folhas os índios utilizam. 
Tucuma : um coquinho que serve para fazer contas e que contém vermes. 
Wabaip : cinto de casca de teary. 
Wandarapo: raspadeira. 
Watinga: espécie de tubérculo . 
Wou : Lua. 
Yga : firmamento . 
Yua : espécie de cerveja de cará. 
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designado; encontrar pessoal responsável e 
conhecedor de índios dessas tribos a serem 
estudadas, que foram civilizados, para o con
tato entre o pesquisador e a tribo, servindo 
ao mesmo tempo de guia e carregador do 
material a ser usado para o trabalho. Esses 
são alguns dos muitos problemas que existem 
antes da expedição, não sendo referidos 
os que aparecem no decorrer desta e que não 
são poucos, levando-se em conta o local es
colhido para tanto. 

O que leva muitos cientistas a conhecer 
pessoalmente o seu campo de trabalho é um 
fato científico: é natural que um cientista 
conheça, manuseie o material com o qual li
da. Porém, no caso de pesquisadores indepen
dentes de órgãos que os enviem a trabalho a 
áreas tidas como selvagens, contando apenas 
com seus conhecimentos e recursos, trata-se 
de uma atitude responsável por uma identifi
cação da realidade descomprornissada de 
quantos aparatos haja para o estudo antropo
lógico. 

O que fizeram estes dois estudiosos foi 
desbravar literalmente o caminho que separa 
os índios da "civilização" e conviver direta
mente com indígenas desconhecidos, talvez 
até antropófagos, conhecendo-lhes todas as 
características de vida. Chegou a tal ponto a 
convivência entre eles que durante o tempo 
que permaneceram junto aos habitantes das 
tribos que visitaram, Richard e Carméla vive
ram como se também fossem índios, não es
capando algumas vezes do fato de não o serem 
e de terem de sair desta dificuldade como 
duas pessoas sensatas e, acima de tudo, aman
tes de tudo que respeite aos silvícolas. 

A dedicação deste casal para com as 
tribos e o respeito pela vida dos índios eno
brece consideravelmente a expedição por eles 
feita e ainda acrescenta de forma brilhante a 
quem tenha respeito pelas tradições e pelas 
origens indígenas um conhecimento minucio
so desta pequena mas rica porcentagem da 
população brasileira, naturalmente dona des
te País. 

NEIDE MAGALHÃES FONSECA 
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