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Conheci as lrn1ãzinhas de Jesus 
em 1978. Tinha 20 anos, 
pesquisava entre os Javaé, no 
Araguaia, e estava com 
vontade de conhecer os 
"vizinhos" Tapirapé, descritos 
por Charles Wagley. Aluguei 
um avião estropiado que 1ne 
deixou na aldeia tapirapé, 
saindo de Canoanã. O "time" 
das lrmãzinhas então presente 
na aldeia era formado por 
Genoveva, Elizabeth e Mayie. 

Radical nos meus 20 anos, 
confesso que era contra toda e 
qualquer missão religiosa 
entre índios. O tempo foi 
passando e eu, como 
antropólogo, dentro das 
minhas limitações, fui 
conhecendo os Tapirapé em 
diversos trabalhos que realizei 
entre eles. Conhecendo um 
pouco a história e os 
movimentos territoriais do 
gr11po, conheço a extensão do 
trabalho das Irmãzinhas. 

Por estar familiarizado com as 
terríveis condições em que o 
grupo se encontrava quando 
passaram a vivei· entre eles, é 
que avaliei a missão das 
lrmãzinhas. Elas, verdade seja 
d. - " 1 " . , 1ta, nao sa varam nanguem, 
não converteram moribundos, 
nem obrigaram ninguém a 
tomar remédio. Aliás, do 
ponto de vista tradicional, sua 
missão foi um fracasso, pois 
não existe nenhum Tapirapé 
convertido e muito menos 
uma Igreja tapirapé. 

Tudo isso para dizer que foram 
os próprios Tapirapé que se 
salvaram. As lrmãzinhas deram 
o apoio, estavam lá, sempre. 
Elas ajudaram decisivamente a 
construir o milagre que foi a 
recuperação populacional dos 
Tapirapé. Sim, porque os 
milagres não acontecem assim 
sem mais nem menos. É 
preciso muita fé e muita gente 
trabalhando junto para que 
aconteçam. 

Mas o "trabalho missionário" 
das lrmãzinhas, sob o ponto de 
vista de um técnico em 
antropologia aplicada, é e foi 
da maior eficácia, 
constituindo-se em paradigma 
para antropólogos, 
missionários e funcionários 
governamentais. O trabalho 
não é fácil. Exige a vida. Mas 
oferece recompensas únicas. 
M11ita gente ficava com pena 
das lrmãzinhas, perdidas no 
mato, vivendo condições 
duríssimas. Como disse Darcy 
Ribeiro: tenho pena dos que 
passam a vida inteira 
estiolando-se atrás de uma . " . mesa ou com a consc1enc1a 
pesada. E aqui volto a Charles 
Wagley e revejo meu 
radicalismo bobo. Como ele, 
também sou um antropólogo 
que deseja longa vida à 
Fraternidade das Irmãzinhas 
de Jesus. 

André Torai 

Antropólogo e historiador 
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Nota ao leitor 
Este livro foi elaborado a partir dos Cadernos de didrio, 

escritos em francês entre os anos 1952 e 1954 pelas primeiras 

Irmãzinhas que viveram na aldeia tapirapé. A autoria desses diá

rios não pode ser atribuída a uma única pessoa, uma vez que 

Genoveva, Denise, Clara e, posteriormente, Genoveva Inês, al

ternavam-se para escrevê-los. 

A elaboração do livro não foi diferente, pois várias outras 

lrmãzinhas colaboraram na compilação, tradução e revisão dos 

textos originais. Estes, sendo muito extensos e tendo sido escri

tos com a finalidade única de manter a Fraternidade a par do 

que se vivia na aldeia, naturalmente precisaram ser adaptados 

para a publicação e não foram reproduzidos na íntegra. 

Dessa forma, houve a preocupação de guardar fidelidade 

à história e aos fatos ocorridos no dia-a-dia da aldeia, procuran

do deixar transparecer no texto final os sentimentos e reflexões 

surgidos no contato com a cultura tapirapé. 

As fotos que enriquecem este livro são todas do arquivo 

das lrmãzinhas de Jesus do Brasil. As ilustrações são dos próprios 

Tapirapé e fizeram parte do livro História dos povos indígenas: 
500 anos de luta no Brasil (Petrópolis, Vozes, 1982), elaborado 

pelos alunos da Escola Tapirapé. A eles e à Editora Vozes agrade

cemos a reprodução. 

Quanto às palavras tapirapés, a maioria é fortemente 

nasalizada e como tal devem ser pronunciadas, mesmo se na es

crita convencional omitem-se os sinais nasais. Exemplo: takara, 
pronuncia-se tãkãra. 

Para melhor compreensão do texto, além das notas de 

rodapé, colocamos no final do livro uma referência biográfica às 

pessoas que marcaram essa Fraternidade, mais um glossário, com 

termos regionais ou palavras ligadas à vida religiosa, nem sempre 

conhecidas do grande público. 

A grafia dos nomes dos grupos indígenas segue as normas 

da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), iniciando sem

pre com maiúscula e sem flexão. Assim, se escreverá os Kayapó, 
os Tapirapé. Quando esse nome se torna adjetivo, segue os pa

drões da língua portuguesa, como, por exemplo: os cantos kayapós. 



Eu sou testemunha 
Este Diário das lrmãzinhas de Jesus, O renascer do 

povo Tapirapé, é uma página matriz da nova evangelização 
no meio dos povos indígenas. Uma pequena jóia de antropolo
gia vivida e de missão inculturada. No respeito, na gratuidade, 
na acolhida. Na procura, na surpresa, na fé. 

Diante de um mundo colonialista e de uma tradição 
pastoral mais ou menos compulsória, elas, 'às lrmãzinhas 
azuis': como dizia Darcy Ribeiro, aprenderam e ensinaram a 
ver e acolher o outro, como outro e como igu.al 

O dia-a-dia, o detalhe, a delicada atitude e toda 
uma vida dada evangelicamente a esse povo, que elas, em 
grande parte elas - as lrmãzinhas de jesus -, ajudaram a 
salvar da extinção. 

Para minha conscientização e para minha pastoral 
tive a sorte de viver o primeiro contato com os povos indígenas 
à sombra luminosa das lrmãzinhas de Jesus no povo Tapirapé. 

A veterana Genoveva, nossa Veva, tão singelamente 
heróica, continua ai e ai estava bem antes da minha chegada. 
AI estava a saudosa Mayie Batista, falecida há pouco. 

E neste ano de 2002, precisamente, as lrmãzinhas de 
jesus e nós todos/todas, com elas, celebramos seus cinqüenta 
anos de presença junto ao povo Tapirapé. Seus cinqüenta anos 
de presença em Nossa América. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAP~ 

Logo no início desta nova ''missão·: que s«ia depois a Prelazia de São Félix do Araguaia, 
eu senti como um detalhe amoroso da Providência a presença aqui de uma Fraternidade das 
lrmãzinhas. O irmão Carlos de Foucauld já vinha marcando minha vida. O que eu não 
conhecia ainda era essa contribuição pioneira das lrmázinhas à nova pastoral indigenista, 
que apenas despontava. 

Este Diário, tão simples como veraz, dá fé de uma verdadeira alvorada de missão nova, 
feita de amizade, de partilha, de testemunho. Ser e estar ali mesmo é mais do que fazer. 

Em boa parte, pela. aventura evangélica cujos primórdios este Diário recolhe, nada seria 
igual na pastoral indigenista. Há sementes escondidas que revolucionam toda uma colheita ... 

Pedro Casaldáliga 
Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia (MT) 
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É uma alegria e uma honra aceder ao convite para 

escrever umas palavras de apresentação ao livro O renascer 
do povo Tapirapé: diário das lrmãzinhas de jesus de Charles 
de Foucauld, pois dos Tapirapé e das lrmãzinhas muito 

aprendi em minha vida. Esse encontro fecundo entre o 

povo indígena e as religiosas de Foucauld constitui uma 
profunda e singular aventura espiritual, humana e eclesial. 

Depois de muitos dias de ônibus entre Lins, Goiânia, 

Barra do Garças e São Félix do Araguaia; de horas de barco 
pelo Araguaia entre São Félix e Santa Terezinha; de jeep por 

estradas barrentas e de um bom pedaço a pé, por uma trilha 

na mata, pude chegar, pela primeira vez, à aldeia dos Tapirapé 
e ali encontrar-me com eles e com as lrmãzinhas de Jesus. 

Guardei memória indelével desse encontro e de uma 

segunda visita, anos depois. Dediquei-me então a buscar 

editor para a gramática e dicionário da língua tapirapé, 1 que 
Luiz e Eunice de Paula, professores bilíngües na aldeia, ha
viam concluído, após anos de trabalho, auxiliados pelas 

lrmãzinhas e pelo lingüista português Antônio Almeida. 

Em longas conversas com as lrmãzinhas, dei-me 

conta de que mantinham um diário desde sua chegada à 
aldeia. Depois de ler algumas páginas dos cadernos escri
tos em francês, língua materna das primeiras lrmãzinhas, 

1 A gramática organizada por Antônio Almeida, lrmãzinhas de Jesus e Luís 
Gouvêa de Paula, com apresentação de Pedro Casaldáliga, foi publicada em 
1983, na Biblioteca Reprográfica Xerox, vol. XVIII, sob o título A língua 
tapirapl, por intermédio dos bons ofícios junto à direção da Xerox de Regina 
e Geraldo Jordão, filho do editor José Olympio. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAP~ 

por vezes ilustrados com um ou outro desenho, e cuidadosamente guardados, sonhei 
com sua publicação. Um tesouro humano, antropológico e espiritual tão rico não podia 
e nem devia ficar escondido. 

Só agora, porém, tantos anos depois, pelo trabalho de seleção e tradução das pró
prias lrmãzinhas da aldeia tapirapé e da Fraternidade do Rio de Janeiro e pelo empenho 
de Benedito Prezia, estas páginas vão a lume. 

Os Tapirapé, que as lrmãzinhas encontraram pela primeira vez em 1952, são um 
povo do grupo tupi, relativamente isolado em meio a povos do tronco lingüístico macro-jê. 

Vivem às margens do rio Tapirapé, próximos à sua desembocadura no Araguaia. 
Estão em relação com outros povos indígenas, relação por vezes dramática e de confronto 
mortal, como com os KClyapó, em cujas mãos sofreram massacres que os levaram ao 
quase desaparecimento; com os Javaé e Karajá da Ilha do Bananal e das margens norte e 
sul do Araguaia, exímios canoeiros e pescadores, com os quais aprenderam a arte da 
navegação, da construção das ubás e da pesca. Entre eles foram buscar mulheres que 
faltavam no seu grupo, para se casarem com os seus jovens, assegurando assim o futuro, 
ameaçado, de sua comunidade. 

Acham-se também em relação com as populações sertanejas que vivem às mar
gens do Araguaia ou enfurnadas em sítios e fazendas, e que foram avançando por sobre 
o antigo território dos Tapirapé, obrigando-os a recuar sempre mais, para evitarem o 
contato e manterem sua autonomia, forçando-os, finalmente, a resistirem e reconquis
tarem suas terras, para poderem sobreviver. 

Estiveram em relação com o antigo Serviço de Proteção ao fndio, o SPI, fundado 
pelo Marechal Rondon e outros idealistas, substituído em 1967, na esteira de escândalos 
insanáveis, pela Fundação Nacional do Índio (Funai). Relação ambígua, tantas vezes 

conflituosa e tão distante da prometida proteção aos povos indígenas, às suas terras, aos 
seus interesses, às suas culturas, saúde e sobrevivência. 

Foram visitados por antropólogos de passagem ou que com eles conviveram por 
algum tempo e a eles se afeiçoaram, como Herbert Baldus2 e Charles Wagley. 3 

Nas praias próximas à aldeia atracam os barcos de comerciantes que sobem e 
descem o Araguaia, oferecendo as mercadorias dos tori: 4 panelas, machados, facas, ca-

2 Herbert Baldus, Tapirapl: tribo tupi tÚJ Brasil Central. São Paulo, Editora Nacional, 1970. (Col. Brasiliana. Série For
mato Grande, v. 17). 

3 Charles Wagley, Welcome ofuars: the Tapirapl lndians o/Central Brazil. New York, Oxford University Press, 1977. Há 
uma tradução brasileira: úigrimas fÚ boas-vindas. Belo Horizonte, Editora ltatiaia; São Paulo, Edusp, 1988 (Col. 
Reconquista do Brasil, 2ª Série, v. 137). 

~ Palavra karajá pela qual os Tapirapé identificam os não-índios. 
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nivetes, anzóis, panos, contas de vidro, espelhos, sal, açúcar, medicamentos, armas de 

caça e munição. São essas mercadorias que, desde o século 16, constituem o fascínio e 

a perdição dos povos indígenas, envolvidos num comércio desigual, quase sempre in

justo, tornando-se uma necessidade inelutável porque incapazes tecnicamente de pro

duzi-las. Em troca, oferecem o seu fino artesanato, cestaria, arte plumária, cerâmica e 

peixe salgado. 

Encontravam-se, enfim, em relação com os missionários dominicanos presentes 

no Araguaia a serviço da diocese de Goiás, desde fins do século 19, e responsáveis diretos 

por toda a região, a partir de 1911, com a fundação da Prelazia da Santíssima Conceição 

do Araguaia, da qual se desmembrou a Prelazia de São Félix, em 1969. Presença sempre 

fugaz e intermitente, para uma breve catequese, algumas celebrações, o batismo das crian

ças, socorro aos enfermos, seguida de longas ausências até a desobriga seguinte. 

Estes são os Tapirapé, reduzidos a um pequeno grupo com cerca de cinqüenta 

pessoas, ameaçados de extinção pelas incursões dos Kayapó, pela desnutrição, pelas en

fermidades e pela falta de mulheres, e que as Irmãzinhas de Jesus, seguidoras de Charles 

de Foucauld, encontram à sua chegada na aldeia, em outubro de 1952. 

O que há de singular nessa ida das Irmãzinhas aos Tapirapé? 

Antes delas, centenas de missionários e, mais tarde, missionárias, empreende

ram o caminho de evangelização dos povos indígenas, quase sempre numa vida de 

entrega e dedicação exemplares. 

Vale lembrar, durante o século 20, a presença das Filhas de Maria Auxiliadora 

entre os Bororo, em Merure (MT), entre os Xavante, em Sangradouro (MT), e entre os 

Tukano, em São Gabriel da Cachoeira (AM), no rio Negro. 

Singular é, porém, sua atitude de aprendizado e convivência, e o seu projeto, expres

so no mandato recebido de sua fundadora, irmãzinha Madalena de Jesus: "Explico às 

Irmãzinhas o meu pensamento, que é muito simples: elas se farão Tapirapé para, daqui, irem 

aos outros e amá-los ... Mas serão sempre Tapirapé que amarão os Kayapó, seus inimigos ... ". 

Singular também a escolha dos meios pobres. Elas não tiram os Tapirapé de sua 

aldeia para colocá-los em colégios e educá-los noutra cultura, diferente da sua. São elas que 

passam a morar numa casa igual às outras, inserida no traçado oval da aldeia, e se colocam 

como discípulas das crianças e dos jovens no aprendizado do idioma e de como viver e 

sobreviver na mata, nos campos e rios. Não constroem uma igreja no centro da aldeia, no 

lugar da casa cerimonial. Têm apenas um pequeno canto de sua casa onde se recolhem 

silenciosamente para sua oração e contemplação diárias. Contentam-se, como os Tapirapé, 

com a passagem do missionário de longe em longe, quando podem participar de uma 

celebração eucarística e comungar. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

O Didrio da Fraternidade das /rmãzinhas de jesus, do qual trechos foram seleciona
dos e traduzidos do francês por elas mesmas e revistos por Maria Helena Rezende e 
Benedito Prezia, é por sua vez um documento único em nossa história. 

Não que faltassem relatos desde o século 19 acerca das populações indígenas, fru
to da observação de missionários, colonos e viajantes, como as Cartas dos primeiros jesuí
tas,5 ou as memórias de Hans Staden,6 marujo alemão caído em mãos dos Tupinambá do 
litoral vicentino, ou ainda a crônica de Jean de Léry, pastor enviado por Calvino aos 
huguenotes franceses de Villegagnon, estabelecidos na baía da Guanabara e em contato 
com os Tamoio.7 

O singular do Didrio das /rmãzinhas é que elas estão longe de qualquer projeto 
colonizador ou civilizatório como se dizia, típico dos primeiros europeus e repetido nos 
séculos 19 e 20. Não carregam atrás de si um Estado com o seu desígnio político, nem 
mesmo uma forma de ser Igreja, preocupada em implantar suas instituições religiosas e 
escolares. Tudo isso é substituído por uma pacífica, silenciosa e amorosa convivência. 

Única ainda é a longa duração do seu convívio. São cinqüenta anos de quotidiana 
partilha fiel e ininterrupta de todos os aspectos de sua vida, desde a tarde do dia 5 de 
outubro de 1952, quando foram acolhidas na aldeia tapirapé por Taywi (Cantídio), que 
lhes emprestou sua casa até que a delas fosse levantada. 

Com os Tapirapé foram elas plantar a sua roça e aprender a pescar. Com as mulhe
res saíram ao rio buscar água para os afazeres da casa, para lavar roupa ou tomar o seu 
banho: "Nós nos encarregamos do transporte da água, que é sempre o trabalho das mu
lheres Tapirapé" (3/12/1952). 

Sem terem um homem ao seu lado, como todas as outras mulheres Tapirapé, são 
por vezes surpreendidas por um gesto fora dos padrões culturais da aldeia, com o intuito 
de ajudá-las: 

C lara vai ao lago buscar água e volta com uma lata de 20 litros na cabeça e outra de 1 O na 
mão! EncontraArapaxygi que lhe diz: "Deixe uma que eu levo para você". É a primeira vez 
que isso acontece. Carregar água é trabalho das mulheres, mas ele ficou com pena quando 

a viu levando um peso excessivo (27/7/1953). 

s Serafim Leite, Cartas t:ÚJs primeiros jesuítas tÚJ Brasil. São Paulo, Comissão do 4° Centenário de São Paulo, 1954, 3 v. 
6 Hans Staden, Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte, Editora ltatiaia; São Paulo, Edusp, 1976 (Col. Reconquista do 

Brasil, l • Série, v. l 7). 
7 Jean de Léry, Viagem à urra tÚJ Brasil. Belo Horizonte, Editora ltatiaia; São Paulo, Edusp, l 976 (Col. Reconquista do 

Brasil, 2• Série, v. l O) . 
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Podemos lembrar que, por séculos, o olhar sobre o universo indígena foi quase que 
exclusivamente masculino. Nos últimos quarenta anos, tivemos a riqueza de um olhar 
diferente de antropólogas que construíram uma visão complementar, e por vezes 
contrastante, do universo indígena, seja a de Aracy Lopes da Silva,8 que precocemente 
nos deixou, ou a de Cláudia Menezes,9 ambas debruçadas sobre o mundo Xavante, seja a 
de Lux Vidal sobre populações indígenas do sul do Pará, 10 ou a de Manuela Carneiro da 
Cunha sobre a morte entre os Krahô, 11 seja, ainda, de a Berta Ribeiro sobre o artesanato 
indígena, 12 e dezenas de outras que continuam enriquecendo a compreensão dos povos 
indígenas do Brasil. 

As lrmãzinhas não pretendem oferecer, com seu Diário, dados para uma investiga
ção etnográfica, embora nos leguem, de maneira despretensiosa e testemunhal, uma 
incomparável anotação antropológica da vida do povo Tapirapé. Acrescentam ao seu 
testemunho o inestimável contributo de um registro quase quotidiano que prossegue 
ininterrupto por cinco décadas, o que nos faz anelar que a publicação destes primeiros 
excertos do Diário da Fraternidade dos anos 1952-1954 possa prosseguir, em edição inte
gral, para os anos posteriores. 

Ao longo do tempo, uma vantagem adicional veio somar-se às anteriores: o maior 
conhecimento da língua, da cultura e dos costumes tapirapés, além de um entrelaçamen

to de vidas e destino tecido no convívio quotidiano que converteu as lrmãzinhas em 
integrantes da família tapirapé. São elas a constatar que os problemas dos Tapirapé se 
tornam suas próprias preocupações: 

Esta semana termina sem nenhuma notícia. Faz dois meses que estamos cortadas do resto 
do mundo ... Isso é duro em certos dias. Além disso, há todos os problemas dos Tapirapé, 

que agora já são nossos e que carregamos com cerra preocupação (19/9/1953). 

Logo mais percebem que são por eles assumidas:'' ... sentimos que já fazemos parte 
desta grande família que é a aldeia,, (26/10/1953). 

8 Aracy Lopes da Silva, Nome! e amigos: da prdtica Xavanu a uma refoxão sobre os Jê. São Paulo, FFLCH-USP, 1986 (Col. 
Antropológica, v. 6). 

9 Cláudia Menezes, fndio1 e míssiondrios no Mato Grosso: 01 índios Xavante da reserva de São Marcos. São Paulo, USP, 1985 
(Tese de doutorado). 

10 Lux Vidal, Morte e vida tk uma sociedatk indígena brmikira: os Kayapó Xikrin de rio Cauu. São Paulo, HucitedEdusp, 
1977; Idem (org.), Grafi1mo indígena: estudos tk antropo/Qgia estética. São Paulo, Studio Nobel/Edusp/Fapesp, 1992. 

11 Manuela Carneiro da Cunha, Os mortos e os outros. São Paulo, Hucitec, 1978. A autora coordenou também a preciosa 
História dos índios de Brmil. São Paulo, Companhia das Letras/SMCSP, 1992. 

12 Berta Ribeiro, Diciondrio de artesanato indígena brmikiro. Belo Horizonte, ltatiaia; São Paulo, Edusp, 1988. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAP~ 

Como mulheres, têm acesso privilegiado ao mundo feminino da aldeia e, mesmo 
sem querer, provocam alterações em hábitos milenares: 

Clara nos diz que não teve problemas de "solidão" nesses dias. As crianças cuidaram dela, 

trazendo-lhe peixes e frutas. Xario também estava só, porque a mulher dele foi conosco. 

Pela primeira vez uma mulher Tapirapé saiu da aldeia sem o marido ... Parece que esse faro 

inédito só foi possível porque ele confiou na nossa companhia (6/10/1953). 

As Irmãzinhas estão também presentes aos eventos próprios do mundo feminino, 
praticamente vedados aos homens: ritos de puberdade, trabalhos femininos, parto, 
amamentação, cuidado das crianças. 

Pelo meio dia, Atoa vem nos dizer que sua mulher está para dar à luz. Agora, eles estão 

morando numa casinha perto da roça. Xario chega mais carde e nos previne que ela precisa 
tomar uma injeção. À tarde, vamos até lá ... Encontramos a família roda. A casinha está 

cheia, rodos sentados nas redes, conversando e se balançando. Muitos cachorros e porcos 

deitados no chão, galinhas em volta, ciscando ... E lá em cima, nos vãos das paredes, os 

papagaios fazem uma zoada tremenda! 

Como Clara acha que o nascimento será só amanhã cedo, ficamos uma hora e meia e 

voltamos bem ligeiro para chegar à aldeia antes da noite. De qualquer jeito, a parteira já 
escava lá. 

A menininha nasce às 7:30 horas. A mãe sofreu muito e está bastante cansada. A respiração 
da criança é difícil e intermitente. Cada um tenta fazer alguma coisa. A avó pega uma 

panela de ferro com uma mão, uma colher com a outra e bate com força, pertinho do 
ouvido da menina. Alguém limpa a boca do nenê com um dedo meio sujo ... Clara faz 
massagens nela com álcool e suplica a Nossa Senhora que ajude ... 

Todos esses esforços juntos acabam dando bom resultado! lpatiraxowa grita, os lábios fi

cam vermelhos, e a pele, rosada ... (20 e 23/10/1953). 

O Diário é também o registro, ainda que discreto, de um profundo itinerário 
espiritual de entrega confiante nas mãos de Deus por parte de jovens mulheres recém
chegadas da França. Antecipa questões do Vaticano II sobre o modo de se fazer missão, 
acerca da necessidade de uma real inculturação do evangelho e de um percurso solidário 
e sem retorno com aqueles e aquelas aos quais foram enviadas. 

Sua forma respeitosa de se aproximarem do mundo religioso dos Tapirapé, bus
cando compreendê-lo, a vivência da fé cristã traduzida no anúncio do evangelho mais 
pela prática do que por palavras, contrasta com as anteriores experiências missionárias do 
passado e as contemporâneas, até a década de 1950. 
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Mostram no Diário uma relação complementar e não tensa com o mundo dos 
pajés, da religião indígena, suas crenças e ritos de cura: 

Clara vai ver Koxira, que não passou bem ontem. Taywi foi buscar lrawyo, um dos mais 
velhos e o único pajé que resta. Aliás, a medicina tradicional tapirapé não exclui a outra, a 
dos tori. E é bom assim! (12/11/1953). 

Isoladas por meses a fio na aldeia, guardam, contudo, comunhão com suas co-
irmãs espalhadas em Fraternidades pelo mundo afora. · 

No dia de Todos os Santos escrevem: 

Embora estejamos tão longe das outras Fraternidades, sentimo-nos numa sintonia profun
da com nossas "irmãs" pelo mundo afora, com todos os cristãos ... Também com aqueles 
que buscam a Deus às vezes mesmo sem o saber (lº/11/1953). 

A chegada de dom Pedro Casaldáliga à Prelazia de São Félix do Araguaia, em 
1971, a fundação do Conselho Indígena Missionário, o Cimi, em 1972, e as primeiras 
Assembléias dos Povos Indígenas, na década de 1970, contribuíram para que o processo 
vivido pelas lrmãzinhas junto aos Tapirapé, e depois junto aos Asurini, do Pará, se tor
nasse mais conhecido e que sua experiência viesse enriquecer a caminhada dos povos 
indígenas do Brasil e a reflexão missionária latino-americana. 

A publicação destes fragmentos do Diário das lrmãzinhas de Jesus na aldeia tapirapé 
é um marco nestes quinhentos anos de Brasil e nos trinta anos do Cimi. Marco de uma 
interação diferente, e não destrutiva, entre dois mundos culturais e pedra firme na cons
trução de um Brasil novo, que se reconheça pluriétnico, plurilingüístico, pluricultural e 
plurirreligioso; marco, ainda, de uma Igreja pobre, servidora e libertadora, capaz de apren
der dos pequenos, de se deixar evangelizar pelo diferente e pelo outro e de reconhecer os 
ministérios, a profecia e a espiritualidade de suas mulheres. 

Padre José Oscar Beozzo 
Historiador 
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Introdução 
A Fraternidade das lrmãzinhas de Jesus nasceu no 

deserto, junto aos nômades do Saara, em pleno mundo 
muçulmano, seguindo os passos de Charles de Foucauld. 
Diante de um mundo colonialista, o irmão Carlos de Je
sus (como passaremos a chamá-lo) e, depois, a irmãzinha 
Madalena tiveram a reação evangelicamente oposta: amar 
e respeitar como outros aqueles a quem seu próprio país, a 
França, oprimia e queria anexar. Homem de seu tempo, o 
irmão Carlos não questionou o colonialismo como tal, mas 
rejeitou-o com força cada vez que foi testemunha de abu
sos de poder ou de injustiça. Esse povo era outro como 
nação, outro também na fé e na cultura. Carlos e Madalena 
queriam amá-lo como irmãos e irmãs, respeitando sua di
ferença. Com a discrição total do amor solidário que se 
propõe, que se expõe, mas nunca se impõe. A força da fé 
muçulmana só podia confirmá-los nessa atitude prévia de 
humilde respeito. 

Não se tratava, portanto, de buscar o deserto para 
fugir da realidade do mundo. Tratava-se, ao contrário, de 
situar-se radicalmente no âmago dessa realidade. Nessa re
viravolta que o evangelho lhes sugeria, os dois faziam dos 
últimos os primeiros, dos submetidos aqueles que tinham 
uma palavra a ser dita, e, nessa fé outra, acolhiam algo do 
mistério de um Deus sempre maior e não manipulável. 

Foi essa a intuição primeira, da qual tudo decorre
ria. Os mistérios de Deus não se contradizem. E, harmo
niosamente, como círculos na água, outras intuições 
conaturais a essa iriam desenhar algo novo como maneira 
de ser, de existir e de viver com os outros, como os outros 
e para os outros. Como na criação e em toda re-criação, o 

11 



O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ ., ____________________________________________________________________________________ __ 

Espírito de Deus paira sobre a superfície das águas e vai engendrando sonhos e desejos, 
vai iluminando os corações de uns e outros que acabam se encontrando nos caminhos 
do mundo e da vida. Foi assim com o irmão Carlos, foi assim com a irmãzinha Madalena 
e com muitos outros, que pressentiam que algo de novo estava por nascer na Igreja. 
Concretamente, como mostram os Diários, foram os padres dominicanos do Brasil e, 
particularmente, os de Conceição do Araguaia, que nos mostraram o caminho da aldeia 
tapirapé e lá nos sustentaram com seu apoio e amizade fiel. 

Carlos e Madalena foram desbravadores. Andaram por caminhos ainda não 
batidos. Não se contentavam com o que tinham à mão. Algo ardia em seus corações 
e a eles uma exigência impunha-se cada vez com mais força : voltar ao evangelho. 
Converter-se ao evangelho e gritá-lo, não com palavras, mas com a vida. Nada mais. 
Não tinham outra missão. O resto seria conseqüência. Mas essa novidade não chega
va assim prontinha, quando posta no concreto das situações. Os dois eram filhos de 
seu tempo e caminhavam às apalpadelas. Entre luzes e sombras. Não eram perfeitos. 
Foram-se perfazendo no tempo e na história, até que um novo perfil de vida religiosa 
se fosse configurando ... Mas os traços desse perfil nunca estarão completamente de
lineados, porque encarnados em situações sempre novas. 

O irmão Carlos viveu todos os desafios do amor por um povo concreto. Amor 
encarnado e, portanto, realista. Gastou sua vida no amor solidário, respeitoso, no 
dia-a-dia da vida até a morte inesperada e prematura, vítima de lutas internas na Argélia 
depois da Primeira Guerra Mundial. Morreu assassinado no dia 1° de dezembro de 1916. 
Realizou um trabalho minucioso sobre a língua tuaregue, sobre sua expressão literária, 
porque nada desse povo lhe era indiferente. Por pequeno e desconhecido que ele fosse, 
era importante que a pala.vra desse povo fosse conhecida. 

Carlos morreu sem seguidores. Não converteu ninguém ao cristianismo. Certa
mente terá sofrido essa solidão, e também se teria alegrado em partilhar sua fé ·cristã com 
os amigos. Mas, antes de tudo, quis amar com respeito, servir gratuitamente, ver com os 
olhos de Deus a vocação particular desse povo, vislumbrar o mistério próprio de sua fé. A 
morte marcou com seu selo essa comunhão de destino. 

Foi essa a herança do irmão Carlos que, anos depois, irmãzinha Madalena 
procurou recolher. 

A Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus nasce a 8 de setembro de 1939, quando 
irmãzinha Madalena fez seus primeiros votos religiosos. Inicialmente destinada aos 
povos do Islã, abre-se poucos anos depois aos povos do mundo inteiro. A herança da 
vocação, porém, permanece a mesma, qualquer que seja o povo abordado. Configurada 
de maneira tão singular em meio muçulmano, num respeito total pela alteridade, essa 
herança seria luz e também semente de caminhos novos e imprevisíveis nas mais dife-
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rentes situações humanas, através dos cinco continentes: na cidade e no campo; no 
mundo nômade, entre ciganos/as, pastores/as ou entre vendedores/as ambulantes; en
tre as vítimas da prostituição ou como prisioneiras voluntárias ... Muitas vezes sem 
poder dar respostas, mas mantendo viva a esperança ... 

Junho de 1952. A Fraternidade tinha apenas 13 anos. A própria irmãzinha Madalena 
deixa, na aldeia tapirapé, três Irmãzinhas francesas. Genoveva, com 29 anos, vinha do 
meio rural de Lorraine e tinha familiaridade com o trabalho da terra. As outras duas, 
Denise e Clara, de Marselha e de Beaune, respectivamente, tinham 22 anos apenas. 
Genoveva e Denise acabavam de fazer seus primeiros votos. Clara, enfermeira, entrara na 
Fraternidade em fevereiro do mesmo ano e era apenas postulante. 

Haviam desembarcado no Rio de Janeiro poucas semanas antes e, sem saber o 
português e, evidentemente, menos ainda a língua tapirapé, chegavam a esse mundo 
totalmente diferente ... "sem outra luz nem guia que aquela que no coração ardia, mais 
forte do que a luz do meio-dià' (São João da Cruz). 

A Fraternidade Tapirapé foi a primeira a ser fundada na América Latina. A intui
ção fora certeira. Aonde iriam, por instinto de vocação, senão a um povo que, de senhor 
de sua própria terra passara a minoria abandonada e espoliada, com seus direitos rouba
dos, sua dignidade ofendida, sua cultura ignorada e sua fé desprezada? Esse povo, reduzido 
a umas poucas famílias, iria roubar o coração dessas Irmãzinhas que ali chegavam, sem 
outra bagagem que a de um coração desejoso de amar com respeito e total gratuidade e, 
evidentemente, desejoso de que o rosto de Deus fosse melhor conhecido. 

Acreditavam na fraternidade humana, transfigurada pela fé cristã que nelas habi
tava. Vinham a eles só com a pretensão de serem suas irmãs. Porque isso era pretensão, 
pediam ser acolhidas. Não queriam impor-se, pediam que as tivessem como hóspedes. 
Sabiam que eram diferentes, queriam aprender. Entravam de pés descalços, porque o 
chão que pisavam era sagrado. Abriam o coração para acolher o segredo próprio desse 
povo, com um respeito infinito pelo que lhes seria desvelado ao longo da vida. 

Teriam elas o direito de entrar na intimidade desse povo? Só a discrição de um 
amor solidário poderia justificar a entrada na vida de um povo sofrido e espoliado. A 
autenticidade dessa aliança tinha ainda de ser verificada e selada na vida: no dia-a-dia, no 
sol, no vento; na luta pela mandioca de cada dia, pela saúde, pela preservação da cultura 
e da terra deles, ameaçadas pelos poderosos com a conivência dos governantes; na dor e 
na alegria, na luta e na esperança, nas riquezas e nas limitações de uns e de outros. 

De tudo isso, os Diários falam um pouco. A cena é ocupada por eles, pelos Tapirapé. 
É deles que se trata. De sua vida, de seu mundo, de seu ser profundo. Publicamos apenas 
os primeiros anos, de julho de 1952 a dezembro de 1954: o frescor das primeiras desco
bertas, a amizade nascente e crescente entre os/as Tapirapé e as Irmãzinhas. 
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Apesar de revelarem as limitações de certa visão da Igreja da época (por exem
plo, o batismo imposto aos Tapirapé), esses Diários, se não fossem datados, pode
riam parecer atuais, dentro de uma visão nova de missão (que se pense em evangelização 
ou em diálogo inter-religioso). Tudo isso na naturalidade do dia-a-dia, numa vida 
religiosa bem ao rés-do-chão, na simplicidade de quem vive da própria vocação como 
do ar que respira, sem grandes reflexões ... Primeiro vem a experiência, a palavra 
elaborada vem depois. Genoveva, Denise e Clara tinham vivido com a fu~dadora, 
dela própria tinham recebido seu legado e tinham sido arrebatadas por essa novidade 
evangélica que a Fraternidade trazia em seu seio. Entraram nesse barco e ... no dia 24 
de junho de 1952 aportaram na aldeia tapirapé. 

Como os Diários relatam, Denise e Clara saíram de lá, em novembro de 1953, 
para que Clara pudesse fazer seu noviciado, acompanhada por Denise, indo para uma 
favela do Rio, o morro de São Carlos, onde a Fraternidade também se instalara em abril 
desse mesmo ano. É nesse momento que, trazida também por irmãzinha Madalena, che
ga Genoveva Inês. No mesmo barco, vinham padre Voillaume, fundador dos Irmãos de 
Jesus, que acompanhava irmãzinha Madalena nessa viagem em volta do mundo, plantan
do pequenas Fraternidades por toda parte, irmãzinha Jeanne, então a responsável geral, e 
irmãzinha Matilde, responsável pelas fundações na América Latina. 

Momento importante esse, o de uma avaliação daquele ano e meio, com tudo que 
essa vida numa aldeia indígena trazia de singular, desinstalando até mesmo o que já era 
tão pouco estruturado nas Fraternidades ... Momento difícil e desconcertante em que se 
desfazia o primeiro grupo, já tão profundamente acolhido pelos/as Tapirapé. Momento 
traumático também, porque vivido nessa passagem densa e excessivamente rápida para 
nosso olhar e sentir de hoje. Só mesmo a expansão rápida da Fraternidade e o pequeno, 
embora crescente, número de lrmãzinhas podiam explicar esses deslocamentos. 

Genoveva Inês seria marcada por esses impactos. Tocou-lhe ainda viver o momen
to doloroso de uma epidemia de sarampo na aldeia. Projetos de fundação de outras 
Fraternidades em meio indígena, que já tinham sido decididos, exigiram viagens que, em 
razão da pouca experiência que tinham, as fizeram ausentar-se da aldeia num momento 
em que sua presença, embora com poucos recursos, era indispensável. A difícil adaptação 
ao clima, os mosquitos de toda espécie e as crises de malária não facilitaram a caminhada 
dessa nova lrmãzinha. Com discrição, o Diário deixa transparecer a luta vivida por 
Genoveva Inês para integrar todo esse novo. Dilaceramento vivido por ela, assim como 
por Genoveva, com muita verdade. Ela viveria apenas um ano na aldeia, voltando depois 
para sua terra natal, a França, onde faleceu alguns anos depois, vítima de um aneurisma. 

Denise e Clara, depois desse ano de noviciado, voltariam ainda à aldeia por um 
tempo, mas apenas Genoveva permaneceu lá, com raras ausências, trazendo agora em seu 
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corpo as marcas dessa comunhão de destino com os Tapirapé. Outras lrmãzinhas vieram, 

e as que atualmente vivem na aldeia já estão aí há muitos anos. 

Denise foi para uma Fraternidade do México e aí viveu durante alguns anos. Hoje 
ainda mora no México, embora não mais como lrmãzinha. Clara, que sempre desejara 
viver nos países sob regime marxista daqueles tempos, voltou para a Europa em agosto de 
1958. Depois de passar alguns anos na Polônia, está agora radicada em Moscou. Uma e 
outra são igualmente lembradas pelos Tapirapé mais velhos. A vida compartilhada num 
momento crucial deixou neles e nelas uma marca indelével. 

E, para terminar, eis o que escreve Clara, ao saber que estávamos fazendo a memó
ria de nossas primeiras Fraternidades do Brasil: 

lrmãzinha Madalena fez questão de·que nossa casa fosse um pouquinho fora da aldeia, 
para que pudéssemos ter um pouco de intimidade entre nós e de silêncio para a oração. 
Cantídio, ao construir uma nova casa, deixara na parede um buraco, por onde pudesse 
ver-nos e estar seguro de que nada nos acontecia. A amizade e a confiança crescente dos 
Tapirapé eram para nós um imenso sustento, ainda que muita coisa da vida deles nos 
escapasse totalmente. Nós também tínhamos confiança total neles. Aliás, que teríamos 
feito sem isso? Dependíamos deles em tudo. Sem a atenção contínua que nos dispensa
vam, teríamos perecido. E hoje, lembrando-me disso, vejo que eles tiveram uma sorte 
extraordinária de sentir, através de nós, que Deus não era somente o Deus dos tori, fazedores 
de presentes, mas também o Deus das lrmãzinhas, entregues em suas mãos. Creio que aí 
está o coração de nossa vocação. Mas somente agora posso fazer essa análise. Naquele 

momento, nós vivíamos sem saber a pequenez de Deus ... o mistério de sua humildade! 

lnnãzinha Therezinha de Jesus 
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Desenho de Xario, 
representando as 

. ' roças tapzrapes 



1952 

Primeiras lrmãzinhas em 
viagem pelo rio Araguaia, no 

mês de junho tk 1952, em 
direção à aldeia tapirapé 
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Entramos no rio Tapirapé e começo a sorrir, pois 
até então nada me atraia... Mas desta vez é realmente 
aqui que o Senhor quer... Depois de atracado o barco, 
seguimos por pequenos atalhos, atravessamos um trecho 
com drvores esparsas e arbustos selvagens e avistamos a 
aldeia: encontramos uns vinte Tapirapé, de olhar simpks 
e bondoso, cabelos longos, acolhendo-nos a todos com o 
mesmo sorriso. É junto deks que vamos viver. .. 

Vamos então escolher o lugar da futura 
Fraternidade e, como sempre, ao tentar descobri-lo, percebo 
um sinal d'Ek: uma pequena clareira, onde parece que o 
Senhor nos espera ... 

(. .. )Festa de Sã.o João Batista. Comemoramos o 
santo padroeiro de irmãzinha ]eanne. 13 Nasce a 
Fraternidade com os índios da pequena aldeia dos 
Tapirapé: Tawyo. Trata-se da 48' fondaçã.o. 

(. .. ) A missa, cekbrada perto da casa de fostas, I 
oferecida ao mesmo tempo pela lrmãzinh-a e pela nova 
fondação. É da terra dos índios que tscmJO este diário, 
desta terra ainda tá.o desolada por causa dos ataques dos 
índios hostis, instalados a 240 quilômetros daqui. 

(. .. )Explico às lrmãzinhas meu pensamento, que é 
muito simpks: elas se fará.o Tapirapé, para, daqui, irem aos 
outros e amá-los ... Mas será.o sempre Tapirapl que amará.o 
os Kayapó, 14 seus inimigos. E por isso será.o mais que um 
simpks traço de união, uma ponte entre os dois grupos ... 

(Diário de irmãzinha Madalena de Jesus, 
23 e 24 de junho de 1952) 

13 lrmãzinha Jcanne de jesus era, então, a rcsponsávd-gml da Fratmüdadc 
•• Povo que atualmente mora no norte do Mato Grosso e no sul do Pará, à 

margem direita do rio Xingu e de seus afluentes. Era temido na região 
por suas incursões guerreiras. 
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ulho 
Quarta-feira, 2 - Conceição do Araguaia -

Às 13:30 horas, irmãzinha Madalena, irmãzinha 

Jeanne, irmãzinha Matilde e irmãzinha Olga so

bem no avião para o Rio de Janeiro. Atrás das 

janelas ainda abanam as mãos em despedida en

quanto o avião decola e ... pronto! Inútil dizer o 

que sentimos ... Mas quantas lrmãzinhas terão tido 

o privilégio de conviver assim quinze dias com 

irmãzinha Madalena e irmãzinha Jeanne? 

Voltamos ao colégio das irmãs dominicanas, 

que nos acolhem como sua família para esse tem

po de preparação à nossa vida na aldeia. 

Sexta-feira, 4 - Primeiro dia "sério", isto é, 

nós três começamos o estudo do português. É tão 

sério que no fim do dia precisamos dar um pas

seio na praia! 

Alguns homens, trabalhando numa ponte 

perto de Conceição, viram crês Kayapó pintados 

de preto, o que significa intenção de guerra. Avi

sados, o prefeito e a polícia se dirigiram para lá, 

mais para intimidá-los do que para combatê-los. 

Seria intenção deles atacar os Karajá, 15 mas estes, 

pressentindo essa chegada, se dispersaram. 

Sábado, 5 - Além do escudo do português, 

irmãzinha C lara aprende, no posto de saúde das 

irmãs dominicanas, quais as plantas que servem 

como remédios. 

15 O povo Karajá vive nas margens do rio Araguaia, de Aruanã até 
Xambioá, assim como na llha do Bananal. 



Domingo, 6 - Passamos a manhã escrevendo cartas, pois nos anunciam a chegada 

de um avião da FAB16 para esta tarde. Depois ficamos sabendo que o avião está com três 

dias de atraso. Ninguém se preocupa, pois o tempo aqui não conta muito. 

Sexta-feira, 11 - Depois do jantar assistimos à festa do boi (a criação de gado é um 

dos principais recursos da região). Um grupo de crianças vai dançar no pátio do colégio. 
Enfeitaram os cabelos com tiras de papel de várias cores, que descem até à cintura. Algumas 

têm grandes cocares indígenas, feitos de penas. Há outros personagens tradicionais, todos 

fantasiados e com máscaras. O mais importante, evidentemente, é o boi. As danças são 
acompanhadas por pequenos tamborins e outros instrumentos, e as crianças ficam comple
tamente empolgadas pelo ritmo, pelas cores, pelo movimento. É realmente algo típico, e a 

gente sente ao mesmo tempo a influência das raças indígena, negra e portuguesa. 

Sábado, 12 - Uma das irmãs nos conta a história de um rapaz que acabara de 

encontrar. Levado aos 15 anos pelos índios K.ayapó, foi adotado por eles e permaneceu 
dezesseis anos na sua aldeia. Deixou-os há pouco tempo, recorrendo a um Posto do 

SPI , 17 que o reconduziu à sua terra. Lá encontrou o pai. A mãe fora morta pelos índios. 
Seus irmãos e irmãs, levados com ele, já morreram. Esqueceu completamente o portu

guês e assimilou o jeito e as reações dos índios, que o marcaram profundamente. 

Domingo, 13 - As irmãs dominicanas levam cada vez mais a sério seu papel de 
professoras e não conversam mais conosco em francês. De fato, frei Gil Gomes18 disse 

à irmãzinha Genoveva que só nos falaria sobre os índios quando compreendêssemos 

bem o português! 

Segunda-feira, 14 - Vamos ao sítio dos padres dominicanos para ver diferentes 

espécies de madeira para o nosso futuro altar. 
Acompanham-nos uma irmã e as alunas internas, todas andando de pés descal

ços na areia. Talvez não tenhamos caminhado muito, mas temos a impressão de per

correr quilômetros, porque ao cansaço dos pés se soma o de nossas cabeças, batalhando 

com o português ... 
Não conseguimos encontrar uma madeira que nos satisfizesse. O irmão Ângelo 

continuará a busca. 

16 A Força Aérea Brasileira (FAB) mantinha um serviço de correio nas regiões Norte e Centro do Brasil. Esses aviões 
também transportavam civis. 

17 Serviço de Proteção ao fndio. N~ época era o órgão federal de assistência às comunidades indígenas, que mais tarde foi 
substituído pela Funai. 

18 Padre dominicano da Prelazia de Conceição do Araguaia. Fez os primeiros contatos com vários grupos indígenas e 
conhecia bem os Tapirapé (ver nota biográfica no final do livro). 
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Terça-feira, 15 - Umas das irmãs dominicanas nos mostra o castiçal do Círio 
.... 

Pascal, em pau-brasil. O irmão Angelo propõe essa madeira para o nosso altar. Tem uma 

bonita cor vermelha, mas não o queremos nem talhado, nem polido como esse castiçal. 

Quarta-feira, 16-A chegada de dom Luís Palha19 é anunciada. Contentes, acei

tamos a proposta de madre Berta para irmos ao encontro dele no campo de aviação. 
Assim que ouvimos o ronco do motor, precipitamo-nos, mas já encontramos dom Luís 

rodeado pelos amigos e por muita gente de Conceição. É impressionante ver a alegria de 
todo mundo e a atenção de dom Luís com cada um, a quem chama pelo nome. Conhece 

tão bem a todos e pergunta pela família! Uma velhinha cega, de tão alegre, grita "graças a 
Deus!". Um homem, voltando do trabalho, vai beijar o anel dele. Todo mundo se junta 

na frente da casa, contente com a sua volta. 

A nós, dom Luís pergunta se não pegamos malária com a ida ao Tapirapé ... 

Quinta-feira, 17 - Dia de lavar roupa. Dizemos entre nós, baixinho, que depois 

tomaremos banho no rio. Dito e feito: terminada a lavação, eis-nos estilo 1900, com 
nossos vestidos longos, banhando-nos no rio Araguaia. Mas hoje todas sabemos nadar ... 

A cada braçada encontramos a areia do fundo, não há jeito de perder pé! 

Sexta-feira, 18 - Às 7 horas do senão, ou seja, às 8 horas, já estamos no rio Araguaia, 
no "motorzinho", com dom Luís, duas irmãs dominicanas e várias meninas, mais a ine

vitável cesta de provisões, rumo à fazenda onde os seminaristas menores estão de férias. 
Durante mais ou menos três quartos de hora, seguimos o rio, belíssimo sob a bruma, 

com a qual ele se mostra totalmente diferente. Depois de desembarcar, temos que andar 
cinco ou seis quilômetros através dos campos, debaixo de cipós, ramagens e coqueiros, 

antes de chegar à capela de São Pedro. Todo mundo fica feliz de rever dom Luís. O calor é 
grande, o que não nos impede de aceitar o cafainho que o pessoal da fazenda nos oferece. 

Dom Luís nos fala sobre os índios e nos leva bem longe... Fala-nos de sua imaginação 
extraordinária para inventar palavras novas. A primeira va que um Karajá viu uma garrafa de 

cachaça, chamou-a de "casa da bebida ácidà'. Ele diz que o tapirapé, que é uma língua tupi, é 
muito bonito, mas extremamente pobre, com apenas algumas centenas de palavras. Não 
exprime abstrações. Dirão "amigo" e não "amizade", "bom" e não "bondade". Tud9 para eles 

é concreto, daí a dificuldade de se lhes falar de Deus. "Mas Deus dá graças especiais nesses 

momentos, pois não somente eles reagem, como buscam compreender." 

Assim é que um dia dom Luís, falando do batismo a um grupo de Karajá,20 se vê 
interrompido por uma mulher já idosa que, embora reagindo como se tudo fosse muito 

19 Bispo da Prelazia de Conceição do Araguaia (ver nota biográfica no final do livro). 
20 Os Karajá t~m um vocabulário específico para os homens e outro para as mulheres. 
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bonito, disse em karajá: "Mentira!". Ela usou a língua secreta, composta com a língua dos 

homens e das mulheres. Dom Luís conhecia essa expressão e, assim, pôde dar suas razões 

para crer e foi aceito. De fato, quanto mais velha for a mulher K.arajá, mais respeitada é, 
e sem isso todos a teriam escutado .... 

Outra vez, foi a frei Gil que os índios K.arajá pediram contas do que ele afirmava: 

- Quem te ensinou tudo isso? Mas, se Ele já morreu há muito tempo, como você 
pôde conhecê-lo? 

- Está escrito num livro ... - disse frei Gil. 

- Mas qual? - perguntaram. 
- Este - respondeu frei Gil. 

Vendo então o Evangelho de São Mateus nas mãos do Frei, todos o saudaram. 
E dom Luís conclui: ((Por que Deus não faria milagres para a salvação dos índios? 

Vocês mesmas já são milagres ambulantes, e Ele está muito mais interessado neles do que 
nós! Nunca poderíamos imaginar que Jesus morreria na cruz para salvar-nos e nos deixa

ria o seu corpo como pão!". 

Domingo, 20 - As irmãs nos chamam de tarde para ajudá-las, pois alguns aviado

res avisam que chegarão para o jantar e a irmã cozinheira está ausente. lrmãzinha Genoveva 

se encarrega de matar os coelhos e prepará-los. Logo o jantar fica pronto. 
Madre Berta pede aos aviadores que levem Genoveva a Belém, pois ela precisa 

consultar um dentista. 

Segunda-feira, 21-Estamos tranqüilas na praça, quando uma aluna vem corren

do buscar Genoveva, que se prepara depressa e rapidamente se despede. Será acolhida em 
Belém pelas irmãs dominicanas. 

Sexta-feira, 25 - Dom Luís vem passar o recreio da tarde com as irmãs e também 
somos convidadas. Fala-nos sobre o que aconteceu no Congresso Eucarístico Nacional, 

realizado em Belém, de onde acaba de chegar. Dezoito bispos estavam reunidos com o 
cardeal do Rio. 

Sábado, 26 - A respeito do avião, só sabemos que ele ((não saiu de Belém". 

Depois da sesta, vamos com as irmãs e as crianças a um lugarejo, do outro lado do 
rio. Embarcamos num barco a motor grande, e é um prazer ver a alegria das crianças. O 

rio é sempre tão bonito que a gente nunca se cansa com a travessia. Hoje demorou mais 

porque ele está baixo e esse motor grande não pode passar em qualquer lugar. 

No lugarejo, somos recebidas por uma família amiga que abre suas portas a toda a 
turminha. Vamos ao laranjal. .. Voltamos ao anoitecer, felizes com o passeio, mas um 

pouco decepcionadas por ainda não encontrar Genoveva em casa. 
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Domingo, 27 - Saindo da missa, escutamos o barulho de um avião que enxerga
mos de longe, vindo do Norte. Logo depois da exposição do Santíssimo Sacramento, 
saímos correndo para o campo de pouso e nos reencontramos as três ... As irmãs ficam 
admiradas por Genoveva ter resolvido tudo tão rapidamente. Que bom, temos muita 
coisa a nos contar! 

De tarde, depois da bênção do Santíssimo, dom Luís faz uma palestra para as 
irmãs, à qual assistimos, em preparação à festa de São Domingos. Depois do jantar vamos 
à praia, pensando que seria bom fazer uma pequena revisão de nossa vida. Já faz quase um 
mês que estamos aqui, e esses dias de separação nos fizeram ver mais claramente várias 
coisas. Vemos, ainda, que temos que nos esforçar para falar português, primeiro porque 
isso nos vai ajudar e, depois, porque será bom para ficarmos mais independentes. 

Segunda-feira, 28 - Frei Gil vem dar uma voltinha no colégio e conversa um 
pouco conosco. Sempre muito severo quanto à língua, não só não quer falar em francês 
conosco, como deseja que mesmo entre nós as conversas sejam em português. 

Terça-feira, 29 - Com irmã Josefa, especialista no trabalho da roça, vamos passar o 
dia no sítio. Meia hora de caminhada num terreno arenoso até chegar a uma casinha. Irmã 
Josefa nos mostra as plantações e nos explica tudo. Em volta da casa há muitos pés de 
abacaxi e também plantas semeadas em canteiros suspensos, para que as formigas não as 
destruam. O primeiro trabalho é regar umas plantinhas. A água se acha a uns 100 metros, 
e como uma criança aprendemos a carregar as latas de dez litros na cabeça. Mas temos que 
segurá-las com a mão, pois ainda não conseguimos equilibrá-las como as mulheres daqui. 

Depois vamos à roça. Há pés de café a regar. O pé de café aproveita a sombra das 
bananeiras para crescer. Antes de conseguir identificá-los, regamos muito mato, e a irmã 
ri de nós três. Ao meio-dia tentamos descansar um pouco debaixo de uma mangueira, 
mas os mosquitos não nos deixam em paz. 

Voltamos ao trabalho para aprender a preparar uma sementeira. E, antes de partir, 
temos que colher o feijão. Colheita agradável e rápida. Irmã Josefa nos ensina tudo o que 
sabe, e a gente percebe sua alegria com essa vida simples e natural. Na volta para casa, 
aproveitamos para caminhar em silêncio e rezar o terço. Foi um belo dia! 

Quana-feira, 30 -Chega um pacote de cartas e diários,21 os primeiros que recebe
mos e o nosso momento de descanso passa-se inteiramente nessa leitura. 

2 1 Didrios são relatos internos da Fraternidade, escritos por rodízio pelas lrmãzinhas. 
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Agosto 
Sexta-feira, 1 ~ - Começa o tríduo de pre

paração para a festa de São Domingos. As irmãs 
estão em retiro. Há muita gente na missa. As me

ninas cantam. O colégio retorna às suas ativida
des. O sino toca. 

Agora fazemos parte da classe de irmã Te

reza, que não tem mais tempo para nos dar aulas 

particulares. 
Nosso novo quarto fica pertinho da cape

la, e então pensamos que já é possível fuermos, 

como de costume, uma hora de adoração noturna 
por semana. Faz bem voltar a esse ritmo da "vida 

de Fraternidade". 

Sábado, 2 - Madre Berta tinha falado aos 

aviadores de um menino hanseniano, que mora so
zinho em uma casa das rcdondt:Vls. Hoje dcs che
gam com alguns homens da mimo, entre dcs um 
médico. Como havia essa suspeita de~ o 

prefeito, não sabendo o que fazer quando a mãe 
levou-lhe o menino, isolou-o numa casa vazia onde 

a criança passa o dia todo sem fazer nada. Só o pre

feito vai lá para levar-lhe as refeições. Eles vão ver o 
garoto e deixam com ele remédios, leite, uma rede, 

uma camisa e uma porção de coisas gostosas ... Ele 
fica feliz. Prometem também levá-lo para um 

leprosário. É impressionante ver a delicadeza des
ses homens. Realmente encontramos urna genero

sidade extraordinária aqui. 

Domingo, 3 - A gente se pergunta quan
do será, afinal, o dia da partida para o Tapirapé. 



Genoveva vai falar com dom Luís que lhe recomenda esperar a "hora de Deus,,. "O mais 
importante era chegar aqui!,, 

Segunda-feira, 4 - Dia de São Domingos! Como Conceição é "terra dominicana,,, 
essa é a maior festa do ano. Irmã Tereza prepara as cantoras há mais de dois meses! As 
meninas do colégio aprendem poesias, e madre Berta prepara bolos e balas para todo 
mundo. Missa solene cantada. Depois, todos se congratulam. Até mesmo nós recebemos 
parabéns por causa dos estudos que fizemos em Saint Maximin22 com os dominicanos! 

Terça-feira, 5 - O povo de Conceição já começa a nos conhecer, e todos são 
. , . 

muito amave1s. 
Vamos visitar Inês, uma menina Kayapó, que mora com as irmãs dominicanas. 

Foi hospitalizada com um problema de pulmão e fica toda contente com a nossa visita. 

Quinta-feira, 7 - Genoveva pede a uma menina, a quem Denise ensina francês, 
que lhe ensine a fiar. A lrmãzinha já sabe fiar lã, mas com o algodão é mais difícil. 

Enquanto isso, Clara vai com a irmã enfermeira cuidar do menino hanseniano. 
Os aviadores deixaram remédios para ele, mas para um tratamento que deveria durar três 
meses a irmã só tem quatro ampolas. 

Numa casa vizinha, deitado no chão, está, desde há alguns dias, um velhinho 
muito atingido pela mesma doença. Ao lado dele, uma mulher, nova ainda, reanima um 
foguinho e vai embora. Sua filha lhe passará mais tarde o jantar por um buraco na cerca. 
Nessa noite podemos fazer algumas horas de adoração, em união com toda a Fraternidade. 

Sexta-feira, 8- Denise também vai aprender a fiar. Logo, porém, uma das irmãs a 
chama para fazer sabão que queremos levar pronto para o Tapirapé, pois receamos não 
ter tempo para isso ao chegarmos lá. De noite, num tacho, ainda ferve o líquido esverdeado: 
gordura, soda, folha de mamão. 

Ficamos admiradas, vendo como as meninas do colégio socam arroz. Elas são 
quatro em volta de um único pilão e socam o arroz em cadência. Quando tentamos 
substituí-las, atrapalhamos tudo, e as mãos dos pilões se chocam. 

Pedimos ao irmão Ângelo a permissão para aprender a andar a cavalo no sítio dos 
padres. Ele nos espera na próxima segunda-feira. Ainda bem que Genoveva já tem algu-

-mas noçoes. 

Sábado, 9 - Os aviadores voltam, tendo encontrado um leprosário para Nelson, o 
menino doente. Agora, trata-se de levá-lo até lá. 

22 Cidade do sul da França, onde os dominicanos tinham um centro de estudos teológicos. 
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Cozinhamos novamente o sabão, acrescentando gordura, pois tinha soda demais. 
Quando está fervendo e já líquido, nós o derramamos numa bacia. Depois de frio, endu
rece e o cortamos em pedaços. 

Segunda-feira, 11 - Chega uma encomenda de irmãzinha Matilde, com car
tas e diários. 

Terça-feira, 12 - Eis-nos montadas em três burricos no sítio dos padres. Para 
Denise e Clara é a iniciação ... Aos poucos, vão se sentindo seguras em suas selas. Aliás, os 
animais são mais do que mansos, e elas logo partem, numa grande aventura, pelo campo 
que o irmão lhes indica. 

Tentamos também socar arroz como fazem as mulheres daqui, e devagarinho acer-
• tamos o ritmo. 

Quinta-feira, 14 - À tarde, vamos ao rio fazer nosso primeiro exercício de nata
ção. É bem engraçado. Temos um ar meio antigo com nossos trajes, mas não parecemos 
ridículas e isso já nos basta. A natação se resume, o mais das vezes, em raspar a areia do 
fundo. Assim mesmo retomamos contato com o elemento água, e já é alguma coisa! 

Sexta-feira, 15 - Genoveva vai com madre Berta pagar nosso altar ao carpinteiro. 
A mesa está pronta e logo a transportaremos à sacristia, onde ficará até nossa partida. 

Domingo, 17 - Passamos alguns momentos com Aloísio, um escultor que, sem 
nenhum estudo, modela o barro com muita habilidade. Ele tentou fazer uma Nossa Se
nhora do Mundo lnteiro23 e, seguindo nossas indicações, vai retocando-a com muito cui
dado diante de nós. Fez também um busto do padre de Foucauld. Tudo isso irá para a 
exposição que está preparando para a próxima visita do governador do Estado. 

O avião militar chega do Rio trazendo diários e cartas. 

Segunda-feira, 18 - Estamos com as irmãs, quando chega frei Alberto, dominicano, 
que vem integrar a missão do Araguaia. Veio para nos conhecer, pois deve ir de vez em 
quando à aldeia. 

Depois do jantar, descemos à praia com as meninas do colégio. Lá encontramos 
Capitão, divertindo-se com um arco. Capitão é um pequeno Xavante que frei Gil encon
trou certa vez numa praia. Está há dois anos com os dominicanos, mas não perdeu a 

23 "Uma nova imagem de Nossa Senhora. Não é a V ugcm que, cheia de ternura, aperta contra si o Menino Jesus, mas a Virgem 
que dá ao mundo o pequenino Jesus de alguns meses, que o oferece, deitadinho em suas mãos, num gesto tão expressivo, para 
que todos que o vejam sintam vontade de segurá-lo" (irmãzinha Madalena). 
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destreza de sua raça. Ele nos mostra como pode atirar estando deitado e retesando o arco 

com os pés. A flecha voa bem alto! 

Terça-feira, 19 - O exercício de equitação desta vez é mais sério, porque há dois 
burricos e um cavalo e cada uma de nós experimenta montá-los. O cavalo é mais fogoso 

e reage mais rápido que os burros. Estamos moídas quando voltamos ao colégio. 

Quinta-feira, 21 - Um incidente no rio, ao entardecer, na hora do banho .. . Clara 

é esporada por uma arraia. Dizem que quando a arraia é grande e espora na barriga, pode 
até matar. 

De volta ao colégio, a irmã enfermeira obriga Clara a deitar-se, pois o esporão é 

venenoso e a ferida dói muito. Injeções de calmantes, sulfamida etc., e aos poucos a dor 
vai se acalmando. Dom Luís diz que esse é o batismo do missionário! A lrmãzinha recebe 

. . . 
muitas v1s1tas. 

Sexta-feira, 22 - Clara já não sente dor, mas o pé fica inchado durante vários dias. 

Não é uma ferida simples, às vezes leva meses para cicatrizar. Ela não pode então andar a 

cavalo hoje, como estava previsto. 

Sábado, 23 - Ficamos sabendo que frei Gil ainda vai demorar. Tendo voltado a 

Marabá, só agora está entrando na mata e precisa de quinze dias de caminhada para 
encontrar os Xikrin.24 Tudo isso atrasa nossa ida para o Tapirapé. 

Domingo, 24 - Chega do Rio o pacote semanal e, desta vez, traz um bonito 
sacrário de madeira com duas portas. Uma delas é de vidro, para a exposição do Santíssimo 

Sacramento. Mergulhamos nas várias notícias de outros países, depois de ter feito o in
ventário de tecidos, remédios e provisões que vão aumentando, sem que possamos pensar 

na partida. Mas estamos confiantes, agora que chegou a "casa do Senhor". 

Segunda-feira, 25 - Vamos ao sapateiro levar-lhe o material para fazer nossas 
sandálias: pneu, couro etc. E acabamos conquistadas por essa ruazinha que ainda não 

conhecíamos em Conceição. Em frente à casa dele, uma senhora já idosa faz uma renda 
com bilros, e na areia, ao seu lado, está o cachimbo aceso. Um menino, voltando da 

escola, oferece-lhe a metade de um biscoito e a alegria dos dois nos cativa. Outra mulher, 
sua filha, provavelmente, nos mostra a "varandà' que está fazendo para uma rede. Fica

mos de cócoras ao lado dela e logo nos vemos rodeadas por algumas pessoas, muito 

2~ Xikrin do Cacecé, grupo Kayapó que mora na região de Conceição do Araguaia. Foi frei Gil quem fez os primeiros 
contacos com esse povo. 
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simpáticas, que nos contam várias histórias. Um pouco mais longe, uma mãe de cinco 
filhos, bem pobre, está fiando em seu miserável barraco ... 

Quarta-feira, 27 - Dom Luís vem ver o sacrário e nos fala de novo da "hora de 
Deus". "O Senhor tem a hora d'Ele, que não nos toca preparar, apenas esperar. Aliás, o 

Senhor já enviou suas filhas, sua casa. Só falta agora que soe a sua hora. Será que vocês 
podem fazer o trigo crescer mais rápido? Não é preciso esperar que ele esteja maduro para 
começar a colheita?" 

Sexta-feira, 29 - Grande jornada de pesca! Às 2 horas, começamos a descer o rio 
Araguaia num barco a motor. Os dois homens que dirigem o barco trazem uma rede 
grande, que promete muita coisa ... Depois de uma hora, atracamos numa praia arenosa, 
sob um sol de rachar, e somos atacadas por um exército de mosquitinhos que deixam na 
pele placas vermelhas bem maiores que eles mesmos, e que não nos dão descanso um 
momento sequer até a partida! 

Por toda a parte vemos rastros entrecruzados de jacarés, camaleões e até de garras 
de onça ... Rastros que desfazemos com nossos passos, quando nos dirigimos para um 
lago no meio da praia. À nossa chegada, os bichos deitados à margem se jogam na água. 

Dois homens pegam na rede que vai rastreando o lago, cada um em uma ponta. 
Estamos à espreita, esperando que a rede traga os peixes. Para fechá-la, um outro ho
mem atravessa o lago, mergulhando quando ela fica presa em algum galho e verifican
do se está bem no fundo. De repente, muito movimento! Será um jacaré? Pânico entre 
os peixes, que começam a pular por cima da rede, grandes e pequenos, cada vez mais 
atordoados. E nem sequer nos apercebemos. Caímos todos na água para suspender a 
rede. Um peixe chega a bater no ombro de Denise, mas acaba escapando. Achamos que 
não vai ficar nada, mas uns vinte peixes são jogados na praia, onde, pulando, acabam 
de morrer. Por fim aparece o jacaré, boca aberta, debatendo-se furiosamente. Uma 
paulada o deixa tonto, antes que morra arpoado. Tem mais ou menos 1 metro e meio 
e é arrastado até à praia. 
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Setembro 
Terça-feira, 2 - Dia calmo. Já preparamos 

tudo o que é preciso para a nossa capela: a toalha 
do altar e o essencial para a missa. Acabamos de 
forrar o sacrário com seda branca. Ficou bonito, e 
estamos contentes por vê-lo pronto. 

Nesses últimos dias, fizemos uma revisão 
de vida. Vimos que, mesmo sem ter ainda uma 
verdadeira vida de Fraternidade, devemos manter 
esse espírito. Temos também que fazer um esfor
ço mais profundo de unidade e de ajuda fraterna 
entre nós. 

Quarta-feira, 3 - A notícia corre de boca 
em boca. "Frei Gil chegou!" O barquinho a mo
tor está na praia. Um menino que encontramos 
nos diz: ''Agora, sim, frei Gil chegou!". 

De tarde, dois homens trazem ao colégio 
uma pilha de caixas, pacotes, um pequeno rega
dor bonito, novo e brilhante: é o material trazido 
por frei Gil para nossa instalação. Mal resistimos 
à tentação de abrir tudo, mas parece mais pru
dente deixar que fique embalado para a viagem. 

No fim da tarde, vemos frei Gil bem quei
mado e mais magro, mas todo feliz, embora ainda 
não tenha podido ver os Xikrin. Mas eles pare
cem confiar cada vez mais nele, pois deixaram 
aberta uma das casas de sua aldeia, com um cacho 
de bananas suspenso na porta. Quando o grupo 
de frei Gil chegou, o fogo de lenha estava acaban
do de se apagar ... 

Depois do jantar, duas moças vêm nos 
convidar para ir com elas até a praia "porque a 



lua está bonita e o tempo, gostoso". Lá encontramos várias crianças e outras moças. E 

começam grandes conversas sobre as diferenças de vocação entre as dominicanas e as 

lrmãzinhas. Conseguimos encontrar todas as palavras necessárias em português para 

nos expressar. Comentamos, depois, entre nós, que seria bom se isso se repetisse! Foi 

bem agradável, e é um bom meio para nos tornar mais conhecidas, além de nos obrigar 

a falar em português. 

Quinta-feira, 4 - Genoveva e Clara vão ao campo de aviação pedir ao sargento 

para consertar nossas lanternas e somos atendidas com muita gentileza. O rapaz que se 

encarrega do rádio-transmissor fica surpreso ao saber que o padre de Foucauld viveu e 

morreu só. E pergunta: "É por isso que há tantos irmãos e irmãs dele agora?". 

De noite, frei Gil vem contar às irmãs e às alunas as peripécias de sua viagem. 

Sexta-feira, 5 - Frei Gil nos fala da partida. Fica combinado que partiremos com 

ele lá pelo dia 20, mas passaremos uma semana em Santa Maria de Araguacema, a um dia 

de motor de Conceição, onde haverá uma missão pregada por redentoristas. De lá iremos 

a Santa Terezinha (bem perto do Tapirapé), mas sempre em pequenas etapas para encon

trar todo o povo do sertão. Ele quer chegar em Santa Terezinha para a festa da padroeira. 

E enfim, na companhia de dom Luís e de frei Gil, chegaremos ao nosso cantinho: Tapirapé! 

Ao entardecer, descemos ao rio para visitar o barco novinho que frei Gil trouxe do 

norte. É sólido e bem construído, com motor a diesel de centro. Seu nome é Tupãcy, que 

quer dizer, em tapirapé, "Mãe de Deus". 25 

Sábado, 6 - Madre Berta, saindo com Genoveva, encontra duas menininhas e 

lhes pergunta se comeram hoje. Como a resposta é negativa, elas vêm ao colégio para 

comer. É só um pequeno exemplo da miséria que existe em certas casas aqui. 

Domingo, 7 - Festa nacional da Independência do Brasil e também da padroeira 

do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. As alunas se reúnem diante do colégio para cantar 

o Hino Nacional e hastear a bandeira. 

De tarde, dom Luís vem, como de vez em quando, fazer uma visita às irmãs 

dominicanas. Ele nos conta que frei Gil esteve num garimpo de cristal. O veio foi desco

berto há quinze dias apenas e já chegaram lá umas 9 mil pessoas. Estão sem casa, sem 

mantimentos, num lugar até agora completamente deserto. Não são todos aventureiros: 

alguns deixaram a família, outros trouxeram as mulheres. Muitos ficam perturbados ao 

ganhar tanto dinheiro. Além disso, como a vida é dura, as brigas são freqüentes, o que 

zs Neologismo tupi criado pelos jesuítas do século 16. Como a língua capirapé faz pane da família cupi-guarani, também 
em tapirapé pode ter esse significado. 
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facilita a ocorrência de crimes, sobretudo porque certas superstições exigem que corra 
sangue no lugar onde se encontra ouro ou diamante. Diz dom Luís que existe ouro em 
vários lugares e que até mesmo perto daqui há u.m filão não explorado. Os que buscam 
diamante têm também uma superstição: não devem retirar o ouro porque do contrário 
não encontrarão diamante. Convencidos disso, deixam na terra fonunas em ouro. São 
pessoas boas, mas a busca do dinheiro os deixa cegos. 

Segunda-feira, 8 - Hoje é o dia da festa da Fraternidade. 26 Comemoramos com 
a hora de adoração noturna, que é bem movimentada por causa de uma fone tempesta
de, com muito vento. Os telhados resistiram com dificuldade. É a primeira chuva desde 
que estamos aqui. Na missa solene, festejamos também o jubileu de ouro de frei Gil. 
Houve depois uma confraternização no colégio, onde as irmãs incluíram um canto em 
francês ... Foi muito familiar, num ambiente bem agradável. 

Terça-feira, 9 - Dom Luís se prepara para uma viagem de 600 quilômetros atra
vés de sua prelazia: dois dias de barco e o resto a cavalo. 

Vamos fazer uma visita ao grupo de moças que assumirá o futuro hospital. Encon
tramos dom Luís que nos fala dos índios e parece ficar contente ao ver que nosso relacio
namento com elas está aumentando. Em toda Conceição só se fala da mina de cristal. 
Febre do dinheiro que dificilmente deixa alguém indiferente. Todos aqueles que podem, 
enchem um barco com carga para ir lá vender seus produtos. O arroz, que aqui custa Cr$ 
0,40, é vendido lá por Cr$ 8,00! 

Quarta-feira, l O - Duas moças do Rio, uma brasileira (Evange) e outra francesa 
(Christiane), vêm passar algumas semanas no sertão. Frei Gil vai encontrá-las durante a 
escala do avião, pois irmãzinha Matilde nos tinha falado delas. Sempre é um aconteci
mento quando alguém chega de fora sem outro interesse além de conhecer o sertão ... e 
provavelmente com a intenção de ajudar o povo daqui. Frei Gil está contente. 

Quinta-feira, 11 - Depois da missa celebrada por dom Luís, vamos acompanhá
lo até o rio, onde um barco a motor o espera, já bem carregado. Além do chapéu de 
palha, leva ainda um guarda-chuva grande, que de dia o protegerá do sol e à noite, do 
sereno. Quatro homens vão com ele nessa longa e difícil viagem. Nós nos encontraremos 
em Santa Terezinha no dia 3 de outubro. 

Sábado, 13 - Fazemos uma manhã de silêncio e de oração, a última cenamente 
antes de nossa partida. 

26 A Fraternidade das lrmãz.inhas de Jesus nasceu a 8 de setembro de 1939. 
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Durante a tarde chegam as duas moças, de volta da viagem com frei Gil. Conver
samos, e elas nos falam de suas impressões do sertão. É uma vida tão diferente da que 
levam no Rio (Christiane veio da França há dois anos), e nós, em comparação, quase nos 
sentimos mais adaptadas do que as duas ... 

Vamos juntas à praia encontrar uma família Karajá27 que se instalou lá. 

Segunda-feira, 15 - Genoveva passa a manhã torrando e pilando café, pois aqui 
não existe moinho. Claro que os primeiros resultados não são muito felizes e um pouco 
de café cai no chão. Mas logo a Irmãzinha pega o jeito. 

À tarde, vamos com nossas duas amigas fazer compras em Conceição e sua ajuda 
como intérpretes é preciosa. Na porta de sua casa, um homem conserta uma rede de 
pesca e paramos para admirar seu trabalho. 

Quarta-feira, 17 - Depois do jantar, fazemos uma visita a Inês, a indiazinha Kayapó 
que mora no colégio. Ela tinha conquistado o coração de irmãzinha Madalena, mas há 
um mês está no hospital com uma tosse tenaz. Embora sufocada e às vezes desanimada, 
ainda sabe sorrir, apesar do cansaço. 

Quinta-feira, 18 - O dia se passa em vários trabalhos, pois a partida está próxi
ma e temos que nos apressar. As irmãs dominicanas matam um porco, em parte para 
que possamos levar a gordura, e também fazem biscoitos para a nossa viagem. Elas 
estão sempre atentas e disponíveis. Genoveva ensina a fazer patê de fígado, que é muito 
apreciado aqui. 

Christiane costura um avental de enfermeira para Clara, o que será bem útil. De
pois do jantar, vamos visitar a família de uma aluna do colégio que conhecemos melhor 
e também Maria José, que deseja ser Irmãzinha. 

Na hora do descanso cantamos com as irmãs a canção que elas compuseram para 

a nossa partida. 

Sexta-feira, 19 - Enquanto Clara prepara umas ilustrações bem simples paras as 
irmãs, vamos à cozinha ver a gordura de porco que deve ser derretida. 

Madre Berta convida Christiane e Evange para almoçarem conosco, e isso é bem 
simpático. Depois, arrumamos os caixotes para a viagem. 

Antes do jantar nos despedimos de uma menina que sempre nos pedia que rezás
semos por ela "para que Deus me dê a coragem de fazer o que Ele quer,,. Ela tem muita 
vontade de passar algum tempo conosco no Tapirapé, assim como uma outra que tam
bém aprecia nossa maneira de viver. 

27 Os Karaj:1 ainda tinham aJdcias perto de Conceição do Araguaia e no tempo da seca acampavam nas praias. 
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Muitas vezes, as pessoas que encontramos se assustam de nos ver partir assim, 
mas, ao saber que na nossa capela teremos o Santíssimo Sacramento, se tranqililizam. 
"Ele as protegerá. Não estarão sozinhas." Encontramos muita fé por aqui. 

Sábado, 20 - A manhã passa depressa com as últimas providências a tomar e as 
despedidas. Almoçamos rapidamente, pois temos que estar ao meio-dia na beira do rio. 
Mas só saímos depois das 14 horas. 

Há dois barcos: um com motorzinho, como o de nossa primeira viagem, outro 
maior e mais fechado, que é o barco novo de frei Gil. Embarcamos neste, com Christiane 
e Evange. Somos 25 a bordo, pois, além dos que vão para as Missões de Araguacema, 
estão mais dez homens para cuidar do barco. 

Logo chega a primeira cachoeira. Desembarcamos em cima das pedras, alguns 
homens pulam na água e lá da beira puxam o barco com uma corda, enquanto outros, do 
barco, manejando as zingas, não deixam que ele bata nas pedras. E os dois barcos acabam 
passando sem grandes dificuldades. 

Mais adiante, outra cachoeira. O barco pequeno passa num lugar mais raso. Os 
homens puxam-no com uma corda. O grande pega outra passagem e usamos o mesmo 
sistema. Mas a correnteza é mais forte e acaba deixando o barco à deriva. Momentos de 
angústia! O piloto, porém, retoma o controle e procura outra passagem onde o barco 
consegue subir. 

Domingo, 21 - Frei Gil celebra a missa à beira do Araguaia. Fazemos um fogo e 
preparamos o café e o almoço, para não termos que parar ao meio-dia. 

Embarcamos e, mal retomamos o rio, começam as trovoadas e nuvens cinzentas 
vão se amontoando ... O que fazer? Em poucos minutos teríamos que passar a última 
cachoeira, e para isso seria preciso descarregar o barco. Seria uma pena se a tromba 
d' água molhasse toda a carga. Fica então decidido que passaremos a noite aqui. De
sembarcamos sobre umas pedras no meio do rio, e um barquinho com capacidade para 
levar uma ou duas pessoas, segundo o peso, vai nos transportando até a margem. Os 
homens são formidáveis. Não deixam as mulheres carregar nada e num instante jun
tam a lenha para cozinhar. Oferecem constantemente seus serviços para amarrar as 
redes ou para arrumar as coisas. Frei Gil se diverte bem, mas com muita bondade, ao 

. . . 
nos ver 1n1c1antes no sertão ... 

O próprio frei Gil porta-se de maneira admirável com as três crianças, das quais se 
encarregou para a viagem: Capitão, um Xavante que vive com os padres, Tenente, um 
menino Karajá, e também uma menininha loura que está voltando para junto de sua 
mãe, não longe do Tapirapé. Seu pai foi morto pelos Kayapó. Ele lhes dá de comer, põe 
para secar a roupa deles e também os acompanha na oração da noite. 

À noite, quando as redes são amarradas entre as árvores no meio dos cipós e se 
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desenham os galhos e os troncos à luz do fogo e dos lampiões, tomamos a refeição, de 

cócoras, em pequenos grupos. Para nós, é uma curiosa sensação de viver algo tão diferente! 
Depois do jantar, frei Gil reza o terço e todos, de pé, respondemos. Depois, vamos 

dormir numa praia bem pequena, apesar da onça, cuja presença nos assinalaram, do 

possível jacaré, da cobra que talvez irá se balançar nas árvores, por cima de nós ... Encon
tramos a pele de uma delas. Media 1 metro e meio, mais ou menos. 

Segunda-feira, 22 - Alvorada barulhenta! Assim que as estrelas começam a se 

apagar, ouvimos chamar, gritar, e logo todo mundo faz suas "abluções" no rio. A missa é 
celebrada debaixo das árvores. No rio, os homens trabalham para passar a cachoeira, mas 

- catástrofe! - não se encontra a peça para ligar o motor! Minutos de angústia, pois o 
outro barco não tem bastante gasolina e precisa ser rebocado. 

Encontrada a peça, deslizamos no rio. Cada um se ocupa como pode. Brincamos 
com as crianças, sempre incansáveis, conversamos, lemos, escrevemos ... De repente, res

soa o "gongo" e ouvimos: tartaruga! Por mais que abramos os olhos, não conseguimos ver 

outra coisa senão, bem longe, bem longe sobre a areia da praia, um rastro largo que vem 
até o rio. Os homens mergulham para chegar mais depressa e logo os encontramos, 

cavando a areia e recirando dela uma grande quantidade de "bolinhas de pingue-pongue" 
meio moles. São ovos de tartaruga! Retiram 140 e deixam alguns "para que a tartaruga 

não mude de ninho", o que, na realidade é uma crendice. E partimos de novo. Alguns 

beben1 logo os ovos. Frei Gil os prepara com farinha e rapadura, e nós os comemos de 
carde, cozidos. 

Ao meio-dia, rápida parada para almoçar. Um rapaz maca dois pássaros vermelhos 

que comem folhas e são ruminantes. Ele nos mostra seus dentes, seu estômago. Lá pelas 
14 horas, avistamos Araguacema, após 48 horas de viagem. Lembramos da nossa primei

ra noite passada aqui, com as irmãzinhas Madalena e Jeanne. O barco atraca bastante 
longe, e nós andamos dentro d' água até a margem, enquanto os homens, com água até a 
cintura, empurram o barco. 

Visitamos a casa que domina o rio com muita curiosidade, porque irmãzinha 

Madalena pediu-a a dom Afano de Nodet para nosso futuro noviciado. 
Uma família nos oferece hospitalidade para os três dias que passaremos aqui com 

as irmãs dominicanas, Christiane e Evange. Armamos nossas redes. De noite, o terço 

reúne o povo de Araguacema. 

Terça-feira, 23 - Primeiros contatos com o lugarejo, muito diferente de Concei

ção. O comércio de peixes, carne seca e jacarés permite à população um outro tipo de 
vida. Ao longo do rio, a gente encontra cabeças e esqueletos de jacarés. 

Vamos lavar roupa no rio. Aqui não há praia, isto é, areia onde estendê-la para 

deixar branquear ao sol, e as mulheres espalham folhas de palmeira pelo chão. Ficamos 
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no local reservado às mulheres, onde se lava a roupa, a louça, se toma banho e até mesmo 
se lavam tripas ... 

De tarde, sob um sol implacável, vamos à beira do rio esperar o motor que traz três 
padres. Não houve missões aqui desde 1936, e um colégio protestante acaba de instalar
se. Dois jovens católicos abriram uma escolinha. 

Assistimos a um pôr-do-sol esplêndido. O Ângelus soa pela primeira va. Isso nos 
faz sonhar com as futuras lrmãzinhas noviças, tocando o sino aqui todos os dias! 

Sexta-feira, 26 - Vamos de manhã à missa das Santas Missões e, de tarde, assisti
mos ao sermão. Vem muita gente, inclusive os alunos do colégio protestante. Há sermões 
e palestras para todas as idades. 

Ajudamos as irmãs dominicanas a enfeitar um altar para Nossa Senhora e depois 
as acompanhamos nas visitas. Elas se informam sobre as pessoas doentes e fazem uma 
lista para os padres. Em cada casa encontramos sempre os vizinhos e muitas crianças. 
Somos recebidas com muito carinho e até convidadas a tomar café. 

Há muitas casas pobres, algumas sem paredes, ao lado de outras de alvenaria. É 
grande a miséria, há muitas pessoas doentes e deficientes, e a higiene é precária. 

Sábado, 27 - A casa onde estamos hospedadas é realmente extraordinária, aberta 
a todos. As crianças vêm brincar, muitos vêm beber da água dos potes, outros vêm buscar 
os remédios prometidos. De toda parte continua chegando gente para as Missões. 

Um caminhão chega de Goiânia, depois de quatro dias e meio de viagem. Até 
pensamos: será que veio abrindo a sua própria estrada? Mas não, porque em Araguacema 
há bicicletas bem antigas, e elas não foram feitas aqui! 

Desejamos, cada va mais, a vinda do noviciado para cá, o que permitiria a presen
ça da Eucaristia na igreja. E assim o amor de Deus seria mais conhecido, pois nessas 
Missões os padres respondem ao mais urgente e só têm tempo de falar em confissões, 
pecado, inferno ... de batizar, fazer casamentos e dar as primeiras comunhões. 

Domingo, 28 - Grande conversa, mais uma vez, versando sobre os Kayapó, que 
matam os negros, mas carregam os brancos para as suas aldeias ... Parece que a mesma 
sorte nos está reservada ... Um pouco impressionadas, pensamos na Fraternidade Kayapó. 

Algumas pessoas percorreram 100 quilômetros até chegar aqui a fim de participar 
das Missões. Uma menina, batizada em janeiro, viajou 80 quilômetros a cavalo. À noite, 
grande procissão em honra de Nossa Senhora Aparecida, cada um com sua vela acesa. 
Araguacema nunca tinha visto semelhante manifestação! 

Segunda e terça-feira, 29 e 30 - As Missões terminam. Ontem houve uma rodada 
de doze batizados, e o pobre padre dominicano parecia bem cansado. 
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&ta noite, a última das Missões, uma grande cerimônia reúne todo mundo em 
volta da cruz. São as despedidas dos missionários, que dão ao povo a bênção papal. A 
comunhão, distribuída por dois padres, dura quinze minutos. No começo da Missão, só 
nós e as irmãs dominicanas comungávamos. 

À noite, nossa hospedeira ainda insiste sobre os perigos da vida na mata. Acha que 
não estamos sendo prudentes, mas não cedemos. Ela nos sugere que levemos armas. Mas 
não é fácil explicar nossas razões. Quanto mais nos contam histórias pavorosas, mais nos 
convencemos de que o Senhor nos protegerá. Bem cientes, no entanto, de que ainda não 
chegamos ao fim de nossos medos ... 

, 
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Outubro 
Quarta-feira, 12 - Desta ve:z a partida é para 

valer! Muita gente vai embora, deixando para trás 
uma Araguacema entristecida ... 

Uma das famílias tem pela frente mais de 
um dia a cavalo. A mãe vai levando o neném. E 
o pai, além do seu, leva também um outro ca
valo, que carrega as bagagens em grandes caixas 
de couro. 

Depois, são canoas e ubás partindo em to
das as direções. O barco a motor que leva de vol
ta madre Berta e irmã Amélia para Conceição, 
assim como o nosso, são carregados com as ba
gagens e os mantimentos. Duas pessoas que vão 
para Barreira do Campo embarcam conosco, 
além dos homens da "tripulação" e as crianças 
que frei Gil acompanha. 

Chegamos a Barreira do Campo pelas 4 
horas da tarde, e irmãzinha Genoveva pergunta a 
frei Gil onde se encontra o barco que ele preparou 
para nós. Amanhã iremos experimentá-lo, e 
Genoveva aprenderá a pilotar. Vamos levá-lo para 
o Tapirapé. 

Uma família nos acolhe, dá o jantar e em
presta um galpão para pendurarmos as redes. 
Vamos dar uma volta e, de noite, buscamos um 
canto para nos banhar. Depois, rezamos um pou-

, 
co. E dia de lua cheia, e Barreira, no alto de um 
rochedo, domina o rio. 

No dia seguinte, percebemos que o galpão 
onde dormimos não está cercado e que praticamente 
estávamos na rua. Ainda bem que nessas redes bem 
amplas a gente desaparece completamente! 



,,. 
Quinta-feira, 2- Ultimas compras de carne-seca, farinha e arroz. Depois, frei Gil 

nos explica o manejo do motor do nosso barco. É nele que embarcamos com as mulheres 

e parte de nossas bagagens. Fazemos logo planos para melhorá-lo, pois o motor é excelen

te, mas as madeiras da cobena não são bem fechadas e já está fazendo água. 
O Tupãcy nos segue - ou nos precede - neste esplêndido Araguaia, afastando-nos 

cada vez mais das terras "civilizadas". Em pleno rio nos passam, do outro barco, o arroz e 

os pratos para o nosso almoço. 
Em uma casa isolada, onde há moradores somente na estação seca, paramos e 

fazemos café. É uma pequena fazenda com uma criação de cavalos. 
À noite, atracamos numa aldeia karajá. Somos acolhidos por gaivotas domesti

cadas que fazem uma zoada horrível e não nos deixam dormir lá, voando o tempo todo 

em cima de nós. Admiramos os esplêndidos papagaios, azuis e amarelos, e uns pássaros 
chamados "colhereiras", porque o bico achatado tem a forma de uma colher. As casas 

de palha são grandes e bem construídas, e nos fazem sonhar com a futura Fraternidade 

Karajá ... Dormimos numa praia. Um rapaz segue os rastros de um veado e consegue 
matá-lo afogado. A caça é imediatamente aberta e retalhada, e depois do jantar, sobre 

um jirau de lenha verde feito em poucos minutos pelos Karajá do grupo, assam a carne, 

ainda sangrando. Bem que gostaríamos de comer um pedacinho, para substituir a eter

na carne-seca! 

Sexta-feira, 3 - Genoveva se inicia na arte de pilotar. Começa por dirigir somente 

com a mão, depois com o pé, enquanto alguém lhe indica a direção a seguir. Vai perce

bendo os sinais da areia e, à noite, conclui que poderá pilotar nosso barco! 
Encontramos ubás de Karajá e toda uma ninhada de pássaros aquáticos. A mãe, 

assustada, voa, mas os filhotes se escondem simplesmente na água. Reaparecem para 

respirar e rapidamente mergulham de novo porque o perigo é grande demais. Várias 
capivaras desaparecem na mata quando sentem nossa presença, e pássaros magníficos 
voam. Na hora do pôr-do-sol vemos três colhereiras, cujas asas vão do vermelho-grená ao 

rosa bem pálido, tão bonitas! As pernas são grandes e bem finas. 
Nosso barco a motor tem um aspecto encantador, com um cacho de bananas 

amadurecendo pendurado no teto e a pele de veado esticada para secar. lrmãzinhas Deni

se e Clara, sentadas na parte traseira do barco, apóiam os pés nas bacias que frei Gil 

comprou e que estão cheias de carne seca. 
O piloto nos diz os nomes dos lugares que atravessamos e as distâncias entre uns e 

outros. Na praia onde descemos à noite, os Karajá nos acolhem com um enorme pirarucu, 

ovos de tartaruga e uma tartaruga viva. 

Sábado, 4 - Não pudemos chegar ontem em Santa Terezinha para o dia da festa, 
pois tivemos que pegar outro braço do rio que não passa por lá. 
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Mapa da região, com a localização atual dos grupos indígenas 
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O dia começa com o batismo de um pequeno Karajá de 8 meses. Christiane será 
madrinha. Ele vai se chamar Francisco. Toda a família foi chegando em ubás. A última 
traz o menino pintado de vermelho e, em volta do pescoço, um colar de pérolas brancas. 
A praia onde se faz o batizado é varrida pelo vento, e somos obrigadas a subir de novo no 
Tupãcy, pois seria perigoso Genoveva enfrentar esse vento no leme do nosso barco. 

O barco não conseguiu aportar na aldeia karajá e são eles que vêm a nós: mulheres 
e homens carregando crianças, ubás cheinhas de gente. Somos logo rodeados de rostos 
que nos chamam a atenção: um círculo azul em cada face e muitas vezes outros de cor 
vermelha. Todos estão vestidos com trapos. Um Karajá do barco reencontrou o sobrinho 
que, sem medo, vem nos nossos braços. Frei Gil vai de ubá ao longo da praia, com 
Christiane e Evange, distribuindo presentes. 

De noite paramos não muito longe da mata, onde se percebem rastros de onça. 
Dela saíram, há algum tempo, alguns Kayapó que mataram seis pessoas. Os homens 
mantêm o fogo de lenha e não nos afastamos muito para dormir. Uma cova de tartarugas, 
com 160 ovos, foi encontrada e, em seguida, achamos outra, com 82 ovos. Então com
põem o menu do jantar ... 

A semana foi um pouco dura, pois à distância se soma o isolamento, muito mais 
sensível agora ... 

Domingo, 5 - Missa antes de o dia clarear, depois de uma noite calma, apesar de 
tudo. Será preciso viajar o dia todo se quisermos chegar esta noite. Arroz e peixe estão 
cozidos. Comeremos no barco, onde estarão conosco apenas dois homens que conhecem 
bem o rio, um sertanejo e um Karajá. Eles deixam o motor e a barra a Genoveva, pois ela 
tem que aprender bem. Depois, esses dois homens nos deixam. Vem, então, um outro do 
Tupãcy para não ficarmos sozinhas no nosso barco. 

Pelas 16:30 horas, chegamos à aldeia tapirapé. Dom Luís está na beira do rio com 
todos os Tapirapé, e a alegria é recíproca ao nos reencontrarmos. Vários já são nossos 
conhecidos. Dom Luís nos apresenta aos outros. Descarregamos os pacotes indispensá
veis para a noite, e todos se apressam em levá-los. Desta vez, subimos até à aldeia não por 
um atalho, mas por uma "avenidà', pois para a nossa chegada cortaram árvores e mato 
numa largura de seis metros. Mas as surpresas continuam: ficamos sabendo que não 
somente prepararam uma roça, como plantaram mandioca e banana! 

Taywi - Cantídio é seu nome cristão-, um jovem que viveu durante alguns anos 
no seminário de Conceição e depois voltou ao seu povo e à vida indígena, agora casado, 
com um filho, nos empresta sua casa, enquanto esperamos a nossa. Nela moram várias 
pessoas, mas todos concordam em ir morar com a família de um irmão dele. Nessa casa 
estivemos com irmãzinha Madalena, que se inspirou nela para fazer a planta da nossa. 

- Todas essas delicadezas nos dão ânimo e alegria. Eles se enfeitaram para nos rece
ber e pintaram os corpos com desenhos pretos. Taywi leva dom Luís ao lugar escolhido 
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para a nossa casa, explicando que não quiseram começar a construção sem nós. Vamos 

até uma pequena praia, bem apropriada para lavar roupa e nos banharmos. Taywi decide 

que será aberto um atalho até lá. 
Voltamos para "nossa" casa, e dom Luís vai para o seu pequeno acampamento na 

beira do rio, sempre rodeado de Tapirapé. A chuva começa a cair. Todos aqueles que viaja

ram conosco comem nessa casa e depois preparamos nossas redes para nos deitar, apesar da 
presença de alguns Tapirapé. Ainaa temos cartas para terminar antes da partida do Tupãcy. 

Segunda-feira, 6 - Despertamos ao clarear do dia. Frei Gil reza a missa diante de 
nossa casa. Depois vamos com ele à casa de um dos dois chefes, Paxe'apara, de nome 

cristão Antônio Pereira. Vários homens, mulheres e muitas crianças moram lá. Umas 
quinze redes estão armadas, há fogos de lenha acesos e um túmulo no meio da casa. 

Cachorros vão e vêm. Em seguida vamos ao barco para descarregar o resto das bagagens. 
Frei Gil começa por distribuir ferramentas para todos aqueles que quiserem traba

lhar na nossa futura casa. Por sua vez, Christiane e Evange distribuem presentes trazidos 

do Rio de Janeiro. Todos se divertem, grandes e pequenos. Os colares são trocados por 

arcos e flechas. 
O rio fica a uns 400 metros da casa. O chefe Oparaxowi, homem no qual se pode 

ter toda confiança, é o primeiro a pôr uma carga nas costas, pedindo aos homens que 

façam o mesmo. Em poucas viagens, tudo está dentro de casa. Ficamos admiradas com a 

força prodigiosa que têm. O que não nos agrada é ter que acumular todo esse material, o 

que só pode suscitar neles a vontade de ter o mesmo. Mas não há outra solução. 

Casa tapirapé vista por dentro {croqui de innãzinha Clara) 
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Ultima aula para o funcionamento do motor. Seu Raimundo, o mecânico, nos faz 

dar umas voltas com alguns Tapirapé, e tudo se passa bem. Só resta, então, desmontar o 
motor, deixando-o em casa sobre um cavalete. Comemos arroz e peixe. 

Depois é a partida do Tupãcy com frei Gil, Christiane e Evange. Bem que gosta
ríamos que ficassem conosco por mais alguns dias. Estamos emocionadas ... Os homens 
da tripulação, que foram muito simpáticos, também se despedem. Um deles gostaria de 
ficar para construir a nossa casa. Mas como os Tapirapé podem se encarregar disso, acha
mos melhor que a façam, pois entre sercanejos e índios há uma distância cultural e, nos 
primeiros, um sentimento de superioridade muitas vezes instintivo. 

Da beira do rio, trocamos sinais de despedida. Fica acercado que todo mês um 
padre virá até aqui. 

Passamos a tarde arrumando e varrendo nossa casa e cirando das caixas apenas as 
panelas e louças necessárias. Vai começar a vida da Fraternidade .. .. 

Dom Luís chega com alguns homens. Vai cortar com eles a primeira árvore para a 
nossa casa. Uma hora depois, lá estão crês grandes troncos em forma de forquilha que 
sustentarão toda a casa. E já temos vários pedidos: ferramentas, querosene, roupas etc., 
desejos bem legítimos, mas que não podemos satisfazer. Dom Luís nos recomenda que 
digamos, a cada pedido, que esperem por ele. E que os Tapirapé o farão sem dificuldade. 

Quando comemos, à luz das lamparinas, ainda estamos rodeadas de muitas visi
tas. Sobra um pouco de arroz que pedem para terminar. Pensamos, então, que seria bom 
fazermos uma quantidade suficiente para nós e que a comida seja o mais possível como a 
deles para não os tentar inutilmente. Um Tapirapé vem se certificar de que não estamos 
com medo e diz que realmente não há nada a temer. 

Passamos sozinhas nossa primeira noite na Fraternidade. 

Terça-feira, 7 - Dom Luís celebra a missa e nos fala um pouco dos índios, antes de 
partir em ubá rio acima. Dentro de cinco dias estará de volta. Um Tapirapé lhe pergun
tara confidencialmente se homens podiam entrar em nossa casa ... 

Descemos ao rio para lavar roupa enquanto Genoveva cuida da casa e recebe mui
tas visitas. Os Tapirapé se entrosam rapidamente conosco: vêm nos ver trabalhar e ficam 
conversando. Ficamos bem amigas de todo um bando de crianças. 

Um Tapirapé que volta da pesca nos traz peixes, que assamos na brasa como eles. 
A sesta é acompanhada do latido dos cachorros que rodeiam a casa e de galinhas e galos 
que cantam ruidosamente. À tarde, Genoveva e Clara vão à fazenda, a uns 15 minutos de 
caminhada, para visitar dona lnês,28 que gentilmente nos mandou um pedaço de carne 
fresca. E voltam de lá com uma sacola de laranjas! 

28 Dona Inês é uma sertaneja viúva, parenca de Lúcio da Luz, fundador de Luciara, vila não muico longe de Sanca 
Terczinha. Morava com seus filhos numa modcsca chácara, que o povo chamava de fazenda, entre as aldeias karajá e 
upirapé, perto do lago Tapirapé. 
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Depois do jantar, escutamos os Tapirapé cantando e dançando. O jantar é de noite 
em volta do fogo. Oparaxowi vem conversar conosco e nos diz que todas as noites dá u.ma 
volta em torno das casas para ver se não há Kayapó por perto. 

Quarta-feira, 8 - Primeiro dia sem missa. A pedido de dom Luís, começamos a 
fazer duas portas na casa em que estamos. Com a ajuda de Oparaxowi, ficam logo 
prontas. Ajudamos a mulher dele a fazer um vestido com tecido dado por frei Gil, pois 
ela não sabe costurar. Outras mulheres vêm e se sentam com os filhos nos braços. Tudo 
é muito simples. 

Clara fabrica, com bambu, um armário para guardar os remédios. Vários Tapirapé 
vêm se tratar, parece que com muita confiança. 

Chega de barco um rapaz de São Paulo que trabalha na mata com vários compa
nheiros. Gostaria que um Tapirapé os acompanhasse para levá-los mais longe. Mas, de
pois de ter pedido conselho a outros, o Tapirapé que o atende responde negativamente. 
Prometeram a dom Luís que não sairiam neste momento em que devem nos ajudar. 

Um rapaz da fazenda passa a cavalo pedindo água fresca. Isso acontece muito e, 
mesmo na casa mais pobre, há sempre um copo para esse fim. 

De tarde, com Oparaxowi e dois outros Tapirapé, começamos a cavar os buracos 
para nossa casa. Ele acha que o lugar escolhido está muito afastado do resto da aldeia. 
Insistimos, pensando em manter a escolha de irmãzinha Madalena. Mas vendo que isso 
o contraria por causa de nossa segurança, cedemos. Aproximamos a casa uns 10 metros. 

Quinta-feira, 9 - Como os galos não nos acordaram, nos levantamos somente às 
6 horas. Lemos, do lado de fora, a liturgia da missa. Será essa, daqui em diante, a nossa 
participação no Sacrifício Eucarístico. 

Com Okariwa e Awarao cavamos ainda os alicerces. Tentamos calcular as distân
cias com barbante, mas nunca sai certo. Eles, num golpe de vista, percebem logo o meio 
e o lugar exato. 

Visita de dona Inês com a nora, trazendo-nos leite e tempero. Estamos conten
tes por sermos vizinhas. De tarde, uma família Karajá traz um peixe e vai logo embora. 
Aqui temos certeza que não morreremos de fome. Cada um traz algo de sua roça ou de 
sua pesca. 

Paxe'apara leva duas de nós para apanhar palhas de palmeira para nossa casa e 
encontramos a primeira cobra. 

Sexta-feira, 10 - Já precisamos fazer cálculos para lembrar em que dia estamos. 
Nossos relógios estão bem fantasistas ... 

Os Tapirapé vêm se tratar da tosse, e Clara refaz o remédio várias vezes. 
Nossa casa avança devagarzinho. É muito difícil para eles fazerem as coisas tal 
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como queremos, pois não conseguem compreender nossas idéias, como, por exemplo, as 
medidas precisas na colocação de uma porta ... É preciso perseverança e mansidão, pois 
fazem tudo com muita boa vontade! 

Sábado, 11 - Ainda hoje acordamos tarde porque não queremos usar o desperta
dor enquanto estivermos apenas acampadas aqui. 

Dom Luís chega de viagem pelo rio e, logo depois de perguntar por nossas primei
ras impressões, vamos ver a construção da casa. Ele é muito bom, nos compreende e nos 
ajuda, dando-nos, ao mesmo tempo, a força da fé. Ele fala de voltar em janeiro e, claro, 
não escondemos nossa alegria. 

Escrevemos até tarde para confiar-lhe a correspondência. 

Domingo, 12 - Dom Luís celebra a missa à beira do rio, debaixo de uma 
árvore frondosa, rodeado dos Tapirapé e Karajá. À nossa volta, muitos cachorros 
barulhentos. Terminados os preparativos, vem se despedir, e descemos com ele até o 
rio. Os Tapirapé também o acompanham. A canoa se afasta e vemos que, de longe, 
dom Luís ainda nos abençoa ... 
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Segunda-feira, 13 - Genoveva vai à tarde até a fazenda para ver se encontra um 
pouco de leite. Chegando lá, dona Inês diz que recebera uma carta informando que uma 
de suas filhas, que mora a uns 100 quilômetros daqui, está muito mal. E pede que Clara 
a acompanhe e lhe emprestemos nosso barco. Seria impossível recusar. Está tão preocu
pada! Genoveva vai com ela ao SPI para pedir que alguém de lá as acompanhe, já que 
Clara não tem experiência com o motor e nem conhece o rio. 

Depois, volta para a aldeia com uma canoa pequena à qual se adaptará o motor e 
avisa Clara, que vai logo em seguida para a fazenda. 

Terça-feira, 14 - Clara chega cedo, tendo passado a noite no SPI com dona Inês. 
Não conseguiram que o motor funcionasse. Genoveva vai até lá para resolver o problema. 

À tarde, quando os homens terminam o trabalho na casa nova, aproveitamos para 
oferecer-lhes um café. Um morador da fazenda vem nos trazer mais de três litros de leite, 
e os Tapirapé o convidam para ver a casa. Ele admira as enormes vigas que trouxeram e 
depois ergueram para sustentar o teto. Trabalho feito na brincadeira. Riem e se divertem 
entre si. Quando há necessidade de um esforço muito grande, um faz o apelo e os outros 
vêm ajudar. 

Quarta-feira, 15 - Pela manhã, os homens cortam e trazem os supones e as vigas
mestras. Desta vez, estão todos aqui. 

Quinta-feira, 16 - Durante toda a manhã, chuvas e ventos fortíssimos. O céu 
parece explodir por todos os lados. É a nossa primeira chuva tropical, e admiramos esse 
espetáculo realmente grandioso! 

Cedinho, os homens voltam para o trabalho: vão colocar a viga da cumieira. Pri
meiro a colocam por cima das travessas, onde cinco ou seis homens ficam equilibrados 
em pé. Depois, a levantam com a força dos braços por cima das forquilhas grandes. A 
satisfação é geral. 

Durante a sesta, ouvimos um barulho de motor e damos um pulo de nossas redes. 
Clara está de volta com seus dois companheiros de viagem, toda queimada de sol. Os 
Tapirapé vêm falar com ela que, antes de anoitecer, vai às casas cuidar dos inúmeros casos 
de gripe e bronquite. 

Clara nos fala de Mato Verde,29 um conjunto de várias fazendas onde umas 
sessenta famílias vivem isoladas, sem avião, sem jornal, longe de tudo. Felizmente há 
um rádio-transmissor e, graças a ele, o lugarejo não está completamente cortado do 
resto do mundo. Muita criação de gado e algumas plantações destinadas a abastecer 
Santa Isabel, lugarejo karajá na Ilha do Bananal, ainda mais longe. Uma capela minús-

29 Atual Lucia.ra. 
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cula e um desejo imenso de ter irmãs lá mostram a fé desse povo, que teria muitas - - . razoes para nao crer mais. 

As famílias são acolhedoras como sempre, tanto os sertanejos como os Karajá. Na 

volta, forçados a atracar num povoado devido a uma tempestade, quatro homens lhes 

deram imediatamente uma palhoça para que passassem a noite. 

Nunca viram religiosas por lá. Têm uma escola grande, mas não há professora, só 

um rapaz que foi educado pelos salesianos. Todas as famílias se conhecem e são aparenta

das entre si, tanto as das fazendas como as do Posto do SPI. 

Sábado, 18 - Grande problema: percebemos que já não sabemos muito bem em 

que dia estamos!. .. Calculando um pouco, vemos que há quinze dias avançamos de um 

dia sobre o calendário! 

Os Tapirapé se pintam de preto, homens e mulheres de maneira diferente. Os 

homens pintam também os pés e as pernas com um vermelho vivo, graças a outra planta, 

o urucu. Durante a tarde, Genoveva decide plantar várias fruteiras, e então vamos até à 

mata buscar madeira para o jirau necessário para protegê-las das galinhas. Konomiti nos 

acompanha. É um menino de 9 anos, cabelos compridos, de enxada no ombro, cami

nhando firme. Ele vai à frente, orgulhoso do seu papel de guia, orientando sobre a madei

ra mais indicada para isso. E de noite já estão plantadas num caixote várias mudas de 

mangueiras, cajueiros, laranjeiras e limoeiros! E num cantinho, alface e rabanete. Até 

agora, as verduras têm estado completamente ausentes de nossa alimentação. 

De manhã, Korawa nos diz: "Vocês já não têm mais mandioca, nem banana, nem 

peixe ... ". E durante o dia vai chegando tudo o que nos faltava. 

De noite, dona Inês vem, acompanhada de várias pessoas que fizeram um dia de 

viagem a cavalo, para ver a "irmãzinha doutorà' ... 30 

Domingo, 19-Dia de grande pescaria para os Tapirapé. Cada um vem nos trazer 

alguma coisa, e de noite ainda ganhamos um tucunaré e um pacu. 

Segunda-feira, 20 - Durante o dia, a casa fica cheia de crianças que querem nos 

ajudar. Principalmente à tarde. Sobre uma ubá emborcada, elas cantam, dançam e lutam 

para nós. É preciso ver o carinho que têm com os menorzinhos e a prontidão em obede

cer a alguém mais velho que venha chamá-los para dormir. É bonito demais! 

Terça-feira, 21 - Os Tapirapé nos trazem um coxa de veado que assamos como eles 

numa grelha de pau verde sobre o fogo. Trouxeram, também, um animalzinho parecido 

com uma raposa. Cortam-lhe a orelha, e ele fica placidamente na casa onde vão criá-lo. 

3° Clara é apenas enfermeira. 
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De noite, os Tapirapé não têm peixe, nem caça. Neste caso, não costumam cantar. 
Há um grande silêncio na aldeia, e afinal são eles que vêm nos pedir que cantemos ... 
Procuramos atender ao pedido e eles repetem, sem dificuldade, as melodias que ensina
mos. Aos poucos, atraídos, todos vêm à nossa casa e passamos assim momentos bem 
agradáveis. Procuram falar conosco, conversar. Estão muito intrigados a respeito de nos
sas famílias .... Ficam surpresos ao saber que nossos pais ainda vivem e perguntam os 
nomes deles. 

Quarta-feira, 22 - O s Tapirapé refazem seus arcos, e durante o dia todo escuta
mos o assobiar das flechas que estão sendo experimentadas. 

Quinta-feira, 23 - A manhã toda, numa clareira, os homens cortam e aprontam 
os caibros da casa, feitos de troncos de pati, carregando-os depois nos ombros, um atrás 
do outro, em fileiras . Tentamos carregar também, mas são muito pesados. Então, carre
gamos entre duas, e eles riem de nós ... 

Sexta-feira, 24 - Ficamos contentes porque a casa está adiantada. Não temos muitas 
possibilidades de trabalhar nela, não é um trabalho para mulheres. Então, continuamos 
costurando para eles. Os pedidos não param de chegar ... 

Nos lançamos ao estudo da língua tapirapé, graças à boa vontade dos múltiplos 
professores. O único inconveniente é o de não pronunciarem as palavras da mesma 
maneira... De noite, uma revisão de vida nos faz tomar melhor consciência da neces
sidade de viver numa grande unidade entre nós para compensar a ausência da missa e 
dos sacramentos. 

Sábado, 25 - Genoveva trata de animar os Tapirapé para o trabalho da casa, indo 
pedir a alguns homens que ajudem a cortar troncos para o teto. Eles se divertem bastante 
ao vê-la contar, pois na língua deles só há cinco unidades! 

De tarde, vemos chegar a mulher de Taywi, muito triste, com a filhinha no colo. 
Pelo que entendemos, parece que ele está zangado com ela. Não podemos dizer muita 
coisa para ajudá-la, mas alegremente a mandamos entrar. Fica silenciosa, enquanto reza
mos o terço. Taywi volta bem tarde e vem nos contar como foi a caçada aos veados. 
Matou seis, mas só pôde trazer dois. Ele conversa seriamente com as crianças, que o 
ouvem com grande interesse. 

As noites não são muito silenciosas, há muitos ruídos a que ainda não nos acostu
mamos: tosses e conversas dos Tapirapé, assim como brigas e latidos dos cachorros, que 
avisam fielmente cada vez que um animal se aproxima da aldeia. 

Domingo, 26 - Mal clareou o dia e já, à nossa porta, um grupo de homens nos 

58 



acorda. Alguns vão à caça, outros à roça. Assim que nos levantamos, um deles nos traz 
um pedaço de veado, caçado na véspera. 

Dia tranqüilo, em que podemos escrever algumas cartas, na esperança de que pas
se um barco para enviá-las. Oparaxowi faz uma peneira para a farinha de mandioca, 
muito bonita, com tirinhas de bambu. Temos também vontade de aprender a fazer. 

Numa das casas, uma menininha está sentada bem ajuizadamente na rede, en
quanto sua mãe tece, em volta da sua perna, um tamakora31 de algodão bem forte. Todas 
as crianças têm uma pulseira assim, em volta do punho e da perna. A mocinha deixa de 
usá-la quando se casa. Os homens a usam sempre abaixo do joelho. 

Lemos juntas uma carta de irmãzinha Madalena. 
É quase noite quando ouvimos um barulho de motor. Os Tapirapé correm à beira 

do rio e voltam acompanhados de um senhor que chamam de "doutor" e de sua mulher. 
Apresentamo-nos mutuamente. Fazem parte de uma missão que trabalha para o Museu 
de São Paulo. Ele é etnólogo32 e já viveu e viajou muito entre os índios. Esteve, em 1930, 
na antiga aldeia dos Tapirapé. 

Eles vão à casa de Oparaxowi, e sua esposa, mais tarde, vem nos trazer um pouco 
de macarrão e massa de tomate. À luz do lampião de querosene, com muitos Tapirapé em 
volta, comemos juntos, acrescentando ao jantar deles o nosso assado de carne de veado 
com farinha de mandioca. Falamos muito dos índios que eles conhecem e estimam. 
Depois, vão dormir na casa do chefe. 

Ficamos escrevendo até tarde para aproveitar a oportunidade, mesmo sabendo 
que eles chegarão a São Paulo só no dia 14 de novembro. 

Segunda-feira, 27 - Com visitantes na aldeia, ninguém pensa em trabalhar hoje ... 
Enquanto o marido conversa com os Tapirapé, nossa amiga vem à nossa casa para assar 
um pacu na brasa. Os dois distribuem contas para enfeites e outros objetos. Depois 
comemos juntos, e então nos oferecem chocolate e até uma maçã que nem querem pro
var, sabendo o prazer que teremos em saboreá-la ... 

Na conversa durante o jantar, dizem ter visto o fim completo de uma tribo indíge
na. As mulheres Tapirapé mais novas - segundo eles - não são mais tatuadas porque 
morreu o único homem que sabia fazer isso. Paxe'apara vai buscar, então, os dentes de 
peixe que serviam para fazer a incisão. O casal nos diz que gosta de viajar sozinho pelas 
aldeias indígenas, sem companheiros "civilizados" que poderiam não compreender os 
índios e considerá-los inferiores, quando, ao contrário, temos tanto a aprender deles. 
Prometem nos enviar uma gramática tupi, língua-mãe do tapirapé. 

31 Pulseira de algodão, tingida de vermelho com urucu. É feita com agulhas de madeira ou osso, semelhantes às 
agulhas de crochê. 

31 Herbert Baldus, diretor do Museu Paulista, da Universidade de São Paulo, e autor do livro Tapirap!: tribo tupi do Brasil 
Central. São Paulo, Editora Nacional, 1970. 
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Por fim, os acompanhamos até o barco. Deixam seu endereço, que talvez um dia 
poderá nos ser útil. 

Terça-feira, 28 - Dia de caçadas e pescarias. Quatro homens e um menino partem 
para bem.longe, à caça de porcos selvagens, com duas espingardas, dois arcos e cada um 
com um saco de farinha. 

Voltando da pescaria, Okariwa nos traz dois ovos de jacaré. Não se pode garantir 
que estejam bem frescos. Então nos lembramos da pequena boá33 da República dos Ca
marões ... Mas nos dizem que é preciso comê-los duros. Inútil dizer que na hora do jantar 
estamos curiosas para saber o que vamos encontrar. Felizmente não há jacarezinho ne
nhum. Então, experimentamos um e é bem gostoso! 

Os Tapirapé voltam tarde, tendo matado dois porcos grandes. Trazem dois fi
lhotes para a aldeia. Fizeram uma caminhada de mais de 70 quilômetros pela floresta 
nesses três dias de caçada. 

Quarta-feira, 29 - A primeira tarefa é cortar os porcos e assá-los. Cada família 
recebe um pedaço, e todos fazem a primeira refeição do dia. 

Depois, tentamos reunir os homens que iriam cortar palha para o teto de nossa 
casa. Alguns estão dispostos, outros perderam o ânimo, e para um trabalho desses é 
preciso que todos se lancem, pois têm que ir longe e demora muito para cortar. Mas 
como o que mais desejamos, afinal, é a unidade entre eles, não insistimos. 

À tarde, as crianças brincam em volta de nossa casa. Os homens conversam. Não 
estão mais cantando, nem dançando. Só o farão quando nossa casa estiver construída. 

Quinta-feira, 30 - Os homens trabalham o dia todo cortando as palhas. Duas 
famílias, que há vários dias tinham ido em busca de tartarugas, voltam sem elas ... mas 

• com peixes. 
Uma mulher Tapirapé vem nos visitar e leva daqui um pau em brasa para acender 

o fogo na casa dela ... 

Sexta-feira, 31 - Komaxo tem o costume de vir fazer uma visitinha quando 
terminamos de ler as orações da missa. Paxe'apara nos pede para consertar a calça dele, 
mas antes temos que lhe dar sabão para lavá-la no rio. As crianças, nossas amiguinhas, 
manifestam vontade de aprender a escrever. Com papel e lápis, elas se divertem, fazen
do algumas tentativas. 

Depois de uma longa visita de dona Inês e sua filha, os Tapirapé têm uma reação 

33 Nome de uma espécie de jibóia africana. Refere-se a um fato real, em que as Irmãzinhas, numa Fraternidade desse país 
da África Ocidental, cozinharam um ovo achado no quintal e, ao abri-lo, encontraram uma cobrinha. 
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de insegurança que compreendemos bem. De noite vêm, numerosos, para fazer pergun
tas. Awarao e Xario falam: "O que é que vocês disseram a dona Inês?". Tentamos lembrar 
os vagos assuntos dessa conversa. Eles nos dizem, então, que alguns nos ouviram contar 
muitas coisas... Nossa presença traz forçosamente várias visitas, e é difícil explicar-lhes 
que, apesar de tudo e antes de tudo, somos deles. Somente o tempo e os acontecimentos 
poderão explicar a nossa vida, através de nossa amizade. 

Para terminar, Xario nos dá uma lição de tapirapé. No silêncio da noite, pensamos 
na festa de amanhã e, juntas, a preparamos. 
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Novembro 
Sábado, 1 º - Festa de Todos os Santos! Mas, 

aqui, é um dia igual aos outros. Apesar disso, nas 
orações da missa e no decorrer do dia nos sentimos 
realmente unidas à Igreja, que é toda nossa força. 

Rezamos as Vésperas e vamos dar um pas-
. seio. Paramos numa clareira, no al~o de um 
pequeno morro, de onde podemos vg?'! áF::~ata. ., 
Le~os u~~~ palestra do ~adre .Voilla~iitc.D~~ 
poIS, caru:amos e lemos a liturgia da.1111ssa. EXph-
camos aos Tapirapé que hoje é dia dékf~~, como 
os domingos, e que não trabalhamos. 

Uma mulher está doente, precisando de 
uma injeção de penicilina, mas não quer aceitar. 
Falamos disso comXario, que compreende e con

. segue que ela.ª .c;eite tomar a injeção amanhã. 
Escrevemos um pouco, pois par~,:s.µe ha

verá um barco na direção de Conceiçã;'?-.. NC> ou-
tro sentido, nada. 

Estamos no primeiro sono p,rofundo, 
quando dois rapazes da fazenda de do~·~·~tnês nos 
chamam porque um rapaz de lá acaba de se ferir 
involuntariamente com uma espingarCla. Sem es
perar explicações, Clara vai, acompanhada de dois 
Tapirapé, que a trarão de volta. Chegam duas 
horas depois; o rapaz está sofrendo, pois a bala 
atingiu o pulmão. Os meios de tratamento são 
bem limitados. 

Foi uma ocasião para marcar nossa confian
ça nos Tapirapé, já que muitos sertanejos não ou
sam viajar com eles. 

34 Padre René Voillaume, fundador da Fraternidade dos Irmãos de Je
sus, acompanhou de peno a Fraternidade das Irmãzinhas de jesus. 



Domingo, 2 - Cedinho, Clara volta à fazenda para cuidar do rapaz. Como não há 

nenhuma cama, está deitado no chão sobre uma pele curtida. 

Num cantinho de nossa casa, conseguimos rezar as Vésperas deste dia de Finados. 

Segunda-feira, 3 -. Genoveva e Denise saem bem cedo para levar a correspondên

cia à fazenda e ver o rapaz. Não há grande melhora, ele respira dificilmente e parece não 
. . 

estar muito consciente. 

Terça-feira, 4 - Durante o dia, Koxira, menina de mais ou menos 1 ano, chega 

toda enfeitada. Colaram algodão em volta de seus braços e pernas e fixaram peninhas 
vermelhas, negras e brancas no tamakora. Os cabelos estão vermelhos de urucu, . com o 

qual também untam o corpo. Aí está o segredo dos "peles-vermelhas" ... 
Outras vezes eles se pintam de preto, com jenipapo. O corpo inteiro ou então 

fazem vários desenhos no tronco. 

Quarta-feira, 5 - Como os homens não estão muito animados para buscar palha 
para o teto, Genoveva e Clara decidem ir com eles. Voltam pelas 4 horas da tarde, exaus

tas. Trataram de preparar as cargas de palhas e transportá-las até à beira do lago, de onde 
os Tapirapé as levarão de canoa. Antes será preciso dobrar todas as pontas, para que se 

possa prendê-las às tabocas do teto. Eles as empilham em montes de 7 metros por 1,50 
metro de altura. E ainda sobra carga para a próxima vez. Para poder transportá-las, os 

Tapirapé têm que abrir caminho na mata com facão. 

Sexta-feira, 7 - Ararawytyga mata uma onça a uns 1 O quilômetros da aldeia e traz 
~ 

a pele para vender a um comerciante que passa de barco de vez em quando. 

Sábado, 8 - Genoveva e Clara vão novamente com alguns Tapirapé em busca de 

palha. Desta vez, de canoa. Não há muito a fazer e pelas 13 horas já estão de volta. 
Clara continua indo duas vezes por semana ver o rapaz ferido na fazenda. Hoje 

volta contando que a penicilina fez efeito. "Ele está bem melhor, já está sentando, fala .e 
ri" ... E ficamos todas contentes depois de tanta preocupação. 

/ 

Domingo, 9 - Dia tranqüilo, todas as famílias foram para a roça, em fila indiana. 

Primeiro as crianças, depois as mães com seus bebês na topaya,35 os homens com a enxa
da nos ombros. Só voltam à tarde, com mandioca e bananas. 

Xario vem conversar conosco sobre os anos que passou em Conceição do Araguaia, 
onde fez sua primeira comunhão. Infelizmente, nosso português ainda não dá para 

35 O mesmo que tip6ia. Faixa de pano com a qual se sustenta uma criança de colo. 
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aprofundar a conversa. Sentimos que agora, tendo retomado totalmente a vida do seu 

povo, deve questionar muita coisa. Ele nos explica, também, que os Tapirapé só começarão 
a cantar e a dançar quando a estação das chuvas estiver terminada. Então, os homens dan

çarão até de madrugada, e aí virão também as mulheres para dançar até o sol nascer. 

A aldeia fica toda iluminada, pois os Tapirapé puseram fogo na takara36 para cons

truir outra. Quando? Depois que as chuvas tiverem terminado. 
De noite, Ixyre'i, que nós chamamos de "cabelo crespo", caso único na aldeia, vem 

nos trazer um pedaço de arame, pois percebeu que nossas panelas não têm alça. 

Segunda-feira, 10 - Todo um grupo de Karajá vem à nossa casa, trazendo panelas 
de barro e penas para os Tapirapé e, em troca, podem ir à roça deles buscar mandioca. 

Hoje vão buscar mel no mato, armados de facão e cabaças. 
Um deles insiste em levar penicilina para seu bebê, mas é difícil explicar-lhe as 

dificuldades de tal aplic~ção. Afinal, concorda em trazer a criança. Um dos Tapirapé 
casou-se com uma mulher Karajá. O rapaz mora na aldeia deles e só vem de vez em 

quando visitar os parentes e arrancar mandioca na roça. 

Terça-feira, 11 - Indo à fazenda, encontramos um imenso rebanho de vacas, bois, 
bezerros, levados pelos boiadeiros que, montados nos cavalos, vão aboiando. Já tinham 

feito mais de 600 quilômetros e ainda vão até Mato Verde, onde ficarão durante a estação 

das chuvas. Portanto, viajarão uns 100 quilômetros ainda. Ao atravessar o lago, no trote 

de seus cavalos, vão espirrando água ... 
Em nossa casa emprestada, dois Tapirapé se instalam perto do forno para fazer 

farinha de mandioca. Ajudados por todas as crianças, eles descascam, uma depois da 
outra, todas as raízes e as ralam numa ubá, numas placas de ferro improvisadas para esse 

fim. Enquanto isso se arma um temporal, e. a casa fica repleta por muito tempo. Pena que 
a gente não saiba falar melhor ... 

Quinta-feira, 13 - Os dois Tapirapé continuam a farinhada. Hoje, tiraram tapioca e 
a fazem secar sobre a grande placa do forno, mexendo continuamente. A nossa futura casa 

avança devagar, aos poucos, e para nós é difícil exigir deles um ritmo de trabalho ao qual 
não estão habituados. Além disso, nunca fazem provisões e têm que ir todo dia pescar, 

buscar mandioca e caçar, o que toma bastante tempo. No entanto, gostaríamos muito que 

a casa ficasse pronta para poder devolver a atual aos proprietários, que estão com pressa de 
recuperá-la. A tempestade vai até à noite, o que atrasa mais o trabalho. Nossa casa se enche 

de crianças e só bem tarde conseguimos alguns momentos de tranqüilidade. 

36 Casa de festas dos homens que fica no meio da aldeia. Os rapazes e os homens solteiros dormiam até há pouco tempo 
nessa casa. Até hoje, todas as noites, os homens ali se reúnem. 

64 



Sexta-feira, 14 - Acompanhado pelos latidos dos cães, um grupo de homens, de 
barbas longas e camisas coloridas, vem fazer contato com a aldeia. Um barco a motor os 

levará à mina de cristal descoberta há pouco tempo. Prometem levar nossa correspondên

cia, e que alegria saber por um deles que na fazenda há uma encomenda para nós! Clara 

corre buscá-la! Cartas de agosto, setembro, mas já não somos tão exigentes! Só agora 
ficamos sabendo do acidente de irmãzinha Madalena, em Lourdes. Nada do Rio... Com

partilhamos as notícias e ficamos contentes por ver que nossas famílias estão se comuni

cando entre si. 
Os Tapirapé vêm sempre pedir emprestada alguma panela ou outra coisa qual

quer, o que nos alegra,. Gostaríamos de ter, nós também, mais oportunidade para ir às 

casas deles. 

Sábado, 15 - O dia começa com dificuldades. Os que estavam decididos a ir 
trabalhar na casa querem desistir. Finalmente, Genoveva consegue reunir três ou quatro 

que a ajudam a carregar as palhas. Uma vez descarregadas à beira do lago, nós as transpor
tamos, ajudadas pelas crianças, que se transformam em "casinhas" dançantes e saltitantes! 

Até um menino de 4 anos entra na dança ... Trabalho um pouco duro, mas que nos faz 

bem. À tarde, quando conversamos sobre a dificuldade para preparar o que comer, pois 

há tempo que os Tapirapé não vão caçar, chega um deles com um belíssimo pedaço de 
porco selvagem que a<!:abara de matar. E o problema do jantar ficou resolvido ... 

De noite, em,vista do domingo, a atmosfera um pouco tensa desses dias se descontrai 

em conversas gostosas. 

Domingo, 16-Konomiti acoppanha Denise que vai buscar leite na fazenda. Ele 

encontra uma manga bicada por uma galinha e a saboreia ... Ao voltar, diz: "A galinha 
. " trouxe uma manga para mim . 

Segunda-feira, 17 - É uma beleza ver os homens pintando-se de preto uns aos 

outros, com desenhos diferentes. É a primeira vez que os vemos fazer isso em conjunto. 
Alguns se deixam admirar. 

Há ainda palhas para buscar, mas nada de homens disponíveis para esse trabalho. 
Genoveva e Denise decidem fazer uma primeira viagem sozinhas. Na segunda, vamos 

nós três, acompanhadas pelas crianças. Levamos peyra37 grandes e elas, as suas. Por sorte 
encontramos uma família que foi buscar mel selvagem e imediatamente um dos rapazes 

pegou duas cargas. Então levamos seus arcos, flechas e as cabaças de mel. Enfim, toda a 
palha já está no local, e os homens começam a colocá-la. 

37 Cesta trançada com folhas de bacaba, em que se carregam produtos da roça, frutos, lenha etc. Carrega-se nas costas, 
como uma mochila, e tem três alças, duas sobre os ombros e uma sobre a cabeça, ficando assim o peso bem dividido. 
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Terça-feira, 18 - Logo cedinho, nós mesmas começamos a ajeitar as palhas no 
telhado. Depois vão chegando os meninos e os homens que as colocam muito melhor do 
que nós, até que Awarao perde a paciência com Denise e pede que deixe o lugar para ele. 
Então Genoveva assume o serviço de ajudante, subindo com um pacote de palha nos 
ombros e caminhando com eles pelo telhado. No início hesita um pouco, mas logo se 
acostuma. No ·fim da manhã, metade do telhado está coberta. 

Quarta-feira, 19 - Todos os homens Tapirapé têm o lábio inferior furado, e isso é 
feito quando são bebês. Depois, já rapazinhos, o lábio é furado novamente com um osso 
bem afiado, que fica pendurado, e só mais tarde é substituído por uma espécie de botão 
de madeira. Esta manhã, Paxe'apara nos diz que vai furar o lábio do filho, pois, excepcio
nalmente, ainda não o tinha feito. "Ele até parece um tori':38 nos diz. E nos convida a ir 
ver a perfuração. Mas tudo se passou tão depressa que chegamos depois. É doloroso, o 
garoto chora, mas fica orgulhoso de se ver como os outros. 

Ao escurecer, Denise se vê às voltas com uma conversa complicada sobre a lua e as 
estrelas. Depois chovem perguntas sobre o homem, sua inteligência, sua alma e o que 
acontece depois da morte. Não foi fácil explicar! 

Quinta-feira, 20 - Muitos homens saem em grupos para buscar palhas, mas en
contram um caititu (porco selvagem). Vão atrás dele e conseguem abatê-lo. Todos vol
tam com um pedaço de carne, que cozinham antes de retomar o trabalho da palha. 

Terminamos o dia descansando e raspando mandioca para a farinhada. 

Sexta-feira, 21- Korawa volta da caça com um tatu que deixa à nossa porta, dizen
do: "Vocês cozinham, e nós comeremos todos juntos depois". Solução que nos encanta. 

Tarde chuvosa, muito vai-e-vem na aldeia. Fala-se de frei Gil que não deve tardar 
muito a chegar e da capela que gostaríamos tanto de ver terminada. 

Sábado, 22 - Hoje somos nós quem vamos b,uscar as palhas que preparamos on
tem. Graças a esse trabalho todo, conhecemos melhor os arredores e não temos mais a 
impressão de nos perder quando nos aventuramos pelo mato, que nos parecia ser sempre 
igual. Estamos cansadas fisicamente, mas contentes porque a casa está avançando. 

Domingo, 23 - Chove durante uma boa parte da manhã, e a casa fica cheia de 
crianças. Elas ficam se esquentando perto do fogo de lenha e olham para nós enquanto 
escrevemos. Para encontrar um lugarzinho tranqüilo, temos que ir para a nossa futura 
casa, debaixo do pedaço de teto que já está pronto. 

38 Nome na língua karajá para os não-índios. 
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Uma mulher nos traz oito ovos de jacaré, mas duvidamos que estejam realmente 

frescos e os guardamos para fazer uma omelete. De fato, encontramos em cada um deles 
um jacarezinho ... Felizmente, os meninos nos dizem que é só retirá-lo e o resto está bom. 

Realmente, o resultado é excelente! 

No fim do jantar, lpawygi e Okariwa vêm conversar longamente ... Falam da anti
ga aldeia tapirapé, do ataque Kayapó e de vários lugares por onde passaram antes de se 

instalarem aqui. Depois conversamos sobre as famílias, mas nós ficamos perdidas com os 
laços de parentesco, pois todos são mais ou menos primos e, além do mais, vários casa

mentos se desfazem, trocam de par, o que não simplifica nada as coisas. 

Segunda-feira, 24 - Bem cedo, vamos à nossa futura casa para bater as palhas que 
foram trazidas sábado, isto é, dobrar as pontas pelas quais serão penduradas nas tabocas 

da cobertura. Depois de uma refeição rápida, Genoveva e Clara vão com vários homens 

a meia hora da aldeia para juntar a palha que tinha sido cortada há vários dias. Com a 
ajuda das crianças, conseguem trazer tudo o que restava. 

Quarta-feira, 26 - Paxe'apara chega de volta de Conceição, num barco que traz 
várias meninas internas do colégio de lá para as férias do fim de ano. São filhas de Lúcio da 

Luz e de outros sitiantes. Alegria recíproca de se rever ... Elas nos trazem também notícias do 

Rio (que chegaram há três semanas) e uma carta que Genoveva esperava desde junho! 
Como sempre, nosso cotidiano se alarga às dimensões do mundo ... Ficamos saben

do que o padre dominicano que esperamos só estará por aqui lá pelo dia 19 de dezembro. 

Sexta-feira, 28 -As paredes de nossa capela avançam bem devagar ... Um Tapirapé 

vem trabalhar nelas hoje e nos promete que tudo estará pronto quando o padre chegar. 
De tarde, alguns homens vêm conversar conosco sobre a vida deles, seus projetos 

e esperanças. Isso é muito bom. Um pouco mais tarde, todos vão treinar com arco e 

flecha no meio da aldeia, tendo como alvo um tronco de bananeira fincado no chão. As 
flechas passam assobiando, e os gritos vão pontuando os resultados. Os meninos peque
nos correm para apanhar as flechas. 

Xako'iapari vê que Genoveva está em apuros diante d~ um monte de lenha para ser 

rachada. Sem dizer nada, pega o machado e liquida o trabalho em poucos minutos. 

Domingo, 30 - Quase ao anoitecer, recebemos a visita inesperada de dona Inês e 
de toda sua família. 

Os Tapirapé receberam várias ameaças dos Karajá, e o SPI quer proibir que os dois 
grupos se visitem. Mas eles têm sempre algum intercâmbio a fazer. 

Muito unidas a toda a Fraternidade, nos preparamos para a festa de amanhã, ani

versário da morte do padre de Foucauld. 
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Dezembro 
Segunda-feira, l 2- Ao meio-dia, nosso teto 

está terminado. Que alegria! Depois do almoço, 
vamos à "nossa casa" e não nos cansamos de olhar 
o trabalho dos três Tapirapé na capela. 

Konomíti e M akapyxowí, dois garotos39 

muito simpáticos, de 1 O e 14 anos mais ou me
nos, não nos deixam em paz hoje. Como suas 
travessuras,$empre têm sucesso, elês,:.se .çliyertem 
repetindo-as. Mal conseguimos ter dez minutos 
para ler uma palestra do padre Voillaume, de 12 

de dezembro de 1948. De noite, os dois acom
panham em surdina os cantos de Natal que en
saiamos entre nós e assim conseguem balas ou 
um pouco de leite. 

Terça-feira, 2 - Genoveva perguntou ao 

outro chefe, que tem a reputação de stt~ o "durão" 
do grupo, se queria trabalhar na nossa cisa ... Acei
tou e, de tarde, a parede que se comprometera a 
fazer já estava pronta. M as as d ificuldades ainda - . . , . nao terminaram, pois as portas e os armarios que 
faltam são coisas novas para eles. 

D urante a oração da noite, vários homens, 
de volta da caçada, vêm beber água em nossa casa. 
Admiramos o respeito deles por nosso silêncio. 
Um deles bebe com muito cuidado e apenas 
murm ura um boa-noite. O utros esperam que ter-

. ~ minemos a oraçao. 

39 En1bora adolescenres, ainda não passaram para a categoria de xire'i, 
os garotos entre 1 O e 12 anos que estão sendo "oficialmente" ini
ciados à idade adulta. Neste caso são considerados meninos. 
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Quarta-feira, 3 - Genoveva e Clara ajudam Arapaxigi a ralar mandioca, e ele nos 

convida gentilmente para comer paçoca de carne. Ele e a mulher estão deitados na rede, 

com o bebê ao lado. Tari e Xarari, as duas crianças, nos passam pedaços de carne, depois 
de ter soprado nelas para esfriar. Nós tentamos comer farinha com a mão, lançando-a à 
boca, como eles fazem. 

Talvez animados pela caçada, todos se põem a trabalhar, e as paredes sobem rapi
damente ... Trazem para a capela os dois troncos de pau-brasil que vão ser os pés do altar 

e os enfiam profundamente na terra. 
Chega de repente o pequeno Konomiti, muito silencioso, coisa rara, o que nos 

parece extraordinário. Senta-se num caixote e espera com certa impaciência. Como lhe 
perguntamos o que aconteceu, responde mostrando os braços e as pernas. Só compreen

demos esses gestos quando ouvimos os gritos de Atopa: um dos homens, armado de uma 
espécie de pente com dentes afiados de peixe, faz grandes riscos nas coxas e nos braços do 

menino, que grita de dor.40 Quando começa a s~grar, ele o pega pelos braços e levanta-o 
bem alto. Explica que tudo isso tem como meta fazê-lo crescer. Depois é a vez de Konomiti, 
que A topa vem buscar ... 

Os três homens que trabalham nas paredes da capela precisam constantemente de 
água para misturar com a terra que vai preencher os vãos entre as tabocas. Depois, pu

nhado por punhado, a camada de terra molhada é esparramada em toda a superfície da 

parede, como um reboco. Nós nos encarregamos do transporte da água, que é sempre o 
trabalho das mulh_eres Tapirapé. 

Todo mundo está animado, o que nos deixa contentes ... Até um grupo Karajá 
vem ajudar. Vamos nos deitar bem cansadas para recomeçar amanhã. 

Quinta-feira, 4 - Mesmo trabalho de ontem, só que hoje com chuva. Para nos 

divertir, dizemos que em dois dias andamos 55 quilômetros e carregamos 1.136 litros 
' d' água! A noite, o quarto está quase pronto. Começamos também a parede de fundo da 

cozinha e ficamos felizes com nossa "casinha'', apesar de um novo.contratempo: lama e 

água em poçada em vários lugares. Enquanto isso, as crianças tomam conta da outra casa, 

vigiadas por Arapaxigi, que seca a farinha. Makapyxowi chega com um tatu, pedindo que 
tiremos as tripas para fazer iscas para piranha. 

Sábado, 6 - Denise e Clara decidem rebocar a parede que separa a capela do 

quarto. Terminam bem tarde, porque os homens quase não trabalham hoje. Como eles 
sabem que segunda, 8 de dezembro, é feriado, adiaram o trabalho para terça-feira. Para 

nós, esses dois dias de descanso são bem-vindos, pois estamos quebradas. Mas tão con
tentes por pensar que logo estaremos na "Fraternidade" e teremos a capela! 

40 Trata-se do ritual de escarificação, usado por muitos povos como forma de manter a pessoa com boa saúde. 
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Domingo, 7 - Durante a tarde, ouvimos uma espécie de lamento, repetido com 

voz forte e durante um bom momento. É a avó de Nowa que chora porque o neto, de 4 
anos, está doente. Não conseguimos ter outra explicação sobre o sentido desse costume. 

A conversa se prolonga de noite com Taywi, que nos fala do passado dos Tapirapé. 

Ele nos conta que o chefe é nomeado pelo precedente, antes de sua morte. Há muita 
excitação na aldeia nesta noite. 

Segunda-feira, 8 - Festa da Imaculada Conceição, feriado no Brasil. Alguns Karajá. 
pedem remédios para outras pessoas de sua aldeia. Clara tem que ir vê-los. Gostaríamos 
de aproveitar para conhecê-los, mas a ubá está cheia ... 

Quarta-feira, 1 O - Com a farinha de tapioca q lle Arapaxigi nos deu, fazemos beij us 
que podemos oferecer às crianças e aos que vêm em casa. Os Tapirapé fazem peneiras 
muito bonitas para a farinha, com lâminas de bambu. Clara faz sua primeira tentativa 

nesse trabalho que, na realidade, é bem mais difícil do que parece. 

Quinta-feira, 11 - Visita de vários homens de São Paulo. Um deles faz mapas 

topográficos dos rios da região. Entre eles está também um repórter, que filma e fotogra

fa. Nós não escapamos. Ele pede uma dança ritual. Os homens dançam. O pagamento é 

sal e açúcar. 
Xario vem dar uma volta e nos fala de frei Alberto, que deve ter saído de Conceição 

por estes dias. De repente, nos diz: ''A missa aqui!". O que será que isso significa para ele? 
Fez a primeira comunhão quando estava em Conceição, mas agora não tem condições 

para integrar em sua vida, sozinho, tudo o que aprendeu lá ... 

Sábado, 13- Continuamos as arrumações dentro da casa, já que a chuva continua 

nos atrapalhando. Falta ainda um pedaço da parede da cozinha, o chão e a porta da capela 

que Xario promete fazer na segunda-feira. Faltam também as três grandes pedras para 
cozinhar. Decidimos então mudar esta tarde mesmo! Assim que começamos, chega a 
ajuda: alguns homens e todas as crianças! Valia a pena vê-las ajudando Clara a transportar 
as caixas de remédio, repetindo a toda hora o que ela lhes dizia: "cuidado!" 

O sol volta a brilhar, e tudo se faz mais depressa. Estamos em casa esta noite! C om 

a mesma alegria com que nos emprestaram a casa, os donos a recuperam. Vamos até 
visitá-los antes da noite. Sentimos imediatamente a mudança que vai se produzir em 

nossas vidas: mais tranqüilidade e a possibilidade de uma vida mais regular. Mas nos 

sentimos um pouco afastadas da aldeia, já que não podemos mais vê-los indo e vindo nos 
seus afazeres. Deus permitiu as duas situações para que pudéssemos primeiro ter contato 
e conhecê-los. Quando o Santíssimo Sacramento estiver conosco, teremos tudo. Em todo 

caso e desde já, só podemos agradecer a Deus. 
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Domingo, 14-Acordamos em "nossa casa".41 Agora é realidade, não temos nem 

mesmo um pedaço de papel seco para acender o fogo! Depois de rezar, fazemos uma 
arrumação urgente e conseguimos uns pedaços de madeira que servirão de bancos para 

sentarmos na cozinha. 

Dona Inês vem nos visitar com as duas filhas e acham que nossa casa foi muito 
mais bem feita que a delas, construída pelos ditos "civilizados". 

Agora que temos uma clausura,42 Denise aproveita para ficar doente e está na rede 
com febre. Vamos colher para ela os melhores limões da estação. Vamos também dar uma 

volta pelas casas, não querendo passar esse primeiro dia sem ver ninguém. Para nossa 
surpresa, vários perguntam se podem vir à nossa casa, pois lhes disseram que não seria 
permitido. Reagimos então com firmeza e de tarde alguns vêm nos ver. As crianças apro

veitam para brincar! 

Terça-feira, 16 -Xario vem nos fazer uma visita antes da noite, voltando da roça, 
onde ficou três dias. Xako'iapari vai fazer outra caçada, e ele o acompanhará. Saiu de onde 

morava porque está com outra mulher e agora vai morar com seu novo sogro. Na realida

de, para os Tapirapé, um casamento s6 se torna definitivo quando nasce o filho. Antes 

disso é apenas uma tentativa. 

Quinta-feira, 18 -A chegada de frei Alberto se aproxima, e começamos a escrever, 

pensando naqueles que esperam notícias há tempos. 
Dois rapazes Tapirapé raspam completamente a cabeça. Em seguida a pintam com 

urucu e nos explicam que é para que o cabelo cresça. 
O chefe Paxe'apara nos traz um cachorrinho de um mês e meio mais ou menos, 

nada bonito, com suas patas torcidas e uma barriga grande, a pele doente e olhos muito 
vivos. Põe-se a brincar conosco, e então perdoamos a sua falta de elegância. Chama-se 
"onça''. Em tapirapé, koriwikirú. 

Sexta-feira, 19 - Genoveva vai buscar uma quarta pedra, para que possamos au

mentar o nosso fogão de lenha, duplicando-o. Clara sai em busca de tabocas com nós 
espaçados para fazer, com as tiras, peneiras como as dos Tapirapé. 

Korawa vem com uma penca de bananas, o que não víamos há um mês. Mais 
tarde, volta com sua mulher e nos traz dois pintinhos. Explica que se trata de um galo e 

de uma galinha. São os primeiros, e Korawa fica contente de ver a nossa alegria! 

41 A primeira casa das lrmãzinhas na aldeia foi prevista por irrnãzinha Madalena um pouco fora do círculo formado pelas 
outras casas, visando um mínimo de privacidade. Anos depois, quando os Tapirapé se mudaram de local, essa orienta
ção não foi levada em conta, e a casa delas foi construída ao lado das outras. 

42 Nos primeiros anos da fundação da Fraternidade, o quarto das lrmãzinhas era chamado de "clausura", o que era 
habitual naquela época nas casas religiosas. Na clausura, os leigos não podiam entrar. 
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Sábado, 20 - Decidimos ir à roça para ver se há realmente um lugar onde possa
mos plantar. Vamos com Oparaxowi e sua mulher. Depois de uma hora de caminhada por 
campos mais abertos, chegamos à grande mata e seguimos um caminho estreito que mal 
se vê, passando no meio de ramagens e cipós. Chão macio, coberto de espessa camada de 
folhas mortas e úmidas. Está bem escuro, e debaixo desse teto imenso de diversas cores o 
ar tem um cheiro estranho. De repente, percebemos que estamos atravessando uma água 
límpida e fresca ... Reencontramos a terra firme, voltando à água de vez em quando. Para 
nós, o ambiente é selvagem e belo ... Chegamos enfim a uma clareira grande, com o chão 
cheio de troncos queimados. É a roça de Oparaxowi, onde uma parte não está plantada e 
podemos usar. Oparaxowi nos mostra as pegadas de uma onça grande, que ataca mais os 
animais que os homens. Depois, saímos do mato por um caminho mais fácil e mais curto. 

Continuamos ainda a caminhar em outra~direção e reencontramos a mata, mas 
desta vez o caminho está realmente traçado. Vê-se que eles vêm freqüentemente aqui. Foi 
onde viemos com irmãzinha Madalena e irmãzinha Jeanne. Saltamos por cima de troncos 
grandes e chegamos a uma· outra roça. Cada um tem a sua parte dos hectares que foram 
derrubados. Seguimos o caminho no meio de mandiocas, bananeiras, algodão e várias 
outras plantações. 

Oparaxowi nos leva à sua roça e de lá voltamos carregados de mandioca. Depois 
nos entendemos com Arapaxigi a quem pertence o pedaço onde vamos plantar. "Plantem 
o que quiserem", nos diz outro Tapirapé. 

Domingo, 21 - Preparamos o Natal em silêncio, pois há poucas visitas. Escreve
mos, também, pois é impossível que não recebamos a visita de um padre esta semana. 

De noite, um grande temporal faz cair uma tromba d' água, e a chuva continua 
pela noite afora, prometendo um aumento de muriçocas. 

Segunda-feira, 22 - Ontem ninguém trabalhou na casa dos homens que estão 
construindo no meio da aldeia, porque era domingo. Na construção da nossa casa tam
bém não trabalharam aos domingos. 

Todos retomam suas arrumações. Nossa casa lhes deu várias idéias: uns fazem por
tas, outros, prateleiras, ou paredes só envaradas.43 Cada um parece ter vontade de ter uma 
casa com vários cômodos e paredes interiores. A gente não sabe como ainda encontram 
paus retos na mata, pois a demanda é tanta! 

Terça-feira, 23 - Procuramos terminar todas as arrumações antes da chegada do 
padre, que esperamos de um momento para o outro: o presépio, as cartas a serem envia-

43 As paredes de uma casa de taipa são feitas inicialmente com varas ou tabocas que se cruzam. Esse arcabouço sustenta o 
barro, que é lançado na parede e nivelado, cobrindo dessa forma as varas. A casa das lrmãzinhas tinha algumas paredes 
recobertas de barro até certa altura, e dali para cima, só com varas. 
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das e, sobretudo, a capela. Temos que limpar a base do altar e fazer a cruz. Enquanto 

costuramos uma cortina para a parede envarada da capela que dá para o corredor, um 

menino vem, triunfante, avisar que o padre chegou. Pensamos que fosse uma brincadei

ra, até que vemos frei Alberto, acompanhado de um Karajá. Mas, que decepção! Todos os 
pacotes de irmãzinha Matilde ficaram em Conceição. Não teremos nada para o Natal, 

nem mesmo uma carta da Fraternidade, nenhum diário, como esperávamos tanto ... É 
duro aceitar isso, mas nos alegramos ao pensar que teremos o Santíssimo Sacramento! 

Clara vai à fazenda ver se acha alguma coisa que possa variar a alimentação para o 
frei Alberto. Mas não encontra lá nem mesmo um ovo! Konomiti, vendo que ela chega 

desapontada, vai olhar se os ovos que guardou ainda estão bons ... , mas já têm pintinhos. 

Quarta-feira, 24 - Frei Alberto celebra a missa na capela ... Que mais poderemos 
dizer? O Senhor quer, Ele mesmo, preparar-nos para a festa do Natal, nessas últimas 

horas antes de sua vinda ao presépio. Vários Tapjrapé estão presentes, entre outros, Koxira 
que, como de costume, se joga em nossos braços. 

É essencial fazér a mesa do altar, se quisermos ter o Santíssimo Sacramento em 

casa. Genoveva se lança ao trabalho. De tarde, o sacrário é fixado sobre uma mesa feita de 
paus roliços, presos uns aos outros com pregos e cipós, enquanto esperamos a mesa defi

nitiva. Denise acaba de preparar tudo para a missa da noite. Uma última arrumação no 

presépio, que, além do Menino Jesus, Nossa Senhora e São José, tem três Tapirapé feitos 
de cera por Makapyxowi. Dona Inês e as filhas vêm ver frei Alberto e nos trazem frutinhas. 

É tudo o que têm. Não há realmente nada e é difícil preparar uma comida apresentável. 
Como não recebemos nada para festejar o Natal com os Tapirapé, preparamos bolinhos 

de arroz-doce para oferecer-lhes depois da missa. Tudo bem pobre, realmente, mas mes
mo assim eles estão contentes. Sem dúvida, teríamos que proporcionar-lhes uma outra 

alegria além de dar presentes ... 
Às 9 horas da noite, colocamos lenha bem grande no fogo e começamos a Vigília 

à luz do lampião, que atrai um bocado de mosquitos ... Cantamos, lemos e temos um 

tempo de oração silenciosa antes de rezar as Matinas. À meia-noite e meia, depois de 
termos posto nossos hábitos brancos,44 vamos acordar os Tapirapé, cantando ao som da 

flauta. Infelizmente começou a chover, e então não temos muitas esperanças que levan

tem. Assim mesmo chegam uns quinze. A capela está iluminada por velas e lamparinas 
que produzem um clarão nunca visto até agora. Até cantamos a missa na qual Genoveva 
e Denise renovam os votos pela primeira vez. 45 E o padre abre o sacrário para nele deixar 

o Santíssimo Sacramento. Alegria que a gente nem sabe descrever e que será vivida ao 
longo de todos estes dias. 

~~ Túnica para os dias de grande festa como o Natal, usada pelas lrmãzinhas nos primeiros anos da fundação. 

·'5 Denise e Genoveva tinham feito sua primeira profissão no ano anterior, em El-Abiodh, no Saara. Clara era ainda 
postulante, tendo entrado na Fraternidade em fevereiro daquele mesmo ano na França. 
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Depois da missa, acendemos uma luzinha no presépio, armado em um canto da 
cozinha, e todos se sentam para comer os bolinhos de arroz e beber café. Conversamos e 
cantamos. Depois, cada um volta para casa, levando um tição aceso para reavivar o fogo 
que deve ter-se apagado. Só então vamos para o quarto, junto do Menino Jesus ilumina
do apenas pelos cogumelos fosforescentes que encontramos aqui. Cantamos e lemos tam
bém o texto de irmãzinha Madalena, no Boletim Verde,46 sobre o Menino Jesus. 
Lembramo-nos de todos: parentes, amigos, Irmãzinhas e Irmãos. Estamos felizes e bem 
conscientes de que o Senhor está entre nós. 

Quinta-feira, 25 - Pelas 7 horas, frei Alberto celebra as duas missas da manhã de 
Natal. Dona Inês e as filhas estão conosco, assim como vários Tapirapé. Os que não 
vieram de noite chegam e recebem, por sua vez, bolinhos de arroz e café. A manhã passa 
depressa, com muito movimento em casa. 

De tarde, visita do p~ssoal do SPI com todos os filhos. Só temos tempo de rezar as 
Vésperas e de fazer a adoração. Mas é dia de festa e até a chuva pára. 

Sexta-feira, 26 - Frei Alberto resolve batizar os três últimos Tapirapé que ainda 
não haviam sido batizados. Vai buscar padrinhos e madrinhas na fazenda e no SPI. Pelas 
4 horas chegam os pais, as crianças e uma boa parte da aldeia. Mas quantos problemas 
aparecem! As datas dos nascimentos são desconhecidas, os pais não têm nenhuma idéia 
de que nome dar aos filhos, quais padrinhos devem escolher ... Nada compreendem dessa 
cerimônia, que é finalmente muito pitôresca ... As crianças, separadas das mães, se deba
tem e gritam no colo das madrinhas. A gente só ouve risadas e conversas dos Tapirapé 
quando as mães conseguem dar o peito aos filhos por cima do ombro das madrinhas. 
Limpamos um pouco as carinhas lambuzadas de leite, e a cerimônia começa. Bem que a 
gente gostaria que ele.s a compreendessem ... 47 

A noite se prolonga. Frei Alberto é crivado de perguntas, mas a conversa é amis
tosa e ninguém parece lhe querer mal por não ter trazido os presentes esperados por 
causa da construção da casa. Já é bem tarde quando escrevemos as cartas que frei Alberto 
levará amanhã. 

Sábado, 27 - Frei Alberto vai embora hoje na canoa de um Karajá com quem fará 
uma primeira etapa. Para nós, então, é a última missa. Até quando? Mas temos conosco 
o Senhor, e assim a vida muda completamente. 

De tarde, Xako'iapari vem nos ver com a mulher e os dois filhos. Fala-nos que 

46 Folheto no qual a irmãzinha Madalena se expressa como seguidora do irmão Carlos de Jesus. !! ao mesmo tempo o seu 
testamento, como fundadora dessa nova congregação religiosa. 

47 O batismo ainda fazia parte da antiga prática missionária junto aos povos indígenas. 
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gostaria de colocá-los numa escola. Ele não sabe falar português muito bem, mas é 
comovente ouvi-lo pedir ao filho Anamo que conte até 20! 

Korawa vem com a mulher nos falar da expedição que os homens vão fazer em 
breve na mata. 
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Quinta-feira, 1 st - ·~~o'iapari vem com a 
mulher e os filhos, e Clara aproveita para apren
der com ele o acabamento da peneira que está fa
zendo . . Afém de hábil, ele é l.lJll bbm professor, e a 

;:~;it;:íki;' 'tl~;,:;~:~'." ..•. ,J ,_.f ... 

lrmãzinH:a, por sua vez, vai tomando o jeito'~' iii·'., 
Korawa chega um pouco mais tarde e se propõe a 
ajudá-la. Quando a peneira fica pronta, muito or-

! . .. 

gulhosas, n6s a penâurartl:õs:'.na parede clj.cozinha 
como os Tapirapé o fazem. 

Denise, a convite de Awarao, vai servir-se 
de paçoca de f:~ne "de porco ~~·:pilão dele. A gen-
te se serve com uma conchinha; é bem mais práti
co do que com uma colher de alumínio ... Vemos 
que, cada dia mais, fazemos parte da aldeia, en
trando pas casas, familíarfuente, sem que ninguém 
se incomode ... 

Sexta-feira, 2 - Tflywi nos traz µ,m arco ·iJ·., · 
belíssimo, novinho, com as flechas, pacl ''que o 
guardemos em nosso quarto, temendo que os 

me~br'?,,~~de uma expedição, q~e acaba de ç~i~:~:,m:' , 
aqui, queiram comprá-lo. Muitas vezes, quando · 
partem por um dia inteiro, eles nos confiam seus 
"tesouros familiares" dentro de um saquinho, 

até mesmo uma espingarda. Sabem qu.<.~: aqui tudo 
está em segurança. 

Sábado, 3 - Genoveva e Cl~t:à saem 

cedinho para a roÇâ, acompanhadas por três garo
tos, pois ainda não conhecem bem o caminho. 
Vão levando várias sementes, as enxadas e os fa
cões. Os, meninos levam seus arcos1'~6m as flechas. 

----..._..;:;~------""""''" ..,,., '---"'""""·t,,·.,, -~ wdl'Wi" 



Passam pela roça antiga para pegar mudas de bananeiras e entram pela maca aden
tro, até à roça nova, onde os Tapirapé guardaram um cantinho para nós. Plantam arroz, 

milho, abóbora e bananeiras. Na volta, os meninos estão com muita fome. Almoçam 

conosco e dizem que podemos contar com eles na próxima vez. 

Domingo, 4 - De tarde, dois homens vêm fazer flechas ... De repente, Korawa nos 

diz: "Então, vocês agora ficam rezando muito tempo na capela, né?". E Xako'iapari: "O 

que é que vocês escrevem? Pra quem é?". Makapyxowi volta da caçada. Matou pela pri
meira vez um porco selvagem, e está todo orgulhoso. Então o felicitamos, dizendo que, 

com ceneza, vai ser um bom "capitão".48 

Terça-feira, 6-Quase todos os Tapirapé, quando vão à roça, costumam passar por 

nossa casa, simplesmente para ver o que estamos fazendo. Hoje de manhã, quando rezá
vamos, vários vieram e ficaram olhando, mas n,ão se demoraram. 

Quarta-feira, 7 - Nesta época, a quantidade de mosquitos e outros bichinhos, 
de manhã à noite, não é brincadeira ... Por isso, decidimos nos levantar mais cedo, às 
4:30 horas, para estudar português e tapirapé. De madrugada, quem sabe eles nos 

deixarão em paz?! 
Dia de abundância .. . Cedinho nos trazem um jaboti. Como é o primeiro que 

ganhamos, pedimos aos Tapirapé que nos mostrem como tirar o casco e limpá-lo. Depois 
aparecem porco selvagem, ovos, dois pequenos tatus ... Desde que perceberam que temos 

dificuldade para comer carne-seca, não nos faltam mais outras iguarias. 

Quinta-feira, 8 - Genoveva e Denise voltam à roça para plantar um pouco mais 

de macaxeira e feijão. Quando a sede apena, recorrem a algumas folhas que guardam a 

água da chuva, porque não há nenhum riacho peno dessa roça nova. 

Sexta-feira, 9 - Esta noite, fazemos a vigília de oração com a aldeia bem silenciosa. 

Rezamos pelos Tapirapé e pelo mundo inteiro. É a primeira adoração noturna desde que 

temos o Santíssimo Sacramento em casa. 

Sábado, 10 - O barco, que tinha passado há quinze dias, voltou e nos traz fari
nha, gordura e as três galinhas que encomendáramos aos moradores da fazenda. Como 

a noite caiu e não enxergamos direito os atalhos, duas crianças nos conduzem. Mas 

machucam os pés nos espinhos e temos que carregá-las nos costas. É como na história 

do cego e do paralítico!. .. 

48 Chefe do grupo, cacique. Reminiscência da época colonial, quando os chefes indígenas recebiam patentes militares. 
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Domingo, 11 - De tarde, vamos fazer nossas "visitas de Ano Novo" na fazenda e 
no SPI. Levamos o cachorro, e não é fácil para ele atravessar o pântano que nos separa 
agora da fazenda. Voltamos cheias de presentes: folhas para fazer chá, cebolas, pimentas 
e ... uma galinha que será a sétima inquilina do galinheiro. Denise, que se encarrega delas, 
vai levá-la e volta triunfalmente com o primeiro ovo! 

Segunda-feira, 12 - Dia meio cansativo porque temos que derreter a gordura de 
porco que ganhamos sábado. Todos os Tapirapé passam na Fraternidade para buscar um 
pouco de toucinho e gordura derretida. 

Quarta-feira, 14 - Mais ou menos à 1 hora da tarde, quando estamos na capela, 
ouvimos gritos e cantos que nos parecem anormais. Por fim, um choro dilacerante de 
mulheres e crianças nos obriga a interromper a adoração. Taywi chega na mesma hora: 
um garoto morreu, banhando-se no rio. Saímos correndo, sem esperar outras explica
ções, sem mesmo saber quem foi ... Foi o mais velho dos xire'i, Warinimyrygi. Gostávamos 
muito dele! Pelas explicações, compreendemos que deve ter tido uma convulsão e se 
afogou. Vieram nos chamar tarde demais ... Já está morto, e nós permanecemos ao seu 
lado, impotentes e silenciosas. Dentro da casa, todos - homens, mulheres e crianças -
gritam, cheios de aflição ... Tarde pungente! Um atrás do outro, todos vêm a nós com os 
olhos vermelhos e nos explicam como aconteceu. Raspam a cabeça da mãe, que se la
menta muito, e queimam todos os objetos que pertenceram ao rapaz: algodão, arco, 
flechas ... Depois matam os cachorros e as galinhas dele, para que não reste mais nada do 
filho. Os homens da família, em sinal de luto, tiram os colares e os enfeites das pernas. O 
irmão e a irmã de Warinimyrygi também raspam a cabeça. Os cantos e as danças duram a 
noite toda. 

Quando voltamos à casa do xire'i, vemos a mãe fazendo sinais sobre o corpo do 
filho, com um ar suplicante. Um Tapirapé deitado sobre ele tenta reaquecê-lo. Passam
lhe urucu nos cabelos e fazem desenhos com tinta preta no rosto. Duas mulheres traba
lham rápido, tecendo pulseiras de algodão para ele. Nós só temos o recurso da oração: 
restam tão pouct>s\Tapirapé e ainda morre um jovem! Noite de vigília e adoração, ofere
cendo a Deus, em louvor e súplica, os cantos dos Tapirapé. 

Quinta-feira, 15 - Nossa oração de hoje ainda traz a marca dessa morte. Quanto 
sofrimento! Três ou quatro Tapirapé vêm pedir-nos que batizemos o xire'i. Percebemos, 
então, que ontem esperavam que rezássemos por ele e não nos lembramos da oração dos 
agonizantes ... Estão realmente inquietos, pensando que Warinimyrygi não foi batizado. 
Tentamos tranqüilizá-los, pois sabemos, por dom Luís, que todos Tapirapé são batizados. 
Explicamos que o batismo só se celebra uma vez, que ninguém é batizado de novo na 
hora da morte. Ele está certamente com Deus. Ficamos um pouco ao lado do corpo, que 
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repousa na rede, e rezamos uma dezena do terço. Na casa ao lado, que é do irmão dele, 

um Tapirapé cava o túmulo: um retângulo bem feito, do comprimento do corpo. 

No começo da tarde, entre gritos e prantos, dois homens carregam o corpo para 

a casa onde foi cavada a cova e dentro dela penduram a rede. A mãe cobre-o com 

algodão, põe um pano por cima e depois fecha a rede, envolvendo o corpo com ela. 
Enterram também com ele sua bonita calça nova e pratos de barro. Por fim, recobrem 

a cova com três traves de madeira bem dura e colocam alguns troncos por cima delas, 

formando como um tet<?. Trazem sacos, esteiras e redes para tampar as frestas: assim o 
corpo ficará isolado da terra que depois será jogada por cima.49 Só então os Tapirapé 
recomeçam as danças. Esses cantos fúnebres são lancinantes, e o ritmo é muito exigen

te. Todos estão pálidos e cansados, mas nem por isso param de dançar. No final, até 
aceleram o ritmo! 

As danças acabam, e lemos as orações p~ra o sepultamento. Depois, ficamos com 

eles até o pôr-do-sol, quando ao som dos cantos recobrem o túmulo de terra. Ainda 

dançarão na noite seguinte, para que a terra fique ''branca", como eles dizem ... isto é, 
bem batida. Só quando ela estiver bem seca, daqui a quatro ou cinco dias, a mãe devolve

rá a alegria,50 e então poderão cantar e dançar normalmente. 

O drama desses dias reaviva em todo mundo a lembrança de tantas mortes na 

ocasião em que os Kayapó invadiram a antiga aldeia, tocando fogo nas casas e matando 
mulheres e crianças. Lembram-se também das mortes que foram ocasionadas pelos con
tatos com os chama"dos "civilizados". 51 

Sábado, 17- Genoveva vai à roça com Xario e a esposa e volta no fim da manhã 

com uma peyra que Xario fez para elas, cheia de mandioca. 

Todos os Tapirapé estão doentes. Dançaram muito e se resfriaram. Temos que 
distribuir remédios sem parar. 

Domingo, 18- Recebemos muitas visitas. A mãe de Warinímytygi. passa um bom 
tempo conosco, falando do filho. Depois, a casa se enche de homens. Taywi nos mostra 

sua provisão de balas de espingarda e nos explica que estão querendo ir caçar porcos, bem 

49 Os Tapirapé, como os povos de cultura tupi, enterram seus mortos dentro da casa de sua farnllia. O ritual é bonito, 
respeitoso com o corpo, que fica deitado na rede, protegido por um assoalho. A terra tem que ser bem peneirada. 
Depois, ao colocá-la, socam-na bastante para que não fiquem brechas. Durante vários dias, a terra deverá ser bem 
molhada, para o barro aderir bem e o túmulo ficar bastante liso, sem nenhuma rachadura. 

;o O luto é vivido por toda a aldeia. A família do morto determina a duração deste, em diálogo com as lideranças. 
Quando fica decidido o seu término, uma pessoa da liderança "devolve" a alegria, cantando de noite. A família, então, 
chora pública e ritualmente pela última vez. 

51 Os Kayapó, povo guerreiro de língua jê, sempre tiveram um relacionamento conflicivo com outros grupos indígenas, 
sobretudo com os mais pacíficos, como os Tapirapé. Algumas vezes essas guerras eram ocasionadas para obter mulheres. 
Mas as mortes praticadas por sercanejos eram devido a questões banais ou ao preconceito contra indígenas, considera-
d " l " os se vagens . 
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longe daqui. Nessas caçadas, eles começam por assustar os porcos, correndo atrás deles 
para forçá-los a se aproximarem. Ultimamente tem sido bem difícil conseguir agarrá-los. 

Segunda-feira, 19 - Todos os homens vão caçar, mas antes passam por nossa casa. 
Alguns vêm para um curativo, outros para pedir um machado emprestado. Mas a maio
ria vem só para se despedir. 

Algumas mulheres Karajá chegam de manhã, trazendo os filhos que estão doenti
nhos para que Clara trate deles. Um Tapirapé vai passando em frente de casa e, ao perce
ber que Genoveva tenta em vão cortar uma grande tora de lenha, racha-a num instante 

, 
para nos. 

Xako'iapari já está de volta e nos traz u.m pedaço de porco. 
' 

Terça-feira, 20 - De manhã, um dos rapazes chega da mata, na carreira, aos gri
tos ... Imediatamente, de t~das as casas, saem correndo os homens adultos ou jovens, 
cabelos ao vento, arcos e flechas na mão. Os cachorros seguem, latindo. Alguém, ao 
passar, nos explica: "porco!". Depois da sesta, vemos que já voltaram da caçada. Okariwa 
e lrawyo vêm nos chamar. No meio da aldeia, ao lado da casa dos homens ainda inacabada, 
todos estão reunidos, e vemos treze porcos! Os Tapirapé estão felires e orgulhosos. Vários 
deles mataram dois, e alguns, até mesmo três. Saindo pelo norte da aldeia, perseguiram a 
manada até o sudeste. Cada um tira rapidamente a pele do animal que caçou, mas com 
muito cuidado, a fim de não rasgá-la e poder vendê-la depois. Fazem trocas de carne, mas 
aqueles que nada mataram também saem com as mãos cheias. Ganhamos tanta, que 
temos que recusar vários pedaços. 

Nas casas, as vigas do telhado ficam coloridas com a quantidade de carne pendu
rada nelas. Os cachorros, muito excitados, brigam. As crianças ajudam os pais e apren
dem a lidar com a carne. 

Depois se ouvem pela aldeia golpes de machado, e depressa surgem os jiraus de 
madeira verde na frente das casas. As mulheres vigiam a carne, enquanto os homens esten
dem as peles para secar. Nós também fazemos um jirau e assamos a carne em cima dele. 

Se não estivessem de luto, nesta noite eles iriam cantar e dançar; mas tudo se passa 
numa calma relativa. Depois de comer, Okariwa e Awarao nos contam a vida e os costu
mes deles, que começamos agora a conhecer. 

Quarta-feira, 21 - Chove, a aldeia está calma e silenciosa, cada um na sua rede, 
descansando das atividades de ontem. Depois, acendem novamente o fogo sob os jiraus. 
Como costumam assar a carne em fogo baixo, é preciso recomeçar várias vezes e ela acaba 
ficando defumada. Alguém passa, subindo o rio Tapirapé. Vai a São Paulo e poderá levar 
cartas. Então, nós três vamos escrever. Todos os homens vão ao Posto do SPI trocar as 
peles dos porcos por roupas, facas etc. 
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Quinta-feira, 22 - Vários Tapirapé nos dizem que foram os Karajá que causaram 
a morte de Warinimytygi, jogando feitiço nele. Já estávamos suspeitando que eles acredi
tavam nisso, pois estão se recusando a trocar roupas e outros objetos com os Karajá. 
Tentamos explicar que isso não deve ser verdade, mas não os convencemos. 

Sexta-feira, 23 - Okariwa volta da caçada e vem nos presentear com um macaco 
que matou. Impossível recusar. A repugnância é grande, mas assim mesmo a gente resol
ve experimentar ... E não é que é muito gostoso?! 

Domingo, 25 - Vamos buscar algumas frutinhas na mata porque queremos ficar 
um pouco a sós. Aproveitamos bem da sombra fresca. 

No fim da tarde vão chegando, em grupos, os homens que saíram essa manhã para 
buscar mel selvagem. Deve ser a época, pois chegaram bem carregados. E cada um nos 
traz uma xícara de mel - que tem um gosto bem diferente, mas delicioso! Depois, passa
mos pela aldeia, conversamos e brincamos com as crianças. Os adultos estão fazendo 
arcos pequeninos, de brincadeira. Assim, as flechas que lançam não machucam ninguém. 
Então, sem que tivéssemos previsto, passamos com eles umas horas boas de lazer ... 

Segunda-feira, 26 - A boa colheita de mel, ontem, animou os que ainda não 
tinham ido. Oparaxowi vem buscar nosso balde de 1 O litros para ter certeza que trará 
tudo que encontrar ... Um pouco mais tarde, vai a família ~nteira. Querem ir longe, e 
como se ausentam por três dias, têm que levar tudo: redes, farinha, panela, cabaças ... Os 
homens vão com a peyra, e as mulheres, com um saco nas costas; a mãe leva o filho 
escanchado na cintura. Duas meninas carregam quatro ou cinco cachorrinhos. É tudo o 
que possuem e deixam a casa vazia. Nós ficamos sonhando com o dia em que seremos 
quatro, assim duas poderão ir com eles e aproveitar da riqueza da mata.para também 
fazermos nossas provisões. 

Terça-feira, 27 - Ataxowoo vem nos ensinar a preparar um prato especial com 
frutas selvagens e mel, que se cozinha enrolado em duas folhas. Terminamos de fazer uma 
mesinha e um banco para a cozinha, com paus roliços presos em duas forquilhas. Ficou 

sólido e prático e não destoa no cenário. 

Quarta-feira, 28 - Duas famílias saem para uma pescaria. Como voltam esta tar
de, decidimos que duas de nós irão com elas; tudo é muito rápido. Ainda estamos em 
jejum, mas as acompanhamos, munidas de um saquinho com farinha e dois facões. 

Caminhamos formando uma longa fila indiana, acompanhadas de mais ou menos 
u.ns vinte cachorros, para enfrentar qualquer eventualidade na mata. Vamos conversando 
e nos revezando para levar as cargas: arcos, flechas, cabaças ... e crianças~ pois todos os 
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bebês das duas famílias fazem parte da expedição! Depois da mata, atravessamos um 
campo bem grande, um ribeirão, outro campo e chegamos enfim perto de um lago. 
Depois de contorná-lo, descemos o ribeirão que vai desaguar no Araguaia. Andamos .. 
mais uns 400 metros e paramos. E aqui. Estamos em plena mata, à beira d' água que corre 
sob os cipós e galhos. Mosquitos em quantidade, que matamos com tapas mútuos ... 

Mulheres e crianças se vestem para se proteger um pouco, e vamos logo cuidar do 
fogo, enquanto os homens matam alguns peixes. Apesar de cada família preparar sua 
fogueira, uns e outros vêm assar peixes na nossa e servem-se da nossa farinha com a 
mesma simplicidade com que pegamos a deles. Só lamentamos o fato de não sabermos 
comer bem com as mãos. Depois da primeira refeição, os homens vão cortar o timbó. 
Voltam logo depois com um feixe que deixam na água, um pouco acima do canal por 
onde o lago deságua no ribeirão. Cada um deixa o facão com a mulher, e todos nos fazem 
muitas recomendações: "Fiquem perto da barragem de palha que estamos fazendo, quando 
o peixe chegar, matem com o facão. Mas, cuidado, não peguem as piranhas antes que 
estejam bem mortas!". Um pouco inquietas com a nossa ignorância, perguntamos se as 
mulheres sabem tudo isso. Eles nos tranqüilizam. Então, tudo bem. 

O momento da pescaria chega! Todas descemos para a água, que cobre nossas 
pernas pela metade, com o facão na mão. As mães carregam as crianças escanchadas na 
cintura. Agitação no começo, depois cada uma encontra um bom lugar e faz uma boa 
pescaria. Evidentemente, nós duas deixamos passar muitos peixes ... Depois de um certo 
tempo, alguns homens chegam, e Okariwa fica ao lado de Denise. Um peixe grande 
escapa com uma flecha no corpo e é preciso persegui-lo até alcançá-lo. A pescaria dura 
quase duas horas, e nós vibramos! Para nos animar, os homens nos chamam várias vezes 
para matar um peixe parado diante deles, que parece esperar tranqüilamente por nós. 

Voltamos depois para perto das fogueiras e ainda assamos alguns peixes, que co
memos enquanto preparamos as cargas para a volta. Os homens tecem várias peyra de 
palha e alguns querem completar nossa pescaria reduzida dando-nos uma parte da sua. 
Assim, voltamos com uns 1 O quilos! E, depressa, pomo-nos a caminho. O calor é grande! 

Na aldeia, Clara passou um dia tranqüilo. 
Preparamos logo o jirau de lenha e bambu e acendemos o fogo para cozinhar e 

defumar nossos peixes. É a única maneira de conservá-los. Mas o principal é que estamos 
felizes por esse dia que lhes provou, mais pela vida do que pelas palavras, nosso desejo de 
partilhar totalmente da vida deles! 

Sexta-feira, 30 - Clara deveria ter acabado hoje o seu período de postulantado. 
Como a aldeia está bastante tranqüila e silenciosa, ela aproveita para um tempo maior 
de oração.· 

Desde a grande caçada aos porcos, os Tapirapé têm feito tudo coletivamente. Hoje, 
vão à roça. Então, temos que mudar nosso programa e precisamos ir com eles, se quiser-
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mos trazer um pouco de mandioca. Ao anoitecer, a cozinha de repente fica cheia ... Os 
Tapirapé nos contam que um barco teria chegado na fazenda, com muita gente. Todos 
vieram para encontrar dom Luís. Como é que essas notícias se espalham no sertão? Isso 
ainda não conseguimos entender ... Em todo caso, os Tapirapé estão alegres, e nós tam
bém, na esperança de que dom Luís chegue mesmo! 

Sábado, 31 - Denise vai à fazenda verificar a notícia, que parece verossímil. Co
meçamos então a esperar dom Luís e nos preparamos para essa visita, querendo aproveitá
la ao máximo. 
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um pouco como borracha. Sentimos menos repugnância ao comê-lo do que quando 
ganhamos o macaco ou a tartaruga. 

Luciana; filha de dona Inês, vem da fazenda com vários casais de noivos que espe
ram a vinda de frei Gil. De tarde, toda a aldeia se diverte à nossa custa, porque queremos 
fazer kawi 52 como eles. Uma das mulheres vem nos ajudar com muita boa vontade, e 
depois fazemos a "distribuição das colheradas" até que todos tenham provado. 

Quarta-feira, 4 - Assim que a chuva termina, vamos para as roças. Um Tapirapé 
nos acompanha e, claro, também Makapyxowi, Konomiti e Xiranowa, nossos companhei
ros indefectíveis. Xa.ko'iapari e sua mulher nos alcançam no caminho, e então começam 
as trocas de peyra, crianças, ferramentas ... Vamos primeiro à roça antiga com nossos.três 
jovens guias. Sentimos muita segurança com eles, no meio desse emaranhado de troncos, 
galhos e cipós, onde ainda não conseguimos nos situar bem. 

Quando terminamos penosamente de colher a provisão de mandioca, percebemos 
que não temos bastante peyra para carregá-las, nem embiras suficientes para amarrar os 
feixes ... Essas constatações, para os Tapirapé, são sem importância, mas não para nós. 
Levamos um tem pão para confeccionar nossas peyra. Já é tarde, estamos com sede e 
custamos a perceber de quais touceiras devemos tirar as mudas de bananeira que quere
mos replantar na roça nova. 

Todo mundo se reúne à margem do riacho de águas frescas que banha essas roças. 
A mandioca para fazér farinha está pubando nele. Apesar do cheiro forte da água, todos 
a apreciamos muito: bebemos e depois nos banhamos. 

Deixamos os três adolescentes em uma tapera, onde Xa.ko'iapari está assando 
macaxeira. Eles sobem num instante na viga do telhado e ficam lá, chupando os roletes 
de cana. Então, vamos sozinhas à roça fazer nossas plantações, e uma família se surpreen
de ao nos ver passar. As mulheres Tapirapé não ousam andar assim. 

Na volta, arrastamos uma folha de bacaba gigante até a aldeia. Em casa, com a 
cabeça descansada, teremos mais condições para fazer uma peyra. 

Sexta-feira, 6 - Xako'iapari vem nos ensinar a fazer esteira. Ele traz uma folha de 
bacaba grande, que mal começa a se abrir, e executa o trabalho rapidamente, na nossa 
frente. A casa parece uma verdadeira oficina: Xa.ko'iapari com a esteira, lrawyo acabando 
de polir uma colher de pau, e nós, começando a peyra. Ao entardecer, na fazenda, encon
tramos os noivos, que não perdem a esperança de ver um padre chegar! 

Sábado, 7- Não longe, no rio, abaixo e acima daqui, centenas de Karajá estão se 
reunindo para uma grande festa, e os Tapirapé vão assisti-la. Inútil dizer que recebemos 

52 Bebida fermentada feita com milho, com arroz ou com mandioca. O mesmo que cauim. 
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muitas visitas deles, mas é difícil conversar ... Os Tapirapé procuram nos ajudar. Korawa 
parece meio perplexo. Não entende e nos pergunta: "Vocês gostam também dos Karajá 
e dos Kayapó?". Makapyxowi responde logo: "Eu, não! Eles mataram minha mãe!". 
Então, explicamos a eles que, é claro, queremos mais bem aos Tapirapé porque nós nos 
conhecemos melhor. Koxirawa permanece impassível o tempo todo, com um olhar 
desconfiado. Mas assim que os Karajá vão embora, cai na risada e parece divertir-se às 
custas deles. 

Genoveva fabrica um jirau para secar a farinha. Os Tapirapé ficam surpresos ao ver 
que queremos que a nossa farinha fique igual à deles. E Taywi faz uma porta igual à nossa 
em sua casa. 

-. 
Domingo, 8 - Visita dos funcionários do SPI. Seu Valentim53 nos dá algumas 

notícias do mundo ... Estamos completamente cortadas de tudo. 
Quando eles vão embora, subimos num morro bem redondinho perto da aldeia. 

Pela primeira vez, vemos a extensão da mata. Embora estejamos a 50 metros de altura, a 
sensação é quase de vertigem ... Uma imensidade verde que se estende até ao céu, salpicada 
aqui e ali de pequenas elevações. Do outro lado, atrás da cortina das grandes árvores, o 
rio Tapirapé e a foz imensa onde desemboca no Araguaia. Tudo cercado pela areia alva 
das praias. É muito emocionante! Tudo está tão tranqüilo ... Ao longe, na fazenda, ouvi
mos o canto dos noivos, enquanto esperam a hora do casamento ... Rezamos o terço antes 
de descer. Alguns Tapirapé vêm ao nosso encontro, e Taywi nos diz que de uma outra vez 
nos mostrará o lugar da aldeia antiga; bem longe daqui. 

Makapyxowi chega correndo enquanto jantamos e nos conta queXako'iapari, quan
do ia na carreira para caçar um porco, cortou a perna com um facão. O corte foi bem 
profundo, mas o tendão não foi atingido. Deve ter feito um esforço tremendo para andar 
de volta até à aldeia, mas ele não deixa transparecer nada! 

Segunda-feira, 9 - Clara vai à fazenda e fica sabendo que os noivos vão embora, 
pois frei Gil só virá em fins de março. Já não tínhamos muita esperança, mas assim 
mesmo a decepção é grande! Quando chegarão as cartas de setembro? 

Terça-feira, 10 - Sentimos que precisamos reencontrar o "coração" da 
Fraternidade e estreitar nossos laços com as outras Irmãzinhas, uma vez que o Senhor 
permite que fiquemos assim, tão isoladas! Então, de noite, nos sentamos para reler o 
Boletim Verde de irmãzinha Madalena. Colocamos a imagem do Menino Jesus no 
centro da roda. 

53 Valentim Gomes era na época chefe do Posto do SPI e, juntamente com sua esposa, dona Joaninha, desempenhou um 
papel fundamental na sobrevivência dos Tapirapés, por tê-los acolhido perco do Posto após o ataque dos Kayapó. 
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Quarta-feira, 11- Ouvimos um barulho de motor bem pertinho. Todos correm 
logo para o rio. Surpresa: é frei Alberto! Ele nos traz cartas, livros, diários e um pacote de 
irmãzinha Matilde com algumas provisões. Esquecemos logo a distância e a ausência 
quase total de notícias, desde agosto passado! Depois de almoçar, mergulhamos na leitu
ra, mas claro que não terminamos hoje ... O horizonte cotidiano de repente explode! E 
reencontramos mais concretamente o mundo, o Oriente (onde está a irmãzinha Madalena) 
e a grande utopia da Fraternidade! 

Quinta-feira, 12 - Frei Alberto celebra a missa e, enfim, comungamos depois de 
tantos meses de espera! Pela manhã, a casa se enche de Tapirapé e não se esvazia! Conti
nuamos a ler, ler ... e depois começamos a responder às cartas recebidas, escrevendo até 
tarde da noite. 

Sexta-feira, 13 - Seu Valentim chega como dôno de um barco cujo motor que
brou, rio acima, a 8 léguas daqui. Os passageiros estão hospedados numa casa de família 
há vários dias. São vinte pessoas, há algumas mulheres e crianças. Ele pede que lhe em
prestemos nosso motor para irem a Mato Verde. Hesitamos um pouco, mas não pode
mos negar por causa das crianças. Não é a primeira vez que isso acontece. 

Sábado, 14....: À tarde, viajamos pelo mundo afora ... Enquanto costuramos para os 
Tapirapé, uma de nós lê em voz alta os diários da Fraternidade do mês de novembro. 

Frei Alberto ainda não pôde viajar. Assim, teremos missa amanhã. Há tanto tem
po que não temos um "domingo de verdade"! 

Domingo, 15 - De tarde, os Tapirapé voltam de uma expedição que durou cinco 
dias. Estão cansados, alguns gripados, com febre. Mataram porcos, macacos, tartarugas e 
vários outros habitantes da floresta. A carne já chega assada! A meta da expedição era 
procurar taquari para fazer flechas. Precisaram abrir uma picada na mata, mas a picada 
ficou comprida e a farinha acabou antes de encontrarem os taquaris. Quatro deles fica
ram lá para continuar a caminhada. Todas nós- mulheres e crianças que tínhamos ficado 
na aldeia - estamos felizes com a volta deles e logo o demonstramos. 

Segunda-feira, 16 - Última missa do frei Alberto. A tripulação do barco traz de 
volta nosso motor e leva o frei. Os Tapirapé chegam da roça e vêm de noite nos contar 
seus temores: encontraram na mata pegadas recentes de Kayapó. Estão inquietos, e as 
lembranças penosas voltam, com todas as razões para ficar com medo. Mas nos tranqüi
lizam assim mesmo, indicando-nos as precauções necessárias: "Vocês não podem mais ir 
à roça sozinhas. Cortem todas as árvores e arbustos ao redor da casa e limpem o mato 
para o terreiro ficar bem grande". Eles se sentem responsáveis por nós. Com certeza não 
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há um perigo imediato. De qualquer maneira, os Kayapó também são nossos irmãos ... 

l Mas bem que a gente compreende que os Tapirapé estejam preocupados! Ficamos como

vidas vendo o cuidado que têm conosco ... 

1 

1 

Terça-feira, 17 - Vamos à fazenda buscar um pacote, mandado pelas Irmãzinhas 

do Rio. São diários e cartas de setembro e outubro passados, mas há também umas 

coisinhas boas e gostosas! Infelizmente, algumas delas chegaram meio estragadas por 
causa da demora. Repartimos com os Tapirapé tudo que é preciso comer logo, e todo 

mundo gosta. 

Sexta-feira, 20 - Genoveva e Clara fazem a primeira tentativa de pilotar uma ubá 

sozinhas, porque temos que devolver logo a que' pedimos emprestada aos moradores da 
fazenda. Essa ubá é muito larga e sólida e, por isso, bastante estável, sem risco de virar. 

Por outro lado, sempre so~os muito cuidadosas, evitando o menor movimento. O mais 

difícil para as duas é pilotar ... Só há um remo, que aliás não se parece nada com os do 
nosso barco. Clara experimenta e, depois de vários ziguezagues e até mesmo de uma volta 

completa, chegam, afinal! Elas tinham levado anzóis para pescar, mas era tarefa demais 
• • para uma pr1me1ra vez. 

Sábado, 21 - Hoje virá um comerciante que costuma comprar o artesanato dos 

Tapirapé. Estes trabalham ativamente, fazendo flechas, peneiras, pentes e brincos enfei

tados com penas de várias cores, como costumavam usar antigamente. São verdadeiras 
obras de arte. Quando o comerciante chega, Genoveva vai com eles até o barco. Trocam 

os enfeites por tecidos, panelas, facas, sabonetes, lanternas ou balas de espingarda. A 
troca é honesta, e dá gosto ver que eles têm essa possibilidade de adquirir alguns objetos 

de que precisam. Pensávamos comprar açúcar, mas, como não há para vender, o comer
ciante nos oferece gentilmente um pouco da sua provisão. 

Segunda-feira, 23 - Quase todos os Tapirapé estão doentes, com gripe. Alguns, 

bem abatidos pela febre. Não podem caçar, pescar, nem mesmo ir à roça buscar alguma 
coisa para comer. A fome ronda a aldeia, e o ambiente fica pesado. Xako'iapari nos diz 

que quando ficarem bons recomeçarão a cantar e dançar. Esperamos com impaciência 

que esse dia chegue! E, enquanto não chega, rezamos por eles ... 
Durante a adoração noturna, não só rezamos, como cantamos pela primeira vez, 

desde a morte de Warinimytygi. 

Terça-feira, 24 - Hoje houve um acontecimento que deu muito que falar na al
deia: Genoveva e Denise vão à roça deixar mandioca na água, para depois fazermos a 

farinha de puba. Genoveva ajeita a mandioca no riacho, formando uma espécie ele bacia 
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com paus e folhas de bananeira, enquanto Denise vai buscar mandioca no fim da capoei

ra com Taywi. Mas demoram muito, porque os Tapirapé nunca têm pressa e param mui

tas vezes para pegar outras coisas: bananas, cana ... Numa dessas paradas, indo buscar 
umas mudas, ela se perde no mandioca!! Taywi fica preocupado e só a encontra depois de 

gritar muito ... E, de noite, claro, toda a aldeia já está ao corrente do acontecimento. 

Quinta-feira, 26 - Refazemos o chão da cozinha, enquanto Denise toma mais 

tempo para rezar. Konomiti vem beber água, mas entra caladinho para não atrapalhar. De 

tarde, Clara e Denise vão pescar pacu. Mas levam tanto tempo com os preparativos, que 
quando afmal acertam com o lugar onde há um cardume já está na hora de voltar! Boa 

desculpa para chegar de mãos vazias, meio sem graça ... No entanto, bem que os peixes 
morderam a isca! Foi com certeza por falta de treino que não conseguiram fisgá-los! 

Sexta-feira, 27 - Clara vai cedo à fazenda, porque chegou um barco com algumas 
pessoas doentes que precisam tomar injeções. Assiste, então, às trocas dos enfeites por 

mercadorias. Os tecidos ficam expostos sobre a coberta do barco ou então à margem do 

rio. Os que não tomam parte nas transações animam os outros, dão conselhos ou se 
contentam em rir alegremente! 

Korawa sai para brocar um grande pedaço de mata. No verão, eles vão queimar as 

grandes árvores para fazer um roça nova. Nós duas vamos com ele, armadas de facões. Só 

então percebemos que os Tapirapé já tinham combinado que ficaríamos com a mesma 
roça que Korawa. Ficamos contentes, porque há certos trabalhos que só os homens po

dem fazer. Voltamos pelas 2 horas da tarde, bem cansadas e com as mãos cheias de bolhas. 

A mãe de Warinimytygi raspou a cabeça outra vez, o que quer dizer que terá que 
chorar até os cabelos crescerem novamente. No entanto, todos estão com vontade de 

recomeçar os cantos e danças, e vários, sem esperar, já se pintaram. 

Sábado, 28 - Genoveva vai à roça buscar a carga de mandioca pubada ... e volta 
toda molhada e "perfumadà'! Isso também acontece com os Tapirapé ... De tarde, Clara 

pisa a mandioca no pilão e a põe para secar no jirau, ao abrigo das galinhas e protegida 

também da chuva por folhas de bananeira. 
No armário do quarto nascem os seis primeiros pintinhos! 

Os Tapirapé estão com dificuldades com o SPI e vêm desabafar conosco. 
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Comemos todos juntos na panela, enquanto batemos um bom papo. 
O barco de ontem nos deixou castanhas-do-pará e carne-seca para distribuirmos 

para toda a aldeia. 

Segunda-feira, 9- Clara, lavando roupa no rio, nem percebe que uma cobra bem 
grande passou no galho da árvore, bem por cima de sua cabeça! Algumas mulheres che

gam para buscar água e tratam de avisá-la. Mas não parecem muito preocupadas ... Elas 

sabem que a cobra tem ainda mais medo do que nós e não iria ficar por perto. Foi de fato 
o que aconteceu. 

Terça-feira, 10 - Um grupo de dez Tapirapé sai novamente para buscar o material 

para as flechas. O trajeto escolhido é mais longo, mas não precisarão abrir picada na 
mata. Passamos o dia brocando a roça com Korawa. 

Quarta-feira, 11 - Clara vai pescar com dois meninos, mas não tem sorte! É 
preciso muita paciência e perseverança ... Nós duas vamos ao entardecer e dá certo: pega

mos dois peixinhos para o almoço de amanhã. 

Sábado, 14 - Vamos, mais uma vez, preparar a futura roça. Os Tapirapé, que saíram 
há quatro dias e tinham ficado na mata, voltam hoje, trazendo todo o material necessário para 

fazer as flechas . . o reencontro é como sempre bem alegre, mas o cansaço deles é evidente. 
Tiveram que andar mais depressa, na volta, porque não tinham 'mais farinha. 

Domingo, 15 - Taywi conversa longamente conosco e nos explica os costumes 
deles em relação à alimentação das crianças: ao serem desmamadas, mais ou menos 

quando têm 1 ano e meio, elas não podem comer carne de porco e certos peixes. Conta

nos, também, que, quando uma criança nasce, o pai não pode comer peixe durante três 
dias. E a menina, quando fica mocinha, também não pode comer peixe. Só depois da 
festa de iniciação à idade adulta isso lhe é permitido. Nessa ocasião, seus cabelos são 

untados com urucu, ela é pintada de preto com jenipapo e recebe um novo nome. Assim, 

aos poucos, ficamos sabendo as datas prováveis do nascimento das crianças. Parece que 
essa aldeia foi transferida para cá há pouco mais de um ano. 

Segunda-feira, 16 - De noite, gritos punjentes de criança nos acordam. Levanta

mos muito assustadas e vamos ver o que houve. Mas, ao passarmos em frente à casa de 

Taywi, ele escuta nossos passos e nos explica que é Taniona fazendo birra porque quer 
mamar! A mãe tentava desmamá-la, mas acabou desistindo ... 

Terça-feira, 17 - De tarde, muito alegres, os Tapirapé nos avisam que vão recome-
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çar a cantar e dançar. De fato, voltamos a ouvir cantos alegres na mata, mas não ainda na 
aldeia, porque a mãe de Warinimytygi continua a chorar. 

Quarta-feira, 18 - Uma chuva persistente nos obriga a ficar em casa. Apesar do 
mau tempo, Maniaki vem buscar barbante para enfiar as miçangas do seu colar e Okariwa 
pega nossas palhas para fazer uma peyra. Vamos depois da chuva à casa de Xario. Xako'iapari 
faz cestinhas para guardar a farinha e ensina a arte a quem quiser aprender ... Nós nos 
sentamos no chão, sobre os cascos de jabotis. É muito interessante observá-lo. Paxowa, 
mulher de Xario, traz beiju numa cabaça, e cada um tira um pedaço. No fim da tarde, 
dona Inês vem, com toda a família, buscar umas folhas para fazer chá. Essas folhas são 
muito boas para aliviar a dor. Que sorte tê-las aqui! Já era tempo de aprender tudo isso ... 

Sábado, 21 - Todos os homens pintam o corpo com desenhos pretos, refazem os 
enfeites e terminam a takara, começada antes da morte de Warinimytygi. Depois dançam. 
Nossa alegria é grande! Começamos a pensar na Semana Santa e vemos juntas como vivê-

1• la mais profundamente. 

1
) 
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Domingo, 22 -Vamos à fazenda, porque Clara tinha que aplicar algumas injeções 
por lá. Na volta, nos emprestam uma canoa. Konomiti foi conosco e, ao ver que estamos 
indo em direção de algumas árvores submersas, nos grita: "Vocês não sabem!". Toma o 
leme e nos leva a um porto seguro. Fazemos a travessia depois do sol se pôr. O lago está 
uma maravilha, muito calmo. As gaivotas mergulham e logo levantam vôo com alguma 
presa no bico. As árvores se refletem serenamente na água escura. Chegamos ao cair da 
noite, e Konomiti passa à frente, nos declarando: "Se houver alguma cobra, eu mato!". É 
um bom guia e um valioso protetor! 

Segunda-feira, 23 - Genoveva e Clara vão com Korawa à futura roça. O trabalho 
com o facão está terminado. Na próxima vez será preciso que nos armemos de machado. 

Terça-feira, 24 - Ouvimos um barulho de motor ... ora aumenta, ora diminui ... De 
repente, não há mais dúvida. Taywi vem nos avisar: "É frei Çil!". De fato, quando chegamos 
ao porto, o Tupãcy já está lá. Mas não é frei Gil e sim um jovem dominicano que nos saúda em 
português. Tentamos responder corretamente, mas frei Pio nos interrompe: "Podem falar em 
francês, eu também sou francês!". Ele é de Cavaillon, e Denise reconhece o sotaque de sua 
região ... Está no Brasil há dois anos e conhece bem a Fraternidade e irmãzinha Madalena. Veio 
substituir frei Alberto, em Conceição, e assim que chegou o mandaram para cá. 

Quarta-feira, 25 - Festa da Anunciação. Frei Pio celebra a missa, e podemos co
mungar. Dois homens da tripulação vão com Korawa e outros Tapirapé trab~har na 
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nossa roça e levam os machados. Ficamos contentíssimas porque é um trabalho muito 

pesado para nós! Nossa casa logo se enche de Tapirapé, e o dia inteiro o movimento 

continua. De tarde, frei Pio distribui os presentes que trouxe para todos. 

Quinta-feira, 26 - Frei Pio celebra missa às 5 horas e vai embora logo depois. De 

tarde, pela primeira vez, podemos rezar durante as horas de adoração com o Santíssimo 

Sacramento exposto! Toda a população da aldeia - grandes e pequenos - vem olhar, 

através da parede de bambus da capela, as velinhas acesas sobre o altar. 

Mais tarde, Taywi nos conta mais alguns costumes tapirapés: quando um rapaz 

está completando seus 18 anos, deixa o cabelo crescer até a época do ritual de sua passa

gem da infância à idade adulta. Ao chegar o dia da festa de iniciação, enfeitam-no com 

muito esmero: prendem os cabelos nas costas com algodão preto e muitos enfeites e 

colocam na sua cabeça um grande cocar de penas de arara. O corpo, braços e pernas 

também são enfeitados com penas e algodão pintados de vermelho e de preto. Ele não 

pode dormir naquela noite e deve dançar para se manter acordado. Mas se for muito 

difícil resistir ao sono, tem que beber um líquido apimentado que o desperta imediata

mente. Durante o dia seguinte, pode descansar. Em certas épocas, quando há vários 

jovens da mesma idade, as festas se sucedem noites seguidas. Depois desse ritual, o rapaz 

é considerado homem feito. Troca seu nome de criança por outro, de adulto. 

Para as meninas, a cerimônia de entrada na idade adulta é mais simples. Quando 

fica mocinha, tem que passar o dia na rede, sem fazer nada. Certos alimentos lhe são 

interditados durante várias luas.54 No dia de sua festa, pintam-na de preto, e os cabelos 

são untados com urucu. Ela também muda de nome. 

Domingo de Ramos, 29 - Clara, cedinho, vai cortar umas folhas de palmeira para 

· pôr na capela. Lemos a liturgia do Domingo de Ramos. Dia bem silencioso, a aldeia está 

tão calma ... Nós nos sentimos muito unidas a todas as Fraternidades pelo mundo afora. 

Pensamos especialmente em Jerusalém e em El-Abiodh, na África do Norte. 

Os Tapirapé respeitam cada vez mais o descanso do domingo, simplesmente por

que notam que é um dia diferente para nós. Isso nos faz pensar que não podemos minimizar 

nenhuma expressão exterior que possa nos ajudar a dar testemunho da nossa fé. 

Segunda-feira, 30 - Todos os Tapirapé vão à mata buscar palhas grandes para as 

paredes da takara, que estão com pressa de terminar. Voltam juntos, cantando, inteira

mente recobertos de palhas. Desfilam como se fossem peyra ambulantes, e não consegui

mos reconhecer ninguém ... É sempre através desses trabalhos coletivos que adivinhamos 

a vida deles, sua vida profunda. Xario vem de tarde conversar um pouco conosco. 

54 O calendário tapirapé, assim como de muitos povos indígenas, é lunar. 
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Esta noite, ficamos em casa e nos limitamos a escutar as danças, mas numa outra 
ocasião iremos assisti-las ... Notamos que estão felizes e orgulhosos porque vão recomeçar 

as festas rituais. 

Ao redor de nós, nada nos lembra a Quinta-feira Santa. Resta apenas a nossa 

oração, que deveria ser mais fervorosa! Às 2 horas da manhã nos levantamos para rezar o 

Ofício das Trevas. Depois, a adoração do Santíssimo Sacramento se prolonga até de ma

nhã cedo. Os cantos dos Tapirapé nos acompanham o tempo todo! 

Sexta-feira Santa, 3 - Procuramos guardar silêncio interior ... O exterior também 
é fácil, porque nossos amigos quase não saem da takara. 

Taywi vem nos convidar para assistirmos a uma das cerimônias: o apelo à caçada, 
prevista para amanhã. Chegamos um pouco tarde, pois não reconhecemos logo o grito 

de apelo lançado pelo Tapirapé mais velho. Mal o ouvem, os homens acorrem com arcos 

e flechas e entram na casa dele. Gritam e dançam ao redor do fogo. Nós, as mulheres, não 

podemos entrar, mas temos o direito de olhar através da palha. Ficamos pensando que 
esses ritos têm certamente um sentido religioso, embora este tenha perdido sua força, 

pois os jovens não sabem mais do que se trata. 

Sábado Santo, 4 - Como foi previsto ontem, todos os homens partem juntos para 
a caçada, mas de tarde voltam em grupos. Levam tudo o que trouxeram para a takara e 

vão cuidar logo daS> carnes. 

Dizem que não conseguiram as caças próprias para a fe5ta, mas assim mesmo trouxe

ram um gato maracajá do tamanho de um cachorro grande, que parece uma pantera. 
Recebemos a visita de alguns Karajá que ficaram sabendo das festas. 

Domingo de Páscoa, 5 - Konomiti vem nos oferecer um pedaço do gato maracajá ... 

Isso será nosso almoço de Páscoa, com o acompanhamento de algumas conservas que 
recebemos das lrmãzinhas do Rio. 

O dia de hoje está parecendo um dia igualzinho aos outros, mas no coração de 
cada uma - e também entre nós três - é a festa da Ressurreição que quer se manifestar 

com suas graças de alegria e confiança no Senhor! 

Quarta-feira, 8 -Anamo está felicíssimo e o pai dele também. Ficou tão boni

to! Braços e pernas enfeitados de algodão e com pulseiras pintadas de urucu e enfei
tadas de penas vermelhas - tamakora -, contrastando com a brancura do algodão. Os 

cabelos pretos estão vermelhos, o rosto, cor de laranja, e o corpo, coberto de dese

nhos geométricos. 

Dois homens chegam com aparelhos para pulverizar DDT nas casas. A nossa fica 

branquinha de pó. Os Tapirapé recusam, dá muito trabalho para limpar depois! 
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Quinta-feira, 9 - De tarde ouvem-se gritos e cantos por toda a aldeia: é a prepa
ração da festa que está começando! Todos pintaram os pés com urucu. As pernas estão 
enfeitadas de penugem de pato, além das tamakora. Os cabelos estão brilhantes de 
gordura de tartaruga e bem amarrados atrás, com cipós. Eles usam os colares mais 
bonitos que têm, alguns até enfeitam o pescoço com penas. Todo o pessoal do SPI veio 
ver. Enquanto os homens e meninos Tapirapé lutam entre si, as mulheres mantêm-se a 
uma distância respeitável. 

Domingo, 12 - O s Tapirapé nos mostram os enfeites para as danças. As máscaras 
são muito grandes, mais ou menos de 1 metro, e têm formas diferentes para representar 
seres masculinos ou femininos. Paxe'apara e depois lrawyo nos dão um pedaço de veado: 
~'Você cozinha e depois eu vou buscar", nos dizem. 

Segunda-feira, 13 - Genoveva começa o retiro para renovar os votos. Denise tam
bém deveria fazer o seu, mas agora é difícil encontrar os espaços necessários para as duas 
se isolarem. 

Terça-feira, 14 - Mesmo em retiro, Genoveva começa a cercar o jirau onde fize
mos um canteiro para plantar verduras. É preciso protegê-las das vacas que estão soltas 
nas vizinhanças ... O trabalho não é fácil porque necessita de forquilhas e pequenos tron
cos resistentes. Sem isso, a cerca não ficaria sólida. 

Quarta-feira, 15 - Genoveva e Clara, de machado em punho, vão para a futura 
roça, acompanhadas como sempre por Korawa. V árias famílias vão passar três dias na 
mata para buscar mel, jaboti e caçar porcos selvagens. Mas antes vêm em nossa casa pedir 
emprestadas panela, faca etc. 

Quinta-feira, 16 - Dia tranqüilo para todo mundo! Aproveitamos para adiantar a 
costura que os Tapirapé e Karajá nos pediram. Hoje, Genoveva consegue gozar de um 
verdadeiro dia de retiro, em silêncio. 

Sexta-feira, 17 - Vamos pescar no lago, de canoa. O sol ainda não está muito alto, 
e a paisagem é uma beleza! Mais felizes do que nós, alguns pássaros dão um rápido mer
gulho e logo retomam o vôo, carregando a presa ... Enquanto isso, nossa isca permanece 
impassível dentro d'água ... Não se nota nem mesmo um tremor no anzol! 

Mais tarde, Awarao e lrawyo nos convidam para uma pescaria. Clara vai. Com a 
cheia, a água cobriu as margens do lago e submergiu algumas árvores. Num certo ponto, 
muitos ramos afloram, formando um grande emaranhado de troncos e cipós. A água é 

,. 

menos profunda e é para lá que eles levam a ubá. E preciso abaixar-se para proteger o 
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rosto. A ubá avança lentamente, até queAwarao enxerga um peixe. Ele larga o remo, pega 

tranqüilamente o arco e a flecha, põe-se de pé, faz pontaria ... e o peixe não escapa! De

pois, segura a flecha e sacode-a devagar dentro da ubá, até que o peixe caia. Voltam com 
sete belos jaraquis no fundo da ubá. Awarao perdeu apenas dois! Eles nos dão alguns e 

têm a delicadeza de nos convidar para participarmos das próximas pescarias. 

Sábado, 18 -À tarde, as famílias que saíram há dois dias voltam da mata. Assim 

que nos vêem, as crianças gritam por nós, · e Xa'yi, de 4 anos, joga-se nos nossos braços! 

Uns e outros vêm nos visitar, e sentimos muita amizade por parte deles ... Quanto mais os 
conhecemos, mais vemos que é preciso amá-los como são! 

Terça-feira, 21 - Os Tapirapé passam o dia se preparando para a dança de ama

nhã. Homens e mulheres se pintam de preto. Todos ostentam no rosto e no corpo um 
desenho, cada qual mais artístico do que o outrp. 

Dois jovens vão novamente buscar palhas verdes bem compridas para confeccio
nar os trajes da dança. Duas enormes máscaras, que representam o homem e a mulher, 

estão prontas na takara. Têm forma cilíndrica e são colocadas sobre a cabeça, alongando 

consideravelmente a silhueta do dançarino. Outras palhas, bem finas, cobrem o rosto e 

descem ao longo do corpo até a cintura, onde começa uma saia comprida, também feita 
de palhas verdes. Um rosto muito estilizado e enfeitado com penas foi pintado nas palhas 

entrelaçadas de cada máscara. 

Realmente, tudo nos parece muito original e vemos que as máscaras fazem muito 
sucesso. Só se fala nas danças de amanhã! 

Afinal, seja como for, Genoveva conseguiu fazer o retiro. 

Quarta-feira, 22 - As danças começam no fim da manhã. A de hoje é chamada de 

iraxao. Pel~ primeira vez, vemos as mulheres dançarem: elas rodeiam os dois dançarinos que 
estão com máscaras e trajes de folhas de palmeira e dão uns passinhos na mesma cadência 

deles. Repetem sempre os mesmos movimentos com os braços e as pernas. Enquanto isso, 
as crianças reclamam porque querem mamar e choram até que a dança termine. 

Ficamos em uma das casas com as mulheres que não dançam. É proibido ficar 

no meio da aldeia. À tarde há novas danças, mas somente para os homens. Ao anoite
cer, à luz do luar, vamos novamente olhá-las. Agora, os homens dançam um atrás do 

outro, formando uma longa fila. Devagarinho, esta vai se transformando num grande 

círculo .. O homem que tinha começado a fila marca o passo e puxa o canto. Os outros 
respondem em coro, ritmando a dança. As mulheres se mantêm a uma certa distância 

e intervêm na dança, cantando em contraponto e marcando o ritmo com alguns passos 

muito sim.pies, que aprendemos depressa ... Eles riem muito com isso! Acham muita 
. 

graça em nossas tentativas ... 
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Afinal, vamos dormir. Mas as danças continuam até o despontar do dia, interrom

pidas somente por alguns momentos de descanso. 

Quinta-feira, 23 - Num instante, depois do canto dos galos, a aldeia silencia. 

Apesar do cansaço, alguns vão pescar e outros vão à roça. É preciso comer!. .. Mas, segun

do o rito, hoje ninguém deveria trabalhar! As mulheres fazem kawi de milho ou de 

mandioca e beijus de milho para os homens, que comem só entre eles na takara. Também 
levam os peixes para assar lá. Ontem, muito delicadamente, Okariwa nos perguntou se 

não iríamos fazer também alguma comida, pois todas as mulheres hoje cozinham para 
eles! Fazemos o café. Okariwa volta para buscá-lo, mas antes de levar nos pergunta timi

damente: "Você não quer ir levar você mesma? As mulheres fazem assim!". Então, Genoveva 

vai e é acolhida, como as outras, com gritos ritmados. Notamos que eles acham graça 
quando vêem que queremos participar de suas festas, na medida do possível. Mas não 

nos demonstram de jeito nenhum que ficam satisfeitos com isso! 

Um barco aporta quase ao anoitecer, e alguns gritos logo alertam todo mundo: 
ficamos sabendo da chegada do "doutor Carlos" (Charles Wagley).55 Já nos haviam fala

do muito nele. É americano, professor de etnologia na Universidade de Nova York. Há 

catorze anos fez as primeiras pesquisas sobre os Tapirapé e passou uns dois anos na antiga 

aldeia. Nessa época, eles eram mais de duzentos, e doutor Carlos não consegue esconder 
a emoção ao ver que tantos morreram. Nós ficamos realmente admiradas, constatando 

que, passados catorze anos, a lembrança dele permanece tão viva para os Tapirapé. 

E também ficamos contentes em ver a alegria geral! 

O doutor Carlos fala com eles em tapirapé. Compreendemos logo que vai poder 
nos ensinar muitas coisas interessantes. De fato, ele concorda em nos dar algumas aulas 

de língua tapirapé. Eis a resposta do Senhor à nossa necessidade de conhecê-los melhor e 
compreendê-los mais. O doutor Carlos vai dormir no SPI. 

Sexta-feira, 24 - O doutor Carlos e o chefe do Posto do SPI vêm conversar conosco. 

Eles já se conheciam desde a antiga aldeia. Na nossa conversa de hoje, já aprendemos 
muita coisa e vamos logo tomando notas. Por fim, ele nos faz algumas perguntas sobre 

nossa vida na aldeia e a Fraternidade. 

Sábado, 25 - O doutor Carlos instala-se na aldeia por alguns dias. Ata a rede com 

o mosquiteiro entre duas árvores e nos dá a primeira aula de língua tapirapé. 

Denise tinha começado o retiro, mas resolve interrompê-lo, porque será pratica
mente impossível ficar em silêncio nesses dias. 

ss Wagley escreveu um livro sobre a cultura tapirapé, cujo título em português é lágrimas tÚ boas-vindas (ver nota biográ
fica no final do livro). 
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Domingo, 26 - Convidamos doutor Carlos para almoçar. Queríamos fazer algo 
mais do que arroz, macaxeira e tapioca, mas ele se declara satisfeito com essa mistura 
sertaneja. Aproveitamos para perguntar muita coisa sobre os costumes da aldeia e tam
bém notícias do mundo. Ele fala bem francês, pois sua mulher estudou em Paris, no 
Colégio de Sion. Ela é católica e ele, protestante. 

De tarde, grande surpresa: ouvimos falar inglês pertinho de nossa casa! É um gru
po de jovens louros, acompanhados por um missionário protestante, mas logo vão embo
ra. Alguns deles moram em Mato Verde. Mais tarde, doutor Carlos vem nos pedir para 
remendar um mosquiteiro e nos explicar alguma coisa das missões protestantes na região. 
A presença dele na nossa cozinha atrai logo muitos Tapirapé. 

Segunda-feira, 27 - Seu Valentim, do Posto do SPI, vem nos visitar com a mu
lher. Nosso relacionamento com eles é cada vez mais simples e amistoso. 

Terça-feira, 28 - Dia de festa para os Tapirapé. Festa do fim das cheias, que ante
ciparam um pouco por causa da presença do doutor Carlos. Há danças o dia todo, 
entrecortadas por horas de descanso, pescaria, banho ... De noite, as mulheres também 
dançam, formando duplas. Os homens seguram lanças, flechas e um remo pintado de 
cores bem vivas. Xako'iapari, que sabe de cor os cantos, dirige as danças. Parece que as 
letras são muito variadas, e ficamos admiradas com o grande número de danças. 

No jantar, doutor Carlos nos diz que quando conheceu os Tapirapé ficou surpreso 
por ver índios tão afetuosas e crianças tão espertas e inteligentes. Ele acha que, dentro de 
duas gerações, será possível chegar a mil Tapirapé. 

Hoje é noite de lua cheia. Ouvimos os cantos e danças a noite inteira ... Realmen
te, é uma maravilha! 

Quarta-feira, 29 - Genoveva e Denise precisam ir até à fazenda para afiar os macha
dos e facões. De noite, vamos visitar doutor Carlos. Ele está sentado na rede, debaixo do 
mosquiteiro, e tem ao lado um lampião de querosene bem forte. Não estamos mais acostu
madas a tanta luz. Todos os Tapirapé, sentados no chão como nós, conversam com ele. 

Quinta-feira, 30 - Genoveva e Denise vão com Korawa derrubar árvores na 
roça. Ao meio-dia, voltam bem cansadas. Sentiram tanto calor! Parece que as chuvas 
pararam. O vento sul sopra e o rio baixa. Há muitos mosquitos; estamos na época 
mais doentia. 

De noite, doutor Carlos vem jantar conosco. Todos os Tapirapé marcam presen
ça ... e logo provam o doce e tomam um pouquinho de café ... 

Nesta semana aprendemos com ele muitas coisas interessantes sobre os Tapirapé: 
"Estão entre os povos mais ricos em folclore, com cantos numerosos. A música deles 
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é muito bonità'. Realmente, nós a apreciamos muito, principalmente quando as mulhe
res acompanham o canto. Doutor Carlos lamenta o fato de que só dois homens sabem 
atualmente todos os cantos ... É verdade que os Tapirapé são tão poucos ... Um dos cantos 
conta a história de um rapaz que por três vezes caiu nas mãos de inimigos, que já tinham 
matado o pai dele. Conseguiu fugir nas duas primeiras vezes e, na terceira, foi condenado 

,,. 
a dançar 24 horas sem parar, carregando um peso muito grande. E em lembrança disso 
que os rapazes dançam 24 horas seguidas, mantendo-se acordados graças à bebida feita 
de pimenta com água. Os homens se dividem para a dança em dois grupos: os pássaros 
brancos e os papagaios, nomenclatura que passa de pai a filho. As crianças são periquitinhos 
e passarinhos brancos. O s velhos são papagaios grandes e pássaros brancos. Doutor Carlos 
supõe que as danças não têm significado religioso e são mais uma diversão. Diz-nos 
também que, aparentemente, os Tapirapé não prestam nenhum culto a Deus, mas sim às 
almas, que temem muito. 

Doutor Wagley nos fal~ ainda da antiga aldeia, situada a um dia de caminhada, a 
partir da margem do rio Tapirapé: 

Nessa aldeia, viviam mais ou menos umas 150 pessoas, até que se juntou a elas um outro 
grupo que moráva numa aldeia meio misteriosa, longe, na floresta. Xario é desta última 
aldeia e se lembra ainda dos dezesseis dias de caminhada na mata. Na chegada, estavam 
muitos magros. Ficaram então uns duzentos Tapirapé na outra aldeia. As casas eram feitas 
de palha, mas estavam sujeitas a freqüentes invasões de baratas, vindas não se sabe de onde, 
que os obrigavam a queimá-las e logo levantar outras ... Foi só quando vieram para cá que 
aprenderam a fazer casas de taipa com o pessoal do SPI. Havia então quatro chefes na 
aldeia, cada um com suas atribuições específicas: o pajé, o curandeiro, o rico e o forte. 
Eram pessoas importantes, muito consideradas, e todos os respeitavam. Quando os filhos 
desses chefes dançavam, tinham direito às mais belas penas e às miçangas de várias cores. 

Doutor Carlos se lembra de ter visto Ataxowoo e Xario dançando extraordinaria
mente enfeitados, e sendo tratados por todos com muita deferência. Até agora, o direito 
de sucessão dos chefes não está muito definido: quem tiver mais ascendência sobre os 
outros torna-se automaticamente chefe. Isso forçosamente provoca ciúmes, e vários che
fes foram mortos por outras pessoas que queriam tomar o lugar deles. 

Nessa primeira aldeia, as mulheres dançavam nuas, mas pintavam-se com desenhos geomé
tricos muito mais variados e mais bonitos do que os dos homens. Agora, como são obrigadas 
a dançar vestidas, não têm mais os mesmos gostos pelos desenhos e pelas pinturas. 

Os Tapirapé não têm mais pajés. Nem os curandeiros, que tratam dos doentes 
esfregando energicamente os pacientes com saliva e soprando a fumaça do tabaco sobre 
eles, a fim de expulsar a doença que, diziam, se escondia debaixo da pele ... Somente 
alguns dos mais velhos mantêm ainda essa prática para tratar das mulheres. As tradições 
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alimentares nem sempre são respeitadas ultimamente. As mulheres comem certos ali
mentos que são proibidos para elas, e todos os homens não seguem à risca as prescrições 

alimentares depois do nascimento de um filho. 
O que achamos mais complicado foi entender os laços de família. Irmãs e irmãos 

mais velhos são chamados de "pai" e "mãe" pelos caçulas. Os primos-irmãos, quando seus 
pais também são primos-irmãos, são considerados irmãos e irmãs. Há poucos irmãos de 
sangue, isto é, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque os casais têm que se limitar 
a dois filhos e uma filha, ou a duas filhas e um filho. Notamos que, felizmente, esses 
costumes estão se tornando mais flexíveis: a diminuição da comunidade deve estar con
tribuindo para isso! 

Além da família, há grupos. Antigamente havia oito grupos. Agora estão reduzi
dos a seis: o grupo dos jacarés, o daqueles que comem junto ao fogo, o da água, o da 
mandioca ... Esses grupos provêm de mitos relativos aos oito filhos do primeiro Tapirapé. 
Os pais decidem a que grupo cada filho pertencerá. No verão, durante as festas, há três 
ou quatro reuniões por grupo. Nessas reuniões, as famílias quase sempre ficam separa
das na hora da refeição coletiva. Os membros de cada grupo devem tomar a refeição 
entre si.56 

Antes do dia da festa, os homens vão caçar e buscar mel. As mulheres fazem kawi, 
adoçam com mel e servem aos membros do seu grupo. Depois, os membros dos grupos 
dançam entre si. A propósito disso, notamos que Korawa, que não tem mais mulher no 
grupo dele, nos requisita sempre para cuidar do mel que trouxe. 

Os costumes familiares após o casamento nos pare.cem meio estranhos: o recém
casado não pode falar com o sogro e a sogra, embora more na mesma casa. Só pode 
dirigir-se a eles através de sua mulher ou de qualquer outra pessoa, se ela não estiver 
presente. O Tapirapé que se casa com uma Karajá se diverte, porque pode falar com a 
sogra, mas, por sua vez, não pode morar na mesma casa que sua mulher enquanto não 
tiverem filhos! 

)G A sociedade Tapirapé se organiza por parentesco e também pelo sistema de grupos. Como diz Wagley, "dois conjuntos 
de associações cortam transversalmente os grupos de parentesco, constituindo importantes unidades sociais com rele
vantes funções. Primeiro grupo: as associações pdssaros- denominado genericamente wyrá-, composto de dois grupos: 
pássaros brancos e papagaios; o segundo grupo, poderíamos denominar grupos de fosta ou de comidd" (Ldgrimas de boas
vindas, p. 1O1). Esses grupos recebem diversos nomes, como Mani'itywera, XakarqJera, Paranyi'ywara, Apirape, Awaity 
e K4waroi. 
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Maio 
Sexta-feira, 1 °' - Genoveva e Denise tiram 

hoje um di~'para retiro, preparando-se para a re
novação de votos. Mas não é fácil conseguir o si
lêncio necessário . 

. O doutor Carlos ;:volta tarde da ca~<la, mas 
quase não corlségue d~~sar porque tod!l"!1~'"IDâeia 
vai ao seu encontro e não o deixa sozinho um minuto! 

Sábaqo, 2 - Passamos o dia à escuta de al-
. .. ,~ 

gum barulhó ae motor, 11ª esperança de que dom 
'1""·:·.··· ,; ., ... :".:'•!::<; 

Luís chegue. E difícil retômar o ânimo, porque o 
isolamento começa a pesar e estamos com medo 
de não ter sido bastante atentas aos Tapirapé. E 
dom Lu{~ ~hega! É sempr~ assim, quando a gente 
começ~ 'á''1'ti['O enxergar âi~çito o caminho ... 

O terço reúne todo mundo na capela: os 
Tapirapé, o pessoal da fazenda e até doutor Carlos, 
que quer se encontrar com dom Luís antes de via-

f:;:.j,ar. Esta noite, o sono é encurtado pela leitura de 
um pacote de cartas e, depois, pela vigília de ado
ração, que nos une a todas as Irmãzinhas que re
novam os votos em tantos países do mundo ... 

' Domingo, 3 - Genoveva e Denise renô- · · · · ;r. · 

vam os votos na m issa celebrada por dom Luís. 
Que alegria! 

O doutor Carlos vai embora, levando nos
sa correspondência. Prom~~e que fará tudo para 
encontrar-se com irmãzinhâ'Matilde quando che
gar ao Rio de Janeiro. 

Mais tarde, vamos ao porto onde está o bar
co que trouxe dom Luís. Ele e a tripulação am~r-



raram as redes com os mosquiteiros nas árvores, à beira do lago. Logo depois, os Tapirapé 
resolveram trazer suas redes e panelas, e estão também acampados ao lado deles. Dom 

Luís distribui rapadura, linha, agulhas, chapéus de palha ... Passam o dia conversando. 

Ele ouve cada um com uma bondade e paciência infinitas. Na hora do terço, a capela fica 

cheia! Dom Luís entoa o canto da Ave-Maria, e as crianças repetem o refrão. 

À noite, ouvimos os cantos e vamos assistir às danças dos Tapirapé. 

Segunda-feira, 4 - Dom Luís nos fala da vida da prelazia, das suas esperanças e 

dificuldades. De tarde, vamos encontrá-lo no "acampamento", rodeado de Tapirapé, Karajá 
e um Javaé,57 em grandes trocas de arcos e flechas por facas. Essas redes todas atadas nas 

árvores e o vai-e-vem das trocas nos proporcionam um espetáculo realmente pitoresco! 
Admiramos a capacidade que dom Luís tem de contentar todo mundo. Conversa em 

tapirapé ou karajá com cada um, e todos ficam satisfeitos. 

· Terça-feira, 5 - Logo depois da missa chega a hora da partida. Dom Luís vai 

embora! Ele nos deixa o barquinho em que veio e viaja numa canoa comprida, em que 

adaptaram o motor de 12 CV. A canoa corre como o vento e lá se vai, cortando a água ... 

No seu rastro ficam duas longas esteiras ... 

Clara separa e arruma todos os remédios que chegaram. No pacote que recebemos, 
encontramos palavrinhas carinhosas, muitas coisas boas, cartas e diários. Começamos por 

ler os diários de irmãzinha Madalena e das lrmãzinhas do Extremo-Oriente, do Saara ... 

Os Tapirapé nos trazem os tecidos que ganharam de dom Luís, o que significa 

muito trabalho de costura para nós. Genoveva atende ao pedido de três mulheres e vai à 
casa delas ajudá-las a fazerem os vestidos. 

Quinta-feira, 7 - Denise, pela manhã, vai à casa de dona Inês. Três homens que 

estão viajando para o garimpo do "Chiqueirão" - a mina de cristal descoberta quando 

ainda estávamos em Conceição -, esperam por transporte na fazenda. Um deles já vem 
de outro garimpo. Essas minas atraem milhares de pessoas, que vivem em condições 

precárias. Uma vila de mais ou menos 3 mil habitantes está surgindo no Chiqueirão, com 
campo de aviação, lojas e tudo o mais!. .. Com isso, o custo de vida está subindo em toda 

a região ... O que acontecerá quando o garimpo fechar? 

Depois do jantar, Kaxawario, um dos Tapirapé mais idosos, vem pela primeira vez 
conversar conosco e fica um bom tempo. 

Sábado, 9 - Quatro ubás saem cedinho, e nós fazemos parte da expedição. Vamos 
do outro lado do lago buscar uma anta que Taywi matou ontem. Ainda não tínhamos 

57 Subgrupo Karajá que mora na Ilha do Bananal. 
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visto nenhuma, e é por isso que fizeram questão que fôssemos também. As ubás voltam 
bem carregadas. Experimentamos fazer iscas com a carne fresca para pegar piranhas, mas 
não temos sone. /rawyo e Okariwa, que estão pescando a uma certa distância de nós, vêm 
subitamente chamar Taywi. Acabaram de ver dois macacos em cima de uma árvore! Taywi 
se apressa. Como estamos na sua ubá, acompanhamos a caçada: os Tapirapé falam com 
uma voz aguda, bem fininha, para não assustar os macacos. Ou, ao contrário, fazem baru
lho para forçá-los a mudar de galho. Mas depois de alguns momentos de emoção, os maca
cos saltam através da rama e conseguem escapar. A quantidade de troncos e galhos meio 
submersos tornaram a caçada difícil demais, apesar da habilidade de Taywi, que conseguiu 
deslocar rapidamente a ubá, atento aos menores movimentos dos macacos. No fim da 
tarde, Xako'iapari conversa bastante. tempo conosco sobre a vida na aldeia. 

Domingo, 1 O - Clara vai para uma pescaria com várias famílias, projetando passar 
dois dias na mata. Como bagagem, leva rede e farinha ... Ninguém imaginava que tínha
mos vontade de acompanhá-los nessas excursões e, por isso, ficaram muito surpresos 

( 

quando ela pediu para ir com eles. Concordaram logo, sem o menor problema. Confiam 
em nós, e nós, neles. De fato, sentimo-nos como se estivéssemos no seio de nossas famí
lias e não temos o menor medo, sozinhas na mata com eles. Mais tarde, lá vem Taywi 
dizendo: "Estou doente! Quem vai cuidar de mim se Clara foi embora?". Mas, evidente
mente, era brincadeira ... 

Voltando da roça, Xako'iapari nos anuncia com um ar muito sério que foi "mordi
do por uma cobra ... e Clara não está aqui!". Os outros nos perguntam se não sentimos 
saudades dela ... Tudo isso isinal de que estão preocupados com Clara. É pelas brincadei-

. 
ras que expressam os sentimentos. 

À tarde, Okariwa vai se encontrar com as famílias que .estão na mata e promete 
trazer Clara de volta amanhã, caso eles queiram prolongar a pescaria. 

Segunda-feira, 11 - Denise vai à roça com a família de Paxe'apara para trazer 
batata-doce. É a primeira vez que ele nos convida, e todos são realmente muito simpáti
cos e atenciosos com ela. Apesar disso, chega só e bem carregada, porque na volta eles 
dizem que estão cansados e resolvem atar as redes numa palhoça perto da roça. Ficam lá 
descansando, enquanto assam bananas e batatas-doces que .comerão tranqüilamente an
tes de voltar. Infelizmente, ainda não estamos acostumadas ao ritmo deles, tão diferente 
do nosso! 

Ao entardecer, Clara chega com Okariwa. Achou os dois dias muito compridos, 
porque não tinha nada a fazer. Nessas pescarias, a tarefa das mulheres é somente cuidar 
do fogo e cozinhar o peixe assim que for pescado. Mas gostou de ter ido e conta como f9i: 
logo que chegaram à beira do lagó, limparam um pedaço do chão debaixo das árvores 
próximas e, depois, cada um escolheu duas árvores, atou a rede nelas e acendeu um fogo 
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ao lado, para espantar os mosquitos. No outro dia, dois homens teceram uma tarrafa 
com palhas gigantes e cipós. É um trabalho muito minucioso. Um outro foi fazer uma 
barragem na água. Estavam nisso, quando Clara teve de vir embora. A noite foi bem 
movimentada. Na mata faz frio de noite, e então de vez em quando alguém se levantava 

\,, 

para reanimar o fogo. Além disso, tiveram que aturar a zoada e as picadas dos mosquitos. 
E as conversas nas redes duraram até tarde, sem contar com todos os ruídos da floresta. 

Não é difícil imaginar que não dormiram muito. Clara participou da pescaria 
noturna, à luz de uma tocha. Ficou muito sensibilizada com o carinho e a atenção, tanto 
dos adultos como das crianças. Assim que se afastava um pouco, logo a chamavam, preo
cupados, com medo que se perdesse. Deram-lhe tantas provas de delicadeza! Pedimos a 
Deus que esses dois dias sirvam para enriquecer nosso relacionamento mútuo no dia-a
dia, pois é isso que desejamos de todo o coração! 

Quarta-feira, 13 - Os que tinham ido ,à pescaria com Clara voltam esta manhã. 
As crianças vêm direto para nossa casa que, num instante, fica bem animada! 

Visita de um senhor russo que há dias espera na fazenda um barco que possa levá-lo 
à mina de cristal. Está no Brasil há 25 anos e já viajou bastante pelo interior. Antes da 
guerra, fornecia espécimes de animais selvagens aos jardins zoológjcos da Europa. Ele conhece 
bem as riqucr.as do Brasil, tanto os metais e pedras preciosas como as madeiras de valor. 

Quinta-feira, 14 -Ascensão -Aqui não vale a pena planejar um dia tranqüilo e, 
para isso, tentar diminuir ao máximo o trabalho indispensável! Taywi acaba de matar um 
jaburu e o traz para nós. Ele mesmo não pode comê-lo, porque tem um filho que ainda não 
está desmamado. As mulheres tamb.ém não comem. Então é preciso depenar, chamuscar, 
abrir, limpar e assar essa ave de quatro quilos! Nossos três jovens amigos, que vêm ver o que 
estamos fazendo, ficam bem animados e nos dão bons conselhos para prepará-lo. 

Domingo, 17 - Rezamos no começo da tarde e, depois, muito orgulhosas, com os 
remos nos ombros, decidimos ir de canoa até o Posto do SPI. Começamos por pegar uma 
ubá tão leve que, antes mesmo de sair, já se encheu d' água! Desembarcamos sob o olhar 
divertido de uma família Tapirapé que se banha no lago e nos pomos a esvaziar uma outra 
ubá. Mas a parte traseira dela está tão mergulhada na água que até parece que tentamos 
esvaziar o lago! Takarimy vem nos ajudar, mas com tudo isso já é tarde quando saímos e 
começamos a remar. Genoveva, que ainda é aprendiz nessa arte, se arvora em pilotar. 
Felizmente, a fazenda fica no meio do percurso e, afinal, é lá que desembarcamos. Fize
mos um belíssimo passeio, mas temos que remar com toda a força na volta, porque já está 
na hora dos jacarés e da onça parda... E, sobretudo, temos medo das advertências de 
Taywi, que cuida de nós e não gosta de nos ver no lago quando a noite cai. O pôr-do-sol 
é maravilhoso! 
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Segunda-feira, 18 - Depois de uma manhã de trabalho na roça, vamos ao SPI 
porque queremos entrar em contato com algumas famílias Karajá que se refugiaram lá 
desde que a praia deles foi atingida pelas cheias do rio. Eles mandaram nos avisar que 
chegara uma mulher doente, vinda de uma outra aldeia, rio acima. Ela queria submeter
se a um tratamento com o pajé, mas ele estava ausente, numa expedição. 

O aspecto do acampamento Karajá impressiona logo na chegada, pela fragilidade 
das palhoças que se refletem no azul imenso do rio. São feitas de duas esteiras, sem 
portas, e, no interior, podemos divisar as araras vermelhas e azuis, os papagaios verdes e 
até as panelas no fogo. Como o sol já está baixo, as sombras se alongam na praia ... Algu
mas vão e vêm, tornando o conjunto ainda mais pitoresco! 

Vamos primeiro à casa de seu Valentim. Dona Joaninha nos acompanha até ao 
acampamento. É impossível não pensar na futura Fraternidade Karajá~ Tudo é muito 
simples. Alguns deles estão dormindo sobre esteiras, outros comem e nos convidam a 
provar do peixe e da farinha., As crianças brincam com as ubás no rio, e as mulheres 
costuram, à mão, é claro! A mulher que está doente não fala português nem tapirapé e 
contenta-se em nos sorrir. É muito difícil saber como essa doença começou. Os papa
gaios fazem um barulho infernal, a gente tem que se acostumar. O rio, tão largo, é uma 
beleza! Já é tarde quando voltamos, e ainda damos uma parada na fazenda. Ali, todo 
mundo está nervoso~ Falam dos crimes cometidos na mina de cristal, nesses últimos dias. 

Terça-feira, 19 - Os Tapirapé preparam uma grande expedição na mata e vão à 
roça várias vezes, de onde trazem as peyrà cheias de mandioca puba para fazer farinha. 
Taniona está doente, mas não podemos cuidar dela porque está nas mãos dos pajés. Eles 
dizem que pela pele tiraram as laranjas e a carne de porco que causaram essa doença. 

Quarta-feira, 20 - Debandada em massa de todos os homens, que cumprem 
um preceito da festa: ir buscar na roça todas as pencas de banana que estiverem amadu
recendo para pendurá-las nas casas. Assim, estarão maduras para as danças rituais do 
fim da festa. 

Genoveva vai a cavalo com os moradores da fazenda até a roça de dona Inês para 
ajudá-los na colheita de arroz. Volta contente por ter passado o dia com os sertanejos, 
pois nunca temos ocasião de ficar tanto tempo trabalhando com eles! 

Quinta-feira, 21 - Seu Valentim vem pôr nosso motor para funcionar. Já está se 
estragando por falta de uso. Ao ouvir o barulho, os Tapirapé ficam com vontade de ir 
buscar sementes de urucu, a mais de 100 quilômetros daqui ... 

Seu Valentim trouxe um pacote de cartas para nós. Pela primeira vez uma carta de 
irmãzinha Matilde levou só oito dias do Rio para cá! Mas ela nos anuncia a morte de 
irmãzinha Marcelle-Marie. Essa notícia nos aproxima ainda mais da Fraternidade, pre-
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sente nos quatro cantos do mundo, e nos ajuda a relativizar nossos problemas e dificulda

des, que agora nos parecem insignificantes! 

Sexta-feira, 22 - Na vigília de adoração, esta noite, nos sentimos unidas às três 

lrmãzinhas que já morreram. 

Dia tranqüilo: todos os homens e meninos da aldeia - de 3 a 50 anos - foram para 

a grande caçada de porcos, anunciada já há muito tempo. As mulheres ficam sozinhas 
por tempo indeterminado, até que as bananas amadureçam. Como nos explica Kaxawario, 
eles podem ficar na mata quatro, cinco ou nove noites, dependendo da quantidade de 
porcos ... e de mosquitos! 

Um .grupo saiu ontem, e hoje já partiram outros dois. Os preparativos são muito 

importantes. Eles não podem esquecer nada, nem mesmo o jenipapo para pintar o corpo 
na hora de voltar: As mulheres torraram quilos e mais quilos de farinha e os empacotaram 

em grandes sacos de algodão. Na hora da partida, estes são colocados nas ubás, que já 
estão cheias ... Têm tanta coisa para levar: redes, cobertores, chapéus de palha, pratos, 

arcos, flechas,. espingardas e remos pintados de cotes vivas. Sem barul~o nem conversas, 

eles vão se sentando tranqüilamente nas ubás ... Parece que cada um já tem o seu lugar 

determinado há muito tempo ... e, uma atrás da outra, as ubás deslizam ligeiras pelo lago 
afora ... Na margem, as mulheres e os bebês ficam olhando a partida. Quando elas desa

parecem, ao longe, as mulheres também resolvem passear ... Aliás, é preciso ·comer! Carre

gadas de farinha e-tecidos para as trocas, vão à aldeia karajá comprar peixe. 

Essa caçada é uma boa ocasião para nos aproximarmos mais delas e ficar mais por 
dentro de suas vidas. 

Sábado, 23 -A aldeia silenciosa ajuda a nos prepararmos para a festa de Pentecostes. 
As mulheres Tapirapé e Karajá vão à roça. Elas andam numa longa fila indiana, e 

Clara entra na fila. Caminham cerca de uma hora: uma menina canta, algumas mulheres 

conversam, outras vão em silêncio. Chegando lá, dividem-se em pequenos grupos para 
arrancar batatas-doces. Koxawa, um bebê de 1 ano e meio, fica sentada no chão, em cima 

d d A A • al I • "V ' " E 1 d "EI'' e um pano, e e cres em cres minutos guem grita: .l\.Oxawa. . e a respon e: . , e 
continua chupando um rolecezinho de cana ... 

Domingo, 24 - Festa de Pentecostes - Cantamos as orações da missa do tempo 
pascal para festejar Pentecostes. Manhã silenciosa, o Santíssimo Sacramento fica exposto. 

De tarde, visita de um missionário protestante, que mora a 200 ou 300 quilôme

tros rio acima e quer contatar os Xavante.58 Ele fica conversando um tempinho. O assun
to principal é religião. 

58 Povo indlgena que mora no leste do Mato Grosso, próximo a Barra do Garças. 
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Quando ele sai, nós três vamos à aldeia karajá. Uma mulher já bem idosa nos 
chama de "netas", e outra nos oferece abóbora assada. Mas queríamos era comprar peixe 
e infelizmente não conseguimos nenhum. Afinal chega em uma ubá um Karajá que traz 
quatro tartarugas de tamanho médio, e ficamos com uma. Todas as mulheres Tapirapé 
também foram à aldeia karajá e voltamos a pé com elas, ao cair da noite. Formamos uma 
grande fila, serpenteando os atalhos que nos conduzem à aldeia .. 

Segunda-feira, 25 - Voltamos à colheita de arroz na roça de dona Inês. Que
ríamos terminar hoje, mas a chuva começa a cair, impedindo o trabalho. Retornamos 
debaixo d'água. O vento sopra forte, e o ar está bem fresco. A gente caminha na areia 
espessa e se lembra das Irmãzinhas do deserto ... 

-. 

Terça-feira, 26 - Atendendo ao pedido de dona Inês, Clara vai para a roça dela, 
mal o dia clareia. 

De tarde, vamos a uma das casas mais próximas, levando nossas costuras. V árias 
mulheres também estão costurando ou fiando algodão. Num dado momento, ouvimos 
gritos longínquos que vão se aproximando: "Kuuuu'~ São os homens voltando da caçada. 
Mas, ao chegar à aldeia, cada um vai silenciosamente para casa. 

,, 
Não tiveram sorte e só conseguiram matar quatro porcos. E muito pouco, mas 

mesmo assim estão contentes por estar de volta. 
Clara chega mais tarde, mas dessa vez a colheita terminou. Os Tapirapé reagem, 

vendo que assumimos um trabalho fora da aldeia. Pensam que estamos aqui somente 
para eles, e por isso reclamam. Não conseguimos explicar-lhes bem o nosso ponto de 
vista, mas trataremos de ser um pouco mais prudentes uma outra vez, para não chocá
los inutilmente. 

Quarta-feira, 27 - A animação toma conta da aldeia, e bem cedo acordamos com 
gritos, cantos e danças e até mesmo um tiro de espingarda! Então, resolvemos dar logo 
uma volta pela aldeia. Como as bananas não estão completamente maduras, a grande 
festa ainda não pode começar, mas à noite as danças já são o prelúdio dela e vamos 
apreciá-las. A lua quase cheia ilumina as silhuetas dos homens que estão dançando na 
takara, enquanto as mulheres cantam do lado de fora. Tentamos acompanhá-las. A melo
dia não é difícil, mas a letra ... As danças vão até o dia nascer. 

Quinta-feira, 28 - De manhã bem cedo, os Tapirape começaram a nos perguntar 
se não vamos olhar a dança da Cara Grande.59 Claro que sim! E nós os acompanhamos ao 
terreiro da takara. Logo depois, saem dela quatro homens. Dois deles estão irreconhecíveis! 

59 Máscara usada nas festas. Atualmente é também vendida como enfeite. 
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As cabeças, cobertas com palhas verdes, trazem uma máscara em forma de semicírcu

lo, ocultando o rosto. Em cada uma delas foi pintado um rosto muito estilizado. 

Penas de gaviões, araras e outros pássaros, colocadas sobre a máscara, formam nas 

bordas uma grande auréola, muito bonita. Vestem uma longa saia de folhas e de 

palhas verdes, e a cada passo o farfalhar das folhas e palhas faz um barulho bem 

peculiar. Os dois outros homens os acompanham com a borduna na mão. Aparente

mente são os mestres-de-cerimônia. Eles se dirigem para as duas casas onde estão 

penduradas as bananas. A uma certa distância, param. Fazem um passo de dança e, 

em voz alta, modulam um suave apelo. 

Logo voltam à takara e pouco depois saem, dessa vez precedidos por vários ho

mens, que os acompanham até uma das casas. Um deles carrega nas costas uma esteira 

grande. Enquanto isso, os outros homens da aldeia se escondem dentro das outras casas. 

Esse primeiro grupo vai então de casa em casa e, quando chegam à entrada, os homens e 

os meninos que estão lá escondidos saem, dando grandes gritos. Estes também estão com 

disfarces, mas ficaram bem diferentes dos outros. Cada um traz uma rede cobrindo intei

ramente a cabeça. Por cima dela colocaram uma velha tampa de panela, um chapéu de 

palha ao avesso ou uma peneira. O conjunto é sempre bem original. Estão enfeitados 

com muitas penas e ficaram bem bonitos! 

Estes últimos avançam, soltando grandes gritos. Querem simular um ataque Kayapó 

contra os outros, que representam os Tapirapé. Atiram flechas com a ponta rombuda na 

esteira que um Tapirapé do outro grupo leva. Quando p~sam diante das casas, outros 

homens se juntam a eles. 

Ao terminar a volta da aldeia, todos cantam e dançam perto da takara. De

pois, os que representam os Tapirapé entram na takara, e os "Kayapó" continuam a 

cantar e dançar. Xa'ay e Nowa, de 4 anos, muito sérios, representam bem seus papéis, 

cheios de alegria! 

Pouco depois, um homem sai da takara e, no meio do grupo, agarra um dos 

"Kayapó" e o leva para dentro. Isso se repete até que todos entram. 

Quando as danças terminam, alguns homens trazem peyra cheinhas de pencas de 

banana, grandes panelas de kawi de milho e mandioca, sacos de farinha e carne de porco 

assada. Na aldeia há muitos Karajá que vieram assistir à festa. Todos os homens se juntam 

na takara para comer, e depois cada um leva uma porção para comer em casa, com a 

família. Vários vêm nos trazer bananas. 

À tarde, os rapazes (xire'z) e os garotos vão buscar mais palhas verdes para as outras 

danças. Embora as palhas se encontrem perto daqui, o ritual exige que durmam onde as 

cortaram, e por isso levam as redes. Okariwa vai com eles. Ele é sempre de uma delicade

za extraordinária. Parece realmente o avô de cada um! 

Ao anoitecer, ouvimos ao longe o som dos berrantes feitos com chifres de boi. Na 

aldeia, os cantos e danças recomeçam depois que o sol se põe. 
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Sexta-feira, 29 - Pela manhã, os xire'i voltam com as palhas de burici, cantando e 

brincando de tocar berrante. À tarde, todos os homens, adultos e jovens, vão para a mata 

e voltam cantando, pouco depois. Formam uma fila extensa, todos enfeitados com pa

lhas verdes de buriti, que cobrem a cabeça e descem pelos ombros. O conjunto ficou 

muito original, porque cada um ajeitou suas palhas de maneira diferente ... 

Sábado, 30 - Vamos à takara antes que o sol nasça, como os Tapirapé nos tinham 

recomendado. As mulheres começam por acender duas fogueiras no terreiro: a essa hora, 

faz frio! Quase todos os homens e rapazes estão dentro da takara com cocares enfeitados 
de pena, o rosto e o corpo completamente cobertos pelas palhas de buriti que, do alto da 

cabeça, caem perpendicularmente até aos pés. Dançam em duplas, com passos saltitan
tes. A lua está cheia, e o luar clareia tudo. Pela porta aberta, conseguimos divisar bem as 

silhuetas. Mas é praticamente impossível reconhecê-los. 

A um dado momen~o, chega um homem enrolado na rede e simula uma persegui
ção ou um ataque. Esse rito se repete várias vezes e leva muito tempo. Por fim, eles fazem 

uma fila atrás do chefe, sempre dançando e cantando. O mais velho, lrawyo, com uma 

lança na mão e bem pintado, fica à espera deles na porta e, quando todos saem, caminha 

à frente! Eles, sempre dançando, rodeiam a takara e depois continuam a dançar no terrei
ro. É o fim dessas danças, mas ainda há um rito: antes de tirar os enfeites, dois homens 

dão uma volta pela aldeia, passando em todas as casas. Quando chegam à entrada, as 

mães saem com as crianças pequeninas, e cada um deles encosta a boca na barriga da 

criancinha e aspira. Mais tarde, ficamos sabendo que se trata de um preventivo contra as 
dores de barriga. A mãe de Koxira está muito ocupada e pede a Clara que leve a menina 

no lugar dela. 

Domingo, 31 - Hoje, ao raiar do dia, há uma outra cerimônia na takara. Desta vez, 

só dois homens estão com os trajes de palha e os cocares, também tecidos de palha. Eles vão 
às duas casas onde o milho está fermentando. Xiranowa, a única moça da aldeia, leva-lhes 

água. Mas assim que um deles bebe, ela corre atrás dele até agarrá-lo. Vemos então que os 
outros homens também se vestiram de palha, mas não foram à takara. Estão dançando 

perto das casas, e Xiranowa vai dar-lhes de beber, levando a água numa cabaça. Ficamos 

sabendo que eles representam animais. Esse rito repete-se várias vezes durante o dia. 

À tarde, estamos em casa lendo quando Mytygo, mãe de Xiranowa, chega à janela e 
pergunta-nos timidamente se podemos ir buscar água no rio para fazer o kawi'o60 que 

tomarão esta noite. Conforme o ritual da dança do kawi'o, as mulheres casadas não po

dem ir buscar água para este fim e Xiranowa é muito jovem para enfrentar sozinha esse 
trabalhão! Então, largamos tudo e lá vamos nós!. .. 

60 Festa que finaliza um dos ciclos. 
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De noite, Taywi está muito animado e dispõe-se a contar-nos um mito ... Mas tem 
que interrompê-lo para ir dançar. De dois em dois, os homens vão dançando desde a 
takara até uma das casas onde o milho para o kawi está fermentando. Chegando lá, 
dançam algum tempo em volta da panela com o milho, colocada no meio da casa, e 
depois vão à outra casa. Repetem a dança várias vezes, até que voltam ao meio da aldeia 
e lá se dividem em dois grupos, para tomar kawi. Como todas as mulheres, levamos 
também o kawi que tínhamos feito e tomamos depois em casa a parte que nos coube. 

Acabada a refeição, alguns recomeçaram a dançar. Taywi então nos diz: "Vamos, 
eu vou continuar a contar a história para vocês!". Hesitamos um pouquinho ... Já é tar
de ... , mas se não concordarmos agora, quando ele estará novamente disposto a nos con
tar o mito? Vamos então para casa. Ele nos acompanha e conta a origem de muitos 
costumes e festas deles. É interessantíssimo, mesmo contado num português bem precá
rio. Num outro dia, bem que gostaríamos de ouvir outros mitos ... Eles devem ter muitos, 
com certeza. Mas percebemos por essa história que, como disse o doutor Carlos, essas 
danças não devem ter significado religioso. 
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consideração por parte de todos, ou por causa do seu tamanho, das qualidades físicas ou 
da riqueza. Também é preciso que tenham uma reputação de serem bons para os outros). 

Dois outros homens chegam logo atrás dele e bebem o kawi'o. O ritual repete-se 
em todas as casas. Ao nascer do dia a cerimônia acaba, e cada capitão paga aos dois ou três 
que beberam por ele, dando-lhe tudo o que pedirem, seja qual for o valor do objeto 
pedido, como, por exemplo, canoa, rede, cobertor, miçangas, faca, machado ... Dessa 
maneira, uma vez por ano, as riquezas de alguns são repartidas com os mais pobres, e a 
única condição para isso é tomar kawi! Esse costume bem que poderia servir de exemplo 
para outras sociedades! 

A manhã passa silenciosa e tranqüilamente nesta festa da Eucaristia. Procuramos 
permanecer atentas à presença de Jesus entre nós. Não podemos comungar, mas cremos 
que Ele está presente no seu sacramento. 

Sexta-feira, 5 - Ontem houve um começo de incêndio em uma das casas. Então 
hoje não deixamos por menos: levantamos bem cedo para limpar o mato no terreiro e 
não deixar palhas e ramos secos perto de casa. 

Esta noite a aldeia inteira se reunirá em grupos para comer. São seis grupos: 
Mani'itywera, Xakarepera, Paranyi'ywara, Apirape, Awaity e Kawaroi. 62 Explicam-nos 
que cada um deles origina-se de um mito: "Era assim no tempo dos primeiros 
Tapirapé ... ". Isso mostra que esses grupos vêm de longe, são lembranças conservadas 
por eles dos tempos antigos na mata virgem. Os pais escolhem os grupos para os filhos 
e nem sempre os colocam no mesmo grupo. Marido e mUlher também podem fazer 
parte de grupos diferentes. 

Os homens foram à pesca e as mulheres preparam a farinha, o kawi de abóbora e 
outras iguarias. Nós três fazemos arroz-doce, porque sabemos que irão apreciar! 

De manhã cedo, Taywi vem avisar: "Denise é Xakarepera, Clara é Paranyi'ywara e 
Genoveva, Mani'itywera". De tarde todos se enfeitam, passam gordura de tartaruga com 
urucu no corpo, as crianças são ornadas de penas. Assim que o sol se esconde, o chefe 
lança um apelo, e todos se dirigem para o meio da aldeia, diante da takara. As mulheres 
levam as panelas, e nós também levamos o nosso arroz-doce. Xako'iapari e Xario juntam 
num feixe todos os arcos e flechas e os colocam em pé. Cada grupo forma um círculo em 
volta de suas panelas e, sem nenhuma outra cerimônia, todos começam a comer. Eles nos 
dizem que estão alegres, mas não demonstram de jeito nenhum e quase não falam! Real
mente, é muito interessante! Quatro dos seis grupos ainda estão bem representados, mas 
Takarymy é o único do seu grupo. Então instala-se fielmente no lugar reservado ao grupo 
dele e come sozinho diante de sua panela! 

Um outro grupo compõe-se de dois rapazes e duas mulheres idosas. Em menos de 

62 Ver nota 56. 

115 



O RENASCER DO POVO TAPIRAPÊ 

quinze minutos a refeição está terminada, e cada um volta para casa, levando a sua parte 
da comida que restou. 

Sábado, 6 - Capinamos novamente em volta da casa antes que faça muito calor e 
no fim da tarde queimamos o mato seco. Taywi traz a cabeça de um porco selvagem que 
acabou de matar para Clara cozinhá-la, pois ela faz parte do grupo dele. Somente os 
membros do grupo terão direito de comê-la amanhã. 

Domingo, 7 - Todos do grupo de Clara vão esta manhã ao terreiro da takara, 
levando pratos, panelas e tijelas de barro cheias de pedaço da carne de porco cozida, que 
comem acompanhada de uma farinha gostosa, bem quentinha! Depois, Taywi faz outra 
distribuição entre eles dos pedaços que sobraram. Até Koxira sai correndo no seu passinho 
trôpego, levando um prato cheio de carne! Mal terminam a refeição, Taywi vai caçar. 
Vários Tapirapé o acompanham, também desejosos de festejar com seus grupos. 

À tarde, temos que .cozinhar carne para nossos grupos, e num piscar de olhos a 
lenha se consome. Clara chega perto do fogo que Genoveva acendeu, e os Tapirapé cha
mam a atenção dela. É proibido fazer isso durante a festa! Hoje e amanhã, quem fizer 
parte de um grupo que não tem comida vai ficar só olhando os outros comerem, mesmo 
que esteja com muita fome! É o caso de Genoveva, que é Mani'itywera ... Os homens 
desse grupo são muito "preguiçosos" e não caçaram nada ... Mas ela não consegue ficar à 
toa, olhando a gente trabalhar, e nos ajuda, embora não tenha esse direito! 

Segunda-feira, 8 - Hoje, o apelo ressoa de madrugada, e os dois grupos que têm 
comida se reúnem, ficando um bem perto do outro. Mas não há nenhuma cerimônia 
especial, e pouco depois nós duas voltamos com nossa parte. No grupo de Denise a 
demora foi maior, porque o chefe é um dos "antigos" e desossa a carne completamente, 
antes de distribuí-la. 

Xakoüzpari está preocupado: em breve terá mais um filho. Se for uma menina, poderão 
ficar com da, mas se for outro menino terão que entregá-lo ao Posto do SPI. Nós já escreve
mos à irmãzinha Madalena e temos uma leve esperança que ela nos permitirá cuidar dele ... 

Quarta-feira, 10-Genoveva pensava que a manhã de hoje seria tranqüila e silen
ciosa e que ela poderia aproveitar para rezar. Mas os Tapirapé resolveram se mudar para a 
roça a fim de terminar mais depressa a derrubada. E então, um atrás do outro vem à 
Fraternidade confiar-nos seus tesouros, guardados dentro dos mais diversos recipientes. 
E lá se vão para a roça, carregando redes, panelas, arcos, flechas, algodão para fiar, gali
nhas com os pés tão amarrados que nem conseguem mais se debater, e até uma tartaruga! 

Genoveva resolve acompanhá-los para arrancar batata-doce e gosta muito do acam
pamento que montaram lá. 
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Quinta-feira, 11 - Hoje, sim, podemos rezar durante toda a manhã, preparando
nos tranqüilamente para a festa do Sagrado Coração de Jesus. 

Sexta-feira, 12 - A festa de hoje nos une às Fraternidades das lrmãzinhas e dos 
Irmãos de Jesus dispersas pelo mundo ... Mas o ritmo de trabalho não diminui durante o 
dia: Clara vai à roça para pôr um pouco de mandioca de molho no ribeirão. E dona Inês 
vem pedir à Genoveva que dê uma injeção de penicilina num cavalo. Isso, ela nunca 
tinha feito na vida! 

Seu Valentim nos diz que domingo próximo fará uma viagem a Santa Isabel. Re
solvemos aproveitar a oportunidade para refazer nossas provisões e encontrar Hetty, a 
enfermeira holandesa que atende ali, no Posto Karajá. Temos muita vontade de conhecê
la pessoalmente, porque há algum tempo nos correspondemos com ela e assim começou 
uma verdadeira amizade entre nós. Infelizmente, uma de nós terá que ficar na aldeia. 

Sábado, 13 - Grandes preparativos para a viagem de amanhã. Alguns Tapirapé 
também irão. À tarde, vamos para o SPI, para onde o barco foi levado por medida de 
prudência. As primeiras tentativas de partida são infrutíferas! Levam quase uma hora 
tentando colocar o motor em funcionamento, e nada! Todos caem na risada ... De noite, 
quando voltamos para casa, todo mundo está bem animado. Taywi conta uma porção de 
histórias: fala dos pássaros que tecem redes nas árvores na época do algodão, do ronco do 
primeiro avião que escutaram ainda na outra aldeia, dos ratos com orelhas grandes e sem 
rabo que as irmãs dominicanas dão para os aviadores comerem, quando eles pernoitam 
em Conceição. São coelhos, evidentemente!. .. 

Domingo, 14 - Embarcamos bem cedo. É pena que sejamos só duas para esta 
viagem no Araguaia! Lembramo-nos muito do ano passado ... , mas é preciso que alguém 
fique na aldeia. Denise nos leva ao porto e depois volta para casa. Viajamos o dia inteiro 
entre o céu e a água. O tempo está agradável, graças a um vento fresco que sopra o tempo 
todo, mas que reduz a velocidade do barco. As duas filhas do seu Valentim, uma de 1 O 
anos e a outra de 2, divertem-se bem numa rede armada para elas na proa. Já é noite 
quando chegamos a Mato Verde. Somos acolhidas por antigas alunas do colégio das 
irmãs, de Conceição. Vamos de uma casa a outra e conversamos bastante ... Todos são 
muito delicados conosco. Elés nos contam que o povo está muito preocupado porque 
três moças adventistas vieram morar em Mato Verde. Por aqui continuam a passar outros 
cristãos de confissões diferentes e, como dizem elas, "cada um fala uma coisa ... ". O padre 
passa· só uma vez por ano e não consegue mesmo esclarecer todas as dúvidas. 

Antes de dormir, é impossível esquecer de rezar pelos Karajá que dançam na praia 
e pelos sertanejos que festejam alegre e ruidosamente o aniversário de um garotinho ... 
Lembramo-nos, enfim, de todos aqueles que encontramos hoje! 
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Segunda-feira, 15 -Às 8 horas, deixamos Mato Verde e, depois de algumas paradas, 
chegamos a Santa Isabel. Hetty, a enfermeira nossa amiga, está numa outra aldeia karajá, 

e resolvemos fazer-lhe uma surpresa ... Ao nos ver chegar, ela deixa os remédios e doentes 

e nos faz as honras de Santa Isabel, a grande aldeia karajá onde todos vivem da fabricação 

de esteiras e do artesanato de barro. Moram em casas de taipa como os Tapirapé e com

pram sabão, tecidos e fumo na cantina do posto, 63 que tem eletricidade. 
Hetty trabalha dia e noite, e a rede dela fica pendurada na varanda da enfermaria. 

Amarramos as nossas bem pertinho, e não falta assunto para Hetty até às 2 horas da 
manhã!. .. Esta noite assistimos a uma dança dos Karajá: eram doze homens, e os trajes, 

feitos com folhas verdes de palmeira, assemelhavam-se muito aos dos Tapirapé. As mu
lheres também dançaram. 64 

Terça-feira, 16- De nossas redes, admiramos o nascer do sol. Depois vamos fazer 

compras: esteiras para a capela e uma panela de barro para torrar farinha. Gostamos 

demais dessas famílias Karajá e das crianças, tão travessas e meigas. 

Houve um atraso na partida do barco e, à hora do almoço, paramos num antigo 
posto protestante, onde duas senhoras idosas gentilmente põem sua casa à nossa disposição 

para cozinharmos o arroz e a carne que trouxemos. Ainda há outras paradas, e aproveitamos 

para comprar coisinhas. Assim, conhecemos mais famílias sertanejas. Todos nos falam dos 

missionários protestantes, e muitos nos confundem com eles. Gostaríamos tanto que em 
cada um desses lugares pudesse haver uma Fraternidade! Pernoitamos em Mato Verde. 

Quarta-feira, 17- Deixamos Mato Verde às 4 horas da manhã. Estamos conten
tes, pensando em Denise, que está nos esperando. 

Taywi ouve o barulho do motor e vai avisá-la. Nós nos encontramos no meio do 
caminho que sobe do posto para a aldeia .. . e temos muito a contar!. .. 

Quinta-feira, 18 - Um senhor, que mora a uns 30 quilômetros rio acima, vem nos 

buscar por causa de um parto difícil. Clara e Denise vão, acompanhadas por dona Joaninha. 
Tomam uma enorme ubá emprestada por dona Inês, mas enfrentam algumas dificulda

des: ora a hélice bate num tronco submerso, ora o rio está muito raso ... Enfim acabam 

chegando, mas bem mais tarde do que tinham previsto. Encontraram primeiro um casal 
muito idoso e com muitos filhos ... Um pouco mais longe, um jovem casal que mora 

numa casa ainda em construção. São pessoas muito pobres e simples, e as recebem de 

coração aberto. Emprestam-lhes mesmo suas redes para dormirem à noite. 
Clara cuida da futura mamãe, mas ainda não chegou a hora de a criança nascer. 

~ O Posto do SPI de Santa Isabel era um dos postos mais importantes da Ilha do Bananal. 
64 Entre os Karajá, as mulheres têm bastante influência e liberdade, característica também de outros grupos de língua jê. 
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Na volta, quem pilota a ubá é Clara. Apesar de ser sua primeira tentativa pra valer, 

ela se sai muito bem! Chegam à aldeia pelo meio-dia, bem queimadas do sol. 

Domingo, 21 - Depois que os Tapirapé foram para a roça, raramente os vemos. 
Só mesmo quando vêm dar uma voltinha na aldeia. Então, resolvemos ir até lá. Saímos 

antes de o sol nascer, e que alegria ao nos reencontrarmos! 

Sentamo-nos perto do fogo para conversar e ajudamos a mexer um kawi. É gosto-

so ouvir as notícias deles enquanto nos balançamos nas redes ... Quase todos estão lá. Só 
uma família foi buscar mandioca. Os homens fazem flechas ... o acampamento está mui-

to bem organizado. Trouxer;im da aldeia quase tudo que têm. E como as noites são bem 
frescas na mata, acendem um fogo debaixo de cada rede. 

Xako'iapari conversa muito conosco. Ele quer mandar o caçula passar uma semana 
em nossa casa, porque o menino está muito dengoso, e a mãe não tem coragem de 

desmamá-lo. Mas, é claro, ela hesita muito e custa a aderir à sua proposta ... o que não é 
difícil de entender! 

Voltamos ao meio-dia, bem carregadas com um pedaço de onça, já cozido, e bana
nas. Alguns Karajá vêm nos visitar, e a tarde passa depressa ... É verdade que hoje é o dia 

mais curto do ano! 

Segunda-feira, 22 - Preparamos tudo para receber Wapora, de 1 ano e meio, que 
durante algum tempo será o "nosso filho". Como não temos rede de criança, fabricamos 

uma com um cobertor. À tarde, uma mulher vem com ele e, no começo, tudo vai às mil 
maravilhas: vai tomar banho no lago com Clara e fica bem bonzinho! Mas, com a chega

da da noite, o sono também chega e ele parece sentir falta de alguma coisa ... Enquanto 

belisca um pedacinho de carne ou de fruta, esquece-se de chorar, mas assim que termina, 

abre a boca! Já estávamos esperando por isso e o ninamos para fazê-lo adormecer. Mas 
logo depois a mãe chega. Ela não agüentou ficar sem ele! 

Xako'iapari, escondido, observava tudo ... Não disse nada, porque a mãe só entrou 

em casa quando ouviu o choro do menino. Este se cala imediatamente e começa logo a 
rir, todo contente! Tentamos tranqüilizar os pais, dizendo-lhes que não se preocupem ... 

Experimentaremos outras vezes, quando voltarem para a aldeia. Quem sabe se Wapora se 

habitua?! E os três voltam para a mata felizes da vida! 

Quarta-feira, 24-Festa de São João. Lembramo-nos de irmãzinhaJeanne, que há 
um ano estava aqui! Hoje, ficamos realmente sozinhas na aldeia. As poucas famílias que 

não estão morando na roça foram passar o dia lá. ' 

Quinta-feira, 25-Antes de escurecer, Clara vai à roça. Vieram buscá-la por causa 
de Anamo, que está com febre. 
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À noite, durante a vigília de adoração, ouvimos ao longe o canto dos Karajá, que 
estão em festa. 

Sábado, 27 - Crises de malária nos Tapirapé que estão na roça. Vamos lá umas 
duas vezes durante o dia e aproveitamos para dar uma volta até a nossa roça para ver se o 
que plantamos em janeiro pegou. Encontramos nove bananeiras bem pequeninas, algu
mas espigas de arroz e duas melancias. São nossas "primícias", e isso nos dá ânimo para 

• continuar. 

Domingo, 28 - Os Tapirapé, agora que conhecem os dias da semana, reservam o 
domingo de preferência para as caçadas e pescarias. Nossa solidão é absoluta. Aproveita
mos para repousar. Mas, embora gozemos dessa tranqüilidade, não gostaríamos que se 
prolongasse muito, porque agora começamos realmente a sentir falta deles. 

De tarde, Clara v:ai à roça visitar os doentes. O campo, ao longe, parece um mar de 
fogo ... as chamas crepitam ... 

Segunda-feira, 29 - Hoje é feriado. Nós nos lembramos de todos aqueles e aque
las que têm São Pedro como padroeiro. Passamos mais um dia bem tranqüilo, exceto 
para nossos ouvidos, que, a toda hora, teimavam em escutar o barulho de motor subindo 
ou descendo o rio ... e nossas cartas não estão prontas! 

À tarde, os Tapirapé vêm todinhos em nossa casa para buscar sal e outras coisas de 
que estão precisando. É tão bom vê-los aqui! 
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Qui~~~=feira, 2 - De má~i~~~',,i,:'~~Í-timos 
para uma grande expedição: as praias do Araguaia 
recomeçam a aparecer, e os Karajá que tinham se 
mudado para junto do SPI no momento das cheias 
atravessàram o rio e se instalaram numa das praias 
da Ilha do Bananal. Vamos para l~,.,~ visitamos 
todas as casas. Só encontramos a~ ''r;ulheres . Os 

. · homens fâ'f~ Si.iscar mel na matrd.A:dmiramos 
o artesanato: objé'tos de cerâmica, esteiras, arcos 
decorados com tirinhas de bambu ... Dá para per
ceber que estão muito contentes por estarem de 
novo sozinhos, bem à vontade nesta-praia da ilha. 

Sexta.-feirª, 3 - Um ronco tle motor sem , 
· esperar mais'~~iii~ ~odo mundo animado: • '~1P)i111freI:l~1':!'.::: 

Gil, com certeza!". Mas logo desaparece. Taywi, 
sem esperar, tinha chamado com o berrante os 
Tapirapé que estavam na roça. Dois meses já se 
passaram desde a última vinda de dom Luís! 

Segunda-feira, 6 - CortamÕ'~·l,~~has à tar-
de, pois querêmos fazer uma despen~a para guar
dar ferramentas e outros objetos. Com isso, nossa 
casa ficará mais espaçosa. Xako'iapari volta da roça 
com a família. Agora, ficarão de vez na aldeia. Essa 
notícia nos alegra muito! 

Quinta7"feira, 9 - Clar~ vai :il•roça buscar 
puba, pois nossa reserva está terminando e é preçi,. 
so fazer um pouco de farinha todos os dias. O pro
cesso é bem longo: de volta da roça, coloca-se a 
puba ao sol durante vários dias, para que fique bem 



seca. Só então pode ser armazenada. Na hora de fazer a farinha, umedece-se a quantidade 

de puba necessária e pisa-se no pilão. Em seguida, peneira-se e leva-se ao fogo, numa panela 

de barro, até que fique bem sequinha. Realmente, dá muito trabalho ... Mas essa é uma das 
tarefas diárias das mulheres Tapirapé, pois a farinha é a base da alimentação. 

Sexta-feira, 1 O - Genoveva vai com duas famílias pescar num lago, a 1 hora e meia 

da aldeia. Voltam com alguns peixes de bom tamanho e uma grande quantidade de 
peixinhos para assar - o que fazemos à maneira tapirapé: os peixinhos vão ao fogo dentro 

de uma folha de bananeira brava, bem dobrada. Quando o lado de baixo da folha fica 
bem escuro, vira-se do outro lado, e bem depressa eles estarão no ponto. 

Mariapawygi, a mulher de Xako'iapari, está esperando criança e teve que desma
mar o filho de pouco mais de 1 ano. Mas Ampora não está se dando bem com o novo 

regime alimentar. Então, vamos diariamente ao SPI buscar leite para ele e aproveita

mos para trazer também um pouco para nós. Por menos que seja, sempre vale a pena! 
Três famílias que tinham ido rio acima na lua anterior já estão de volta. Todos estão em 

plena forma. Taniona, de 1 ano e meio, está linda e vem logo nos dando os bracinhos. 
Eles trouxeram um casal de "coca" (galinha-d'angola) e três porcos. Agora, já temos 

cinco na aldeia! 

À noite, os recém-chegados vêm nos contar a viagem. Dizem que um homem, 

achando Taniona muito bonitinha, queria comprá-la e ofereceu em troca vários objetos 

ao pai dela: espingarda, motor. Mas claro que ninguém aceito.u! 
A aldeia está novamente cheia de vida à noite. Os càntos e danças recomeçam. 

Domingo, 12 - Manhã tranqüila. De repente, todos os homens resolvem partir 

para caçar porcos, pois alguns Karajá teriam visto uma manada na Ilha de Bananal. Mas 
não encontraram nenhum. 

À tarde, um avião dá várias voltas por cima da aldeia, bem baixinho, mas não 
aterrissa. Grande acontecimento, principalmente para as mulheres, que nunca ti

nham visto nenhum tão perto assim! E nós fazemos sinais, mesmo sem saber quem 
são os tripulantes ... 

Segunda-feira, 13 - O mesmo avião passa novamente de manhã, voando mais 
baixo ainda ... Os Tapirapé notam que os passageiros também fazem sinais. Nós três per

cebemos que é um avião civil. 
Ao voltar da roça, enquanto almoçamos, vemos um padre dominicano subindo 

pelo caminho do rio e, surpresa maior ainda, é dom Luís! Foi o vento que nos impediu de 

ouvir o ronco do motor. Nem precisa dizer como ficamos contentes! Ele vem diretamen

te à nossa casa, entra na capela e nos diz: '~radeçamos a Deus por essa viagem!". Ainda 
desta vez veio expressamente nos visitar, sabendo que nenhum padre poderia vir agora. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

Um padre redentorista que pregou as Missões na Prelazia veio com ele para conhe
cer a Fraternidade. Graças às últimas diretrizes da Igreja, dom Luís pôde celebrar a missa 
nessa mesma tarde. À noite, o terço reúne todo mundo na nossa capela. Eles nos trouxe
ram cartas de nossas famílias e um presente muito útil e precioso: uma lata de biscoitos! 
Realmente, nosso bispo é muito prático. Agradecemos a Deus por esta visita. 

Terça-feira, 14 - Hoje temos duas missas. Dom Luís reza a primeira e depois vai 
à fazenda para celebrar um casamento. Clara e Denise também vão. A noiva tem 15 anos 
e o noivo, 20, mas aqui isso é comum. A cerimônia realiza-se na sala, um cobertor faz as 
vezes de tapete, com a mesa no centro. Dom Luís explica o sentido do sacramento com 
palavras ao alcance de todos. Os Tapirapé também vieram - muitos por pura curiosidade 
-, pois nunca tinham visto um casamento tõri. No final, todo mundo toma café, e 
depois os noivos e convidados vão por um pequeno atalho para o Posto do SPI. João 
acompanha o grupo, can.tando com o violão, até à casa do jovem casal. O casamento não 
pôde ser feito no posto porque o chefe de lá e a mulher são adventistas. 

Dom Luís volta à aldeia para batizar um menino, filho de um Tapirapé e de uma 
Karajá. A capela fica cheia, porque tanto os Tapirapé como os Karajá vêm assistir. Logo 
depois, dom Luís vai embora, mas antes nos diz que conta muito com nossa oração. 
Estamos pensando que daqui a um mês ele se encontrará com o padre Voillaume e 
irmãzinha Madalena, em Belém. O padre redentorista fica até amanhã. 

Quarta-feira, 15 - A missa é às 5 horas porque o padre tem que sair cedo. Denise 
e Clara acompanham alguns Tapirapé que vão de ubá pescar no Araguaia. Como sempre, 
o método é envenenar os peixes com o timbó. As duas conseguem pegar vários peixinhos, 
mas os Tapirapé, com as flechas, pegam uns maiores. 

Na volta, todas as mulheres descem no Posto do SPI e seguem a pé para casa. Os 
peixes ficam nas ubás com os homens, que começam a cantar até chegar na aldeia. Perce
bemos que isso faz parte de um rito, pois assim que eles chegam vão direto para a takara, 
onde comem sozinhos os peixes. 

Sexta-feira, 17 - Enquanto Clara faz o jirau para um canteiro, Genoveva vai à 
,,. 

roça. E a nossa primeira colheita de algodão, e é preciso também preparar a mandioca 
para a farinhada. Tudo isso representa um bom trabalho. Mas a cada dificuldade sempre 
aparece um Tapirapé disposto a nos ajudar. Podemos realmente confiar neles! 

Sábado, 18-Quando Denise vai à fazenda buscar o leite ouve falar de uma velhi
nha que está doente. Clara vai visitá-la. 

Colocamos terra no canteiro novo, mas o jirau ficou alto demais! Procuramos ver 
o lado positivo: as galinhas não vão conseguir subir nele. 
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Os Tapirapé partem para uma outra pescaria, mas desta vez decidimos ficar na 
aldeia. Temos tanto trabalho pela frente! 

Domingo, 19 - A aldeia está quase vazia e, por isso, não recebemos praticamente 

nenhuma visita. Aproveitamos do silêncio para um dia de oração. 

Segunda-feira, 20 - Clara vai à fazenda dar uma injeção na velhinha doente. Mas 
ela não parece estar com muita vontade de se submeter a um tratamento. A novidade é 

que a família de Lúcio da Luz chegou. Tínhamos conhecido as netas dele em Conceição. 
Numa de suas freqüentes viagens no Araguaia, pediram emprestado o nosso barco e 

agora nos agradecem, oferecendo-nos duas galinhas: uma "botadeirà' e a outra, choca ... 
e mais alguns quilos de carne-seca. As meninas querem ver nossa capela e vêm nos trazer 

os presentes. 

No meio da tarde, o silêncio é cortado por cantos vindos do outro lado do lago,65 

e em seguida vão chegando as famílias que tinham ido à pescaria. Vêm em fila indiana, 

uma atrás da outra, carregando as peyra cheias. Logo depois é um verdadeiro desfile na 

Fraternidade, e temos que fazer um fogo enorme e uma grelha. maior ainda para assar e 

assim poder guardar por muito tempo a quantidade de peixes de todos os tamanhos e 
cores que ganhamos! 

Terça-feira, 21 - Clara traz da roça pedaços de cascas. de árvores para queimá-las 
em cima da terra do canteiro que terminamos esta tarde. Realmente, ficou tão alto que 

foi preciso fazer um banquinho para subir na hora de aguar! 

Quarta-feira, 22 - Trabalhamos muito na casinha-despensa. À noite, um grito 

ressoa, ouvem-se tiros de espingarda e cantos ... todos respondem ao apelo de Taywi que 
acaba de matar uma raposa. Que bom! Nesses últimos tempos, ela comia pelo menos 

uma galinha por noite. 

Quinta-feira, 23 - Taywi vem nos mostrar um pente tapirapé que acaba de fazer: 
"Vocês não sabem fazer isso!". Realmente, é uma obra de arte! E dá trabalho: a madeira é 

cortada em várias tiras, e trançam um fio de algodão entre elas para prendê-las umas às 

outras. O próprio trançado vai formando desenhos geométricos, e o resultado é lindo! 

Sexta-feira, 24 - Apesar de não termos podido contar com a ajuda dos Tapirapé, 

pois hoje estão muito ocupados com a roça e carregando palhas para seu Valentim, con-

65 As lrmãzinhas muitas veus se referem ao lago perto da aldeia, chamando-o de rio. Realmente, o lago é formado por um 
pequeno braço do rio Tapirapé. 
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seguimos adiantar bem nossa casinha. No fim da tarde, eles vêm, como de costume, para 
conversar conosco e confiar-nos seus projetos: fazer ubás, viajar, plantar roças ... Enquan
to isso, as crianças dançam, fazem caretas e brincam, para a alegria de todos. 

Domingo, 26 -A gente hoje está com vontade de sair um pouco de casa - e até 
mesmo da aldeia! Mas as possibilidades são restritas. Resolvemos então escalar o "nosso" 
morro, e mais uma vez ficamos deslumbradas com o panorama! 

À tarde, chega ao porto da fazenda um barco com mercadorias que, aliás, já estava 
sendo esperado. Os Tapirapé vão depressa para lá, e nós os seguimos. Acontecem as 
trocas habituais de arcos, flechas, lanças, brincos ... por cobertores, tecidos, sabão ... Taywi 
volta com um número respeitável de balas de espingarda e carrega .cuidadosamente com 
muito orgulho uma malinha para guardar os seus objetos preciosos. 

Segunda-feira, .27-. Clara vai ao lago buscar água e volta com uma lata de 20 litros 
na cabeça e outra de 1 O na mão! EncontraArapa.xygi que lhe diz: "Deixe uma que eu levo 
para você". É a primeira vez que isso acontece. Carregar água é trabalho das mulheres, 
mas ele ficou com pena quando a viu levando um peso excessivo. 

Quarta-feira, 29, a sexta-feira, 31-Três dias de trabalho pesado e intensivo para 
terminar a despensa. 

Todos os homens foram caçar do outro lado do lago, mas não encontraram quase 
nada. Assim mesmo não perderam o tempo, pois trazem peixes! 

Alguns Karajá vêm à aldeia, e um deles nos traz uns cinqüenta ovos de tartaruga 
dentro de um lindo prato de barro. Começa o tempo da postura, e todos os Tapirapé vão 
de ubá rio afora para procurar rastros de tartarugas nas praias. 
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Agosto 
. Sabado; 1 º ,=, Mais um dia; bem cheio: aca-

bamentos na casirili
1à, limpeza nos arrect6'tes ; a~ · 

casa, provisão de lenha, preparação da farinha para 
dois dias, arroz a pisar ... O cansaço da semana se 
faz sentir ... 

Domingo?)~.,.- Faz muito terp~~ r!H~~:~ , çç
··'> 

1
,,mos um desejo: passar um dia inteiro:fêJt~ ;üé casa! 

······· ··· Então, vamos dar um passeio de ubá, mas não 

sem antes prevenir Taywi que nos dá licença para 
essa fugidinha. Nossa escapada não passa desper
cebida a dois meninos, que resolvem ir conosco e 
pegam uma ubá pequena. 

Vamos à .descoberta do rio Tapirapé, m e-
nos largo que Õ~taguaia. A floresta se estende ao 
longo do rio: as margens são abruptas, não vemos 
nenhuma praia de areias branquinhas ... Seguimos 
depois por um braço mais estreito e penetramos 
na mata. A paisagem agora tornou-se bem exóti
ca: de um lado e outro do rio, árvores e cipós gi
gantescos, as ramagens formam um extenso túnel 
verde sobre nós. Embaixo, não distinguimos as - . , margens, a vegetaçao rasteira entra nas aguas, 
aflorando na correnteza aqui e acolá. Quanta tran
qüilidade nesta natureza selvagem! Saboreamos a 
paz e o silêncio que nos envolvem. Um perfume 
agradável espalha-se no ar ... Com certeza bem 
perto, na mata, há árvores floridas! Mas a· vista 
não consegue alcançá-las. 

Voltamos ao braço largo do rio e vamos nos 
revezando nas tarefas, para ninguém ficar cansa
da: uma, ao leme, pilota a canoa; a outra rema 



------------------------------------------------------------------------------------~' 

tranqüilamente, e a terceira, sentada em frente delas, lê as últimas cartas e notícias recebi
das. Nossa ubá é ultrapassada por outras: são Karajá que vão caçar. Afinal, encontramos 
uma praia onde notamos sinais de tartaruga e aportamos lá ... Mas estamos com pouca 
sorte! Alguém já tinha passado na nossa frente. Bem, é verdade que nosso objetivo, hoje, 
foi somente tirar um dia de lazer - dar um passeio no rio, bem tranqüilo, sem nenhuma 
tensão ... e, por isso, acabamos deixando de lado os anzóis que trouxemos para uma even
tual pescaria. 

De volta à aldeia, encontramos dois sertanejos conhecidos nossos que dizem que 
estão com muito medo porque viram rastros de Kayapó perto das casas deles ... E nos 
contam um caso triste: já foram atacados em certa ocasião, e o filho de um dos dois foi 
morto. A gente compreende bem seus temores, mas é claro que a maneira de nos situar
mos em relação aos Kayapó é diferente da deles! 

Quarta-feira, 5 - Clara arruma todos os remédios na casinha nova. Foi uma 
trabalheira conseguir encontrar lugar para tudo o que queríamos guardar nela! 

Como agora há leite no SPI, vamos todos os dias buscar um litro ou dois para as 
crianças. Só os meninos tomam, as meninas não podem por causa das prescrições ali
mentares. Misturamos um pouco de farinha com o leite, e eles acabam gostando. 

' 

Quinta-feira, 6 - Uma boa parte dos Tapirapé vai conosco a uma festa em casa de 
dona Inês. Antes de sair, já ouvimos os primeiros foguetes!. .. Uma das salas está bem 
ornamentada com guirlandas e lindos tecidos; sobre a mesa, inúmeras imagens de santos, 
flores em profusão e uma quantidade enorme de velas feitas em casa, que iluminam toda 
a sala. A reza começa com um terço, e nos pedem para "tirar" os mistérios. 66 Mas, infeliz
mente, não sabemos os benditos do povo daqui. Durante o último canto, as crianças e os 
adultos ficam de joelhos diante da mesa para beijá-la. Ficamos emocionadas vendo esta fé 
tão sincera, e nos unimos de todo o coração à oração do povo, à fidelidade dessa gente 
simples. Terminada a parte religiosa, a festa continua ... 

Como a mesa é pequena, na hora da refeição servem primeiro aqueles que cha
mam de "civilizados", e infelizmente nos colocam no meio deles. Os Tapirapé e Karajá 
nos observam, e nós nos sentimos muito mal ... Não sabemos, porém, como reagir, pois 
não queremos magoar dona Inês. Felizmente dois Karajá vêm se sentar à nossa mesa. É 
verdade também que aqui só os homens se sentam à mesa, as mulheres comem na cozi
nha. Mas nós somos uma categoria à parte! Depois que comemos, servem os Tapirapé e 
os Karajá. O jantar consiste em arroz e carne de porco em grande quantidade. Todos 
podem comer à vontade. 

66 Esta expressão refere-se a um fato ou "mistério" da vida de Cristo que se deve contemplar enquanto rezam-se o Pai
nosso e dez Ave-marias. 
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O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

Parece que essas festas são organizadas para agradecer a Deus por um ano de fartu

ra e partilhar essa alegria com os vizinhos. Pedimos a Ele que se sirva desses costumes e 
celebrações culturais para derramar seu amor sobre todos nós. 

Sexta-feira, 7 - Nosso pilão ficou pronto, e Taywi vem trazê-lo. Foi feito em um 

pedaço de tronco e tem 40 cm de diâmetro e 75 cm de altura. É maciço, pesadíssimo! O 

processo de fabricação é engenhoso: começa-se abrindo um pequeno buraco bem no 
meio do tronco,, com o machado. A fase seguinte é confiada ao fogo: queimam-se muitas 

cascas de árvores dentro dele. Durante várias horas faz um calor horrível, enquanto o 
fogo vai aumentando e arredondando o buraco. O pilão tem que ser muito fundo, largo 

e queimar por igual até todos os lados atingirem a mesma profundidade. 

Antes de ir embora, Taywi nota que a pequena forquilha perto do pote, onde 

penduramos as canecas, está quebrada. E volta trazendo uma outra muito bonita, de 
madeira preta com uma palha trançada, para pendurá-la na parede. Ela é pequenina, mas 

muito bem feita, com os acabamentos caprichados. Ele tem a arte e o gosto das coisas 
bonitas! E, assim, nossa casa vai se montando ... 

Domingo, 9 - Dia muito tranqüilo ... Mas ao escurecer Takarimy vem nos dizer que 
sua mulher "está doente". Durante a noite', vamos lá várias vezes, contentes porque vai nascer 

mais um Tapirapezinho! Pedimos a Deus que tudo se passe bem! Os remédios, variados, vão 

do feijão para esfregar na barriga da mãe até uma injeção dada por Clara ... A casa está na 

penumbra. A única claridade vem do fogo, bem fraco, aceso debaixo das redes. Não se deve 

acender lampião na hora do parto, a luz forte pode assustar a criança ... Naturalmente, não há 
nada esterilizado. Cona-se o umbigo com um pedacinho de taboca bem afiado. 

A rede da parturiente foi feita especialmente para a circunstância, pois tem uma grande 
abertura no fundo. O marido, sentado atrás dela, sustenta-a, enlaçando-a pda cintura. A 

mulher mais velha da aldeia veio fazer o parto; sentada no chão, pernas e braços estendidos, 
pronta para receber a criança no colo. Às 22:05 horas nasce o konomi'i. 67 É um bebê muito 

bonito! O choro e os gritos do menininho depressa chamam os que ainda não tinham vindo. 

As mães saem das casas levando nos braços os filhinhos dormindo e ficam olhando a mulher 
que está dando banho no menino no vento e sereno da noite. Ela joga água nele com uma 

cuia, à luz de uma tocha de bambu. Sem perder tempo, a criança é untada com urucu e 

entregue à mãe, que lhe dá imediatamente o peito. Ficamos um tempão com todas as mulhe
res, olhando o pai ou o irmão mais velho acariciar o menino, cheios de admiração. Pensamos 

em todos os que falam dos índios com desprezo, chamando-os de "selvagens" ... E Konomiti, 
de 1 O anos, diz num francês impecável, como concluindo nossa reflexão: "Ça y est!" .68 

67 Bebê, criança recém-nascida. 
68 Está feito! Pronto! 
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Segunda-feira, 10 - De manhã cedinho, o nosso recém-nascido - Wirawiga - já 

vai dar uma volta pelas casas ... Uma das mulheres o leva, porque a mãe deve ficar na rede 

até à tarde. Ainda está bem rosadinho - graças ao urucu da véspera- e é cheio de vitali
dade: agita-se, tenta abrir os olhos ... O pai dele nunca esteve tão bonito! Em geral, ele 

não gosta de enfeitar-se, mas hoje está com os cabelos pintados de urucu e o corpo 

coberto de desenho: sinal de alegria! 

Terça-feira, 11 - Os Tapirapé se preparam para ir buscar palhas verdes, porque 

precisam refazer os trajes de festa, e vêm pedir-nos emprestado um chapéu ou um saco. 
Ficamos contentes, pensando que esses trajes ainda estarão novos quando irmãzinha 

Madalena e irmãzinha Jeanne chegarem. Nós as esperamos com uma certa impaciência ... 

Quarta-feira, 12 - Xako'iapari já perfurou o lábio de Wirawiga e passou uma linha 

no orifício para mantê-lo aberto até que se possa colocar nele um pedacinho de osso. 

Limpamos o pilão que Taywi fez, pois ficou todo sujo de fumaça preta depois da 
queima de cascas de árvores. 

O método é simples: pisar nele a mandioca fresca que ontem fomos buscar na 

roça. Confeccionamos vassouras com as palhas que cortamos no domingo. Não ficam 

perfeitas, mas pelo menos servem para varrer ... 

À noite, conversando com os Tapirapé, falamos sobre os Kayapó. Mas percebemos 
que há boatos exagerados no ar ... Chegam notícias que as aldeias Kayapó do Xingu -

vistas do alto por aviões - estão desertas ... Todos eles se dirigem para o sul em número 
assustador. Isso certamente não é verdade. As mulheres ficam com medo, e os homens 

vigiam, de prontidão, mas se queixam porque aqui não temos armas. 

Sábado, 15 - Dia de oração, com muito silêncio, em que comemoramos a festa da 

Assunção de Nossa Senhora. Rezamos, lemos e cantamos, oferecendo a ela a semana que 
vai começar e se anuncia cheia de expectativas. 

Domingo, 16 - No fim da tarde, uma forte discussão se levanta entre dois 

Tapirapé. Um grande silêncio se faz na aldeia. Reunidos na takara, todos escutam o 

homem que está se queixando, prontos a intervir caso haja uma tentativa de briga. 
Alguns vêm à nossa casa e nos explicam a razão da discussão. A única coisa que pode

mos fazer é rezar. 

Segunda-feira, 17 - O Tapirapé que "falou duro" ontem quer sair da aldeia e ir 

morar longe daqui com a família. E o pior é que esta é grande ... Seus familiares 

correspondem a quase um quarto da população! Ficamos tristes por vê-los desunidos. 

Esse homem - Paxe'apara - até falou que vai comprar uma ubá dos Karajá. 
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Terça-feira, 18 - Passam alguns barcos a motor, mas nenhum traz notícias ... O 
clima da aldeia fica mais leve. Os que deviam partir para sempre agora falam somente em 

um passeio rio abaixo à casa de um morador ... Ficamos contentes e aliviadas. 

Quarta-feira, 19 - Clara vai de manhã buscar leite na fazenda e depois segue para 

o SPI, pàra aplicar injeções em duas crianças. Dona Inês chama com urgência, pedindo 
soro antiofídico para um cavalo, mas chegamos tarde demais. 

Começamos a fazer outro canteiro suspenso. Cortamos paus, cavamos buracos ... é 
uma trabalheira! 

Sexta-feira, 21 - Nosso quarto enche-se novamente com os mais variados objetos, 
pois todos partem para uma grande pescaria num lago bem longe da aldeia. Pensam ficar 

por lá umas três noites, se houver pouco peixe - ou até mesmo umas quatro, se houver 
muito. Alguns atravessam o lago de ubá e depois vão a pé. Outros sobem o rio Tapirapé 

até um certo ponto e também têm que continuar a pé. Tudo é organizado e se passa com 

muita ordem. Cada criança tem sua tarefa: pacotes a levar, cachorros a cuidar. Admira

mos a paciência dos pais! Depois de muita hesitação, os cachorros resolvem seguir os 
donos, que se vão nas ubás, e atravessam o lago a nado. Um deles não tem coragem ... fica 

e gane o dia todo e a noite inteira ... Parece completamente perdido, indo o tempo todo 

da praia à casa vazia e vice-versa ... 
Se não estivéssemos sem notícias de irmãzinha Madalena, uma de nós teria ido 

com eles ... Mas elas podem chegar ... Xako'iapari compreende e nos diz: "A gente vai 
• A » matar peixes para voces . 

Ficamos sozinhas na aldeia com uma das famílias e um casal mais velho. Cheios de 
delicadeza, eles vêm nos fazer companhia e perguntam se tudo está bem. 

Sábado, 22 - O sol está quase se pondo, quando, do outro lado do lago, alguns dos 

que foram pescar chamam por nós. Eles estão chegando, mas não encontraram as ubás para 
a travessia. Denise pega então a única que resta do nosso lado, mas é uma ubá pequena e 

sem estabilidade. Precisam dar várias viagens para transportar todo mundo ... e mais os 
peixes! O konomi'i com 15 dias apenas acaba de passar suas primeiras noites na mata. Ele 

tem a honra de ser o primeiro a fazer a travessia, bem aconchegadinho no colo da mãe. O 

tempo está ameaçando tempestade, mas a primeira chuva ainda não será para hoje. 

Segunda-feira, 24 - Os outros Tapirapé chegam da pescaria esta manhã. Assisti

mos ao desembarque enquanto lavamos roupa. A pescaria foi boa, vêm bem carregados e 
. , . 
Jª assaram os peixes na mata . 

Logo depois, os homens se reúnem na takara e decidem que todos irão hoje quei

mar as roças novas. Partem no começo da tarde. Cada um leva um bambu com uma pena 
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enorme fincada na ponta, para ver a direção do vento e botar o fogo no lugar certo. 
Makapyxowi queima a roça que brocamos com o pai dele. Tudo se faz rapidamente, antes 

da primeira chuva, que, mesmo sem ser abundante, foi forte. Na roça choveu até pedra! 

Na aldeia, não ... Bem que gostaríamos de aproveitar esse granizo! 

Terça-feira, 25 - Todo mundo nos dá peixe, numa quantidade tão grande que, 

para conservá-lo, temos que fazer ipirako'i.69 

Todos os homens vão plantar melancia nas roças novas. Genoveva vai com eles. 

Nesse pedaço da mata só restam os troncos mais grossos, escurecidos pelo fogo. Alguns 
deles ainda estão queimando. Sem mais preparativos, cada um cava os buracos com a 
ponta do facão e vai jogando as sementes neles. Que Deus nos mande a chuva, e tudo 

brotará! Onde o vento impediu que os paus queimassem bem é preciso juntar os ramos e 

queimá-los novamente. É um recomeço, novo ano para o plantio. Só se fala no que 

plantar nessas roças novas, que prometem uma boa colheita! 

Quarta-feira, 26 - Taywi e Xako'iapari nos contam confidencialmente sua grande 

preocupação atual: um dos homens, de temperamento difícil, zangou-se com os outros e 
quer morar sozinho aqui. Parece que todos concordaram. Estão pensando em deixá-lo e 

querem mudar a aldeia para mais perto do SPI, a alguns quilômetros da atual. Mas 

primeiro é preciso ter palhas bastante grandes para os telhados das casas. Então, têm que 

esperar que elas cresçam. 

Isso significa construir novas casas, fazer novas plantações, plantar outras árvo
res ... Nem queremos pensar, porque se eles forem embora é claro que iremos com eles! 

Mas nada ainda foi decidido, e a gente não deve se preocupar antes da hora. Pedimos a 

Deus por eles ~ pelo Tapirapé que está causando tantos problemas. Que Deus os ajude 
para que a melhor solução seja encontrada! 

E as Irmãzinhas não chegam! No entanto, vários barcos passam todos os dias, mas 
só servem mesmo para nos fazer ficar de orelha em pé, esperando em vão ... 

Sábado, 29 - Chegada de dom Penso, bispo da Ilha do Bananal. Vem com ele um 

jovem dominicano. Sabendo que estamos esperando irmãzinha Madalena e o padre 
Voillaume, decidem aguardar sua chegada. Como todas as vezes que chegam padres de 

passagem, os Tapirapé ficam em volta deles. 

Domingo, 30 - Festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América do Sul. Ou 

oito ou oitenta ... Hoje há duas missas! Em todo o mundo, várias Irmãzinhas começaram 

o retiro para a nossa festa de 8 de setembro, e nós nos unimos a elas! 

69 Farinha de peixe. 
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O dia é bem cansativo ... Cozinhar para os hóspedes não é fácil, porque é tão 
pouco aquilo de que dispomos aqui! Há também distribuição de camisetas coloridas -
cada Tapirapé ganha uma -, de miçangas e balas. Eles ficam contentes, mas assim que a 
distribuição termina, começam as reclamações, trocas e vendas. 

Segunda-feira, 31 - Dom Penso vai à aldeia karajá para fazer lá também uma 
distribuição de presentes. Taywi se preocupa com nossos hóspedes e a toda hora nos traz 
uma caça: ora um pato, ora um macaco, uma paca ... Enquanto isso, Genoveva vai depe
nando, limpando, preparando ... 

Como nos dias anteriores, nada das nossas viajantes! 

-
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O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

Setembro 
Terça-feira, l 2 - Os padres vão de manhã 

à casa de dona Inês, e à tarde os Tapirapé repe
tem pàra eles âs danças do começo do verão. Re
cebem em troca facas, tecidos e miçangas, mas 
dão também arcos, flechas e bri.(l(:OS. A gente fica 
triste por ver que as danças tamS~fil fazem parte 
do "comércio". 

. O cal~restá grande e ,o temn~11Jnuito aba-
fado, mas a cfiuva se faz esperar ... 

Quartarnfeira, 2 - lrmãziqJ1a Mad~~iª nã0 
chega, e dom Penso não pode ficar mais. Celebra 
então a última missa em nossa capela. Depois de 
algumas fotografias t!t'filmagens, o enorme b~rco', 
carregado de objetos bonitos feitos pelos Tapirapé, 
leva os padres a Mato Verde para a festa da pa
droeira de lá. Soment'~ nós vamos ao porto. Os" 
Tapirapé foram trabalhar no SPI. Aproveitamos a 
tranqüilidade para arrumar a casa e retomar os r 

afazeres diários, tentando não ficar mais à escuta 
dos motores de barco! 

O projeto da mudança de lugar da aldeia 
parece ir-se afirmando, mas todos não estão mais 
de acordo: uns gostariam de c:911tinuar aqui, ou-: 
tros querem ir para mais perto âo Posto do SPI e 
alguns preferem ficar perto de dona Inês. Espera
mos que no fim tudo se arranje. 

Só Xako'iapari passa à tarde na Fraternidade 
com um porco selvagem que acaba de matar. Está 
com vontade de comer carne: G,~m "fome de car- . 

" d' ne , como 1zem ... 



Quinta-feira, 3 - Genoveva vai à roça buscar "nossà' penca de bananas, presente 
de Taywi. Recebemos esse presente com uma condição: nós é que temos que ir buscá-la!. .. 
De tarde, ele termina nossa "geladeirà'.70 O s outros Tapirapé continuam o trabalho no 
SPI. Konomi'i ficou na aldeia com os pais, e eles o trazem várias vezes em nossa casa, 

protegido do sol por um grande guarda-chuva. 

Sexta-feira, 4 -Aproveitamos a calma da aldeia para um dia de silêncio, que s6 é 
cortado por uma visita do velho Irawyo,71 que vem nos oferecer um pedaço de capivara, e 
também por uma passadinha deAwarao, que está preocupado com a filha ... Nas famílias 
que estão no Posto do SPI há várias crianças com dor de barriga. 

O calor está terrível, e a gente custa a suportá-lo. 

Sábado, 5 - Clara dá um pulo até o SPI para ver a criançada doente. Estão bem 
instalados nas casas onde os Karajá moravam. A vista sobre o Araguaia é uma beleza! 

Tarde tranqüila, esperamos com alegria a volta dos Tapirapé. 

Domingo, 6 - De manhã cedo cai a primeira chuva, que refresca o ar e nos dá 
aquele alívio! Depois desses dias tão abafados, aproveitamos bem o frescor. Os Tapirapé 
se alegram, pensando nas melancias que plantamos. 

À tarde sai uma turma, bem alegre, para buscar mel e, ao voltar, enchem a nossa 
cozinha ... A gente conversa com eles e se diverte! 

Terça-feira, 8 - Fazemos a adoração noturna, unidas a todas as Irmãzinhas, 
neste 142 aniversário da Fraternidade. Logo depois, Xako'iapari vem nos chamar: sua 
mulher acaba de dar à luz. Foi bem rápido, pois Genoveva, que estava na capela nessa 
hora, não ouviu nada. Levantamo-nos depressa e vamos, levando uma pequena cober
ta. Mais um menino! Segundo a lei tapirapé, Xako'iapari não pode ficar com ele. Se 
bem que já há um precedente na aldeia: o último filho de Arapaxigi, que agora já 
compl~tou 1 ano e meio. 

Xako'iapari está pensando em dar a criança a seu Valentim, mas Anamo, o filho 
mais velho, de 4 anos, não quer! Já Wapora, que só tem 1 ano e meio, não entende nada, 
fica com ciúme do bebê e fecha a cara para os pais. Passa o dia todo nas outras casas. Vem 
na nossa, fica mudo e sombrio. Quando volta para casa, senta-se, fica olhando para os 
pais e · grita quando a mãe carrega a criancinha. Xako'iapari nos diz, muito aborrecido 
com a situação: "Ele só come na casa de vocês, aqui não quer nada ... ". Ficamos sem saber 
o que Xako'iapari vai fazer, porque é duro demais para ele ver o filho assim. 

70 Sistema engenhoso que conserva panos sempre molhados à volta de um pote, a fim de resfriar a água nele contida. 
71 N as sociedades indígenas, ser velho é uma dignidade. 
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Vamos ao SPI levar nossa correspondência e dizemos a seu Valentim que, caso 
Xako'iapari não queira ficar com o menino, nós poderemos cuidar dele. Mas à noite tudo 

se ajeita: Wapora sai de nossa casa nos braços do pai - µm bom prato de arroz o reconcilia 

com a vida - , e Xako'iapari, maravilhado com o recém-nascido, nos diz: "Ele é bonito, 

não é mesmo?". De fato, é uma bela criança! 

Quarta-feira, 9 - Cedinho, Mareapawygi se levanta e leva o neném ao lago 

para o primeiro banho. T?dos os Tapirapé se pintam com urucu e jenipapo: as dan
ças vão recomeçar! 

Domingo, 13 - Depois de um dia tranq_~ilo, com muito tempo para rezar, ler e 
cantar, vamos no fim da tarde ao lago com algumas crianças e passamos um bom tempo 
nadando e brincando na água com elas. Isso nos faz tanto bem! 

Segunda-feira, 14 -Voltamos à roça para continuar a limpeza depois da queima
da. Konomiti e Makapyxowi nos acompanham, muito compenetrados, como sempre, de 

seu saber e de nossa ignorância! O trabalho mais duro é remover alguns troncos que não 

queimaram. Ficamos cor de carvão. Paramos o trabalho ao meio-dia. Vamos beber em 

um olho d' água no caminho da mata. Os Tapirapé cavaram um buraco em volta dele, 
mas depois da chuva há muita lama. Apesar de turva, essa água é uma delícia! 

Os Tapirapé entram pela mata adentro atrás de mel, e nós vamos à roça antiga para 

buscar mandioca ... Mas, depois de caminhar um pouco, percebemos que estamos perdi

das! Por sorte ouvimos golpes de machado e nos dirigimos nessa direção: encontramos 

Arapaxigi com a família. Estão tirando mel e convidam-nos para chupar os favos. Depois, 
vamos com eles à outra roça, sentindo-nos agora mais seguras. 

A volta para casa leva uma hora... Estamos bem carregadas, mas só descansamos 
depois de pôr a mandioca de molho e tomar um banho no lago. Apesar do trabalho duro e 

das emoções do dia, não nos esquecemos de que hoje é a festa da Exaltação da Santa Cruz. 

Quarta-feira, 16, a sexta-feira, 18 - Começou a temporada do mel, e todos os 

dias alguns Tapirapé vão à procura dele. Ganhamos sempre um pouco. Nós três não 
podemos ir, porque para isso é preciso conhecer a mata, ser capaz de descobrir na árvore 

o buraquinho que indica a presença do enxame e, finalmente, ter muita força para abater 

a árvore com machado, depois de acender um fogo embaixo dela para afugentar as abe
lhas e não ficar todo picado. 

Ficamos sabendo que o trabalho dos Tapirapé no SPI será pago com tecidos, o que 

significa muita costura para nós. 

Sábado, 19-Esta semana termina sem nenhuma notícia. Faz dois meses que estamos 
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cortadas do resto do mundo ... Isso é duro em certos dias. Além disso, há todos os proble

mas dos Tapirapé, que agora já são nossos e que carregamos com certa preocupação. 

Domingo, 20 - Paxe'apara viaja por alguns dias com a família. Vão a algumas 
léguas daqui buscar mudas de bananeira. Antes de sair, trazem todos os seus tesouros 

para guardarmos e nos dão de presente uma penca de bananas. As duas moças que 

foram criadas por eles estão esperando criança, e ficamos com medo que os nenês 
nasçam longe da aldeia. 

Segunda-feira, 21 - Um grupo de americanos que mora em Goiânia chega para 

tirar fotografias. Louros e pálidos, vestidos com roupas claras, contrastam bastante com a 
população daqui! Vêm à nossa casa conversar conosco, mas recusam o café. São missio

nários protestantes. O barco deles é de um tipo diferente, ainda desconhecido no sertão. 

Quarta-feira, 23 - Hoje queríamos ir à roça velha, mas nos falta companhia porque 
todos os Tapirapé, com quem contávamos, nos dizem que "estão com preguiçà'. Felizmen

te, o casal mais idoso vai arrancar batata-doce para replantar, e Genoveva e Denise os acom

panham. Esse trabalho em geral é duro, mas a chuva fez as batatas germinarem, simplifi
cando a tarefa .. ., em vez de arrancarem os tubérculos, eles tiram só as ramas. 

Taywi e Xako'iapari fazem pentes belíssimos, com tecelagem de algodão enfeitada 
de penas. Estão com tanta pressa de terminar que quase . os levam para uma caçada, 

dizendo que vão acabá-los na mata! ... 

Quinta-feira, 24 - Hoje não temos realmente companhia para ir à roça antiga 

buscar as batatas-doces ... Então nos lançamos na construção de um forno, para o qual já 
temos o material. 

Os Tapirapé ficam intrigados com nosso trabalho e querem saber o que a gente 
tanto faz ... Interessam-se também pelos canteiros sobre os jiraus. Experimentam comer 
alface e tomate, mas fazem caretas ... 

Vamos à roça nova para remover os troncos queimados. De volta à aldeia, estamos 

da cor do carvão, e então O$ Tapirapé nos chamam de Kayapó!72 

Sábado, 26 - De manhã cedo, Genoveva e Denise saem de canoa para pescar. 

Vão bem preparadas, levam varas novas, anzóis de vários tamanhos, diversas iscas, 
remos bons ... e muita esperança! Mas, depois de quatro horas de "pescaria", voltam 

desapontadas, de mãos vazias. E o pior é que viram Takarimy, ao lado delas, fisgando 
um belo tucunaré! 

72 Os Kayapó costumam pintar o corpo com o suco do jenipapo, que deixa uma coloração negra por um certo tempo. 
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De tarde, os Tapirapé vão pescar com timbó. Temos vontade de ir com eles, mas 
hesitamos ... E se justamente hoje vier alguém com notícias? Felizmente, resolvemos ficar, 
pois de repente chega dom Luís. Taywi avisa os que já tinham saído, soltando um fogue
te! Como sempre, quando dom Luís está entre nós, tudo parece simplificar-se. Ficamos 
sabendo que em 15 de agosto irmãzinha Madalena e irmãzinha Jeanne não estavam em 
Belém. Foi um mal-entendido de nossa parte. A correspondência que nos traz é muito 
antiga: as cartas são de dezembro a abril. .. Somente algumas de junho. Mas, seja como 
for, são notícias! 

Komaxo, um Tapirapé que saiu da aldeia há pouco mais de um ano, morreu numa 
cachoeira do Araguaia. Dom Luís dá a notícia à irmã dele e lhe entrega seus objetos 

pessoais. Mais um jovem que desaparece! 
Ficamos sabendo por dom Luís da viagem de frei Gil para encontrar uma tribo 

desconhecida. Foi o primeiro contato. Conseguiu aproximar-se de surpresa, no mo
mento em que voltavam cansados da roça. Frei Gil precisou correr atrás deles, pois já 
iam fugindo. Ofereceu-lhes presentes, que aceitaram, mas não puderam entender-se, 
apesar dos intérpretes que o acompanhavam. A língua deles é completamente diferente 
da falada pelos Tapirapé, Karajá e Kayapó.73 Ouvindo dom Luís, sentimos logo o dese
jo de uma futura fundação nessa aldeia! 

Nosso forno está aos pedaços: os porcos encontram nele uma boa terra úmida para 
fuçar e destroem tudo. · 

No fim da tarde, o terço reúne todo mundo na nossa capela: Tapirapé, moradores 
da fazenda, alguns católicos do SPI e nós. 

Domingo, 27 - Depois de celebrar a missa, dom Luís nos deixa para continuar 
viagem, subindo o rio. Como as águas baixaram muito, leva três Tapirapé, que ajudarão 
os tripulantes a remar nos lugares onde não há bastante profundidade para o motor 
funcionar. Devem voltar daqui a três dias. 

Passamos quase toda a tarde mergulhadas nos diários escritos nesses últimos dez 
meses por irmãzinha Madalena e pelo padre Voillaume. 

Os Tapirapé vão novamente pescar num pequeno lago, não muito distante 
daqui. Alguns querem passar a noite lá, mas outros voltarão antes, porque os 
ranchinhos de folhas de bananeira não protegem bastante da chuva e estão levando 
criancinhas recém-nascidas. 

Segunda-feira, 28 - Passamos uma grande parte do dia respondendo às cartas. 
Os Tapirapé voltam da pescaria, e Denise, que vai dar uma volta na aldeia, recebe 

muitos presentes: uma verdadeira avalanche de peixes! Dona Joaninha, a mulher de seu 

73 Parece tratar-se dos Arara do Pará, povo de língua aruak, que hoje vive próximo à Transamazônica. 
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Valentim, vem dizer-nos que uma das meninas órfãs que ela cria foi pedida em casamen

to. Ela gostaria de saber se dom Luís, ao voltar, poderia celebrá-lo. 

Terça-feira, 29 - Genoveva vai arrancar inhames na roça com Xa.ko'iapari. En

quanto caminha, ele vai lhe mostrando os rastros de vários animais que passaram por lá, 

indo beber no rio, e conta, com detalhes muito interessantes, como era a vida na aldeia 
antiga. Quando chegam à roça, mostra-lhe antes de mais nada como deve plantar as 

diversas qualidades de inhame, sempre muito cuidadoso e cheio de gentilezas conosco. 

De tarde, a casa fica cheia de gente! Xa.ko'iapari e a mulher trazem o caçulinha, que 
está com um começo de hérnia. Clara põe uma. moeda no umbigo dele e prende-a com 
esparadrapo. Todos riem muito ao ver isso! 

Quarta-feira, 30 - Chegam muitos homens a cavalo: são amigos do noivo. En

tram na capela e admiram muito o trabalho dos Tapirapé que a construíram. 
Dom Luís volta à tarde e celebra a missa. Depois chegam os noivos para conversar 

com ele e se confessar. Vários Tapirapé vêm à procura de dom Luís, que por fim volta 
para o barco dele. 
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Sábado, 3 - De madrugada, vamos acordar os outros viajantes e, aos poucos, 

todos vão chegando à beira do lago: são quatro casais, e levam dois meninos de 3 anos e 

quatro bebês. Os dois caçulas têm menos de 1 mês! As crianças estão bem sonolentas ... 
Afinal, o barco sai à luz dos lampiões de querosene. O espetáculo é pitoresco! Não é 

nada fácil navegar nesta época do ano, o rio está muito baixo. Chegamos atrasadas para a 

missa em Santa Terezinha e corremos para a igreja. Dom Luís estava apagando as velas, mas 

tinha se lembrado de guardar duas hóstias para nós. Uma senhora, que já conhecíamos, 

levou-nos ao colégio onde nos reservaram dois quartos, com muitos ganchos de rede. Há 
um número suficiente para todas as redes. As crianças, cansadas, dormem o dia todo. 

O festeiro vem logo nos oferecer café e biscoito. Cada ano, uma nova equipe de 
festeiro (ou festeira) e dois ajudantes assumem a organização da festa. Ganhamos tam:

bém um bom pedaço de carne, pois alguém fizera uma promessa de matar um boi 

durante a festa. 
Os Tapirapé vão logo pescar, porque as mulheres não podem comer carne de gado. 

Dom Luís passa a manhã batizando, crismando e atendendo a muita gente: aqui dá para 

sentir de perto a situação de miséria em que os sertanejos vivem, assim como o seu 

sofrimento moral. 

Aproveitamos a tarde para repousar um pouco e, depois, ajudamos um grupo de 

meninas a preparar um andor para Santa Terezinha. Logo chega a hora da procissão e, 
com muito entusiasmo, o povo acompanha o andor pelas ruas. Cantam, rezam o terço e 

soltam muitos foguetes. À noite há leilão na praça da igreja. O dinheiro arrecadado 
. , ~ 

servira para sua manutençao. 
Jantamos à luz de uma fogueira antes de voltar para a casa onde nos hospedamos 

e já encontramos os Tapirapé nas redes, dormindo tranqüilamente, depois de um dia 

bem cheio. 

Domingo, 4 -Ainda vem muita gente para a missa, celebrada bem cedinho por 

dom Luís. Viajamos logo depois, levando conosco várias pessoas de Furo de Pedra, lu
garejo a uma hora daqui. Dom Luís seguiu no barco dele para Conceição, e nós conti

nuamos rumo a Grisota. São mais três horas de barco, descendo o Araguaia. Depois, 
entramos num igarapé muito estreito, mas, felizmente, bastante fundo e navegamos sem 

problemas até à nascente, num lago pequenino. Parece que chegamos ... O barco encosta

se numa praia estreita. Não se vê vivalma! Será que mora mesmo gente por aqui? Enfim, 

avistamos uma ubá amarrada à beira d' água. Xako'iapari resolve ficar lá com os filhos para 
pescar, e nós seguimos com os outros Tapirapé por uma veredazinha. Mais quinze minu

tos de caminhada através de uma capoeira, e estamos em Grisota. São umas cinco casas 

em torno de um grande terreiro, que todos chamam de "pracinhà'. As mulheres e crian
ças, mal nos vêem, correm ao nosso encontro e nos recebem com muito carinho e delica

~eza. Dizem que já estavam nos esperando. 
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Todos pertencem à mesma família, e notamos que os pais sentem muito orgulho 

da união que reina entre os filhos, genros e noras. Todo mundo trabalha na roça. Eles 

também criam gado, porcos e galinhas. Cultivam muitas árvores frutíferas e conhecem 
todas as frutas daqui. Dinheiro não há, mas cada um tem o necessário para viver. 

Os Tapirapé se encantam com um aviãozinho que fez uma aterrissagem forçada 

no meio do terreiro e agora está bem avariado, precisando de conserto. Enquanto conver
samos e tomamos café na cozinha, a dona da casa nos prepara o almoço. Todo mundo 

come na mesma mesa, inclusive os Tapirapé. Seria tão bom se fosse sempre assim por 

onde vamos! Já é tarde, e é preferível deixar a viagem de volta para amanhã cedo. Ficamos 
então para dormir: um quarto e um alpendre são postos à nossa disposição. 

Antes de anoitecer, um dos rapazes nos leva à roça para escolhermos nossas mudas. 
Assim, temos a ocasião de ver de perto como plantam e aprender o jeito de cultivá-las. 

Ficamos admiradas com a grande plantação de abacaxi! Depois, vamos com a mãe de 
família visitar uma irmã dela que mora a cinco minutos de distância. Lá também as casas 

são da mesma família, mas são menores e mais pobres. Há um mês, um dos rapazes ficou 

cego. É bem duro, e ele nos diz que muitas vezes desanima e perde a paciência, mas não 

se nota nenhuma revolta nele. Prometemos que lhe enviaremos remédios para aliviar as 
dores de cabeça e dos olhos, mas, infelizmente, não podemos dar-lhe esperança de cura ... 

Todos nos dizem: "Ai, meu Deus! Vocês são tão dispostas, parecem ter uma saúde de 

ferro! A gente, não ... já nasce doente, vive e morre assim ... ". De fato, é difícil encontrar 
alguém por aqui realmente sadio. 

' 
A noite, os Tapirapé preferem comer a sós, e damos para eles o arroz que tínhamos 

trazido, pois a reserva de farinha diminuiu bem e a pescaria não foi boa. Jantamos com o 

casal mais velho: o cardápio é a carne de vaca que trouxemos com arroz. Duas caixas 
servem de mesa, e a lâmpada de querosene clareia a cozinha. Quando vamos dormir no 
alpendre, encontramos os Tapirapé já ferrados no sono. 

Segunda-feira, 5 - O dia ainda não nasceu quando os filhos do casal vêm ordenhar as 
vacas. Logo depois, as crianças chegam para beber leite recém-tirado e os bezerros reclamam 

porque ainda não é a vez deles. Essa barulheira toda acaba por nos despertar - ainda bem! São 
4:30 horas, e tratamos de nos levantar. Estamos com pressa de voltar para a aldeia. Clara ficou 

sozinha, e a viagem já está se tornando muito comprida para os Tapirapé, que não estão 
acostumados a esse gênero de passeio. Além disso, a comida começa a faltar: a farinha está 

pouca, e eles quase não tiveram tempo para pescar. Não custamos a sair. As crianças vão com 

a avó até o porto e nos enchem de frutas! A viagem de volta é muito demorada, porque vamos 

contra a corrente. São quase oito horas da noite quando chegamos. 

Terça-feira, 6 - Hoje faz um ano que estamos aqui! "Comemoramos" na roça, à 
tarde, plantando os pés de bananeira e abacaxi que trouxemos de Grisota. Clara nos diz 
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que não teve problemas de "solidão" nesses dias. As crianças cuidaram dela, trazendo-lhe 
peixes e frutas. Xario também estava só, porque a mulher dele foi conosco. Pela primeira 
vez uma mulher Tapirapé saiu da aldeia sem o marido ... Parece que esse fato inédito só foi 
possível porque ele confiou na nossa companhia. · 

Quarta-feira, 7 - Voltando da roça, encontramos duas famílias que estão se mu
dando para lá. Pretendem ficar enquanto estiverem plantando milho. Aworaja, além da 
filha escanchada na cintura, segura um gato do lado oposto e leva nos costas uma peyra 
com um porco e três galinhas ... O porco grunhe, as galinhas cacarejam e batem as asas. O 
gato acaba ficando com medo e foge para o mato. 

Quinta-feira, 8 - Aproveitamos o dia de sol para lavar roupa. Os Tapirapé que 
viajaram conosco também aproveitaram o sol e o nosso sabão! Isso nos traz um pequeno 
problema: não temos condições de fornecer sabão para toda a aldeia, e os barcos dos 
comerciantes nunca têm sabão para vender ... E "fazer sabão" não faz parte dos usos e 
costumes deles. Mas, quem sabe, a gente depois não vai conseguir resolver isso com a 
ajuda do SPI? 

Sábado, 1 O - Os homens se reúnem, como sempre, antes de sair para a caçada dos 
porcos. Mas desta vez a reunião é na frente de nossa casa. 

Denise ontem foi pescar e voltou de mãos abanando ... Mas não se dá por vencida, 
e hoje lá se vai de novo com iscas e anzóis. Bendita teimosia! Pela primeira vez volta com 
peixes. Fisgou quatro, e são de bom tamanho. 

Os homens viram porcos, mas trouxeram uma onça e uma anta: ganhamos um 
bom quinhão, de uns 5 ou 6 quilos. 

Domingo, 11 - Os Tapirapé aproveitam a carne fresca da onça para pescar pira
nhas. Estão em preparativos para as festas rituais e precisam de muita comida: peixe, 
kawi, mel. .. A animação é grande! 

Koxira viu pela primeira vez a imagem do menino Jesus e fica reclamando que 
quer o konomi'i (menininho)! Planta-se na nossa frente, e a gente tem que carregá-la para 
que ela fique na mesma altura e possa contemplá-lo bem. 

Os homens passam a tarde preparando os peixes para a refeição ritual, na hora do 
pôr-do-sol. Depois, enquanto as mulheres terminam os preparativos, eles se enfeitam. 
Ficam tão bonitos! 

Segunda-feira, 12 - Hoje é a "expedição" para trazer mel. Todos os Tapirapé se 
reúnem na Fraternidade: um pede emprestado uma concha, outro, um machado, e ou
tros, bacias ... Levam vasilhas que podem conter de 5 a 15 litros. Depois que eles se vão, 
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as mulheres preparam o kawi: numa panela cheia d' água cozinham milho, macaxeira e 
caroços de algodão pilados. Quando os hom.ens chegarem, acrescentarão o mel. 

Denise lavava roupa no rio e não notou a chegada de um barco com o motor 
silencioso, levando aquele susto quando ele encostou no porto, a alguns metros dela! É o 
novo barco de frei Gil, que nos traz o irmão Henrique.74 Que alegria! Estão chegando do 
Rio, com uma porção de coisas boas para nós, enviadas pelas lrmãzinhas, além de cartas, 
diários e notícias de irmãzinha Madalena. 

Frei Gil nos conta sua última viagem para contatar um novo grupo. São índios de 
língua tupi, como os Tapirapé. Têm duas aldeias a uns 800 quilômetros daqui. 

Depois do almoço, o irmão Henrique começa logo a trabalhar, cortando lenha. 
Enquanto isso vai nos falando das lrmãzinhas ~o Rio, Santiago, Lima, Alasca ... e de 
tantos outros lugares por onde passou. Ficará conosco até a vinda do padre Voillaume. 
De noite, rezamos um momento juntos, e depois Henrique vai dormir na takara. Já fez 
amizade com os Tapirapé!. .. 

Terça-feira, 13- Depois da missa, frei Gil vai embora. Seu novo barco ganhou um 

nome tapirapé: Mudjetire.75 Denise e Henrique vão pescar e trazem quatro peixes. Bom 
começo para Henrique! Mas ele diz que fica com pena de tirar a vida dos "bichinhos". 

À tarde, Xario e Paxowa, sua mulher, vão buscar frutas na mata e levam Henrique. 
O dia inteiro os Tapirapé vêm perguntar: "Cadê o homem?", "Onde está Henrique?", "E 
o tori?". Xako'iapari e Xario nos previnem: "Diz a ele para não ir longe, senão vai se 
perder!". Uns e outros se propõem a levá-lo à caça, à roça, a buscar frutas na mata ... 
Henrique está começando a fazer parte da aldeia. 

De noite, na takara, há o ritual de iniciação de dois rapazes, que agora passam a 
fazer parte do grupo de adultos. Durant~ a cerimônia, eles mudam de nome e cortam os 
cabelos - o corte é arredondado, com uma franja na testa. Deverão passar vários dias com 
a cabeça molhada para o cabelo crescer depressa. Há também restrições alimentares: não 
podem comer nada assado, só cozido na água. Alguns peixes e a carne de certos animais 
são proibidos. Korira, como é magro, só seguirá a dieta durante um mês. 

Quarta-feira, 14 - Choveu, e os Tapirapé estão loucos para começar logo o plan
tio. Genoveva e Henrique vão com um grande grupo plantar milho . . 

Henrique tenta carregar, pela primeira vez, uma peyra cheia de mandioca ... , mas 

74 Henri Bourceret é da Fraternidade dos Irmãos de Jesus, congregação fundada pelo padre Voillaume, em 1933. Como 
a Fraternidade das lrmãzinhas de Jesus, inspira-se também na vida e nos escritos de Charles de Foucauld. Henrique 
tinha uma vocação de andarilho, em solidariedade com aqueles que não têm moradia fixa. Em suas viagens pela Europa 
e América Latina, percorria quilômetros a pé, visitando os amigos e as Fraternidades que estavam em seu percurso. 

75 Nome dado pelos Kayapó aos Suruí do Pará. Hoje são também conhecidos por sua autodenominação - Aikewar - e 
vivem na região de Marabá. 
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parece que colocou peso demais, porque, ao chegar, sorri com um ar de alívio tão gran
de!. .. Makapyxowi e Konomiti não o deixam um minuto, e o bom é que os três, juntos, 
fazem uma boa provisão de lenha para nós! 

À noite, é uma alegria para Henrique ver que a casa se enche de Tapirapé, pois 
receava que não ousassem vir por causa dele. Cada um traz uma cuia com kawi, e janta
mos, enquanto se conversa à luz do lampião de querosene. 

Sexta-feira, 16-Nossa provisão de carne se acabou, e a comida é pouca. Henrique 
vai pescar com Taywi. Está fazendo um calor horrível! Eles penam debaixo do sol forte, 
mas não trazem quase nada. Felizmente, Taywi nos havia pedido farinha emprestada e 
devolve o prato com tucunaré. 

Sábado, 17 - Nesses últimos dias, os Tapirapé estão plantando arroz para seu 
Valentim. Denise leva Henrique até ao Posto do SPI para conhecer o pessoal de lá, e ele 
fica trabalhando com os Tapirapé. 

Terça-feira, 20 - Pelo meio-dia, Atoa vem nos dizer que sua mulher está para dar 
à luz. Agora, eles estão morando numa casinha perto da roça. Xario chega mais tarde e 
nos previne que ela precisa tomar uma injeção. À tarde, vamos até lá ... Encontramos a 
família toda. A casinha está cheia, todos sentados nas redes, conversando e se balançan
do. Muitos cachorros e porcos deitados no chão, galinhas ei:n volta, ciscando ... E lá em 
cima, nos vãos das paredes,76 os papagaios fazem uma zoada tremenda! 

Como Clara acha que o nascimento será só amanhã cedo, ficamos uma hora e 
meia e voltamos bem ligeiro para chegar à aldeia antes da noite. De qualquer jeito, a 
parteira já estava lá. 

Sexta-feira, 23 -A menininha nasce às 7:30 horas. A mãe sofreu muito e está bas
tante cansada. A respiração da criança é difícil e intermitente. Cada um tenta fazer alguma 
coisa. A avó pega uma panela de ferro com uma mão, uma colher com a outra e bate com 
força, pertinho do ouvido da menina. Alguém limpa a boca do nenê com um dedo meio 
sujo ... Clara faz massagens nela com álcool e suplica a Nossa Senhora que ajude ... 

Todos esses esforços juntos acabam dando bom resultado! lpatiraxowa grita, os 
lábios ficam vermelhos, e a pele, rosada. Então já se pode fazer a limpeza completa. Ela 
toma banho com um sabon·ete cheiroso que a avó vai buscar na caixa em que guarda os 
objetos preciosos. Depois de banhada e bem untada com urucu, é devolvida à mãe, que 
imediatamente lhe dá de mamar. O pai senta-se na rede ao lado dela, aliviado. Ele olhava 

76 Nas casas de taipa há sempre um espaço entre as paredes e os caibros do telhado. As aves domésticas goscam de se 
empoleirar nesses vãos, no alto das paredes. 
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angustiado todo aquele movimento e ouvia sem dizer nada as perguntas e respostas rápi
das que se cruzavam. A conversa agora é sobre o nome da menina, e mostram a irmãzinha 

recém-nascida a Korawa, que tem 1 ano e meio. Graças a Deus! A gente pode rir, brincar 

e até tem vontade de comer bananas, depois de tanta preocupação! 

À noite chega um grupo de homens. Um deles é búlgaro e está há um ano e meio 

no Brasil. Já tinha encontrado Henrique, pegando carona num caminhão, em alguma 
estrada por aí. .. Estão indo para a famosa mina de cristal, ao norte de Conceição. Con
versamos bastante, e eles nos fazem muitas perguntas. São bem simpáticos. O barco em 

que vieram nos trouxe correspondência recente. Que bom! 

Sábado, 24 - Genoveva e Clara vão com uma família tapirapé buscar frutas a uns 

1 O quilômetros daqui, perto de um lago. Os homens começaram a pescar, e elas se afas
taram um pouco para descansar um momento, a sós. Mas depois se enveredaram por 

outro caminho, em busca ~e frutas - e acabaram se perdendo! Ao cabo de muitas voltas 

e hesitações, conseguem felizmente distinguir umas pegadas numa pequena vereda e as 
seguem, até que chegam no caminho da roça de dona Inês. Estão salvas!. .. 

O susto foi grande, é melhor não dizer nada aos Tapirapé ... Mas, no fim da tarde, . 

Korawa e Konomiti vêm perguntar: "Por onde vocês passaram? Não vimos mais os traços 

de seus pés no caminho ... Pegaram um outro?". Não é possível esconder nada deles! 
Korawa ralha com elas: "Vocês não podem andar assim sozinhas ... Há onças por aí! Vocês 

têm que ficar sempre perto dos Tapirapé!". Ele fica meio aborrecido, achando que os 

outros vão pensar que não soube "tomar conta das lrmãzinhas". Temos que lhe prometer 

que vamos ter mais juízo da próxima vez! 

Domingo, 25- Depois de uma manhã muito tranqüila, reservada à oração, fica

mos um bom tempo lendo os últimos diários e cartas das Irmãzinhas. Os Tapirapé estão 
programando uma viagem para amanhã, e de vez em quando nos interrompem, vindo 

atrás de uma coisa ou outra ... Eles vão à casa de um sertanejo - a dois dias de caminho 
daqui - buscar mudas de bananeiras e rapadura. Os homens esperam encontrar por lá 

tabocas boas para fazer flechas. Talvez fiquem uns cinco ou seis dias. Tudo parecia bem 

acertado, quando as duas famílias que tinham dito que ficariam na aldeia resolveram de 

repente ir plantar mandioca. 
Como o plantio leva vários dias, vão de mudança para a roça. Xako'iapari, que é o 

novo chefe da aldeia, fica muito preocupado, porque não quer que fiquemos sozinhas 

aqui. Taywi propõe deixar a espingarda conosco, confiando que Henrique saberia manejá

la. É muita generosidade da parte dele, pois ela lhe é tão útil quando anda na mata! Eles 
vão conversar com o chefe do SPI e, de noite, Xario vem nos dizer: "É, vocês não podem 

mesmo ficar sozinhas, por isso eu acho que não vou mais para a roça". Depois de uma 

conversa com Xako'iapari, fica decidido que as duas famílias esperarão aqui a volta dos 
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outros. A roça fica para depois ... Tudo isso é resolvido sem problemas, de um modo 
muito simples e natural. Ficamos tocadas com tanta delicadeza da parte deles, e ao mes
mo tempo percebemos que se sentem realmente responsáveis por nqs. 

Segunda-feira, 26 - Hoje é o dia da "expedição". Henrique, que vê pela primei
ra vez todos os preparativos, interessa-se por tudo e fica maravilhado! Nós três já nos 
acostumamos com a reunião perto de nossa casa, antecedendo cada saída da aldeia. 
Todos estão bem carregados, cada um leva a peyra cheia: redes, sacos de farinha e pane
las se amontoam dentro delas ... Desta vez, há até algodão para as mulheres fiarem 
nesses dois dias ... O que quer dizer que estão com medo de ficar horas ociosas ... Os 
cachorros, grandes e pequenos, rodeiam os donos. O clima é muito alegre e animado! 
Há realmente uma grande união entre eles, e sentimos que já fazemos parte desta 
grande família que é a aldeia. 

Instantes depois, o silêncio é total. Um po.uco mais tarde, Xario volta da pescaria. 
Mas ... , em vez de peixe, nos traz um bom pedaço de carne de um bicho da mata que 
ainda não conhecíamos. 

Terça-feira, 27 - Clara vai à roça dar uma olhada na caçulinha Tapirapé, que está 
passando muito bem, assim como a mãe - e naturalmente encontra todos que estão por lá'. 
Os poucos homens que ficaram na aldeia vão caçar e voltam com dois porcos selvagens. 

Sexta-feira, 30 - Passamos o dia costurando no SPI. Há muito movimento na 
casa: crianças, índios, viajantes que fazem escala. Uma canoa vinda de Santa Isabel nos 
traz um grande pacote do Rio. Depois chega um casal de um outro povoado mais 
longe, algumas léguas rio acima. Eles querem se casar e souberam que um padre deve 
vir por esses dias. 

Sábado, 31 - Ao meio-dia, recebemos um recado: Myta'yma está prestes a dar à 
luz, lá na roça, onde a família está morando esses dias. Pouco depois, um irmão dela vem 
buscar Clara. Às 17: 15 horas nasce um lindo menino, forte e saudável. Graças a Deus! 
Estávamos apreensivas, porque Myta'yma ainda é muito jovem. Infelizmente, por causa 
disso, o pai adotivo, que é muito severo, não permitiu que se fizesse o casamento com o 
pai da criança, colocando-a numa situação que não é bem-vista na aldeia. 

À noite, preparamos a festa de Todos os Santos com uma hora de adoração. 
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Novembro 
· . · Domingo, 12 - Todos os .. ~ias, de manhã 

cedo, lemos as orações da missa. iÊlttiniJ,;modo de 

nos unirmos à oração da Igreja eE~o sacrifício de 
Jesus. Mas hoje, dia de Todos os · S~rttos, nossa 
"missà' é cantada! · 

Embora estejamos cão longe das outras 

Fraternidades, sentimo-nos numa sintonia profun
da com nossas "irmãs" pelo mundo afora, com 

todos os cristãos ... Também com aqueles que bus
cam a Deus às vezes mesmo sem o saber. 

Tomamos café e depois ficamos conversan

do um bom tempo à mesa. Não nos cansamos de 
ouvir Henrique: ele tem tanta coisa a nos contar! 

Mas a chegada de um casal de noivos nos traz de 
·volta à aldeia. Estão na fazenda, à espera de que 

um padre passe e faça o casamento. Infelizmente, . 

ninguém prometeu vir agora, nenhuma passagem 
dos padres está prevista para esses dias. "Mas, quem 

bd h n " El,.. ' sa e, e repente e ega um.. ... . es vao esperar. 
A moça nos conta que sua família morou aqui 

por muitos anos e ela e os irmãos plantaram vá
rias fruteiras no quintal, entre as quais a manguei

ra e as laranjeiras que nos dão frutos até:hoje. 
D e carde, vamos ver o bebê de Myta'ymtl. Na 

volta, rezamos as Matinas e o Ofício dos Mortos. 

Segunda-feira, 2 - Hoje não trabalhamos 

muito. Assim, teremos mais tempo oisponível para 
,.. 

a oraçao. . .. 
' "(t: .. 

Os Tapirapé ainda não voltaram da viagem, 
e nós "herdamos'' alguns cachorros preguiçosos, 

que não quiseram acompanhar os donos e resol-



veram se hospedar na Fraternidade. Então, temos que alimentá-los e até tratar de um 
deles que foi mordido por um porco. 

Não temos mesmo sorte! O papagaio que Taywi nos confiou amanheceu morto. 
Henrique fica com muita pena dele ... Não há dúvida que não soubemos cuidar do bicho ... 

Terça-feira, 3 - Os noivos vêm nos dizer que corre um boato que frei Pio deve 
chegar de Conceição no sábado. Pode ser ... Nós, porém, já não acreditamos em nada! 

Passamos o dia no Posto do SPI, costurando e, à noitinha, chegando à aldeia, 
temos a alegria de encontrar uma família tapirapé. É a primeira a voltar. Mas estão tão 
cansados da caminhada que nem conversam conosco. 

Quarta-feira, 4 - Na fazenda há uma menina bem doente, com sarampo. Ficamos 
preocupadas, pensando nas crianças daqui, que não têm resistência às doenças de tori e 
pedimos aos pais que não a levem para a aldeia. Alguns moradores da fazenda estão sem 
farinha e vão pegar mandioca numa das roças dos Tapirapé. É claro que o dono não 
gostou nada dessa brincadeira ... 

De tarde, vamos à roça buscar uma mandioca para pôr de molho no ribeirão. O 
dia está muito quente. De repente, o tempo escurece e o céu se cobre de nuvens. As 
primeiras gotas de chuva caem enquanto arrancamos as últimas raízes, e são muito bem
vindas ... Mas quando chegamos em casa, já estamos ensopadas. 

Na roça, a situação não está nada boa para a família de Paxe'apara: uma das mulhe
res sente dor de dente, os bebês estão gripados e Ato'a deixou o machado cair em cima do 
pé. A gente não sabe muito o que dizer para levantar o ânimo ... E, além de tudo, Myta'yma, 
que deu à luz há poucos dias, tem que seguir uma dieta rigorosa. Amanhã, traremos arroz 
para ela e remédio para os doentes. 

Quinta-feira, 5 - Estamos quebrando o jejum quando chegam os Tapirapé que 
foram buscar tabocas. Ficamos bem contentes com a volta deles. Estão com fome e to
mam toda a nossa coalhada. Parecem cansados, depois da caminhada desses dias, com as 
peyra pesadas debaixo do sol forte. 

Os bebês estão bem grandinhos e fortes, mas os adultos emagreceram. Eles têm 
muitas histórias para nos contar ... Taywi fala sem parar: os sertanejos queriam comprar a 
espingarda que dom Luís lhe dera de presente... Um outro gostou do cachorrinho e 
queria a todo o custo ficar com ele. É tão bom ver novamente a aldeia cheia de vida. 

Depois de descansar um pouco, saem novamente para plantar as mudas de bana
neira que trouxeram. À noite, ouvindo as conversas, constatamos que ninguém foi à casa 
de Paxe'apara ... No entanto, houve dois nascimentos nessa família durante a ausência 
deles. É verdade que é uma família bastante problemática, e ninguém consegue se sentir 
à vontade com eles. Mas gostaríamos tanto que todos se entendessem bem! 
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Sexta-feira, 6 -Vamos à roça e aproveitamos para visitar os que estão morando lá. 
Apesar das primeiras chuvas, encontramos duas famílias acampadas sob as árvores. Vão 

fazer as palhoças fora do acampamento,77 a uma distância de 200 metros uma da outra. 

É mais uma divisão entre eles, e isso nos entristece muito. No entanto, o acampamento é 

muito agradável. Há muita vida e alegria, com um bando de crianças correndo e brincan

do. Ficamos bastante tempo conversando com todos. E como estamos querendo plantar 
pés de abacaxi, eles se lembram que antigamente um sertanejo tinha uma plantação aqui 

perto. Vamos até lá. O mato invadiu tudo. Assim mesmo ainda encontramos alguns pés 
esparsos, bem carregadinhos ... Os abacaxis são minúsculos! A caminhada nos deu sede ... 

Graças a Deus trouxemos nossa faca! Não hesitamos um minuto! Descascamos os que 

estão maduros e nos regalamos. São deliciosos! 

Domingo, 8 - Aproveitamos o dia para ler juntas. À tarde, depois de rezar as 

Vésperas, deixamos Henr~que tomando conta da casa e vamos a um campo perto da 
aldeia buscar palhas para fazer vassouras. O dia está bonito e, quando o sol se põe, fica 

ainda mais, com tantas cores tingindo o céu! Fazemos uma boa provisão de palha e volta

mos para casa felizes, cantando ... 

Terça-feira, 10 - Clara vai buscar leite e aproveita para visitar duas filhas de seu 
Valentim que estão com sarampo. Na fazenda, dois netos de dona Inês também pegaram. 

De tarde, ficamos sabendo que os bebês não estão bem, e Clara vai até a roça. Felizmente 

não é nada de grave. 

Na aldeia, ouvimos barulhos de motor ... É um geólogo húngaro que anda pela 
região em busca de pedras e metais preciosos. Ao entardecer, ele vem conversar conosco 

,! e tira do bolso um embrulho de papel fino: são algumas pedras já talhadas, realmente 
maravilhosas! Faz mais de dez anos que viaja pelo mundo afora e sempre seguiu um 

conselho do pai: "Procure tudo que você quiser, mas nunca toque em nada de ouro". Isso 
não diminuiu muito seu campo de pesquisa. É alguém apaixonado por sua profissão e 

que já sofreu muitas perdas na vida: não há mais ninguém vivo na sua família. Seus pais 

morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Sente-se completamente só. As façanhas 
e aventuras são muito interessantes, e ele as conta com muita simplicidade, mas não lhe 

enchem o coração ... 

Quarta-feira, 11 - O rapaz húngaro· vai embora. Contava com algum Tapirapé 

para mostrar-lhe o caminho de um morro próximo, mas não foi possível. Voltará talvez 

daqui a três semanas. 

77 Os acampamentos na roça são formados na realidade por diversos abrigos, um perto dos outros. No texto original, as 
lrmãzinhas se referem a eles muitas vezes como "casas". 
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Quinta-feira, 12 - Clara vai ver Koxira, que não passou bem ontem. Taywi foi 

buscar lrawyo, um dos mais velhos e o único pajé que resta. Aliás, a medicina tradicional 

tapirapé não exclui a outra, a dos tori. E é bom assim! 

Sexta-feira, 13 - Henrique e Genoveva vão à roça antiga buscar ramas de man

dioca para plantar, e Clara vai visitar as crianças doentes. Volta "quase" cansada: andou 

15 quilômetros esta manhã entre a roça e o SPI. 

Domingo, 15-De manhã, ouvimos um barulho de motor e, desta vez ... , são eles, 
enfim! Padre Voillaume, frei Pio, as irmãzinhas Madalena, Jeanne, Matilde e Genoveva 

Inês desembarcam. Depois de três meses de espera, a gente nem sabe mais o que dizer ... 

Que emoção! E que alegria! Estamos tão contentes! 
E tudo se decide rapidamente. Clara e Denise irão para o Rio, e Genoveva Inês ficará 

aqui: só nós duas permaneceremos na aldeia.78 Há também planos para que esta Fraternidade 

se desdobre em duas. Passaremos alguns meses com o povo Tapirapé e outros com os Karajá, 

num "barco-fraternidade", subindo e descendo o rio Araguaia ... Depois das primeiras noá
cias, ainda temos bastante tempo para conversar e contar tudo o que vivemos até agora. 

Segunda-feira, 16- De manhã, levamos nossos viajantes à roça e, no fim da tarde, 

visitamos a fazenda e o Posto do SPI. 

Terça-feira, 17 - Dia de retiro. O padre Voillaume nos faz uma palestra depois da 
... 

missa e, à tarde, irmãzinha Madalena nos reúne. A noite, fazemos uma Hora Santa. As 
duas Irmãzinhas que vão viajar preparam as malas. 

Quarta-feira, 18-Depois da missa, já está na hora da despedida! Tomamos café e 

descemos ao porto, levando as bagagens. Todos os Tapirapé nos rodeiam. Não podemos 
atrasar a partida: primeiro, o barco tem uma longa etapa a percorrer hoje; depois, já que 
têm que ir mesmo, é melhor que seja logo! Mas irmãzinha Madalena ainda tem recomen-

dações a nos fazer: é duro para ela ir embora tão depressa ... Por fim, sobe a bordo, sendo 

a última a se acomodar. O motor zune e o barco se afasta ... Ficamos paradas, olhando ... 

O coração bate forte ... A gente se sente meio esquisita ... Os sentimentos são tão 
contraditórios: alegria por tudo que recebemos nesses dois dias, tristeza da partida, sau

dade que já começa a apertar ... Mas deve ser o que cada Irmãzinha sente em todas as 

Fraternidades aonde ela passa na hora do adeus. 
Genoveva Inês está muito emocionada. É a primeira vez que se vê numa aldeia, 

em plena floresta, num contexto tão diferente das outras Fraternidades aonde já esteve. 

78 Ficaram na aldeia as irmãzinhas Gcnovcva e Gcnovcva Inês. 
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, 
E verdade que no ano passado, quando chegamos aqui, nós três sentimos a mesma coi-
sa ... Em um ano, a vida mudou tanto! A gente nem sabe dizer se agora é mais fácil ou 
mais difícil. .. 

Os Tapirapé não se demoram no porto. Depois, percebemos que não queriam dei
xar transparecer a tristeza que sentiam pela partida de Clara e Denise... O fato de não 
falarem nem manifestarem nada não quer dizer que o sofrimento não seja real e profundo. 

Ainda estamos olhando o barco, que zoa longe, quando Korawa nos chama: "Vem, 
Irmãzinha!". E sobe conosco o caminho que leva à aldeia. Seu olhar nos transmite tanta 
amizade e compreensão! 

E a vida prossegue o curso normal. .. Henrique chega e começa a planejar a 
construção do ambulatório. Será uma casinha onde guardaremos os remédios, com um 
alpendre à volta, onde os doentes poderão amarrar as redes. Irmãzinha Madalena nos 
pediu que cuidássemos disso sem tardar ... Depois nós duas vamos à fazenda ver os 
doentes, que pioraram. . 

Quinta-feira, 19 - Hoje, os Tapirapé vêm menos à Fraternidade ... Notamos desde 
ontem que as crianças estão um pouquinho menos à vontade conosco. Todo mundo se 
deu conta que a passagem do padre Voillaume e de irmãzinha Madalena trouxe algumas 
mudanças na nossa vida. Cabe a nós aproveitar a deixa para dar um passo a mais, no dia
a-dia, e mudar o que deve ser mudado. Por outro lado, nós nos apercebemos que os 
Tapirapé são muito sensíveis ... não se esquecem das Irmãzinhas que partiram e, por isso, 
preferem não vir muito à Fraternidade. 

Sexta-feira, 20 - Esta noite, a adoração é às 3 horas e, depois, ninguém se deita. 
Marcamos ontem uma viagem de barco, ao alvorecer, para buscar mangas num povoado 
perto de Santa Terezinha, a convite dos sertanejos que moram lá. Visitamos três ou qua
tro famílias, a uns 3 ou 4 quilômetros umas das outras. Na última casa, encontramos um 
homem que, desde a morte da mulher, mora sozinho com o filho pequeno. Ela tinha 
uma máquina de costura, e agora é ele quem faz as roupas dele e do filho. 

Além das mangas, ganhamos bananas, buriti, outras frutas mais e mudas de ba
naneira. Xario e Taywi são os pilotos e se revezam no leme. Como sempre, riem e 
brincam o tempo todo, muito alegres e descontraídos. Chegamos à aldeia pouco de
pois do pôr-do-sol. 

Sábado, 21- Genoveva Inês vai visitar os doentes na fazenda e depois se inicia na 
arte de pescar. O professor, Konomiti, é muito delicado e não se cansa de ensinar-lhe o 

. , . ' , 
que Jª nos ensinara um ano atras ... 

' 

Terça-feira, 24 - Um Karajá chega, trazendo-nos o filho, que está com S<\fampo. 
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Ficamos preocupadas, pensando na possibilidade de contágio. Teria sido melhor se nos 

tivesse chamado para que fôssemos vê-lo na sua aldeia. Mas como ele poderia imaginar o 

perigo que isso representa para as crianças daqui? Os Tapirapé já estão bem informados e 
são cautelosos, não se aproximando de nossa casa durante a manhã. 

O geólogo húngaro voltou. Encontrou cristal e petróleo aqui por perto, a poucos 

metros de profundidade. Está pensando em vir daqui a alguns meses para explorar o 

cristal, que é o que lhe interessa nessa jazida ... 

Estávamos tentando calafetar o barco quando ele chegou com o guia. Percebendo 
nossa falta de jeito, logo puseram mãos à obra. E, terminando o trabalho, ficaram para 
jantar conosco, indo depois dormir no barco deles, amarrado no porto. 

Quarta-feira, 25 - Os dois vão embora de manhã cedo e nos dão carona no seu 

barco até à aldeia karajá. É o primeiro contato de Genoveva Inês com eles. Estamos 

preocupadas porque nos falaram de um segundo caso de sarampo, mas graças a Deus não 

se trata disso! Ganhamos algumas mandiocas, e, depois, os Karajá vêm nos deixar de ubá 
no Posto do SPI. 

155 



/ 

·"'"' 
O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

Dezembro!:!: 
Terça-feira, l 2 - Trigé$imo 'sétimo aniver

sário da morte do irmão Catlôs''ªêJesus. Rezamos 
pela Fraternidade e tentamos consagrar-nos à ora
ção o máximo de tempo possível. Lemos juntas 
alguns trechos dos Escritos espirituais79 e a carta 
que irmãzinha Madalena escreveu em El-Golea, 
a0- lado do túmulo dele. 

Quarta-feira, 2 - Hoje ficamos em casa. A 
manhã passa tranqüilamente, mas a tarde nos 
reserva uma boa dose de emoção! Korira'i, brin
cando, dá um pulo e cai em cima d~ J1tawoo, 
derrubando-a com um golpe no estôhl.âgo. Ela 
desmaia imediatamente. Todos co~F;ÇID para per

''''"'''''''"'''" to élela, e as mulheres choram, i pensando que 

Atawoo vai morrer. Tentamos fazer alguma coi-
sa ... Irawyo, o velho pajé, também tenta ... Cospe 
na mão e depois lhe faz massagens. Logo em se
guida, solta baforadas do cachimbo sobre o rosto 
de Atawoo. Passam-se horas nisso ... Atawoo custa 
a recuperar-se completamente. Ficamos muito 
tempo com ela, mas felizmente não foi grave. 

Quinta-feira, 3 - Um barco i motor chega 
à aldeia. É o Seu Willy, etnólogo, 80 amigo de lon
ga data dos Tapirapé. Todo mug<!q .y;i:licorrendo a 
seu encontro, e muitas compr~ ~ã\ij,,!ifêitas. 

1
, 
' 

' ! 

79 Livro com escritos de Charles de Foucauld. , 
80 Trata-se de Willy Aureli, que na realidade lj~f~:ilista. A partir de 

1936, fez várias expedições às regiões dos rios Araguaia e Mortes, 
publicando livros sobre essas viagens. 
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Sexta-feira, 4 - Genoveva vai bem cedo ao SPI para ajudar dona Juventina a 

ordenhar as vacas. Ela nos tinha pedido esse favor porque hoje está sozinha para tratar do 
gado. Na volta, as duas meninas, filhas de seu Valentim, vêm com Genoveva, pois esta

vam com vontade de passear. 

Os Tapirapé pintam-se e enfeitam-se porque o seu Willy quer filmá-los ... Conver

samos muito com a mulher dele, que é bem simpática. Eles gostam realmente dos Tapirapé. 

Seu Willy há bastante tempo viaja por essa região e aproveita agora para fazer alguns 
filmes documentários. 

Dona Juventina chega para buscar as meninas, e todo mundo acaba ficando para 
almoçar conosco. A conversa à mesa é sobre os vários povos indígenas do Mato Grosso. 

Ficamos sabendo que alguns deles são caçadores, outros, pescadores ou agricultores. 
À tarde, mais duas visitas: o engenheiro de uma expedição militar que está fazendo 

um levantamento topográfico e de cursos d, água da região, acompanhado por um enfer
meiro. Conversam conosco e dizem que gostam muito da vida "errante" que levam. Esse 

trabalho na mata, para eles, é verdadeira vocação. 

Na oração da noite, rezamos pelos visitantes do dia, lembrando das suas refle

xões. Sentimos que nossa abordagem dos grupos indígenas é bem diferente. Para nós, 
eles não são objetos de pesquisas e estudos. Há "algo mais" no nosso desejo de relacio

namento: buscamos compreender profundamente os Tapirapé e amá-los como Jesus os . ,... 
ama, tais como sao. 

Domingo, 6 - À tarde, visita do pessoal da expediçã~ que quer filmar algumas 
danças. Notamos logo que os Tapirapé não gostam de ser tratados como espécimes raros 

e de se sentir alvo de curiosidade. E nem nós mesmas escapamos a esse mal-estar, porque 
os visitantes parecem nos considerar pessoas bem excêntricas ... Apesar disso, o esforço 

que fazem para tratar bem todo mundo é muito visível. São pessoas boas e generosas, mas 
que, infelizmente, consideram os índios como seres de outra categoria. 

Segunda-feira, 7 - Genoveva Inês vai cedinho entregar nossas cartas ao pessoal da 

expedição, pois se prontificaram a colocá-las no correio em Santa Isabel. Ganha alguns 

remédios e meias para proteger os pés, bem feridos pelas mordidas de muriçocas. 
Várias famílias saem para buscar mangas. A distância é grande, são muitos dias de 

caminhadas até lá. Pouco depois chega Eirowytygoo. Está preocupada porque Nowa, seu 

netinho, está com dor na perna e vai piorar se comer mangas! Não adianta tentar 
tranqüilizá-la. O jeito é ir com ela ao encalço da turma para trazer Nowa de volta à aldeia. 

Genoveva Inês sai correndo ... Como não conhece direito o caminho, ao chegar à mata 
tenta guiar-se pelas pegadas, ainda bem visíveis. Assim mesmo, engana-se umas duas 

vezes ... Finalmente, consegue encontrá-los e pede que esperem por Eirowytygoo, que vem 

atrás, devagarzinho. 
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Os pais e avós tentam convencer o menino a voltar para a aldeia, mas ele teima em 
ir e acaba ganhando a causa. 

Terça-feira, 8 - Festa de Nossa Senhora da Conceição - Dia santo. A manhã é 
reservada à oração, na medida do possível. .. 

Hoje, no Rio de Janeiro, Clara começa o noviciado. Sentimo-nos bem unidas a ela 
e nosso pensamento vai para a Fraternidade do Morro de São Carlos, onde estão reunidas 
as irmãzinhas Madalena, Jeanne e outras do Brasil. Rezamos também por aquelas que 
entram hoje nos noviciados espalhados por este mundo de Deus ... 

Dona Inês vem nos fazer uma visita. Diz que sabe que é "dia santo", mas não sabe 
qual deles! 

Konomiti faz muitas perguntas sobre Jesus e Nossa,Senhora, e depois fica um tempão 
na capela. Ele está com muita vontade de ir chupar frutinhas na mata, mas não tem compa
nhia, nem pode ir só. Ficaplos com pena, e Genoveva Inês se oferece para ir com ele. 

Há vários casos de sarampo na aldeia karajá. Genoveva Inês é enfermeira e, à tarde, 
vai ver os doentes com Henrique, que se prontifica a acompanhá-la para ajudar a remar. 
Uma ótima idéia, pois na ida navegam rio acima, e é duro remar contra a correnteza. 
Além disso, como as águas subiram muito, os Karajá mudaram-se para uma praia mais 
longe. Ao escurecer estão de volta, encantados com o passeio, apesar do esforço e do 
cansaço. O rio é tão bonito! 

Os homens chegam da caçada. Andaram em vão atrás dos porcos até ontem à 
noite, mas não voltaram de mãos vazias. Hoje de manhã, passaram ·perto de uma casa 
de sertanejos, a uns 25 quilômetros daqui. O terreiro estava todo plantado .de man
gueiras, e ganharam uma boa carga de mangas. Claro que reservaram nosso quinhão. 
São deliciosas! 

Quarta-feira, 9 - Passamos o dia plantando arroz na roça com Konomiti. O 
trabalho não é cansativo, mas leva bastante tempo. O dia está muito quente e abafado; 
há bandos de mosquitos dançando em volta de nós! E, ainda por cima, Konomiti não 
pára de falar! 

Quinta-feira, 10 - Pelas 10 horas da noite, Korawa vem nos chamar. Alguns ho
mens foram pescar, e Xako'iapari acaba de ser picado por uma arraia. Ele mandou pedir 
um remédio para aliviar a dor, mas injeção, não! Nem quer ouvir falar!. .. Infelizmente, os 
outros analgésicos são fracos. Xako'iapari suporta a dor com coragem, dizendo que vai 
passar. De fato, uma hora depois já está melhor. 

Sexta-feira, 11 - Acabamos de semear o arroz hoje. 
Genoveva Inês vai com Henrique à aldeia karajá ver um dos doentes de sarampo 
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que está passando mal. Encontram os Karajá comendo as primeiras espigas de milho 
deste ano ... A safra está começando! 

Ao entardecer nos avisam que Lúcio da Luz chegou agora à fazenda e vai amanhã 
cedo para Conceição. Saímos depressa, mas não conseguimos escapar à chuva forte que 

nos pega no meio do caminho. O jeito é ir em frente, escorregando na lama lisa e afun

dando nos atoleiros, até chegarmos lá. Mas ficamos sabendo que houve um engano: ele 

não está pensando viajar tão cedo para Conceição!. .. 

Domingo, 13- Resolvemos, nós duas e Henrique, ir à aldeia karajá para visitar os 

doentes. Mas escolhemos uma ubá que, já na saída, não parece ter muita estabilidade ... O 
jeito é levar na esportiva e encarar alegremente a possibilidade de tomar um bom banho, 

com roupa e tudo! Mas tudo dá certo, e chegamos sãos e salvos. A aldeia karajá é real

mente muito agradável. A areia frouxa, quente ao sol do meio-dia, "canta" debaixo de 
nossos pés. Felizmente, os doentes estão bem melhor! Na volta, que beleza! Além de 

irmos a favor da correnteza, o rio está mais calmo. A paisagem é linda, e dela se desprende 
uma tranqüilidade imensa. As cores vão se tornando mais suaves e se diluem serenamente 

nesse fim de tarde, em tons róseos e dourados que se espalham no azul do céu. Um 

silêncio repousante vai nos envolvendo ... Comentamos que quem tem a sorte de viver 

em contato íntimo com a natureza sempre fica muito marcado por ela! 

Terça-feira, 15 - Xako'iapari vai fazer farinha. Leva a família toda - e mais nós 
três! A casa de farinha está abandonada, mas fica perto da roça·. A vantagem é que depois 

só precisaremos carregar para casa a farinha já torrada. Xako'iapari e Henrique vão buscar 

as mandiocas, e nós as descascamos. Levamos nisso uma boa parte do dia. Depois é 
preciso passá-las no ralo. E, no fim do serviço, os dedos já estão meio feridos. 

Quarta-feira, 16- Hoje ainda há bastante trabalho na farinhada. Xako'iapari vol

ta à roça com a família, Genoveva e Henrique os acompanham. Vão acabar de ralar a 

mandioca e passá-la na prensa para retirar toda a água. Genoveva volta à tarde com febre. 

Quinta-feira, 17 - Continuamos a farinhada. Na volta para a casa, à tarde, pega

mos chuva. Okariwa, que trazia uma peyra cheia de farinha, leva um bom susto, mas 
felizmente não houve muitos estragos. 

A liturgia nos transporta ao Advento ... Rezamos também por um menino Karajá 
. 

que morreu ontem e por seus pais. 

Sexta-feira, 18 - Dia tranqüilo. Aproveitamos para ficar em casa. Genoveva Inês 

faz uma boa limpeza no armário de remédios ... É preciso ter cuidado com eles, pois há 

sempre o perigo de se estragarem com a umidade e o calor. 
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Sábado, 19 - Hoje não ficou quase ninguém na aldeia. 

Os Tapirapé que saíram há quinze dias para buscar mangas ainda não voltaram. 

Os outros começam a achar que estão demorando demais, e alguns resolvem ir procurá
los amanhã. Um outro grupo sai para a roça, onde ficará uns quatro ou cinco dias. 

À noite, conversamos sobre nossa vida aqui. Falamos sobre nosso grande desejo de 

ver um dia os Tapirapé professarem a fé cristã e conhecer realmente Nosso Senhor Je
sus.81 Sentimos também que muitas vezes as fraquezas e limites de uma são causa de 

sofrimento para outra. 

Domingo, 20 - Xako'iapari está muito preocupado com a demora do filho e vai 

com mais três homens encontrar a turma que está na mata e ver o que aconteceu por lá. 
As mulheres e crianças ficam na aldeia. 

Terça-feira, 22 - Tínhamos decidido ontem que sairíamos menos e procuraría

mos ter um ritmo de vida mais normal. Mas hoje de manhã aparece frei Pio, que nos traz 

uma carta da irmãzinha Jeanne, escrita em Belém. Ela nos fala de um projeto já antigo, 

que voltou à tona nesses dias em que estiveram aqui: viajarmos com um missionário 

dominicano a uma aldeia Kayapó para um primeiro contato. 

Haveria a possibilidade de se viajar agora, ou somente daqui a um mês. Cabe a nós 
decidir. Depois de muita reza, conversa e reflexão, resolvemos não ir agora. Frei Pio 

parece ter ficado contente com nossa decisão e adia sua volta a Conceição para passar o 
Natal na aldeia. 

Quarta-feira, 23 - Na fazenda há um casal de noivos à espera do padre, mas o 

caminho está péssimo! Frei Pio prefere ir de barco. Vários Karajá já estão na casa, mas não 
entram na sala onde a missa é celebrada. E a gente sofre vendo as separações. 82 

Vamos depois à aldeia karajá ver os doentes com sarampo, e frei Pio aproveita a 

ocasião para tomar contato com eles. 
À tarde, Xario passa na Fraternidade e conversa sobre o Natal ... As lembranças de 

Conceição do Araguaia afluem. Ele nos explica como era o presépio de lá e, mãos à obra! 

Começa a montar uma cabaninha num canto da capela. 
Os Tapirapé que chegam da roça vêm ver, e Xario lhes explica o que está fazendo. 

Depois vai buscar Paxowa, sua mulher, para que também ela veja o presépio. Os Tapirapé 
que tinham ido buscar mangas voltaram hoje muito contentes. A casa se enche ... Todo 

mundo, até frei Pio, começa a modelar os personagens de barro. 

81 Nessa época, a prática missionária tinha como meta a conversão dos povos indígenas. Com o Concílio Vaticano II 
passou-se a respeitar e a aceitar sua religião tradicional. 

82 Os Karajá da aldeia do SPI eram evangélicos ou crentes, como se dizia na região. 
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Quinta-feira, 24-A missa é na nossa capela, só para nós duas e o irmão Henrique. 
Chove sem parar! Os homens que vieram no barco com frei Pio preparam a comida. 
Socam o café, escolhem o arroz ... Frei Pio também ajuda. Taywi e Makapyxowi fazem o 
telhado da cabaninha, trançam as palhas e ajudam Genoveva a terminar o presépio, que, 
evidentemente, fica com um jeitinho bem tapirapé! 

De tarde, o barco vai à fazenda buscar aqueles que querem vir à missa. Enfeitamos 
bem a cozinha e convidamos os Tapirapé para a vigília desta noite. Não esquecemos de 
fazer um cafezinho para espantar o sono! Durante a vigília, procuramos prestar muita 
atenção às palavras que usamos para que os Tapirapé consigam entender tudo o que 
dizemos. Muitas vezes, eles têm dificuldade de acompanhar quando se fala em portu
guês. E queremos que sintam que a festa é também deles! 

Rezamos Matinas e depois os convidamos a entrar na capela. Mostramo-lhes o 
presépio e tentamos explicar, em poucas palavras, o que é o Natal! 

Depois da missa da meia-noite, frei Pio leva dona Inês e a família para a fazenda, 
e nós ficamos na cozinha com os Tapirapé. Como no ano passado, só temos um pouco de 
arroz-doce com café para oferecer-lhes! Quando vão embora, Henrique fica ainda um 
pouco conosco. Sentamo-nos em volta do presépio, e cada um ganha um presentinho. 
Nossos festejos são muito modestos, mas que importa? É Natal! E a verdadeira alegria 
desta festa invade nossos corações. 

Sexta-feira, 25 - Natal do Senhor! - Frei Pio celebra a missa de Natal pela manhã 
e viaja à tarde. E nós começamos uma nova etapa aqui, onde queremos viver plenamente. 
Não há dúvida que passamos os últimos meses num clima de expectativa, aguardando a 
visita de irmãzinha Madalena e do padre Voillaume... Agora, vamos sossegar a cabeça e 

colocar os pés no chão. "' 
À noite, Genoveva dá uma volta na aldeia, presenteando cada família com 

miçangas. Assim, eles também participam da nossa alegria. Como a chuva continua, 
está fazendo frio e encontramos todo mundo deitado nas redes, com as fogueirinhas 
acesas embaixo delas. 

Sábado, 26 - O céu está azul de novo ... Genoveva vai à fazenda para encomendar 
alguns quilos de açúcar e de arroz a seu Lúcio da Luz. 

À tarde, vamos com Henrique à aldeia dos Karajá. Com as chuvas, as águas subi
ram muito e hoje o vento está forte, o rio muito encapelado, cheio de ondas ... Não é 
nada fácil remar contra uma correnteza dessas! Alguns Karajá percebem a nossa dificul
dade e vêm em nosso auxílio. Levam-nos em suas ubás, e um deles sobe para a nossa 
canoa e ajuda Henrique a remar. 

Os sarampos evoluem normalmente, sem nenhuma outra complicação. Mas até 
agora nenhuma criança Karajá conseguiu escapar dele. 

161 



• 

O RENASCER DO POVO TAPIRAPÉ 

Domingo, 27 - Damos uma volta pelo mundo, lendo os últimos diários das 

Fraternidades. As notícias que trazem não são muito recentes, mas nos sentimos menos 

isoladas depois da leitura. Sempre nos faz bem o fato de nos abrirmos às diversas realida
des em que estão mergulhadas as Irmãzinhas. 

Segunda-feira, 28 - Taywi comprou uma tartaruga grande e nos dá um pedaço. 

Hoje o dia não foi muito fácil e, à noite, na hora da revisão, nos sentimos bem 
miseráveis diante do Senhor. Nossa oração é para que nos ajude a viver, a cada instante, 

de acordo com a Sua Vontade, e não com aquilo que nos parece ser "sua'' vontade. 

Quarta-feira, 30 - O dia começa com uma notícia triste: uma criança teria morrido 

na aldeia karajá. Henrique e Genoveva Inês vão de canoa até lá. Por via das dúvidas, 
levam alguns remédios. Outras crianças podem estar precisando deles ... 

Hoje o rio está menos encapelado, as ondas são menores, mas ainda há muito 

vento. Como eles não conseguem manobrar direito a canoa, preferem deixá-la no SPI. A 
idéia não poderia ter sido melhor, pois os pais tinham levado a criança para lá! O caso é 

grave, mas ela ainda está viva! O casal é bem jovem, e os dois estão muito tristes: é seu 
primeiro filho. Não é possível fazer muita coisa pelo doentinho, mas Genoveva Inês 

encontra, nos remédios que levou, algo que talvez sirva. E como Deus pode tudo, confi
amos a Ele a cura desse menino! 

Eles também encontraram um Karajá idoso, de uma magreza impressionante, sem 
que se saiba a causa desse estado. Se não podemos fazer quase nada por eles, ao menos 

gostaríamos que pudessem perceber que nós os amamos, apesar de nossos limites se im
porem tão fortemente. 

Quinta-feira, 31 - Último dia do ano. Nós duas vamos a pé visitar o menino 
doente no SPI. Até à fazenda, o caminho é um verdadeiro pântano ... Em breve não será 

mais possível passar por ele, a água já bate no joelho. E o pior é que estamos com pressa 
de chegar ... Encontramos a criança com uma ligeira melhora. Será que foi batizada? Mas 

talvez não esteja mais em perigo de vida, apesar do susto que nos deu ontem! Ficamos 

mais tranqüilas quando soubemos que seu Napoleão, que está substituindo seu Valentim 
no Posto do SPI, cuida dos Karajá que estão doentes. 

Voltando à aldeia, vemos que quase todos os homens foram caçar. Ao escurecer, 
voltaram com sete porcos selvagens. Que alegria! Taywi matou três, e Koxira está muito 

animada, toda orgulhosa da façanha do pai! E logo em todas as casas prepara-se o jirau 
para assar a carne. Ganhamos um pedaço enorme ... Que bom! Nosso estoque de comida 

já estava no fim.Pouco antes da meia-noite, vamos à capela, entregar a Deus o ano que 

terminou e o outro que começa ... Confiamos a Ele tudo o que carregamos no coração!. .. 
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• anezro 
Sexta.-feira, 12 - Henrique e Geno:veva Inês 

voltam à aldeia karajá. O doentinho melhorou bas
tante e bebeu um pouco de leite esta noite, mas 
ainda precisa tomar penicilina. Os pais parecem 
menos tri~t~ e querem .levá-lo para casa. Na vol
ta, os dois passam pelo SPI e pela fazenda para 
desejar a todos um "Feliz Ano-novoi>'. 

Sábado, 2 - Nossa provisão de farinha está 

nova~t;~~e acaban,do . .... ij~:nrique vai à roça an
tiga pô~a mandioca de ;olho, e Genoveva, que 
foi à roça nova, fica feliz ao ver que tudo está 
brotando ... Parece que este ano a colheita não 
será muito. boa, devido às ~~uvas irregulares dos 
últimos ffié§és. ·"' 

Segunda-feira, 4 - Hoje, estamos com 
sorte: Genoveva Inês encontra, no porto da fa-

. zenda, um comerciante que conhecemos no ano 
passado. A Irmãzinha compra arroz e rapadura, 
duas mercadorias que nos estavam fazendo mui
ta falta e ele lhe dá, de quebra, farinha e mais um 

pouco de arroz. 
À noite, já na hora de dormir, Taixowoo ' 

chega muito preocupada porque sua filha não 
está bem e emagreceu bastante nesses últimos 
meses. Taixowoo quer que cuidemos da menina e 
diz que tem confiança em nós. Mas, ainda as
sim, faz certas restrições: não quer que a gente 
dê comprimidos, xaropes e muito menos apli-
que injeções! " 

É difícil tratar de um caso desses só com 



----------------------------------------------------------------------------r 
pomadas! Como não podemos impor nada, o jeito é esperar que ela aceite, por si 
mesma, os tratamentos tori. 

Adoração noturna, preparando a festa da Epifania. 

Quarta-feira, 6 - Xako'iapari volta da roça cansado e entra um momentinho na 
nossa casa para tomar um pouco de fôlego. 

A conversa se anima quando começa a nos contar as coisas dos tempos antigos. 
Fala por mais de uma hora, e não nos cansamos de escutá-lo! São sempre as mesmas 
histórias que ouvimos de uns e de outros, mas cada vez há detalhes novos que nos levam 
a compreendê-los melhor. 

Quinta-feira, 7 - Alguns homens vão caçar e matam vários animais. Okariwa traz 
uma onça inteirinha na peyra. É a primeira vez que vemos um animal desses. Em geral só 
trazem a pele e alguns pedaços de carne. Matou-a a flechadas! Um outro pegou um 
tamanduá de bom tamanho - o nariz tem quase meio metro de comprimento - e mais 
dois macacos. Todo mundo está contente e, à noite, dança-se na takara. 

Em breve começarão as festas! 

Sexta-feira, 8 - Visita do secretário do SPI de Goiânia. Ele deseja ter algumas 
informações sobre os Tapirapé, e, pelo que nos diz, percebemos logo que os funcionários 
daqui pensam e vêem as coisas de um modo bem diferente dos chefes que trabalham nos 
escritórios das capitais. · 

Seu Valentim voltou das férias. Todos os homens vão ao Posto do SPI, pois estão 
contentes com a chegada dele e também porque sabem que vão receber o pagamento do 
trabalho que fizeram lá no mês passado. 

Sábado, 9 - Um Karajá chega para negociar peixes. Pescou nesta manhã uns 25, 
enormes. Trocamos três por farinha. Os Tapirapé também fazem trocas, e no fim ele não 
leva nenhum de volta. Mais tarde, toda a aldeia está na beira do lago se banhando, e os 
mais afoitos nadam até bem longe. Henrique acompanha-os e resolve atravessar o lago a 
nado. Imediatamente, dois Tapirapé, assustados com essa temeridade, pegam uma ubá e 
vão remando ao encontro dele. Mas Henrique é um bom nadador e chega sem proble
mas à outra margem. Então, Taywi resolve nadar também, e voltam juntos. O outro 
Tapirapé segue-os na ubá, pronto para qualquer eventualidade. Enquanto isso, na beira 
d'água, admira-se a proeza ... Há muitos risos e comentários ... Todos estão contentes e 

orgulham-se de Henrique. 

Domingo, 1 O - Há dias que parou de chover, e o calor está terrível! Nas roças, 
tudo está seco. A estiagem começa a nos preocupar. 
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Dona Inês vem à tarde com a filha. Elas trazem imagens de santos e querem deixá
las na nossa capela durante alguns dias. É assim que os sertanejos fazem para pedir a Deus 
que mande chuva. 

Quarta-feira, 13 - Genoveva tenta tingir nosso algodão com jenipapo, o que não 
parece muito fácil. Leva então os jenipapos descascados e raspados a uma casa vizinha 
para perguntar como deve fazer. Ninguém consegue lhe explicar direito, mas ela acaba 
entendendo que primeiro deveria esmagar os jenipapos e mastigá-los. Por fim, Wátanamy 
fica com pena dela e encarrega-se disso. Aworaja, sua mulher, esfrega o novelo de algodão 
numa panela de barro tisnada para impregná-lo de fumaça preta. Genoveva, por sua vez, 
também faz alguma coisa: ensopa bem o algodão no caldo do jenipapo no qual vai ficar 
de molho até amanhã. 

Sexta-feira, 15 - Genoveva Inês tem ido todos os dias ao Posto do SPI para ver 
os Karajá que estão doentes. Hoje, encontra um deles bastante mal. Sua esposa diz à 
Irmãzinha que está com muito medo de que o marido morra. Todas as outras mulheres 
o rodeiam. Trazem uma cuia com tudo o que ele tem de precioso - colares, pulseiras, 
penas - e lhe entregam. 

Na aldeia, Okariwa volta da caçada. Matou dois porcos, mas não conseguiu trazer 
tudo. Pede então a Henrique que vá com outros Tapirapé buscar o resto da carne que 
ficou no caminho da roça. À noite, ganhamos um enorme pedaço. Todos estão come
çando a apanhar milho verde e nos dão um pouquinho, já que o nosso ainda não está no 
ponto. Que bom, vamos poder fazer um kawi! 

A época de festas está chegando, e os rapazes reconstroem a takara. Trabalham em 
equipe e cantam o dia todo. 

Sábado, 16 - Fazemos uma revisão, simples e boa, da semana que passou. Vamos 
nos conhecendo melhor, e nosso maior desejo é alcançar uma profunda unidade. 

Domingo, 17 - Chegando ao Posto do SPI, Genoveva Inês fica sabendo que 
Martinho (o Karajá que estava doente) morreu esta noite e foi enterrado ao alvorecer. A 
viúva já voltou com a família para a sua aldeia. Ficou somente um dos filhos que chora e 
se lamenta segundo o ritual karajá. 

Ao saber da morte, os Tapirapé ficam com medo. Martinho era paxé e em tempos 
passados, depois de um desentendimento com eles, tinha-os ameaçado. Agora, temem 
que o falecido - ou um de seus filhos por meio de feitiços - lhes faça mal ou atraia 
alguma doença perigosa sobre a aldeia. Não conseguimos tranqüilizar nossos amigos, 
que realmente acreditam no poder maléfico dos paxé, mas o fato de se abrirem conosco já 
é uma prova de confiança. 
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Segunda-feira, 18 -Às 11 horas, Xako'iapari e Taywi vêm nos acordar, dizendo: 

"Olha a lua, lrmãzinha, ela está com sangue!". Henrique também acordou e vem che
gando. Ficamos olhando para o céu durante muito tempo. Parece q'ue é um eclipse. Mas 
os dois Tapirapé estão assombrados! Como vivem em função da natureza, a lua tem 
muita importância para eles. Receiam que isso seja um sinal de que outros índios virão 
atacá-los ou, então, que contrairão alguma doença estranha e que muitos deles morrerão. 

Daí, dizem que apareceu sangue na lua. Tentamos explicar-lhes que não, que o 
que estamos vendo é uma coisa muito simples e acontece periodicamente. Em muitos 
outros lugares, há muita gente agora olhando a lua e todos a vêem igualzinho a nós. Os 
dois parecem mais tranqüilos e voltam para casa, mas assim mesmo ninguém consegue 
dormir. Nós ainda ficamos um pouquinho do lado de fora, contemplando o firmamento ... 
Poucas pessoas tiveram a sorte de assistir a esse fenômeno num céu tão límpido e estrela
do como o nosso! 

. Terça-feira, 19 - De manhã só se fala na lua ... Mais tarde, Taywi vem nos 
contar o que ouviu na fazenda e no SPI. Ele não entendeu direito, mas parece que o 
pessoal acredita que a cor vermelha da lua tem algo a ver com o sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo! 

Quarta-feira, 20 -Ao meio-dia, colocamos as últimas palhas no telhado da casi
nha que chamamos-de ambulatório. Lá, guardaremos os re.r:iiédios e atenderemos tam
bém aos Tapirapé que vierem para fazer algum curativo ou qualquer outra coisa que 
esteja ao nosso alcance. 

Os homens vão buscar folhas de bananeira brava para a takara, dando início assim 
aos ritos preparatórios das festas. Quando acabam de refazer uma parte do telhado, 
gritam e cantam. Depois, Korawa e Xako'iapari começam uma dança que evoca um dos 
seus mitos. As máscaras dos dançarinos representam um casal, e os dois dialogam, mas 
qualquer um dos outros Tapirapé pode imitar uma das vozes. Antigamente, o persona
gem masculino era muito temido, pois podia matar as crianças que ousassem entrar na 
takara. Os costumes tinham que ser observados. Hoje em dia só se conserva o aspecto 
lúdico e pacífico dos rituais. Xako'iapari e Korawa dançam a noite inteira. 

Quinta-feira, 21-Chegam as primeiras notícias das Fraternidades depois da pas
sagem de irmãzinha Madalena. De repente nos sentimos em um outro mundo ... Konomiti. 
recebe uma carta escrita por Clara e Denise. Fica todo orgulhoso, mas procura não deixar 
transparecer a satisfação. 

Depois do pôr-do-sol, lrawyo, o Tapirapé mais idoso, faz ressoar o apelo à caça
da que está programada para amanhã cedo. Todos correm à takara com arcos e flechas, 
e cada um se dirige a ele para dizer que animal quer caçar. Ficamos sabendo desses 
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detalhes graças a Henrique, que tem acesso à takara. Nós ficamos olhando de longe 

com as outras mulheres. 

Sexta-feira, 22 - Todos os homens, rapazes e adolescentes acima de 1 O anos estão 

na caçada. Nós duas vamos à roça com Henrique para capinar os pés de bananeira. É a 

primeira vez que Genoveva Inês faz esse trabalho. O mato não está muito alto, e termina

mos depressa. 
De volta à aldeia, as mulheres nos dizem que vão preparar um outro tipo de fari

nha para a refeição dos homens esta tarde e nos dão umas espigas de milho para que 

ajudemos. Começamos logo, muito contentes por podermos participar dos preparativos 
da festa. Primeiro pisa-se o milho no pilão, depois mistura-se a farinha de milho com a 
mandioca pubada e, então, torra-se essa mistura no fogo, como de costume. 

Os Tapirapé voltam com bastante caça. Deixam tudo na takara e lá mesmo assam 

as carnes. Henrique fica C<?m eles e já faz parte de um dos grupos. Os meninos formam 

um grupo à parte. 
As tartarugas são cozidas em quatro grandes panelas e só ficam prontas lá pelas 8 

horas da noite. Os homens vão buscar farinha em suas casas, e, depois que comem, 

/rawyo reparte com todos o que sobrou, para que cada um leve a parte que cabe à sua 
família, de acordo com o número de pessoas. Henrique nos traz dois pedaços. 

Ninguém dança esta noite, todo mundo está cansado. Aproveitamos o silêncio 

para ler o diário da viagem do padre Voillaume à África do Sul. Ele fala de um povo que 

vive nas savanas e emigra atrás do gado. Levam uma vida muito simples, como os Tapirapé, 
e isso nos faz sonhar e nos deixa com vontade de conhecê-los. 

Sábado, 23 - Para os Tapirapé hoje é um dia "feriado", embora não empreguem 

esta palavra. Ninguém trabalha. Quase todos os homens passam a manhã na takara. 
Conversam, balançam-se nas redes, e enquanto isso a carne dos porcos vai cozinhando. 

Fazem também arcos, flechas e peneiras. Xako'iapari até termina uma cestinha de palha 

de buriti para nós. 
Pelo meio-dia, a carne já está pronta e segue-se o mesmo rito de ontem. À tarde, 

cada um volta para casa e para suas ocupações habituais. 

Domingo, 24 - As vacas da fazenda e do Posto fizeram uma festa com o milho e o 

arroz dos Tapirapé! Eles largam tudo e vão fazer uma cerca no caminho das roças. 

Segunda-feira, 25 - Henrique inaugura o ambulatório. Desde ontem, está febril, 

sentindo muitas dores nas pernas e amarra ali sua rede onde poderá repousar à vontade. 

Os Tapirapé, muito delicados como sempre, vêm pedir notícias. 
À noite, Henrique sente-se bem melhor, mas infelizmente temos agora um ou-
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tro motivo de preocupação: o surto de sarampo na aldeia karajá. Tememos por eles e 
pelos Tapirapé. 

Terça-feira, 26 - Nosso ambulatoriozinho parece q~e vai cair, pois as forquilhas 
que o seguram estão meio cambaleantes. Alguns homens vêm ajudar-nos a consolidá-las, 
colocando várias vigas transversais. 

Quinta-feira, 28 - Pelo meio-dia, Aworaja volta da roça com o rosto muito ver
melho, os olhos lacrimejantes e sentindo febre. Infelizmente não há mais dúvidas: o 
sarampo chegou à aldeia! O que tanto temíamos aconteceu. · 

Sábado, 30 - Genoveva vai à roça e traz uma grande carga de milho. Usamos de 
muita criatividade para comê-lo de todos os modos possíveis ... cozido, assado, em kawi. 
Cozinhamos o dia todo, pois além do milho ganhamos presentes de Okariwa e lrawyo: 
carne de porco e de tatu. 

Xako'iapari vem nos falar sobre o sarampo. Sentimos que está inquieto por causa 
das crianças. Nós também estamos. Como nunca tiveram essa doença, ninguém sabe se 
têm resistência a ela. Ele nos explica que na aldeia antiga havia doutores nos quais acredi
tavam muito. Eram os paxé, que além do poder de curar, também tinham o poder de 
matar. Não havia doenças graves lá. Infelizmente todos os paxé já morreram. Se ainda 
houvesse um deles aqui, com certeza afastaria o sarampo da. aldeia. 

Tentamos tranqüilizá-lo e disfarçar nossas apreensões. E confiamos a Deus todos 
os nossos amigos, a aldeia todinha! 

Domingo, 31 - Indo levar nossa correspondência ao SPI, encontramos um ra
paz Karajá que conhecemos no ano passado. Acaba de voltar à aldeia depois de um mês 
de viagem e está irreconhecível! Óculos escuros, boné americano e, ainda por cima, 
com um português bem melhor. Mas com certeza vai se readaptar depressa à vida na 
sua aldeia. Os Karajá têm uma grande capacidade de adaptação, ainda maior, aparente
mente, que os Tapirapé. 
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Sábado, 6 - Dona Inês parece muito preocupada quando Henrique e Genoveva 

chegam à fazenda para afiar as ferramentas, e logo os previne de que uma nuvem de 

gafanhotos, que já fez muitos estragos nas roças rio acima, está vindo em nossa direção. 

Seria tão bom se eles soubessem alguma oração para afastá-los ... Mas, infelizmente, não 

sabem não! 
Alguns Tapirapé tinham ido ontem à mata e voltam com uma notícia meio alar

mante: Myta'yma e um bebê estão com sarampo. Nossa preocupação também volta! 

Domingo, 7 - C hove praticamente a tarde toda. Passamos o dia à escuta ... Espe

ramos um barco a motor a qualquer momento, pois restam poucos diás para o nosso 
encontro com irmãzinha Matilde em Belém. 83 

Segunda-feira, 8 - Genoveva Inês passa o dia indo de uma casa à outra cuidar dos 

doentes de sarampo. Mo rio, mulher de Arapaxigi., tamb~m está febril. Como ele machu

cou um olho e não pode fazer muita coisa, a situação nro está nada fácil, numa casa com 

três crianças! 

Quarta-feira, 1 O - A farinha está acabando e, como não temos certeza de quando 
sairemos, é preferível continuar nosso dia-a-dia como se não tivéssemos que viajar. 

Henrique então vai à roça para pôr a mandioca de molho no ribeirão. A gente nunca sabe 

os planos de Deus! 
Ataxowoo e Xiranowa vêm pilar milho em nossa casa e nos ensinam a fazer um 

outro tipo de kawi. A casa logo se enche de mulheres e crianças, porque quem passa pelo 

caminho, pára, conversa um pouquinho e acaba por entrar. 

Quinta-feira, 11 - Quase todos os homens vão passar uns cinco dias fora da al

deia: as festas se iniciam e está na hora de ir buscar palhas verdes de buriti para fazer os 
trajes. Dois deles dançam de manhã na takara, enquanto os outros preparam as peyra 
com redes, farinha, milho ... 

Só ficarão aqui os que estão com as mulheres doentes. Até os meninos com mais 

de 4 anos irão. Na última hora nos pedem para consertar uma máquina fotográfica e uma 

calça, porque há muitos tori por aqueles lados. 
Terminada a dança e arrumadas as peyra, eles formam uma longa fila e vão embo

ra. Os que são mais amigos vêm nos dizer "até breve". Percebemos que estão pensando 
que talvez não estejamos mais aqui quando voltarem. Não sabemos o que dizer, mas 
estamos bem emocionadas! · 

83 Essa viagem a Belém, para uma visita das lrmãzi.nhas a uma aldeia Kayapó, fora plancjada, em novembro de 1953, por 
irmãzinha Madalena e dom Clemente, bispo-prelado da região, que iria com elas. Nesse momento era ímposs(vcl 
desmarcar o encontro, pois não havia e.orno comunicar-se com eles. 
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Sexta-feira, 12 - famos saindo para a roça, quando ouvimos, já bem próximo, o 

barulho de um motor. É frei Pio, acompanhado de um outro padre dominicano, frei 

Tomás,84 que está de passagem por Conceição do Araguaia. Trazem uma carta de irmãzinha 

Matilde na qual nos pede que, na medida do possível, estejamos em Belém no dia 16! É 
preciso fazer rapidamente os preparativos e viajar hoje mesmo. 

Genoveva Inês, que ainda está em jejum, pode comungar na missa que frei Pio 

celebra. Ele dá uma última bênção à aldeia, representada em nossa casa pelas mulheres e 
crianças. Desta vez partimos mesmo! Antes de sairmos, Korawa nota que uma peneira 

ficou inacabada e a termina rapidamente. Enquanto trabalha, ele ri e, como sempre, nos 

leva na brincadeira. Ainda vamos visitar alguns doentes e confiar nosso cachorro aos 

cuidados de Mareapawygi. Fazemos questão de avisar a todo mundo que estaremos de 
volta "dentro de duas luas". Aworaja olha bem para Genoveva e diz: "Mentira!". Tantas 
pessoas devem ter-lhe dito o mesmo e nunca mais voltaram ... 

Ao meio-dia, fechamos a casa. A imagem do Menino Jesus permanece no canti

nho dela, no quarto de dormir. Todas as mulheres, crianças e os poucos homens que 

ficaram nos acompanham até à margem do rio. Ainda bem que a maioria está ausente, 

assim a emoção é menor. 
Além de frei Tomás, vieram com frei Pio, seu Raimundo e Carlos, filho dele, que 

vai pilotar o nosso barco. O irmão Henrique vem conosco: já é tempo de recomeçar sua 

vida de andarilho, percorrendo as estradas. 

Durante a viagem, aproveitamos as horas de lazer para pôr em dia a correspondên

cia bem volumosa que os padres nos trouxeram. Eles tinham planejado viajar a noite toda 

para chegar no domingo pela manhã em Conceição. Mas acontece que, em vez do luar, o 
céu nos brinda com uma boa chuva, e temos que passar a noite na casa de um sertanejo 
já idoso, à beira do rio. Ele mora sozinho e nos recebe amavelmente. 

Depois do jantar, os homens vão dormir no quarto, e nós duas atamos as redes na 

cozinha. Não conseguimos dormir. Tantas coisas passam pela nossa cabeça! Os Tapirapé, 

a situação da aldeia, a nova etapa que se inicia ... E, para completar, temos muita compa

nhia nesta cozinha: gatos, cachorros e até porquinhos que se acomodam debaixo das 
nossas redes. Não há jeito de fechar a porta e, no terreiro, em frente, as vacas estão soltas. 

Os gatos sobem no fogão, lambem as panelas, os pratos e fazem tanto barulho que os 
porcos reclamam, grunhindo a noite toda! 

, I Sábado, 13 -Às 4:30 horas já estamos de pé! A chuva parou durante a noite, mas 

' o tempo continua bem sombrio, ameaçando outra tempestade. O jeito é arriscar, e então 
voltamos a bordo. Os dois padres querem celebrar a missa em Lagoa Grande, e temos 

~ Mais tarde tornou~se dom Tomás Balduíno, bispo de Goiás Velho. Hoje já está aposentado (ver referência biográfica no 
final do livro). 
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tanta sorte que chegamos antes de um forte temporal, com muitos raios, relâmpagos, 

trovões e ondas enormes. 

As duas missas são rezadas num galpão, uma em seguida à outra. Os moradores da 

região vêm em peso. Todos nos perguntam quando voltaremos para a aldeia. 
Cozinhamos o arroz que trouxemos, jantamos, e a viagem prossegue. Agora, ire

mos diretamente para Conceição. Continuamos no nosso barco com Henrique e Carlos. 

O outro barco às vezes nos segue, às vezes nos precede. Aproveitamos da boa vontade de 

Carlos para aprender a pilotar no rio Araguaia, que é bem maior que o nosso. 
Mais uma vez os planos não dão certo! O barco dos padres está com um problema 

no motor e teremos que rebocá-lo até Barreira de Sant'Ana, onde há uma oficina. Mas 

não é possível viajar à noite nessas condições, e pernoitamos em Barreira do Campo. 

Domingo, 14 - O despertar é cedo, seguido pela missa. Depois, frei Pio batiza 
uma criancinha. A viagem continua. O barco dos padres está sempre a reboque do nosso, 

até chegarmos a Barreira de Sant'Ana, onde ficará para conserto. Ainda bem que estamos 

descendo o rio e aproveitando a correnteza. O pior seria se tivéssemos que subi-lo e lutar 
contra ela! É a nossa última etapa, e a paisagem é uma maravilha. A tarde está ensolarada, 

o céu, muito azul, e, para coroar tanta beleza, contemplamos um pôr-do-sol extraordiná

rio sobre o Araguaia! Diante de tudo isso, nosso coração transborda de gratidão ao Se

nhor, que é "quem leva o barco" .85 

VIAGEM À ALDEIA KAYAPÓ 

Em 14 de fevereiro de 1954, chegando a Conceição, vamos logo para Belém -

num avião da FAB - onde irmãzinha Matilde já tinha deixado as passagens compradas 
para Altamira. Ela mesma já tinha ido de navio. A viagem foi programada com dom 

Clemente, e era por isso que não podíamos nos atrasar. Em Altamira não havia campo de 
pouso. O hidroavião, chamado Catalina, pousa no rio, em frente à cidade. 

Ficamos hospedados na casa das irmãs, que têm um colégio. Saímos logo depois 
da Quarta-feira de Cinzas, 3 de março. Dom Clemente vai fazer a desobriga, começan

do pela casa dos ribeirinhos do Xingu até chegar a São Félix. Viajamos num barco 

grande, que vai comprar castanhas. Reservam o único camarote do barco para dom 

Clemente. Há outros passageiros conosco. Quando paramos nas pousadas, à beira do 
rio, chegam em canoas pessoas que vêm para as rezas, os sacramentos etc. O dono do 

8, Aqui encerra-se o mês de fevereiro. Não há mais nenhuma anotação no Cuknw tÚ diários, e só recomeçam a escrever 
no dia 29 de março. Quando foi cogitada a publicação desses textos, irmãzinha Genoveva concordou em fazer um 
relato da viagem, a partir das lembranças que ainda guardava. J! o texto que segue e no qual respeitou-se o estilo oral. 
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barco compra castanhas, e, assim, a viagem é bem demorada. Fazemos nossa primeira 
experiência dos piuns. 

Dom Clemente fica em São Félix do Xingu, um pequeno povoado. Por sorte, 
encontramos um barco pequeno do SPI que vai a Gorotire- a aldeia Kayapó que é a meta 
da nossa viagem - para um primeiro contato com esse povo. 

Mais três dias de viagem, subindo o rio Fresco, pegando sol e chuva e dormindo 
nos acampamentos abandonados pelos castanheiros (homens que trabalham na mata 
durante alguns meses, colhendo castanhas). Chegamos à aldeia de noite e ficamos na casa 
do SPI. No outro dia, de manhã cedo, qual não é nossa surpresa ao encontrar um rapaz 
francês! Chama-se Métraux86 e é antropólogo. Veio fazer um estudo. Conversamos bas
tante com ele durante esses dias. 

Andamos pela aldeia, que é muito grande, observando um pouco os costumes 
dos Kayapó, que são diferentes dos costumes dos Tapirapé. Assamos jaboti recheado de 
puba debaixo de um monte de pedras quentes!. .. E planejamos em nossas cabeças a 
Fraternidade Kayapó! 

Ficamos por lá alguns dias, até aparecer o avião da FAB que nos leva direto para 

Conceição do Araguaia. 

• 

86 Trata-se de Alfrcd Métraux, famoso antropólogo francês e um dos maiores especialistas cm populações indígenas da 
América do Sul. 
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Março 
Seiunda-feira, 29- Um avião militar nos 

leva a Conceição, e irmãzinha Matilde continua 
nele em direção a Belém. É a separação depois de 
um mês de viagem, e já estamos sentindo sauda
de. Que Deus nos dê coragem para irmos em 
frente! Afinal, chegar em Conceição já é estar com 
um pé no Tapirapé. Nós nos sentimos em casa! 



'• ...................................................................................................................... __ ., 
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Abril 
Segunda-feira, 5 - Ganhamos uma carga 

de remédios e provisões para levar à aldeia. Al

guns Karajá que vieram do rio Tapirapé nos dão 

notfQias de lá. l]µi homem e uma criança Tapirapé 

morreram de sarampo, e outros estão em estado 

grave. E o pior é que não há ninguém cuidando 

deles, porque o chefe do. Posto do SPI foi para 
:y : .. .'li,, ' ~~ 

Goiânia. Que tristeta! 

Essas noticias realmente nos doeram mui

to. Quanto sofrimento! Gostaríamos de partir 

. .im~diatarpente, mas po~enquanto é impossível. 

Ficamos sabendo que há duas semanas passou um 

barco por aqui, subindo o Araguaia, e levou nos

sa correspondência para Posto do SPI. 

Terça-feira, 6, a sexta-feira, 16 - Não há 

previsão de barcos na direçã,o do Tap.irapé. Talvez 

até um avião venha antes deles. 
·;-:' ,· 

Estamos na Semana Santa, e aproveitamos 

estes dias em Conceição para fazer o retiro anual. 

Sábado, 17 - Novas notícias do Tapirapé: 

teria havido outras mortes, e o clima na aldeia é 
de pânico. Até agora, nada de avião. Estamos tão 

tristes e preocupadas! E nos perguntamos em que 

estado encontraremos nossos amigos. 

Domingo, 18 - Páscoa da Ressurreição~i-

0 avião chega à noite. Que bom, amanhã já esta

remos em Santa Isabel! 

Segunda-feira, 19 -Assim que o dia amà~:fü;;,' 



f, 

-----------------------------------------------------------------------------------1 

. , 
nhece, vamos para o campo de pouso. Antes de tomarmos o avião, dom Luís nos abençoa 
e promete que daqui a doze dias estará conosco na aldeia . 

Duas horas depois, chegamos a Santa Isabel e soubemos que há quinze dias Hetty 
esteve na aldeia para tratar dos doentes. Ficamos bem aliviadas com a notícia. 

Continuamos a viagem, mas desta vez de barco. Vamos a São Félix,87 uma cidade
zinha bastante agradável, a 6 quilômetros daqui. 

Terça-feira, 20 - Estamos na última etapa da nossa viagem, já que um barço 
desce hoje na direção do Tapirapé. Faz escala só em Mato Verde e, às 8 horas da noite, 
chegamos ao Posto do SPI. No momento de ajustar as contas, o dono do barco não 
quer aceitar pagamento de jeito nenhum, e só então percebemos que ele fez a viagem 
por nossa causa. 

Encontramos no porto vários Karajá e um Tapirapé, Awarao, de cabeça raspada 
em sinal de luto, porque perdeu a filha de 3 anos. Chegou aqui ao anoitecer, com a 
mulher, que está bem doente. 

Xako'iapari veio, há dias, para o Posto com toda a família. Apesar de doente, sua 
primeira reação ao nos ver é perguntar: "Cadê Henrique?". E a gente responde que foi 
embora ... Eles nos contam que Arawari morreu antes de ontem. Ao todo morreram 
cinco pessoas, e muitas outras ainda estão doentes. Todos ficaram muito magros e fracos. 
Viveram dias duríssimos! 

Konomiti fica em silêncio, com um ar encabulado quando nos vê. É verdade que 
eles não costumam manifestar seus sentimentos, todos nos recebem com poucas pala
vras. São assim, tudo é sempre muito simples para eles. 

Decidimos passar a noite com os Tapirapé que estão aqui e vamos logo abrindo 
nossas bagagens, porque precisamos de um remédio para Mikato. 

Alegria de reencontrar dona Joaninha, que esteve em Goiânia, tratando-se de 
um grave problema de saúde. Ela nos conta que não está nada fácil com a administra
ção do SPI: não lhe fornecem remédios, e ela e o marido sentiram, nesses dias que 
passaram por lá, que seu Valentim não goza da confiança dos chefes, certamente por
que quer "proteger os índios". 

Já é tarde quando vamos dormir, e custamos a conciliar o sono. A cabeça roda, 
pensando em todo esse sofrimento. Tudo isso nos traz rapidamente de volta à realidade 
atual dos Tapirapé. 

Quarta-feira, 21 - Ao raiar do dia, enchemos uma ubá com nossos pacotes e 
rumamos para a aldeia, com um Karajá ao leme. Ninguém aqui sabe que já estamos de 

87 São Félix do Araguaia (Mn, futura sede da prelazia a que pertencem atualmente as duas aldeias Tapirapé, cujo bispo 
prelado é dom Pedro Casaldáliga. 
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volta, mas Makapyxowi nos vê de longe e faz sinal para os outros. Todos vêm ao nosso 
encontro, até mesmo Taywi, que mal se agüenta de pé. Conversamos muito, e nós duas 
naturalmente falamos daqueles que morreram, mas os Tapirapé se limitam a dizer seus 
nomes. Como não está na hora das lamentações rituais, nenhum deles chora alto nem 
grita. Vamos a todas as casas onde há um túmulo recente, e encontramos treze pessoas de 
luto, com a cabeça raspada. A tristeza tomou conta da aldeia ... Mas houve também a 
alegria de um nascimento! 

Reabrimos a nossa casa. Tudo está em ordem, precisa só mesmo de um pouco de 
limpeza, mas vamos logo cuidar dos doentes. Alguns deles já se preparavam para ir se 
tratar no Posto, mas resolvem ficar quando vêem que estamos de volta. O estado de 
Taywi nos preocupa, pois está muito fraco. 

Os Tapirapé nos dizem que não puderam ir trabalhar na nossa roça, mas cuidaram 
bem do cachorro e das galinhas. 

Nessa noite, temos a impressão de que nunca saímos da aldeia. No entanto, a 
alegria da volta não é completa. Carregamos no coração tanto sofrimento e preocupa
ção ... E sabemos que humanamente não podemos fazer quase nada por eles. 

Quinta-feira, 22 - Dona Joaninha chega cedinho, para ver como vão as coisas. 
Aproveitamos para pedir-lhe conselhos sobre as dietas, quais as carnes e os peixes que os 
doentes não devem comer. 

Quando ela volta à fazenda, Genoveva Inês a acompanha, porque levaram um 
sertanejo doente para lá e talvez seja mais fácil tratá-lo aqui. Taywi diz que vai morrer e 
nos confia seu grande desejo: quer que a filha seja educada em Conceição, pelas irmãs 
dominicanas. 

Sexta-feira, 23 - Seja como for, a vida continua! 
Genoveva vai cedinho plantar os pés de café que trouxemos de Conceição. Se 

esperarmos muito tempo, eles morrerão. 
Começamos os tratamentos, dando vitaminas aos doentes. É preciso providenciar 

alimento para eles, e até mesmo cozinhar para alguns. Dona Joaninha manda carne-seca 
e farinha, que distribuímos segundo as necessidades. 

De tardezinha, vários Tapirapé vêm à Fraternidade. Xario nos diz que a febre não 
o matou porque Deus não quis, pois ele rezou muito e continua rezando. Para muitos, 
senão para todos, essa doença é conseqüência de um feitiço dos Karajá. 

Sábado, 24 - Esta tarde, o clima na aldeia está bem melhor! A vida recomeça. 
Eles, porém, ainda devem ser prudentes, tomar certos cuidados, e, principalmente, ali
mentar-se bem. 

Há uma grande partilha com dona Joaninha, e sua amizade reconforta a todos. 
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Domingo, 25 - Estamos ainda sem o Santíssimo Sacramento na capela. Ele nos 
faz tanta falta! 

Xako'iapari vem nos visitar. Faz uma semana que está no Posto, mas já se sente 
bem e amanhã vai voltar para a aldeia com a família. Taywi também melhorou. Levan
tou-se e está preparando arco e flechas pequenas, do tamanho que costumam fazer para 
as crianças, porque não tem forças para manejar as grandes, mas quer pegar uns peixinhos. 
Xawakato, que não pegou o sarampo, vai pescar para todos, e nós continuamos a prepa
rar a comida de quem ainda não dá conta. Temos que pisar bastante milho e é preciso ir 
buscar muita água no rio. 

Segunda-feira, 26- Bem cedo, todos os que estavam no Posto do SPI retornam. A 
saúde voltou e a vida recomeça. Como têm uma constituição robusta, recuperam-se de
pressa. Também é verdade que a própria vida nos obriga a reagir e a lutar: é preciso ir 
buscar mandioca, caçar, pescar ... 

Genoveva vai à roça, e Korawa resolve ir com ela. Mas infelizmente deparam-se 
logo com os estragos feitos pelas vacas, que conseguiram entrar novamente. Das bananei
ras às mandiocas, passando pelo milho e o arroz, só restam folhas e palhas secas. Korawa 
não fica zangado, os outros também não, mas nós duas precisamos fazer um grande 
esforço para reagir com calma. Assim mesmo, eles trazem umas abóboras que consegui
ram escapar. 

Terça-feira, 27 - Muita gente pôs mandioca de molho no ribeirão uns oito dias 
atrás, mas, como ninguém ainda teve forças para ir buscá-las, nós nos animamos a ir 
pegar algumas para nós. Cometemos a imprudência de deixá-las à noite do lado de fora, 
perto de casa, e as benditas vacas vieram e comeram todinhas. Da próxima vez seremos 
mais previdentes. 

Quinta-feira, 29-Já é tempo de começar a preparar as roças para o ano que vem. 
Mas... onde? Os Tapirapé vêm conversar conosco, e buscamos juntos qual a melhor 
solução: recomeçar no mesmo lugar, tentando fazer uma cerca bem sólida? Ou será me
lhor plantar bem mais longe, mata adentro? Como seu Valentim já voltou da viagem, 
resolvemos ir consultá-lo. 

Sexta-feira, 30 - Terminamos umas pequenas reformas na capela, onde abrimos 
duas janelas. Temos mais tempo para esses trabalhos, pois, embora ainda haja doentes a 
visitar, a situação não é mais a mesma da semana passada. Todos estão melhor, e a maioria 
já se levantou. Estamos esperando por dom Luís. Quem sabe se ele chega amanhã? 
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Maio 
Sábadoé ~~ - Passamos o di~,~~Rerando por 

dom Luís. Às 3 horas da tarde, como~le não che
ga, três famílias resolvem partir para uma pescaria 
na mata, onde ficarão dois ou três dias. 

Domingo, 2 - Genoveva vai ao acampa
mento na mata com Makapyxowi. Sâem pelas 5 
horas da manh~, e chegam lá antes de o sol nas
cer, pois o acampamento não fica longe da al
deia. O local é bem agradável. Debaixo de cada 
rede, uma pequena fogueira esquenta o corpo, 
afasta os mosquitos e afugenta os animais selva
gens, que têm medo do fogo. 

Xako'iapari convida Genoveva a deitar-se 
· na rede em que estáa mulher dele, pois o dia ain
da não clareou de todo. A conversa corre solta, 
porque todo mundo acordou com o barulho da 
sua chegada. Assim que o sol desponta, vão ao 
lugar onde os Tapirapé represaram a água, cons
truindo uma barragem com galhos e folhas para 
pegar os peixes. Estes de'sc~Ql () riacho seguindo a 
correnteza. Quando chegam ~ barragem, tentam 
pular por cima e caem na armadilha feita pelos 
Tapirapé. Pegaram muitos peixes, grandes e pe
quenos, e assam logo os menores para quebrarem 

. . 
O JeJUm. 

Genoveva não se demora muito depois 
da refeição, porque hoje é domid~(:),,e quer ter 
mais tempo para rezar. Dom Luís chega pelo 
meio-dia e celebra a missa à tarde, deixando de 
novo o Santíssimo Sacramento na capela. Que 
grande alegria! 



'·1 
___________________________________________________________________________________ , 

Segunda-feira, 3 - Genoveva renova os votos durante a missa. 

Depois de tomar café, dom Luís quer ver as roças para se dar conta da nossa 
situação, mas não há ninguém para acompanhá-lo, uma vez que os homens saíram atrás 
de um bando de porcos selvagens que passou perto daqui. Dom Luís fica então no porto 
perto do seu barco e não falta quem venha conversar com ele. Há um presente para cada 
visitante: anrol, fósforos, rapadura ... Ao cair da noite, ele volta à nossa casa para rezar. 
Alguns Tapirapé o seguem e rezam conosco. 

Taywi teve uma recaída. Embora não pareça ser nada de grave, ele fica muito 
impressionado e chama pelo pai e pela mãe, que já morreram há tempos. Sua mulher 
chora muito. Irawyo88 está tratando do caso: dá longas baforadas no cachimbo, sopra no 
doente e cospe o sarro. 

Taywi fica sabendo que dom Luís está na aldeia, manda chamá-lo, e bem depressa 
este consegue tranqüilizá-lo, garantindo-lhe que não vai morrer. Efetivamente, logo de
pois Taywi melhora. 

Terça-feira, 4 - Última missa. Ainda conversamos bastante com dom Luís duran
te o café, e ele nos promete a vinda de um padre em junho. A hora de ir embora chega, 
mas até o último minuto dom Luís compra arcos e flechas. As trocas não acabam mais, e 
finalmente o barco arranca de uma vez! 

Quarta-feira, 5 - Muitos homens vão pescar, pois estão .com vontade de estrear os 
anzóis que ganharam ontem. Genoveva Inês resolve acompanhar um bando de crianças, 
mas não consegue fisgar quase nada. Konomiti, com pena, reparte seus peixes com ela. Ao 
anoitecer, pela primeira vez depois da epidemia, os Tapirapé reúnem-se perto da takara. 
Comentamos isso com Xario, que nos responde: "É, as coisas estão melhores agorá'. 

Quinta-feira, 6 - Genoveva vai esta manhã conversar com o chefe do Posto do 
SPI, pois soubemos que há um projeto de construção de uma cidade no local das aldeias 
Tapirapé e Karajá. O terreno teria sido comprado por uma companhia de aviação. Se for 
verdade, será preciso tomar providências desde já, para tentar preservar a extensão de 
mata necessária à sobrevivência das duas aldeias - pelo menos uns 5 mil hectares! Seu 
Valentim também está preocupado, uma vez que ninguém pode prever o futuro. 

Sexta-feira, 7 - Preparamos o canteiro para as sementeiras, já que agora a "lua é 
boá'. Tentamos recomeçar o nosso dia-a-dia habitual. No fim da tarde chega uma "mul
tidão" para tomar remédios, mas felizmente não há nenhum caso grave. Todos estão em 
fase de convalescença. 

88 lrawyo não é propriamente um paxé (pajé), com poderes sobrenaturais, mas simplesmente um curandeiro que sabe 
tratar as doenças mais simples. 
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Domingo, 9 - Hoje, estamos vivendo um acontecimento de importância capi
tal para o futuro da aldeia: espera-se o nascimento de uma criança, a quarta do mesmo 
casal. Segundo as leis tapirapés, os pais não poderão ficar com ela. Certamente, eles não 
estão pensando em enterrá-la como era de praxe antigamente, pois sabem que reagiría
mos, levando-a antes disso para nossa casa. A espera se prolonga, e antes do sol se pôr 

Genoveva Inês vai buscar dona Joaninha na fazenda. Quando voltam, a menina já nas
ceu! Tudo se passou tranqüilamente, sem barulho, e só depois é que vieram nos avisar. 

Encontramos uma menina nos braços da mãe, bem vermelhinha, pois já foi banha
da e untada com urucu. O pai não quer nem ouvir falar em criá-la, porque ficará muito 
pesado manter a família. Além disso, ele será obrigado a seguir uma dieta severa durante 
algum tempo, para não prejudicar a criança. É verdade que não é mais jovem e sente-se 
cansado. Acha que não tem mais forças para aguentar. Ainda por cima, já há duas meninas 
em casa. Seria mais fácil convencê-lo a ficar com o nenê se este fosse um menino. 

Conversamos um pouquinho com ele. Dona Joaninha também intervém, com 
uma certa autoridade, e, depois de muita conversa, lxire'i concorda em nos confiar a 
recém-nascida, mas a mãe não quer separar-se da menina. Afinal chega'."se a um acordo, 
e os pais resolvem esperar até amanhã, quando o avô voltará da roça. Mas tudo indica 

que ficarão com ela. 

Segunda-feira, 10 - Visita à nenê, que parece tão feliz. É tão bom viver! A mãe, 
que também está nadando em felicidade, deitada na rede e ladeada pelas duas filhas 
menores, nos recebe muito sorridente. O pai não fala nada, mas sentimos que ficarão 
com a menina. Um pouco mais tarde chega o avô, e tudo se decide rapidamente, porque 
ele dá logo um nome à netinha. Agora, ninguém mais quer separar-se dela. Nos primei
ros dias, como os pais só poderão comer coisas leves, levaremos arroz já cozido para eles. 

Quarta-feira, 12 - Vamos de madrugada buscar arroz na fazenda, porque dona 
Inês colocou sua roça à nossa disposição, dizendo que poderíamos pegar tudo o que fosse 
preciso. Os homens andam na frente. A roça fica bem longe, mas é gostoso caminhar 
assim ao nascer do dia, embora o caminho não seja dos melhores: ora a gente se atola na 
lama, ora enterra os pés na areia. 

Quinta-feira, 13 - Vamos à roça antiga dos Tapirapé com Korawa e Makapixowi 
para arrancar mandioca e deixá-la de molho no ribeirão. Pegamos também batata-doce, 
e já é tarde quando voltamos para almoçar. Logo depois, Genoveva sai para continuar a 
colheita do arroz. 

Um jacaré, que nessas últimas noites tem passeado pelas margens do lago, aparece 
bem pertinho quando estamos lavando a roupa. Que susto! Mas ele nos ignora e vai 
embora tranqüilamente. 
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Sábado, 15 - Quase todos os homens se reúnem em nossa casa, de onde saem para 

brocar bem longe, na mata. Dá prazer vê-los assim tão animados, afiando os facões. 
Depois que vão embora numa longa fila indiana, nós terminamos as janelas do ambula

tório, tão animadas quanto eles. 

Domingo, 16 - Estamos na época favorável à pesca do pirarucu, e vários barcos 
aportam aqui. Os donos são comerciantes, conhecidos como "marreteiros'>, e querem 

trocar com os Karajá - peritos na arte da pesca - mercadorias e sal por pirarucu. Não é 
raro estes pegarem alguns imensos, às vezes de 1 ou 2 metros de comprimento. Os peixes 
são cortados em filé e, depois de salgados, secam ao sol. A concorrência entre tantos 

compradores é ótima para os Karajá. O único problema é que suas famílias ficam sozi
nhas durante várias semanas, enquanto eles viajam rio afora, "mariscando", como se cha

mam essas pescas. 

Quarta-feira, 19 - Os homens vão preparar as roças deste ano e devem voltar 

dentro de três dias. Xako'iapari chefia o grupo e nota que Korawa e o filho levam só uma 

rede, que ainda por cima está em péssimo estado. Ele vai em sua casa buscar uma outra 

que Henrique lhe dera, para emprestar a Korawa. Quando passa perto de nós, mostra
nos a rede e diz: "Levo Henrique comigo!". 

Quinta-feira, 20 - Voltando da roça, onde fomos bus~ar mandioca pubada, en

contramos dona Inês, que veio nos chamar porque chegou um homem doente à fazenda. 
Genoveva Inês vai até lá, e Mareapawygi aproveita a companhia porque queria ir buscar 

umas abóboras, mas estava com medo de ir só. À tarde, quase todas as mulheres vão 

buscar peixe na aldeia karajá. 

Sexta-feira, 21- Genoveva Inês vai tratar do sertanejo que chegou ontem à fazen
da e verifica que precisará voltar lá todos os dias, pois o caso é grave. Ela lhe explica que 

nossas possibilidades não estão à altura dos cuidados de que precisa, mas ele responde: 
"Quem nos cura é Deus". É verdade que onde morava os recursos eram ainda mais 

precários. Trouxe toda a família e viajaram uma semana de canoa. 

Os homens voltam hoje da roça. 

Terça-feira, 25 - Genoveva Inês encontra duas missionárias protestantes na casa de 
dona Inês. Estão lá enquanto esperam pelo barco, que foi levar algumas pessoas a Furo de 

Pedra. A conversa é muito amigável, e acabam por acompanhar a Irmãzinha até à aldeia. 

Elas nos dizem que em Mato Verde sofrem, como nós aqui, por causa do isolamento e da 

falta de notícias. São muito simples e almoçam conosco sentadas no chão, em cima das 
esteiras. Parecem ser realmente muito disponíveis aos sertanejos de lá e têm muito trabalho. 
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Quarta-feira, 26 - O alpendre que rodeia o ambulatório está terminado, e vamos 

poder utilizá-lo. Genoveva faz até mesmo uma mesinha para colocar lá. 

Ainda é cedo quando alguns barcos chegam ao porto da aldeia, e muitos dos 

passageiros vêm nos visitar. Um deles é filho de um dos grandes fazendeiros da região e 
fica emocionado ao ver "freiras missionárias". Ele já conhece as missionárias protestantes, 

mas nota que nosso estilo de vida é diferente. 

Sexta-feira, 28 - Genoveva Inês vai com um grupo de Tapirapé dar um bom 

passeio no rio, numa grande ubá karajá e voltam num dos barcos que encostam no nosso 

porto, depois de assistir a um lindo pôr-de-sol. 

Domingo, 30 - Recebemos a visita do engenheiro-chefe da Companhia Real, que 
vai construir uma cidade em Santa Terezinha. Veio para dirigir os trabalhos e quer encon

trar-se com o chefe do Posto do SPI e conseguir que uns dez índios o ajudem a terminar 
o campo de aviação esta ·semana. O primeiro avião deve aterrissar no próximo sábado. 

Não queríamos acreditar muito nessas notícias. Gostaríamos que fossem boatos, mas 

vemos que já estão se tornando realidade. 

O doutor Maia nos explica todos os projetos: começarão montando uma serraria 
para preparar as madeiras para a construção e depois construirão casas para as famílias 

que chegarão do sul. Estas trabalharão na agricultura, mas estão também pensando em 
extrair cristal. Além disso, a CompanhiaAir France comprou um terreno de 10 mil hecta

res nessa região para plantar café. Há: uma grande transformação em perspectiva. 
O doutor Maia nos convida para assistirmos à chegada do primeiro avião e diz que 

um barco poderia vir buscar dona Inês e também nós. Não aceitamos o convite, não vale 
a pena. Se um dia os Tapirapé forem passear por lá, iremos com eles. 

Segunda-feira, 31 - Os Tapirapé não quiseram ir trabalhar no campo de aviação, 

mesmo com a perspectiva de ganharem dinheiro, porque querem preparar a roça. Sabem 
muito bem que o dinheiro que ganhariam não seria suficiente para assegurar a comida 

para o ano todo. Mas vão procurar trabalhar ligeiro, para depois terem tempo para co

nhecer o campo de aviação. Saem bem cedo, contando passar a semana brocando na 
mata. Todos vão e levam até os meninos de 4 anos para cima, e ás mães ficam tristes, 

sentindo a falta deles. Prometeram que voltariam domingo que vem, mas, como eles não 

contam os dias do mesmo jeito que nós, no sábado teremos que lembrar às mulheres que 

precisam fazer kawi. 
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unho 
Quarta-feira, 2 - Os homens. deixaram 

uma provisão de mandioca bem grande para que 
as mulheres tenham comida suficiente. Ontem, 
elas foram trocar mandioca por peixes na aldeia 
karajá, màs voltaram decepcionadas, pois não en
contraram nada por lá. Hoje, resolveram ir elas 
mesmas pesçar num laguinho aqui perto, dentro 
da mata. ,, 

Logo depois que sae~; chegam dois rapa
zes com as peyra cheias: os homens mataram cin
co porcos e mandaram uma parte da carne para as 
mulheres, incluindo n6s, é claro! Deixam as peyra 
e vão buscar âs mulheres na mata, mas elas não 
querem voltár ~tes de terminar a pescaria. Eles 
têm que esperar, porque também foram encarre
gados de levar cabaças com kawi para as crianças 
que estão com os homens. É tão bonito ver o cui
dado que eles têm com os filhos! 

Quinta-feira, 3 - Frei Gil chega de surpre
sa. Está voltando de Goiânia,~.onde foi fazer com
pras, e vai subir o rio até Aruanã para apanhar 
outras mercadorias. Deve voltar dentro de cinco 
dias. Celebra a missa, e damos graças a Deus! 

Frei Gil é muito atencioso com os Tapirapé. 
Soube por dom Luís que as vacas fizeram estragos 
nas roças e trouxe arroz e outros mantimentos para 
distribuir na aldeia. Antes de embarcar, conv~da 
dois meninos para viajarem com ele, uma vez que · 
passará por aqui quando voltar de Aruanã. Eles se 
animam logo. Realmente é uma ocasião inespera
da! Basta obter o consentimento das mães, e não 
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precisam preparar nada. Parecem bem contentes, mas na hora em que o barco se afasta, 

Konomiti fica pensativo. A emoção é grande ... É a primeira vez que sai da aldeia!. .. À 
noite, Mikato vem conversar conosco e nos diz que está sentindo muita falta dele. 

Sábado, 5 - Hoje é o dia de preparar kawi. Todas as mulheres põem mãos à obra, 
e nós também! Os Tapirapé voltam à tarde, mais cedo do que o previsto, porque não 
tinham mais farinha. Em nossa casa, o vai-e-vem é grande. Recebemos muitas visitas. 

Domingo, 6 - Festa de Pentecostes! - Planejáramos uma manhã de oração e de 
leituras, mas Luciana vem da fazenda com os sobrinhos e as sobrinhas. Os garotos que
rem jogar bola com os meninos daqui, mas estes não se sentem à vontade e o jogo não 
acontece. Luciana diz que veio para rezar um pouquinho na nossa capela. Quando vão 
embora, nós os acompanhamos até à fazenda a fim de visitar um casal que está hospeda
do na casa de dona Inês. À tarde, os Tapirapé vêm à Fraternidade combinar uma grande 
pescaria para amanhã. Todos estão querendo ir, mas ficam preocupados conosco, porque 
não querem nos deixar sozinhas. 

Segunda-feira, 7 - Bem cedinho, toda a aldeia está de pé, e eles se preparam para 
a expedição. Nosso quarto mais uma vez fica atravancado com os objetos que trazem. São 
os tesouros de cada família ... Estão contando passar vários dias na mata. É tão bonito ver 
essas partidas! Dá para notar o quanto eles são unidos. Estão alegres como se fossem dar 
um passeio! Ataxowoo leva Koxira nas costas e o caçulinha nos braços. As peneiras servem 
de chapéus para as crianças. Nós duas ficamos com muitas recomendações: "Precisa cui
dar da mandioca que está ao sol, dar de comer às araras ... ''. Na última hora não escondem 
que estão com medo de que os Kayapó venham à aldeia ... Procuramos tranqüilizá-los, 
prometendo que amanhã iremos ao acampamento. Mas há uma sombra: a família de 
Paxe'apara, que está morando na roça, não vai com as outras. 

Desde que estamos aqui, é primeira vez que ficamos sozinhas. É uma situação 
nova para nós, mas que poderá nos ajudar a estreitar nossos laços fraternos, e a solidão vai 
nos proporcionar um agradável dia de descanso. 

Terça-feira, 8 - Levantamos bem cedo. Caminhamos em silêncio, seguindo uma 
pequena trilha na mata. As plantas rasteiras, o mato e os arbustos que nos rodeiam ainda 
estão muito úmidos do orvalho da noite e nos molhamos até os joelhos. O sol se levanta 
através das ramagens e dos altos troncos. O dia está claro e fresco. Depois de uma hora e 
meia de caminhada, contornamos um lago e já dá para ouvir os Tapirapé que estão baten
do os cipós envenenados na água. Há muita vida no acampamento. As crianças estão 
felizes e muito orgulhosas porque podem pescar, e nós nos animamos também. Já os 
homens acham que os peixes são pequenos! 
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Perto do meio-dia, cada família começa a assar os peixes que pegou. Taywi matou 
um jacaré! E assim o dia se passa: a gente pesca, depois assa os peixes, come, balança-se 
nas redes e logo recomeça a pescar. Ainda é cedo quando voltamos para casa. Quase nos 
perdemos na mata, mas o canto dos galos na aldeia, já bem pertinho, nos indica o rumo 
certo. Esta noite não custamos a nos deitar: estamos cansadas, mas felizes! 

• 
Quarta-feira, 9 - Hoje é a volta da pescaria. Os primeiros a chegar são três rapa-

zes. Logo depois vêm duas famílias. As outras foram mais longe buscar laranjas. 

Quinta-feira, 10 - Ao entardecer, seu João, morador na beira do rio Tapirapé, 
chega de canoa, trazendo a mulher que está doente há vários dias. Ela fica feliz por poder 
rezar na nossa capela, e depois voltam para a fazenda, onde está seguindo um tratamento. 

Sexta-feira, 11 - Preparamos o canteiro, porque é preciso aproveitar a "lua boa" 
para semear. Genoveva há vários dias não está muito bem, e hoje a febre reaparece. Será 
gripe? Ou malária? 

Sábado, 12 - Os Tapirapé vêm pedir notícias de Genoveva. As mulheres entram 
no quarto e vão pertinho da rede. Os homens contentam-se em falar-lhe pela janela, e 
nós ficamos pensando que, quando estamos doentes, temos que ser tão simples quanto 
eles são. Aqui, tudo é tão simples! Xario recomenda-lhe que não faça nenhum traba
lho pesado! 

Domingo, 13 - De manhã cedo, Xako'iapari chega para matar e abrir uma tarta
ruga que ganhamos. Mas é carne demais, e, como Genoveva não poderá comer porque 
está doente, dividimos a maior parte com algumas famílias. 

Tari vem nos avisar que sua mãe foi para o mato porque a criança está para nascer. 
Por sorte, dona Joaninha está na aldeia, e nós duas vamos com Tari. Ao chegar, o menino 
já tinha nascido e estava banhado. É o quarto filho do casal, mas ninguém está pensando 
em dá-lo. Desde o nascimento do terceiro, desobedeceram às. "leis dos antigos". Tari 
parece que não ficou muito contente, ele queria uma irmãzinha! Levamos a criancinha 
de volta à aldeia, e todos querem vê-la. Vamos mostrá-la a Genoveva, que continua na 
rede, em plena crise de malária. A mãe foi dar à luz no mato para não ter que pegar algum 
alimento que já estivesse cozido nas outras casas. Segundo as leis vigentes na aldeia, estes 
ficam contaminados se há por perto algum nascimento. Os Tapirapé têm horror a san
gue. Ficamos felizes com mais essa vida! 

Segunda-feira, 14 - Dona Inês vem visitar Genoveva, mas parece que a crise ter-
minou. Ela não sente mais febre. · 
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Quarta-feira, 16 - O pai do recém-nascido pila o arroz, e Tari, que tem 11 anos, 

faz a farinha. As duas crianças menores comem conosco. 

As vacas do Posto já pariram, e podemos ir buscar leite. As crianças virão nova
mente tomá-lo em nossa casa. 

Quinta-feira, 17 - Hoje é a festa do Corpo de Cristo! 

Frei Gil chega com Konomiti e Atopa, que até parecem dois meninos tori. Trouxe 

uma caixa cheia de roupas e começa logo a distribuí-las. Os Karajá que vieram à aldeia 
também ganham. Frei Gil celebra a missa às 16 horas. Em seguida, ele nos avisa que em 

julho receberemos a visita de dois padres redentoristas e vai para Conceição, levando consi
go dois rapazes e um menino. Na hora de viajar, lembra-se que trouxe uma espingarda que 
talvez interesse a Xako'iapari. Este fica surpreso e muito contente! Esta noite todo mundo 

veste as roupas que ganhou. Alguns têm tantas que poderão variar muito o vestuário. De

pois do jantar, lemos as cartas que recebemos e fazemos uma hora de adoração. 

Sexta-feira, 18 - Manhã cheia de trabalhos para todos nós. Os pais de Tari estão 

tristes, sentindo muito a falta dele, mas assim mesmo acham bom que tenha viajado para 

conhecer outros lugares. 

Temos que ajustar várias roupas, que estão grandes demais para os donos. As ou

tras mulheres também costuram, e Myta'yma e Xiranowa vêm pedir uma ajuda. 

Sábado, 19- Todos os anos, nesta época, ficamos preocupadas por causa do fogo 

que os Tapirapé tocam no mato ao redor da aldeia. Hoje, felizmente, conseguimos detê
lo antes que se aproximasse demais de nossa casa. 

Segunda-feira, 21 -As coisas não vão bem na aldeia karajá. Várias crianças estão 

muÍto magras, com vermes, e uma menina de 2 anos contraiu pneumonia. Dona Joaninha 
tenta tratar deles, mas é muito difícil, porque os Karajá recorrem mais a seus pajés. 

Genoveva tira· o dia para fazer retiro. 

Terça-feira, 22 - Genoveva Inês vai à aldeia karajá. A meninazinha morreu. A mãe 

lamenta-se e repete indefinidamente as mesmas palavras, num tom monótono e cheio de 
amargura, mas não chora. O pai, muito triste, permanece em silêncio. Ele também está 

doente. A criança tinha sido batizada. 

Mani e Ataxowoo passam o dia costurando em nossa casa e nos dizem que querem 
ver Clara "naquele papel". Então, olhamos juntas algumas fotos da aldeia e das Irmãzinhas. 

Elas se divertem, apesar de já as terem visto anteriormente. Uma das fotos é de Ato'a, que 

morreu de sarampo. Como gostaríamos de falar bem a língua tapirapé para podermos 
compreender os comentários que fazem! 
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Quarta-feira, 23 - Konomiti vem à capela e quer rezar conosco. Aceitamos e cui

damos para que nossa oração seja bem simples, empregando palavras que lhe são fami

liares, pois queremos que compreenda que Jesus é alguém bem próximo e está sempre 

muito perto de nós. 

A família de Paxe'apara volta da roça e deixa a aldeia. Diz ele que é para sempre, 

mas terão que vir colher o milho de sua roça quando estiver maduro. Depois, sairão 
novamente. A gente sofre com esta aparente dureza dele. A família gostaria de ficar, 

principalmente Myta'yma, que vem nos contar todos os seus projetos. É uma família 
numerosa, composta principalmente de mulheres e crianças, e vive numa certa solidão. 

Quinta-feira, 24 - As mulheres vão à roça, e nós as acompanhamos. Colhemos 

favas, amendoim e feijão , mas nós duas temos muito pouco. Genoveva marca um pedaço 

de mata que precisaremos brocar para plantar alguns pés de milho e de arroz. Temos 
assim um sério trabalho em perspectiva. 

À noite, fazemos uma fogueira, ajudadas por Konomiti e Atopa. Nós, Irmãzinhas, 

pensamos em todas as "fogueiras de São João" que se acendem hoje pelo mundo afora, 

mas para os dois meninos nossa fogueira não tem nenhum sentido especial. 

Sexta-feira, 25 - Como sempre, a comida que os homens levaram não foi sufi

ciente, e eles voltaram hoje, mais cedo do que o previsto. O pior é que alguns têm que 
esperar até à noite para comer, porque suas mulheres foram dar um passeio e não deixa

ram farinha. Taywi está com um ar esquisito: é o cansaço somado à fome, pois o trabalho 

foi bem puxado! 

Domingo, 27 - O s Tapirapé matam uma cobra cascavel, bem grande, a uns 20 

metr~s de nossa casa. É impressionante ver a calma e a segurança deles, embora saibam 
muito bem que a picada dessas cobras é mortal. · 

Terça-feira, 29 - Hoje é a festa de São Pedro e de São Paulo! Rezamos pelos 

amigos e parentes que os têm por padroeiros. Depois da oração da manhã, lemos juntas 

o livro O anúncio feito a Maria, de Paul Claudel. 
Xako'iapari nos traz um peixe. Mareapawygi, sua mulher, lembra-lhe que faz mui

to tempo que não ganhamos nenhum. Genoveva depois o ajuda a colocar uma alça de 

couro na espingarda que frei Gil lhe deu. 
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11tlho 
Quinta ... feira, 1 Q - Xario junto~ky.m dinhei• .. 

• •• 
rinho e resolveu ir comprar rapadurà''na casa de 
um sertanejo, a um dia de caminhada daqui. Na 
hora de sair, quase todos os homens decidem ir 
cdm ele, apesar de não terem dinheiro. 

Genoveva avisa que vai à roça pôr a man
dioca de molho, mas, como ninguém quer que 

ela v~ sozinha, Xario pedq~t>Paxowa que a acom
panhe. Xiranowa também vai. 

· Sexta-feira, 2 - Pensamos muito nas Irmã-
·~ ~r:.:: . '.'' '· ,, . .. ::r 

zinha5 que inauguram hoje a Fraternidade de Ro-
ças Novas, que será noviciado. 

Vamos à toça para brocar. É a primeira vez 
que Genoveva Inês enfrenta este serviço e ao co
meçar estava um pouco temerosa, mas logo se ani
ma e gosta do trabalho. Voltamos ao meio-dia para 
ter mais tempo para rezar. Korawa nos traz um 
pássaro que flechou e quer saber em que ponto 
está a nossa roça: "Ainda tem muita árvore para 
derrubar? O que é que vocês vão plantar lá?". De
pois nos diz que há muito milho na sua roça e vai 
nos dar uma parte dele. 

Sábado, 3 - Uma nova epidemia, aparen
temente de gripe, tomou conta da aldeia karajá. 
Tomara que desta vez a coqueluche não se ma
nifeste de novo! Os Tapirapé voltam sem rapa
dura. O sertanejo ainda não tinha· nenhuma 
pronta. Mas nem por isso perderam tempo. En
tre outros passeios foram ao campo de aviação, 
que ainda não está terminado. 



, 
Estamos rezando a oração da noite quando ouvimos gritos agudos, bem fortes. E 

lrawyo, o Tapirapé mais velho. A mulher dele morreu há uns três meses, e agora os ho
mens reuniram-se perto da takara para lhe pedir que "devolva a alegria" à aldeia. Ele 
concorda. Depois, entra em casa e começa a chorar, mas não por muito tempo. Quando 
se cala, Xako'iapari afasta-se das casas e canta um pouquinho. Logo tudo silencia, e uma 
grande calma, como todas as noites, envolve a aldeia. 

Domingo, 4 - Xario, que está precisando ganhar uns trocados, se oferece para 
trabalhar na nossa roça, dizendo que os padres dominicanos lhe pagarão depois. Não 
deve ser só por causa disso, mas também porque ele se dá conta das dificuldades que 
enfrentamos para derrubar as árvores, pois nos diz: "Vocês podem plantar bananeiras na 
minha roçà'. 

Quarta-feira, 7 - Seu Valentim vai com os Tapirapé procurar um lugar na mata 
para fazer a roça dele. Depois vem à Fraternidade e fica umas duas horas conversando 
conosco. Genoveva Inês vai pescar com Konomiti, mas hoje ele está com vontade de levar 
tudo na .brincadeira. Felizmente, Korawa está perto e consegue controlá-lo. Senão, te
riam voltado de mãos vazias. À tarde, cuidamos do canteiro, porque as alfaces e cebolas 
estão custando demais para crescer. 

Quinta-feira, 8 -Vamos brocar a roça. O trabalho avança, apesar das bolhas nas 
mãos. Xario vem ver e nos diz que falou com Takarimy, que é primo dele, e que não está 
brocando roça este ano para nos ajudar. Xario deu-lhe a entender que se brocar para nós 
vai ganhar um dinheirinho, e Takarimy concordou com a proposta. 

Mas agora somos nós que hesitamos em aceitá-la, pois não queríamos forçá-lo a 
trabalhar. Mas quem sabe se esta não será uma boa oportunidade para conhecê-lo 
melhor? Temos pouco contato com ele, pois gosta de ficar isolado e está sempre sozi
nho. Os outros homens estão trabalhando em equipe, cheios de ardor, na roça do chefe 
do Posto. 

Sexta-feira, 9 - Pegaram muitas tartarugas na aldeia karajá. Como os homens 
foram para a roça, as mulheres, de comum acordo, vão à aldeia karajá levando mandioca 
para trocar pela carne de tartaruga. 

Chega uma carta do Rio que nos enche de alegria, pois dá notícias de várias moças 
que querem entrar na Fraternidade. Serão, assim esperamos, as futuras Irmãzinhas brasi
leiras! Mas outras notícias nos entristecem, principalmente as da Indochina. 89 

89 A Indochina, que naquela época compreendia o Víetnã, o Laos e o Camboja, estava em guerra com a França pela 
independência. 
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Sábado, 1 O - Genoveva Inês vai a uma pescaria com a família de Luciana. Antes 

de o sol nascer, saem numa grande ubá karajá, cantando alegremente. Parecem tão felizes 

por este dia de passeio ao ar livre! As canções revelam suas almas sertanejas. Chegando a 

um trecho mais estreito do rio, à sombra das grandes árvores da mata, cada um pega o 
anzol e então o silêncio é total. Os peixes, coitados, mordem as iscas com a maior facili

dade! A destreza dos pescadores é admirável, e o equilíbrio também, pois no meio das 
águas, nessa ubá que balança o tempo todo, parecem tão seguros e estáveis como se 
pisassem em terra firme. 

Por volta do meio-dia, param à beira do rio para assar uma parte dos peixes. O 

recanto é selvagem e muito agradável. Os sertanejos vivem tão perto da natureza que 
qualquer barulho lhes fala. Estão atentos ao vôo de um pássaro, ao peixe que salta na 
superfície das águas ... Sabem observar e escutar tudo! 

À noite, Awarao tem uma espécie de crise nervosa. Konomiti e Mikato vêm nos 

buscar. Todos dizem que "ele viu uma alma" e pensam que Awarao teria morrido se 
lrawyo não soubesse tratar desses casos. 

Segunda-feira, 12 - Vamos à roça com Takarimy, que nos ajudará na broca. Ele 

estava pensando que nossa roça seria do mesmo tamanho que a do ano passado, mas nós 

marcamos um pedaço menor, à altura de nossas forças atuais. 
Voltamos ainda cedo porque nesta tarde teremos festa na aldeia: a Tata'opawa, 

refeição que tomam em grupos. Como Genoveva Inês participa desse ritual pela primeira 

vez, fica num dos grupos que "ainda não têm Irmãzinha", pois as duas que viajaram 

continuam a pertencer ao grupo que lhes fora atribuído no ano passado. Este ano, o 
chefe das festas éXario, e isso exige dele e de sua mulher que sejam "bons." Ela, aliás, tem 

que estar de acordo para que o marido possa assumir o cargo. Os dois se preparam para a 
festa, mas vestem roupas de tori. Não estão pintados nem enfeitados com penas. 

À noitinha, um barco encosta no porto, e que surpresa ao ver desembarcar o padre 

João Chaffarod!90 Está vindo de São Paulo e vai passar dois meses conosco. Já estávamos 
a par desse projeto, mas não acreditávamos que pudesse realizar-se! 

Terça-feira, 13 - A missa dominical é hoje, e podemos dizer que não será a única 

do mês! Padre João não fica à toa durante o dia: ajuda Genoveva a cortar madeira e 
bambus para fazer o quarto dele, esforça-se para se comunicar com os Tapirapé e, de 

tarde, vai à fazenda. Todo mundo fica contente ao saber que ele veio passar dois meses 

conosco. Não lhe faltará o que fazer. É tão rara a presença de um padre por aqui! Konomiti 
diz que quer estudar e aprender a rezar e no fim do dia vem conversar com ele. 

90 Padre João Qcan C haffaro<l), amigo de padre Voillaume, é francês e chegou ao Brasil, em 1953, para uma breve experiên
cia missionária (ver nota biográfica no final do livro). 
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Quarta-feira, 14 - Uma pessoa doente viajou no mesmo barco que o padre e 

está hospedada na fazenda. Genoveva Inês vai até lá. Percebemos que essas hospeda

gens estão se tornando um problema para dona Inês, que não tem condições de conti
nuar a receber tanta gente assim. Por outro lado, é verdade que não é essa a finalidade 

da nossa Fraternidade. 

As crianças da fazenda vêm para uma reunião com o padre João, e Konomiti junta
se a elas. 

Okariwa e . Korawa, alegres como sempre, nos ajudam a cortar as palhas para o 

"quarto de hóspedes", onde o padre João irá dormir. 

Quinta-feira, 15 - Visita do engenheiro da Real, que está voltando de São Paulo 
para continuar os trabalhos em vista da construção de uma cidade em Santa Terezinha. 

Ele nos diz que, quando ela estiver pronta, poderemos conseguir algum emprego lá, se 
. 

quisermos ... 

Sexta-feira, 16 - O quarto do padre João está terminado. É bem provisório, 

com paredes e telhado de palha, mas ele se sente ali mais à vontade do que no quarti
nho do ambulatório. 

Estamos prevendo uma pequena viagem e experimentamos o nosso motor, que 
não funciona há cinco meses. 

O engenheiro da Real volta hoje e reza na nossa capela. 

Sábado, 17 - Como não temos barco, pedimos emprestado o da fazenda e nele 

instalamos nosso motor. Colocamos as redes num saco, pegamos um pouco de arroz e de 

café, e as bagagens estão prontas. A primeira etapa será na casa de um sertanejo que 
queremos conhecer, pois é amigo dos Tapirapé. Pouco antes do pôr-do-sol, estamos no 

local que nos fora indicado, à beira do rio, mas custamos a descobrir a picada que vai 
serpenteando em plena mata. Caminhamos rapidamente, pois a noite se aproxima. De

pois de atravessar a mata, chegamos a um campo e finalmente vemos a casa. 
Um homem, que sofreu um ataque de paralisia há três anos, mora lá com a mulher 

e cinco filhas. Ele caminha muito encurvado, pois só tem uma perna sadia. Conversamos 

com as filhas que estão fazendo rapadura. A cana-de-açúcar é a fonte de renda da família. 
A vida aqui é dura, todos os dias é preciso enfrentar um trabalho bem pesado. As casas 

mais próximas estão a 5 quilômetros, e só uma vez por outra eles vão visitar os moradores 
dos arredores. É muito raro irem a Furo de Pedra, o lugarejo mais perto. Essas moças, 

entre 16 e 20 anos, não têm um ar muito feliz, e a gente percebe que a solidão lhes pesa. 

Os Tapirapé chamam o pai de família de "papai" e lhe pedem a bênção. Xario vai 

ficar até amanhã, mas nós vamos para Santa Terezinha com Xako'iapari e Korawa. O 
engenheiro da Real nos acolhe amavelmente e convida-nos para jantar. Precisamos 
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insistir para que os Tapirapé venham comer conosco. Resolvemos deixar para ama
nhã a ida a Furo de Pedra, pois a navegação até lá é difícil demais em noites sem lua 
e nós ainda somos bem inexperientes na arte de pilotar. 

Domingo, 18 - Chegamos cedinho a Furo de Pedra, apesar de termos enca
lhado na areia por várias vezes. Os moradores foram prevenidos de que hoje haverá 
missa. O sino toca três chamadas, e o povo vai chegando à .capelinha recém
construída: uma casinha de taipa igual às outras, com telhado de palha. Mas o 
reboco das paredes foi bem feito, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida so
bressai na parede principal, atrás do altar. Não há bancos. Quem quer sentar traz 
consigo um tamborete. Depois da missa, somos convidadas a ir a várias casas. 
Queríamos sair logo para não chegar muito tarde à aldeia, mas é preciso esperar, 
pois há um casamento e a noiva atrasa-se muito. Felizmente ainda chegamos em 
casa de dia. 

Padre João pensava em celebrar uma missa na fazenda, mas na última hora chega 
um barco que tr~ visitas para nós e, entre elas, uma prima que ele não via há quarenta 
anos! Os visitantes vão embora ainda hoje. 

Segunda-feira, 19 - Nossa provisão de farinha está no fim, e Genoveva vai à roça 
buscar mandioca, acompanhada pelo padre João, que entra pela primeira vez na mata. 
Na volta, ele diz que fez muitas descobertas e que, a partir de agora, vai comer com mais 
gosto essa farinha tão trabalhosa e tão fresquinha. 

Terça-feira, 20 - Preparativos para a viagem do padre João, que vai fazer a deso
briga ao longo do rio Tapirapé. Dois Tapirapé irão com ele, e as mulheres fazem farinha . . 
para os vtaJantes. 

Quarta-feira, 21 - Logo depois da missa, vamos carregar a canoa, uma grande 
ubá karajá. Colocamos nela tudo o que precisam levar, tendo cuidado para equilibrar 
bem a carga, e depois cada um se instala como pode. Estamos contentes porque o 
padre João vai visitar os sertanejos que vivem tão isolados, privados de todo socorro 
religioso. Mas, pelas 8 horas da noite, ouvimos cachorros latindo e avistamos o padre 
João que está chegando. O motor quebrou a uns 30 quilômetros rio acima e passa
ram duas horas tentando consertá-lo, em vão. O jeito foi voltar! Foi bem duro remar 
até aqui. Esta tarde fazia muito calor. Felizmente, o rio está baixo, e os Tapirapé são 

. . 
peritos na z1nga. 

Quinta-feira, 22 - No começo da manhã, seu Valentim vem olhar o nosso motor. 
Ele, padre João e Genoveva tentam consertá-lo, mas chegam à conclusão de que será 
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preciso levá-lo a Santa Terezinha. Na aldeia karajá há alguns casos de coqueluche, o que 

preocupa tanto a nós quanto aos Tapirapé. Ainda não esquecemos a epidemia de saram

po que começou por lá. 

Sexta-feira, 23 - Estamos com poucas hóstias, e padre João e Genoveva Inês expe

rimentam fazer mais algumas. Temos a farinha de trigo, mas não o rolo para abrir a 

massa. Os dois, então, servem-se de um remo. Na hora de assá-las, como não há forno, 

colocam as hóstias, já cortadas, entre uma tampa de lata e um ferro de passar roupa bem 

aquecido na brasa. E o melhor é que dá certo! 

Segunda-feira, 26 - Padre João fez um relógio solar, mas, para que funcione, é 

preciso verificar as posições do sol e marcá-las corretamente várias vezes por dia. Será que 
um dia conseguiremos saber a hora exata, baseando-nos no movimento do sol? Seria 

muito útil, porque nossos relógios e despertadores estão meio preguiçosos! 
Os homens que foram caçar mataram alguns porcos, e as mulheres dos seus gru

pos cerimoniais encarregam-se de cozinhá-los. É assim que Genoveva põe ao fogo uma 
panela cheinha de carne. Já tarde da noite, Okariwa vem convidar o padre João para fazer 

parte do grupo dele. De repente, temos a surpresa de ver um clarão iluminando tudo. 

Parece um raio, mas o céu está bem estrelado. Pensamos então numa estrela cadente. Este 

fenômeno não deve ser raro aqui, porque Taywi veio logo nos explicar o que foi que 

aconteceu. Mas é difícil entender o que ele está querendo di~er. Que pena que não esti

véssemos no terreiro nessa hora, pois teríamos podido apreciar melhor! 

Terça-feira, 27 - A missa é de madrugada, para podermos participar da refeição nos 
nossos grupos, que deve ser tomada antes de o sol nascer. Alimentamo-nos bem e saímos para 

a roça. Xario e Xako'iapari vão conosco para derrubar as árvores. Estão quase terminando, 
quando Xario sente que a febre está voltando e tem que parar. Mas é tão bonito vê-los traba

lhando nesta derrubada. Até parece que é fácil abater essas árvores imensas! 

Quarta-feira, 28-Xako'iaparivai continuar a derrubada e volta dizendo que hoje 
não trabalhou, ficou só olhando para as árvores, porque estava com preguiça ... Compre

endemos logo que ele terminou todo o trabalho sozinho 

Quinta-feira, 29 - Hoje é o grupo de Genoveva Inês que tem carne, e ela cozinha 
a parte que lhe cabe. Mas, como amanhã vamos sair, entrega-a para Xako'iapari, que é o 

chefe do grupo. .. 

Sexta-feira, 30 - Missa às 3 horas da manhã, e depois vamos a pé para o SPI. O 

dia está despontando quando saímos de lá numa grande barca com Txawalu, que é Karajá. 
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É a nossa primeira viagem com remo e zinga. Ajudamos a remar e experimentamos 
também a zinga, mas ficamos bastante cansadas. Felizmente, estávamos descendo o rio. 
Depois de umas cinco horas de viagem, chegamos a Santa Terezinha. Na realidade, 

navegamos depressa, pois perdemos muito tempo em uma das praias, procurando, em 
vão, ovos de tartaruga. 

O motorista da Real examina logo nosso motor e diz que será preciso desmontá-lo 
completamente. No fim da tarde está praticamente consertado e já dá para funcionar. 

O sol está se pondo quando voltamos para casa. Mas, assim que escurece, Txawalu 
encarrega-se de guiar a ubá, e com ele ao leme não corremos risco algum. Paramos em 
uma praia onde alguns Karajá estão acampados e encontramos uma mulher muito 
doente, mas não conseguimos saber de qual doença. Continuamos a viagem. A noite 
está bem escura e o céu, coalhado de estrelas. As 20:30 horas, desembarcamos no porto 
de nossa aldeia, tendo deixado o guia na sua aldeia. Xako'iapari acordou com os latidos 
dos cachorros e trouxe a parte de carne que ele tinha reservado para Genoveva Inês na 
refeição dessa manhã. 

• 
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Agosto 
Domingo, 1 - À tarde, va~os. ,nos en

contrar com os Tapirapé que foram pescar na 

outra margem do lago, distante daqui. Voltamos 

com eles,,: Ganhamos<~guns peixes e nos reveza
mos para carregar Xillapyxowa, que está dormirf- ····· 

do. Ao chegar, paramos na nossa beira, perto da 
aldeia, e nos divertimos nadando e mergulhan

do com as crianças. 

Xario continua adoentado e ao anoitecer 
pede para rezar conosco. Konomiti e Atopa vêm 

com ele. 

Segunda-feira, 2 - Genoveva Inês vai à al
deia karajá para visitar um menino bem doente. 

Ao cair da noite, ouvimos gritos e ficamos saben

do que ele morreu. O pai é Tapirapé casado com 
uma Karajá e veio avisar aos parentes, porque quer 

que o filho seja enterrado como Tapirapé. Vários 
homens vão com ele buscar o corpo e uma hora 
depois estão de volta. 

Dá tanta pena ouvi-los chorar tão alto e 

depois cantar numa cadência triste... A mãe cho

ra e se lamenta, repetindo o nome do filho em 
vários tons, conforme o ritual karajá. Ficamos um 
bom tempo com eles. Nesta noite, por diversas 

vezes, os homens vão dançar e cantar em torno 

do corpo, e os lamentos ritmados de uma únic~.,, 

mulher serão o acompanhamento. 

Dizemos a Xako'iapari que amanhã de ma
nhã, na hora do enterro, gostaríamos de vir rezar 

com o padre João. Ele compreende, e todos acei- · 
tam nossa proposta. A criança tinha sido batiiàélà:]i·':, ~ 



" 1 1 

--------------------------------------------------------------------------------.....e 
Terça-feira, 3 - A missa é bem cedinho. 
Quando chegam alguns homens e mulheres Karajá, o choro recomeça, com mui

tos gestos e gritos. Os homens cavam o túmulo na casa de um parente do pai do menino, 
enquanto uma mulher Karajá enfeita o corpo e coloca, em cada mão, um pedaço de 
inhame. Os Tapirapé continuam dançando ao redor dele. Na hora da sepultura nos cha
mam para rezar. Padre João lê simplesmente as orações próprias para o enterro de uma 
criança. Tudo se faz rapidamente, como é o costume aqui. 

Pela primeira vez, Tapirapé e Karajá se reúnem para chorar a mesma morte. A 
partir de hoje, esse menino já é um elo entre eles. 

Logo depois, vamos com algumas famílias passar dois ou três dias na mata. Que
remos aproveitar essa oportunidade, uma vez que o padre João fica na aldeia e poderá 
cuidar das nossas coisas. 

São necessárias várias viagens para todos chegarmos à outra margem do lago. Des
cemos da ubá e nos embrenhamos na mata. Nos lugares pantanosos, alguns troncos bem 
grossos nos servem de ponte. Finalmente, paramos. É a primeira etapa. Atamos as redes, 

... 
acendemos o fogo, e os homens vão pescar, enquanto nós comemos alguma coisa. A 
tarde, continuamos a viagem até chegar a um local muito bonito e bem sombreado, à 
margem de um lago. Dentro d' água, a uns 3 metros, grandes e imponentes jacarés dor
mem tranqüilamente. A noite chega depressa, e assamos os peixes. Depois de cantar um 
pouquinho, rezamos com Konomiti e Atopa antes de dormir sob as estrelas, que mal 
conseguíamos ver através das árvores imensas ... 

Quarta-feira, 4- Os homens vão de madrugada caçar mutuns (aves grandes que 
se encontram facilmente por aqui) e, quando voltam, saem logo atrás de porcos. Mas não 
têm sorte, pois só trazem um ... Enquanto isso, nós, as mulheres, ficamos sozinhas uma 
boa parte do dia. 

Ao cair da noite, Xako'iapari atira num jacaré, não muito longe da margem. Ele 
parece ter morrido, embora ainda tenha reflexos. As crianças se divertem flechando-o. 
Até mesmo as menores aproximam-se dele, embora aparentando um pouquinho de medo. 
Como ontem, rezamos com os dois meninos. Xiranowa também reza conosco. Os adul
tos rezam a Ave-maria, que aprenderam com os dominicanos. 

Quinta-feira, 5 - Taywi e o padre João vêm de manhã ao acampamento, e vamos 
juntos a um outro lago, onde os Tapirapé estão pescando. Parece que há muitos peixes 
grandes lá. Antes de voltar para casa, como a cada pescaria na mata, precisamos assá-los. 
Taywi está feliz por ser nosso guia e nos explica que nessa região, no inverno, a água chega 
a 2 metros e cobre os campos que atravessamos ao sair da mata. 

A volta à aldeia, como sempre, é bem animada! Os que ficaram acolhem os que 
chegam com muita alegria! 
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Esses três dias nos fizeram descobrir como nosso jeito de ser é tão diferente do 

deles ... Preparamos a viagem do padre João, que quer subir o rio Tapirapé, amanhã, para 
visitar os ribeirinhos. 

Sexta-feira, 6 - Não conseguimos encontrar ninguém para acompanhar o padre 

João, nem aqui, nem na aldeia karajá. Finalmente, Xario e Paxowa, sua mulher, resolvem 
ir com ele. Esperamos que desta vez dê tudo certo! 

Os Tapirapé foram queimar as roças, e daqui dá para ver as grandes nuvens de 

fumaça. Na volta, conseguem caçar um veado e nos dão um bom pedaço de carne. 

Sábado, 7 -Alguns Tapirapé vão plantar melancias, e Genoveva os acompanha. É 
preciso semeá-las no dia seguinte à queimada, quando a terra ainda está fumegando. 

À noite, o padre João está conosco. O motor quebrou de novo, no mesmo trecho do rio! 

Domingo, 8 - Como é domingo, Taywi quis vir à missa. Chega cedinho, com a 

melhor roupa que tem. Deve estar se lembrando do tempo em que ficou em Conceição. 

Enquanto esperamos um pouco mais, pensando que o pessoal da fazenda viria, chegam 

outros Tapirapé, que também capricharam no vestuário. Os que moraram em Conceição 
esforçam-se por manter uma atitude recolhida e acompanham a missa de uma maneira 

exemplar. Xario é o coroinha. Já faz dois anos que voltou e ainda não esqueceu nenhum 

detalhe. As crianças pequenas brincam nas esteiras, e as maiores ficam olhando. Xako'iapari 
nos diz depois: "Eu fui, mas voltei porque não sei". As mulheres também não entram na 
capela. No entanto, a iniciativa de vir foi deles. Nós não tínhamos falado nada. 

J Segunda-feira, 9 - Taywi vem novamente à missa e ensina a filha a fazer o sinal-

da-cruz. Genoveva Inês vai ver os Karajá. Alguns ainda estão na aldeia do SPI e outros já 
foram para as praias. As crianças têm acessos de coqueluche tão fones que dá pena! 

Trazem um menininho que não está nada bem, e o padre João o batiza. Mas os pais não 
aceitam de jeito nenhum que demos uma injeção nele. Um barco passa, deixando um 

pacote de cartas para nós: h.á uma de irmãzinha Madalena. Que bom! Mas o pacote é tão 

grande que até pensamos que não vamos dar conta de ler tudo. 

Quarta feira, 11 - Na calma desta tarde que apenas começa, estoura de repente 

um foguete! Maniaki e Tari estão chegando de Conceição, onde passaram um mês e 
meio. Ficamos muito contentes ao revê-los! Tari está vestido como um menino tori. Os 

pais deles estão na mata, e na volta todos se reúnem em nossa casa. Os dois contam tudo 

o que viram e fizeram por lá. 

Antes de anoitecer, Genoveva Inês vai tratar das gripes e dar remédios aos que 
estão começando a tossir, pois pode ser coqueluche ... 
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Quinta-feira, 12 - Maniaki teve febre durante a viagem e não está muito bem. 

Ele vem nos contar a última expedição de frei Gil à aldeia dos Mudjetire. Desta vez, frei 

Gil pôde falar com os homens, que tinham ficado sozinhos à sua espera. fu mulheres e 

crianças estavam escondidas nos arredores. Os Mudjetire dançaram, e os padres também! 

São índios Tupi, como os Tapirapé. A língua é a mesma, à parte algumas diferen

ças de pronúncia. 91 Makapyxowi, que fazia parte da expedição, pôde servir de intérprete. 

Eles também furam o lábio inferior e têm os mesmos costumes que os Tapirapé. Ficamos 

pensando na alegria de frei Gil por ter podido contatá-los. 

Sexta-feira, 13 -À tarde, ouvimos choros e lamentos. São algumas mulheres Karajá 

que vêm visitar o túmulo da criancinha falecida na semana passada. Estão trazendo caba

ças com várias comidas e colocam-nas sobre o túmulo. Depois, vão embora. Os Tapirapé 

que moram na casa é que aproveitam. A comida delas é bem gostosa! 

Sábado, 14 - Quase todas as famílias se ausentam esta manhã. Alguns homens 

vão à caça, outros, à pesca, ou então à roça começar o plantio. 

Antes de saírem, damos remédios aos que estão com acessos de coqueluche. A 

aldeia fica vazia ... E nós, que estávamos pensando que eles viriam à missa amanhã! 

O importante, porém, é que saibamos aproveitar as ocasiões em que quiserem vir 

rezar conosco. 

Ao fim da tarde chega o doutor Maia, engenheiro da Real, com uma equipe de 

trabalhadores. Estão fazendo o traçado da estrada que nos ligará à futura cidade e vieram 

a pé desde Santa Terezinha. 

Domingo, 15 - Doutor Maia e dona Inês chegam um pouco antes da missa e 

rezam o terço conosco. Xario, que não ousava servir de coroinha na presença dos tori, 
vence a timidez e se prontifica para isso. Ficamos contentes. Depois da missa, o padre 

João dá a bênção do Santíssimo Sacramento. 

Segunda-feira, 16- Txawalu vem da aldeia karajá a fim de nos prevenir que eles lá 

não têm nenhuma canoa disponível para levar o padre João. Foi sua última tentativa de 

subir o rio Tapirapé. 

Terça-feira, 17 -:- Taywi está voltando da roça com a família, onde passaram três 

dias. Trazem notícias dos que ficaram e nos dão uma garrafa de mel, da parte de Xako'iapari. 
Parece queAnamo, um de seus filhos, levou uma queda da rede, caindo bem em cima do 

fogo, mas dizem que não se machucou. Tomara! 

91 A língua aikcwar pertence à família cupi-guarani, o que explica a grande semelhança com a língua capirapé. 
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Quarta-feira, 18-Ficamos sabendo que seu Pedro, um comerciante de peixes, vai 
descer no fim da semana para Araguacema. Estamos com sorte, pois precisamos ir a 
Conceição para resolver o problema do motor. També~ temos que ir a Marabá ver em 
que ponto está a construção do nosso "barco-fraternidade". Padre João também precisa 
voltar para São Paulo. Mas esses casos de coqueluche nos preocupam. O sofrimento 
daquela volta no mês de abril ainda está muito vivo em nós, quando encontramos quase 
todos Tapirapé doentes e a aldeia de luto, pois cinco dos nossos amigos tinham partido 
para sempre. 

À tarde chega um casal sertanejo. Vieram a pé, de longe. O rapaz está com uma 
chaga feia no pé. Disseram-lhe que talvez seja hanseníase, mas nós não podemos garantir 
nada. Eles querem ir a Goiânia para consultar um médico. Ficamos impressionadas com 
a acolhida, tão aberta e generosa, dos Tapirapé. Ofereceram até mesmo uma das casas da 
aldeia, mas os dois resolvem ficar só dois dias, e o padre João lhes cede a casinha dele. 

Quinta-feira, 19 - Decidimos viajar no sábado. Genoveva e o padre João vão à 
roça apanhar andu. Além do rapaz sertanejo, há um outro doente, Maniaki, que precisa 
de mais atenção que os outros porque mora sozinho. As crianças pequenas também são 
vacinadas contra a coqueluche. 

Os que estavam na roça voltam hoje. Os Tapirapé são tão poucos, que quando 
alguns se ausentam a gente logo sente o vazio ... 

Sexta-feira, 20 - O dia se passa em preparativos para a viagem. Korawa quer ir 
conosco para se encontrar com o filho, que está há dois meses em Conceição. 

À noite, ficamos até tarde conversando com os Tapirapé. Eles parecem tristes por 
causa da nossa partida. É sempre assim cada vez que saímos da aldeia. Xario vem trazer 

,, 
uma carta para Clara, e Konomiti, um saquinho de feijão para Denise. E o padre João 
quem vai levar. Leva também as saudades de todos. 

O casal sertanejo foi embora ... Onde estarão esta noite e que meios terão para 
continuar a viagem? Eles mesmos não sabiam. 

Sábado, 21 -Alguns Tapirapé vêm conosco até o porto. Eles nunca nos deixam 
sozinhas na hora de ir embora. 

O rio está muito baixo, e por várias vezes o barco pára e atola na areia .. Ao cair da 
noite, avistamos uma outra embarcação vindo em sentido inverso, onde está o filho de 
Korawa, que retorna à aldeia. O pai não hesita um segundo e quer voltar com ele. O 
passeio a Conceição já não o interessa mais. Logo depois, os dois barcos atracam em uma 
praia, onde pernoitamos. Tem início um intenso movimento de compra e venda de mer
cadorias entre os que vêm de Conceição e os que vão para lá. As margens do Araguaia são 
realmente ponto de comércio. 
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Antes de nos deitarmos sob a luz das estrelas, rezamos por aqueles que deixamos e 

pelos que vamos encontrando por este rio afora ... 

Domingo, 22 - Missa na praia antes de voltarmos aos barcos. Quase todos os 

passageiros a assistem, e aos primeiros clarões do alvorecer, cada um toma seu rumo, rio 
abaixo ou rio acima. Nosso barco leva quase 2 toneladas de peixe salgado e mais 57 

couros de jacaré. A gente vai se acostumando ao forte odor que eles exalam. Paramos à 
noite numa praia perto de uma aldeia karajá e, apesar da hora tardia, todo mundo vem 

nos ver. Um deles diz que já nos tinha encontrado na aldeia tapirapé. Um outro, muito 
simpático, nos traz um pouco de lenha. Depois, todos voltam para casa. A aldeia parece 
ser bem calma. 

Cozinhamos feijão para amanhã e assamos uma abóbora nas cinzas, antes de arru

marmos as "camas" na areia, onde dormimos um sono gostoso depois de rezarmos o terço. 

Segunda-feira, 23-Quando aparece um clarão no nascente, a gente já sabe que 

está na hora de se levantar. O piloto faz várias compras junto aos Karajá, e, enquanto 
isso, conversamos com as mulheres. Genoveva Inês dá uma volta pela aldeia. Uma 

parturiente morreu ontem, mas outra mulher encarregou-se de amamentar a criancinha. 

Contamos a elas que brevemente poderemos vir morar numa aldeia karajá. Será que 

nos aceitariam aqui? 

Algumas horas depois, chegamos a Barreira do Campo, onde o padre João celebra 

a missa. Um homem está passando mal numa casa perto do porto, e o padre lhe dá a 
extrema-unção. Aportamos de tardezinha em Barreira Santana. Cada vez que chegamos 

aqui há alguém de luto! Ficamos sabendo, pela família que nos acolhe, que dona 
Raimun.dinha morreu de repente há um mês e que houve ultimamente a morte de várias 

crianças. Encontramos também muitas pessoas doentes. 

Terça-feira, 24 - Voltamos ao barco, mas navegamos só umas duas horas, porque, 
como ele está bem carregado e há bastante vento, é melhor parar. Seu Pedro gosta de 

conversar com o padre João, fazendo-lhe muitas perguntas sobre religião. Conta-nos 
também várias lendas. No sertão ainda há o costume de ficar conversando à noite, à luz 

das estrelas. 

Quarta-feira, 25 - Ainda é cedinho quando chegamos em Araguacema. O barco 
em que viemos vai ficar aqui, mas encontramos um outro que sairá à tarde. Vamos à casa 

de dona Joaninha, que nos recebe com muita simplicidade. Nós nos lembramos de quan
do estivemos aqui há dois anos e passamos uma semana inteira. A cidade fez progressos: 

agora há eletricidade, e muitas famílias têm. rádios. Nas vendas encontram-se vi
nhos e licores. 
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Só se fala dos últimos acontecimentos e das eleições que se preparam. 92 Por aqui 
também houve muitas doenças e mortes, a ponto de os católicos começarem uma novena 
a São Sebastião. Eles continuam se reunindo todas as noites para rezar na igrejinha. 

Depois da missa, padre João faz um batizado e somos convidados para comer 
o bolinho da festa. Antes de viajar, temos tempo para visitar algumas famílias Xerente, 
que estão aqui em trânsito para uma aldeia xavante. Como os dois grupos têm a 
mesma origem, o SPI resolveu transferi-los para lá. Embarcamos às 15 horas. Desta 
vez, levamos um carregamento de arroz e seis porcos vivos! Paramos à noite numa 
praia onde há uma casa isolada. Restam-nos apenas algumas horas de viagem, mas 
não é possível viajar à noite porque nesse trecho há várias cachoeiras. Como o rio 
está baixo, .as pedras aparecem na superfície, o que torna a navegação muito perigo
sa. Dividimos o resto das provisões com os cÔmpanheiros de viagem e vamos atar 
nossas redes dentro da casa. 

Quinta-feira, 26 - Chegada em Conceição do Araguaia às 9:30 horas. Eviden
temente, ninguém nos esperava agora, mas encontramos todo mundo na casa das 
irmãs, ao lado do hospital. 

A alegria é grande! Logo depois, o padre João celebra a missa. Encontramo
nos com dom Luís, que, como sempre, tem uma fisionomia cansada, mas reage com 
a força que Deus lhe dá. 

Sexta-feira, 27 - Conversamos com frei Pio e pouco depois com frei Gil, que nos 
põe a par de seus projetos. Estão muito animados e cheios de esperança, porque há pos- · 

i'I sibilidade de outros padres virem para cá. Tratamos também de providenciar o conserto 
.1l do motor e começamos a indagar sobre as previsões de passagens de avião. 
1] 

~I Sábado, 28 - No mês de março, quando irmãzinha Matilde esteve em Belém, 
~·~ 

sondou a possibilidade de abrirmos uma Fraternidade por lá e nos foi prometida uma 
casa. Hoje, um avião militar vai para lá levando um doente, e Genoveva Inês aproveita a 
ocasião para saber em que pé está esse projeto. 

Em todo caso, combinamos nos encontrar aqui em Conceição no dia 8 de setem
bro. Para Marabá, por enquanto, ainda não há nenhuma viagem prevista. 

Domingo, 29 - Nada de avião para Marabá ... Mas há um outro indo para Belém, 
e todo mundo diz que será mais fácil tentar a viagem a partir de lá. Assim é que, à 

ft noitinha, nos reencontramos ... em Belém! 

92 Na véspera, 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. 
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Segunda-feira, 30 -Aproveitamos o tempo livre e vamos ao arcebispado, onde 
encontramos dom Mário.93 Ele nos diz que aprova o projeto de uma Fraternidade 
operária em Belém e espera que as Irmãzinhas venham mesmo! Acha que será fácil 
encontrarmos uma casa num bairro operário e nos indica dois. Os amigos daqui 
estão contentes com nossa chegada e fazem tudo para nos ajudar. Eles nos levam aos 
locais indicados, e gostamos muito de um deles, onde há um curtume de couro de 
jacaré. Realmente, quando houver uma Irmãzinha disponível para essa fundação, 
não será difícil encontrar uma casa por lá. 

Em Anhanga94 parece que também estão prontos para receber-nos. Genoveva 
Inês pôde ir até lá graças a Beth95 e a outras amigas da Ação Católica que consegui
ram um carro da prefeitura. O prefeito doou o terreno do noviciado à arquidiocese, 
e o vigário, padre Tocantins, vai encarregar-se da construção quando lhe mandar
mos a planta. 

Amanhã cedo sai um avião da FAB para Marabá. Foi bom ter vindo a Belém. 

93 Dom Mário de Miranda Villas Boas, então arcebispo de Belém . 

.,. Anhanga, pequena cidade a 42 quilômetros de Belém, onde as lrmãzinhas pensavam abrir um noviciado. 
95 Trata-se da irmãzinha Elizabeth de Jesus, que entrou na Fraternidade em janeiro de 1955 e que mora ainda hoje na 

aldeia tapirapé. 
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Setembro 
Sábado, 4 - Marabd- Nosso barco ainda 

está no estaleiro. O construtor promete terminá
lo dentro de um mês.96 Assim sendo, não há por 

que ficar mais tempo em Marabá, e a viagem de 
volta a Conceição é rapidamente resolvida, graças 

a um barquinho no qual é colocado o nosso mo
tor. Mas será preciso calafetá-lo em Conceição 

antes de seguirmos para a aldeia. Com a ajuda de 
frei Gil, o trabalho é feito rapidamente. Passamos 

piche nas tábuas do fundo, esperamos secar e pin
tamos com tinta azul. 

Será a primeira viagem que nós duas assu
miremos por conta própria e é normal que isso 

nos assuste, pois ainda não estamos acostumadas 

a lidar com todos esses problemas. Também é ver
dade que aqui não há escolha ... Tem que se pegar 

o material que se encontra e desistir até mesmo 
daquilo que parece ser indispensável. 

Domingo, 5 - Genoveva Inês volta de 

Belém. A viagem não foi boa, pois o avião voou 
baixo demais. Mas os tripulantes foram muito de

licados com ela, chegando a desviar da rota para 
deixá-la em Conceição! 

Estamos muito unidas às lrmãzinhas que es
tão fazendo retiro no Tubet97 e às que se preparam 

para participar do Capítulo,98 que começa hoje. 

96 Trata-se do barco onde será instalada a Fraternidade Itinerante 
do rio Araguaia. 

97 le Tubet, casa-mãe das Irmãúnhas de Jesus, no sul da França. 
98 Assembléia geral dos(as) religiosos(as) de uma congregação, 

com poder decisório. 



Segunda-feira, 6 - O avião que deveria ir para o Rio de Janeiro está com três dias 
de atraso, e dom Luís não vai chegar a tempo para a abertura da Assembléia dos Bispos, 
em São Paulo. 

Terça-feira, 7 - Dia da Pátria - Dom Luís celebra a missa no pátio da igreja. 
Durante a elevação, todos cantam o Hino Nacional. Depois da missa, vamos ver odes
file. Os sócios dos clubes esportivos, os seminaristas, os alunos do internato e as alunas 
das dominicanas desfilam pela cidade até à prefeitura. À tarde, há uma partida de futebol. 
Frei Gil é padrinho do presidente de um dos clubes. Já o presidente do outro clube é 
afilhado de frei Pio. A cidade está bem animada! 

Quarta-feira, 8 - Hoje é o aniversário da fundação da Fraternidade e dia de reno
vação dos votos para muitas lrmãzinhas. Genoveva Inês também os renova na missa 
celebrada por dom Luís. 

É tão bom sentir que pertencemos a uma grande família! Dom Luís nos fala sobre 
nossa entrega a Deus. Temos que lhe agradecer e ter coragem, confiando na sua ajuda. 

Sexta-feira, 10 - Bem cedinho, embarcamos com Pedro, que pilota o barco até 
Barreira de Santana. Há mais dois passageiros que vão para Araguacema. Encontram-se 
muitas cachoeiras nesse primeiro trecho do rio. Pedro nos aconselha a descer para dimi
nuir o peso e, ajudado por um homem que vai remando, consegue passar. Nessa noite, 
dormimos numa praia, já que não foi possível chegar a Araguacema. 

Sábado, 11 - Partimos ao alvorecer e logo chegamos. Tinham-nos dito que aqui 
poderíamos comprar gasolina, mas não a encontramos e continuamos a viagem. Agora, 
vamos só com o nosso piloto, que é jovem e muito simpático, mas com pouca experiên
cia. Felizmente só faltam duas cachoeiras. Tudo termina bem. 

Em Barreira, também, nada de gasolina! Mas não desanimamos. Depois de muita 
procura, conseguimos os três galões de que precisamos. Pedro, que vai ficar aqui, arranja 
logo um outro piloto para o nosso barco. Como já é tarde, deixamos para viajar amanhã. 

Domingo, 12 - Dormimos na casa do nosso futuro piloto e saímos cedinho, 
levando uma porção de coisas gostosas que a mãe dele preparou para a viagem. Navega
mos o dia todo. O sol está quente e nos incomoda, apesar de usarmos chapéus. Paramos 
para almoçar numa praia karajá e ganhamos ovos de tartaruga, laranjas e mel. 

C~uzamos com um barco que desce o rio e ficamos sabendo de duas mortes recen
tes no Tapirapé: Morio, que apesar de nova estava bem doente, e Waritie, o caçula de 
Xako'iapari. É muito duro mesmo! Ficamos tão tristes! Por que essas coisas acontecem 
cada vez que saímos? Que Deus nos ajude a ver o que Ele quer, deles e de nós! 
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Viajamos até 11 horas da noite, aproveitando o luar. Paramos na aldeia karajá de 
Barreirinha. Um homem queria viajar conosco, mas, como se atrasa muito e o piloto está 
com pressa, não esperamos por ele. O que depois lamentamos, pois teria sido uma boa 

ocasião de provar nossa amizade aos Karajá. 

Segunda-feira, 13 - Hoje, somos os primeiros a subir o rio, e então encontramos 
os ovos de tartaruga escondidos na areia das praias. Numa delas havia duas covas a 50 
metros uma da outra. 

O Araguaia é muito bonito, e a gente vai aprendendo a conhecê-lo melhor, gra
vando os nomes de cada lugar. Com dois anos de prática, parece que a gente já consegue 
ser bom piloto. 

Primeiro temporal deste inverno. Em Lago Grande, um sertanejo embarca para 
uma etapa curta. Dormimos numa praia. 

Terça-feira, 14 - Saímos às 4:30 horas, pois gostaríamos de chegar esta noite. 
Paramos numa aldeia karajá e, como aqui ainda não começou a desova, lhes ofertamos 
alguns ovos de tartaruga. Chegamos em Furo de Pedra e avisamos ao povo que a festa de 
Santa Terezinha foi adiada. Frei Gil virá celebrá-la só no dia 1 O de outubro. 

Ao meio-dia estamos em Santa Terezinha. Doutor Lázaro, engenheiro da Real, 
nos convida para almoçar. Vamos todos: nós, os outros passageiros e o piloto. Depois, 
continuamos a viagem. É a última etapa de 42 quilômetros. Um temporal se prepara e, 
embora não caia, somos obrigados a parar por causa do banzeiro. Encostamos numa 
praia onde já está um barco que segue para Conceição, o que é uma ótima ocasião para 
nosso piloto voltar logo para casa. A partir daqui já podemos continuar a viagem sozi
nhas, pois conhecemos bem este trecho do rio. 

Uns dez Tapirapé estão no pono à nossa espera, pois ouviram o ruído do motor. 
Infelizmente é mesmo verdade que os dois morreram! Mas, apesar de tudo, estamos 
contentes por estarmos aqui de novo com eles. Temos tantas coisas a contar e a ouvir ... 
Os Tapirapé nos ajudam a levar nossas mochilas e mantimentos para a aldeia, e vamos 
logo visitar todas as casas. 

Rezamos diante do túmulo de Waritie e encontramos seu pai, que está muito triste 
e começa a chorar. A gente nem pode dizer a eles o que essa morte evoca para nós: nasceu 
no dia 8 de setembro do ano passado e morreu este ano, também no dia 8 de setembro, 
um dia tão importante para a Fraternidade, pois é o dia de nossa fundação e do nasci
mento de Nossa Senhora. 

Rezamos também diante do túmulo de Morio. A casa está bem silenciosa, pois a 
família havia se mudado para uma praia do rio Tapirapé. Trouxeram-na somente para 
morrer aqui. Retomamos a vida de sempre. Só há uma sombra: vamos ficar um mês sem 
o Santíssimo Sacramento. 
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Quarta-feira, 15 - O despertador não roca esta manhã, pois precisamos recupe

rar-nos do cansaço da viagem. Confiamos a Nossa Senhora o sofrimento de Xako'iapari 
e Mareapawygi. 

Assim que terminamos a oração, muita gente vem nos trazer presentes: milho, 
bananas, farinha de peixe e mel. Abrimos um pacote que tinha chegado do Rio de Janei

ro. Há muitas cartas e textos em vista do Capítulo, que termina hoje. Estamos bem 

arrasadas para mandar nossas sugestões às capitulares. 

Quinta-feira, 16 - Retomamos a rotina diária e vamos buscar leite para as crianças 

no SPI. Durante nossa ausência, Kamoriwa refez o galinheiro, Tari ajeitou o caminho 
diante da nossa casa e Luciana cuidou dos canteiros. As cebolas já estavam com as folhas 
amarelando e começavam a "tentar" os Tapirapé. Então, ela e Patxua resolveram arrancá

las e guardá-las. Repartimos as cebolas com as duas. 

Sexta-feira, 17 - Duas crianças estão bem doentes. A gente fica com pena quando 
as ouve tossir e chorar. Pedimos a Deus que as proteja. 

Mikato nos traz farinha de peixe porque sabe muito bem que não remos muita 
. 

coisa em casa. 
Dona Joaninha vem fazer uma visita à aldeia e vai com Genoveva em todas as 

casas. Constata um novo caso de coqueluche, que, aliás, já havíamos notado. Dona 

Juventina também aparece em casa, de manhã, para buscar uma certa semente que subs

titui o café e aproveita para levar fumo. Aqui no sertão, ambos são muito importantes 
para o bem-estar das mulheres. 

Segunda-feira, 20 - Ao cair da noite, Xako'iapari, Xario e Taywi vêm conversar. 

Estão impressionados com a morte de Waritie e preocupados com as duas crianças doen
tes.Recordam-se do tempo em que não tinham contato com os tori e que não ficavam 

doentes como agora. Lembram-se também dos Tapirapé que moram em Porto Velho.99 

Alguns daqui estão com vontade de ir para lá, porque entre eles há um dos Tapirapé mais 
antigos, que é paxé e sabe curar. Percebemos que está havendo uma divisão na aldeia e 
que isto os preocupa. Xako'iapari nos diz que não vai para Porto Velho. Essa conversa foi 

uma ocasião para falarmos em Nosso Senhor e Nossa Senhora e dizer-lhes que devemos 

colocar todas as nossas preocupações em suas mãos. Eles são muito receptivos, e percebe

mos que talvez devêssemos falar-lhes mais diretamente do Evangelho e de nossa fé cristã. 

Terça-feira, 21 - Genoveva vai à roça para ver se tudo queimou bem. Junta 
alguns galhos que restaram, torna a queimá-los e depois planta melancia. O tempo está 

" Trata-se de um povoado da região e não da capital de Rondônia. 
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muito abafado, e não nos sentimos muito bem. Parece que vai desabar um temporal, 
mas ele não cai. 

Os porcos deram um passeio até à mata, chegaram ao ribeirão e aproveitaram bem 
da nossa mandioca que estava de molho ... Xako'iapari fica com pena da gente e nos dá 
uma parte da sua. 

Xario chega com um caderno e um lápis. Ele ainda se lembra do que aprendeu em 
Conceição, sabe fazer cópias e somar, e quer aprender mais porque vê que se esqueceu de 
muitas coisas. Seria bom se pudesse ensinar aos outros, mas isso é bem difícil. 

Quarta-feira, 22 -Xako'iapari e Mareapawygi vão à mata procurar mel, que en
contram bem longe daqui. Voltam com uma boa quantidade, mas ele precisou derrubar 
nove ou dez árvores. Na hora do almoço nos trazem um pouco de mel misturado com 
jatobá. Que delícia! Hoje, a sobremesa é bem apreciada! 

Sexta-feira, 24 - Mal o dia nasce e já começam as preocupações! Estávamos re
zando quando ouvimos o choro de Atawoo. Ficamos com medo de que seu filho tivesse 
piorado e decidimos ir à sua casa. Nesse exato momento, Awarao chega para nos buscar 
porque Mikato, sua mulher, está prestes a dar à luz. Eles moram junto com Taywi e 
Atawoo. Ao chegar, encontramos lrawyo, que está cuidando do menino, e Atawoo, que 
continua a chorar, desolado. Está mal. Ontem ele estava um pouquinho melhor, mas 
hoje o olhar está fixo e não tem mais reações. Parece que vai morrer. Fazemos o que 
podemos e pedimos a Nossa Senhora que nos ajude. Confiamos a criança a ela. Genoveva 
vai buscar dona Joaninha. A família está persuadida que ele piorou porque os pais come-
ram peixe ontem e isso afetou o leite da mãe. _ 

Na rede ao lado, Mikato está gemendo, as contrações aumentam. O marido não 
quer ser obrigado a pagar os alimentos que por acaso estejam cozidos nas outras casas e a 
leva para fora da aldeia. Mas a criança não espera e nasce atrás da casa, no caminho da 
mata. Todas as mulheres correm logo para lá. Uma pega o neném, outra sustenta a mãe, 
a terceira corta o cordão umbilical. Voltamos depressa para a casa de Atawoo. Seu filhi
nho está morrendo. É muito triste ouvi-los chorar e gritar. A noite toda, ouvimos lamen
tos, choros e danças fúnebres e nos levantamos para rezar. 

Sábado, 25 - Xako'iapari traz um mutum que matou, e nós o cozinhamos "à 
moda tapirapé". Ele e Mareapawygi vêm almoçar conosco. Convidamos também Xario e 
Patxua. Depois de comermos, Xako'iapari separa alguns pedaços para os parentes mais 
próximos e também para outras famílias. São as mulheres que se encarregam de entregar 
os pedaços. Então, nós vamos! Ao fazer a entrega, devemos dizer uma frase bem curtinha, 
em tapirapé, à dona da casa. Naturalmente, dizemos errado, e eles riem de nós. 

À tarde, os choros e as danças recomeçam. Está na hora do enterro, e vamos rezar 
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ao lado do corpo. Irawyo, o Tapirapé mais velho, abre um túmulo, que foi feito há pouco 

tempo, no qual dois homens colocam o corpo. Em seguida, fecham cuidadosamente e o 

recobrem como de costume, pondo esteiras, roupa, tecidos - o que têm de melhor - por 

cima dos paus que tampam a cova. Por fim, lrawyo cobre tudo com terra. As danças 

continuam ainda por muito tempo. 

Domingo, 26 - lrawyo vê a lrmãzinha rezando debaixo de uma árvore e chega 

perto. Oferece-lhe uma fruta e pergunta: "Como é que você reza?". Ela responde: "Eu 
falo com o Pai do céu". Ele parece que não entende e insiste: "E ele vem conversar com 

você?". Mas não espera pela resposta e se afasta, dizendo: "Eu vou embora, você fica 

d 
,, 

rezan o . 

Segunda-feira, 27 - Genoveva vai de canoa à fazenda buscar terra estrumada a fim 

de refazer o canteiro. Encontra boa quantidade nos arredores do curral, onde as vacas 

passam a noite. Um menino vem ajudá-la a levar a terra para a canoa e depois resolve 

acompanhá-la à aldeia. Ele pilota a canoa, que segue em linha reta, e a volta é muito mais 

rápida do que a ida. 
Começa a chover: várias famílias estão na mata, caçando ou pescando. Tomara 

que as crianças não tomem muita chuva. 

Terça-feira, 28 - Depois de passar dois meses em Conceição, Makapyxowi, que 

tem 15 anos, está sentindo muita dificuldade para readaptar-se à vida tapirapé e fica se 
lembrando de tudo o que viu e viveu na cidade. Está usando novamente as tamakora, o 

colar e as pinturas corporais, mas não quer saber de pescar, caçar ou ir à roça. É a crise por 

que passam todos os que saem da aldeia. 
A chuva de ontem nos mostrou que o nosso telhado está precisando de uns con

sertas, e teremos que cortar várias braçadas de palha para este fim. 

Quarta-feira, 29 - Genoveva volta à roça para coivarar os paus que ainda não 
conseguimos queimar, mas não dá conta de terminar o serviço. Ao voltar, faz a colheita 

de cajus do campo. 

A aldeia está bem calma hoje, e ao todo somos só quinze pessoas. 

Quinta-feira, 30 - Genoveva Inês, que todas as manhãs vai à fazenda e ao SPI, 
traz um pacote de cartas que chegou do Rio de Janeiro. Começamos a lê-las, mas não 

entendemos nada! Finalmente, uma carta da França esclarece cudo e vivemos retrospecti
vamente as emoções ... da "nossa morte!". Imaginamos como nossas famílias e as Irmãzinhas 

devem ter sofrido por causa desse boato! De fato, há quinze dias, quando passamos por 

Sanca Terezinha, o doutor Lázaro nos dissera que um jornal de São Paulo tinha publica-
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do uma reportagem sobre o "o martírio das lrmãzinhas que moravam com os índios 

Tapirapé" .100 

Não demos muita importância ao caso, pensando que com certeza as lrmãzinhas 

do Rio já teriam recebido nossas últimas cartas de Conceição e não acreditariam. Voltan
do à aldeia, não nos lembramos mais disso. Aventuras sensacionais assim acontecem mais 

nas manchetes dos jornais do que na vida real. Em todo o caso, a hora do martírio ainda 

não soou para nós que continuamos pelejando, às voltas com as mil e uma coisinhas do 
dia-a-dia, tentando nos encontrar com o Senhor na oração. E o que pode acontecer ... só 

Ele sabe! 

Os Tapirapé deveriam voltar hoje. Fizemos muito kawi para esperá-los, e já é noite 
quando Korawa vem nos ensinar o que fazer para que o kawi não se estrague. 

100 Este boato foi divulgado por jornais de São Paulo e relatava "a morte das Irmãzinhas de Jesus que moravam com os 
índios Tapirapé, surpreendidas em viagem pelo Araguaia por índios ' inimigos"'. A notícia foi forjada por Willi 
Aureli, com o intuito de desacreditar o trabalho do SPI. Mal sabia ele que esse falso relato teria repercussão no Brasil 
e no exterior. O boato foi desmentido dois dias depois pelo padre Chaffarod, em São Paulo, recém-chegado da 
aldeia Tapirapé. 
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Outubro 
Sexta-feira, 112 - Saímos de madrugada para 

o SPI. As eleições se aproximam, e seu Valentim 

quer viajar hoje de manhã para Furo de Pedra, a 

fim de votar no dia 3. Como não podem deixar o 

posto fechado, dona Joaninha nos pediu para fi

carmos lá esses dias. Teremos também que cuidar 

de uma criancinha Karajá com 6 meses. A mãe 

morreu, e o pai trouxe-a para cá, porque a avó 

não dá mais conta de criá-la. 

Há muito movimento no Posto, um vai-e

vem tremendo, porque todos os eleitores têm que 

viajar para suas seções, e os candidatos esforçam-se 

em proporcionar-lhes meios de transporte. É uma 

festa! A alegria dos filhos de seu Valentim é 

contagiante, principalmente a das meninas, que 

nunca saem daqui. Dona Joaninha nos explica tudo 

da casa e mostra a despensa com os mantimentos. 

Genoveva vai buscar mandioca na roça e 

colhe nosso primeiro cacho de bananas. Ao passar 

pela aldeia, encontra Konomiti, que vem com ela 

porque não quer nos deixar sozinhas à noite. É 
verdade que a gente não se sente muito à vontade 

nesta casa desconhecida, ainda mais que só dispo

mos de uma lâmpada a querosene. 

Ficamos surpresas ao constatar que aqui não 

há quase nada nos armários. De fato, nós temos 

duas ou três vezes mais coisas do que eles! 

O neném não consegue dormir e chora a 

noite toda. 

Sábado, 2 - Essa noite, Genoveva Inês le

vanta-se várias vezes por causa do menininho 



" -----------------------------------------· \~' • 

Karajá. Ao raiar do dia é preciso ir ao curral com dona Juventina para ordenhar as dez 

vacas mais dóceis. A tarefa não é fácil, mas conseguimos tirar de sete a oito litros de leite. 

Como podemos dispor deles, Genoveva Inês leva-os para as crianças Tapirapé. 

Xario e Patxua vêm nos visitar e ficam emocionados, vendo o menino tão fraqui

nho. Sobem ao topo do morro pertinho do Posto para mostrar a Genoveva Inês um 

outro morro, bem próximo da antiga aldeia, mas é difícil avistá-lo porque o tempo está 

muito nublado. Nosso doentinho nos preocupa bastante. Ele vai precisar de muitos cui

dados a longo prazo. Seria tão bom se pudéssemos continuar a tratar dele, mesmo depois 

da volta de seu Valentim! 

Domingo, 3 - Penduramos a rede do menino na sala para podermos escrever mais 

tranqüilamente. É pena que não se saiba o nome dele em karajá e, como ainda não foi 

batizado, não tem nome cristão. Balançamos sua rede cada vez que chora, mas à tarde 

percebemos que não está nada bem. Esta noite, novamente, Genoveva Inês quase não 

dorme, cuidando dele. 

Terça-feira, 5 - Parece que as vacas estão se acostumando com as novas "vaqueiras", 

mas hoje de manhã tiramos pouco leite porque os bezerrinhos entraram no curral antes 

da hora e mamaram à vontade. Nosso doentinho está melhor. Seu Valentim chega ao 

meio-dia, e voltamos logo para a aldeia. Encontramos uma "hóspede" em nossa casa: os 
Tapirapé foram caçar e pegaram uma gazela, mas, segundo as leis dos antigos, as mulhe

res não podem comer a carne desses animais e, por isso, ela passeia livremente pela aldeia. 

É muito bonitinha e já está domesticada. Gosta de receber carícias. Fica um pouquinho 

em nossa casa e à noite vai dormir ao abrigo d.as ramagens, peno daqui. 

Quinta-feira, 7 - Novos casos de coqueluche. Ficamos preocupadas com Mikato e 

o bebê, que só tem IS dias. 

Sábado, 9 - Vamos com cinco Tapirapé a Santa Terezinha para a festa da padroei

ra. Antes de sairmos, a mãe de Mikato traz o netinho para que o batizemos. Makapyxowi 
e Konomiti a acompanham. Realmente, o menino está passando mal, e Mo'i chora, muito 

triste, pois sabe que ele vai morrer. 

Chegando a Santa Terezinha, encontramos frei Gil e vários moradores dos arredo

res, nossos conhecidos. Entregam-nos várias cartas, mas são anteriores às que recebemos 

em setembro. Ficamos sabendo que as lrmãzinhas de Roças Novas {MG) quase vieram 

até aqui por causa daquela notícia falsa da nossa morte. 

Domingo, 10-Missas às 6 e às 8 horas. Há menos gente do que no ano passado, 

e o ambiente não parece muito festivo. Nós também não estamos animadas, talvez por 
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causa do cansaço. Voltamos para a aldeia com três Tapirapé. Os outros virão amanhã 
com frei Gil. Ao chegar, ficamos sabendo que o menino da Mikato morreu esta noite. 

Segunda-feira, 11 - Frei Gil chega por volta do meio-dia, e a casa logo se enche de 
gente. Ele fica muito triste ao saber das mortes recentes e preocupa-se quando vê o 
estado em que estão os que tiveram coqueluche. Felizmente trouxe remédios e combina 
logo com Genoveva Inês os tratamentos a serem seguidos. Além disso, mostra-nos várias 
plantas medicinais e nos ensina a usá-las. Frei Gil quer levar Mikato para se tratar em 
Conceição. Como o marido e o filho também podem ir, eles aceitam logo. 

Terça-feira, 12 - Depois da missa, frei Gil faz o casamento do vaqueiro da fazen
da e batiza dois Tapirapé. Antes de viajar nos previne de que ainda não sabe quando 
poderá voltar aqui e que não há nenhum outro padre que possa vir no seu lugar. Mas 
deixa o Santíssimo Sacramento na capela, e isso muda tudo! 

Quinta-feira, 14 - Eira'ua, uma menininha de 5 meses, não está nada bem. 
Quanta preocupação! 

Sexta-feira, 15 - O estado de Eira'ua agrava-se. Wapora também está com coque
luche e ainda por cima tem uma crise de malária. Já que Hetty, a enfermeira de Santa 
Isabel, não pôde vir, resolvemos levá-lo assim que surgir uma oportunidade. De tardezinha 
nos avisam que um barco chegou e amanhã segue viagem para Santa Isabel. Falamos 
com Xako'iapari, mas ele não se decide, porque Mareapawygi, a mãe da criança, não quer 
ir. Não podemos mais insistir. Resolvemos ir buscar Hetty, ou pelo menos consultá-la 
sobre o caso. Genoveva Inês pega a rede e o missal e segue para o Posto. Vários Tapirapé 
vieram ao SPI para encontrar duas famílias Xerente que estão viajando nesse barco, e 
dona Joaninha aproveita para conversar com Xako'iapari, que finalmente resolve levar 
Wapora. Diante disso, não é mais preciso que Genoveva Inês durma na fazenda esta 
noite, e ela volta com eles para a aldeia. Mas será que amanhã de manhã Xako'iapari não 
terá mudado de idéia? Eirawa não apresenta melhora. 

Sábado, 16-Às 4:30 horas vamos acordar Xako'iapari. Ele e a mulher estão mes
mo resolvidos a viajar, e Wapora está todo contente porque vai passear. Antes de sair, 
Genoveva Inês deixa escritas todas as explicações sobre o tratamento de cada doente. 
Luciana virá dormir na Fraternidade durante a ausência da Irmãzinha. O estado de Eira'ua 
está estacionário. 

Segunda-feira, 18 - Hoje Eira'ua está melhor, mas seu pai não vai trabalhar, por
que, segundo as prescrições dos antigos, isso poderia prejudicar a criança. 
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Xario e Patxua vêm à Fraternidade, e ela se propõe a dormir aqui todas as noites 

durante a ausência de Genoveva Inês. Não tínhamos pensado em pedir isso a nenhuma 
mulher da aldeia, pois sabemos que não costumam dormir fora de casa. 

Terça-feira, 19 - Já é quase noite quando chega Paxe'apara com a família. Foram 
morar em Porto Velho há cinco meses, mas voltaram porque os filhos estão com coque
luche e lá não há como se tratar. Viajaram quatro dias subindo o rio. O estado das meni
nas parece grave. Elas seguirão o mesmo tratamento dos outros doentes, já que apresen
tam sintomas iguais. Nova preocupação! Ele tinha querido separar-se dos Tapirapé, mas 
as circunstâncias o trazem de volta. 

Quarta-feira, 20 - Nossos viajantes chegam hoje com Hetty e um casal suíço, que 
aproveitou a ocasião para conhecer os Tapirapé. Ele é etnólogo e estuda atualmente os 
costumes dos Karajá. O proprietário do barco é um missionário protestante americano 
que mora em São Félix. Que alegria saber que tudo deu certo para ~pora! 

Hetry dá logo uma volta pela aldeia e arruma no ambulatório os medicamentos 
que trouxe. Antes do meio-dia, todos já tomaram a primeira vacina contra coqueluche. 
As duas meninas de Paxe'apara não estão bem e, à noite, instalamos toda família no 
ambulatório para podermos cuidar melhor delas. Hetry nem chega a se deitar. 

Quinta-feira, 21 - O casal suíço nos ajuda nos trabalhos de casa. Eles se interes
sam pelo artesanato tapirapé e começam a comprar enfeites, o que desperta a criatividade 
geral. Logo todos se lançam com ardor na confecção de vários objetos, e quem já tem 
alguma coisa pronta vem mostrar-lhes. 

Sexta-feira, 22- Nossos visitantes estão com vontade de ir ver as roças. Xako'iapari 
nos leva à sua, e pelo caminho colhemos cajus. Não nos demoramos muito, porque 
Hetty vai almoçar na fazenda. Ela diverte-se bastante na volta a cavalo e quer que os 
outros também aproveitem da montaria. Muitos Karajá vêm vender os produtos do seu 
artesanato. Há tanto movimento na Fraternidade que, no fim da tarde, saímos para rezar 
com mais tranqüilidade ao ar livre, longe de casa. · 

Hetty pretendia ir embora no domingo, mas à noite os Tapirapé se reúnem no 
centro da aldeia e lhe pedem que espere mais uns dias, porque domingo irão buscar mel 
e tomarão kawi juntos. O casal, assim como todos os que conhecem os Tapirapé, encan
ta-se com o jeito deles e acha que são muito simpáticos e abertos. Estes, por sua vez, 
sentem prazer em lhes mostrar alguns de seus costumes. 

Sábado, 23 - Todos os doentes estão melhor e de hoje em diante só precisam 
tomar fortificantes. A moça suíça cuida da casa, porque Genoveva tem muito trabalho, e 
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até Luciana vem nos ajudar. Hetty diz que está de férias e resolve pisar milho e arroz para 
o kawi de amanhã. Mas o que realmente ela está precisando, depois dessas noites em 
claro, é dormir. O casal é muito simpático. Ambos são protestantes convictos e nos pare
cem ser pessoas bastante compreensivas. Ele quer fazer uma adaptação do evangelho em 
língua karajá e nos promete um exemplar. 

Domingo, 24- Podemos expor o Santíssimo Sacramento, e o casal reza conosco. 
À tarde vamos visitar os Karajá. Passamos pelo Posto e pela fazenda e voltamos a tempo 
para preparar a panela de kawi. Os Tapirapé trazem mel da mata e, depois do pôr-do-sol, 
começam a se reunir no centro da aldeia. Os homens formam dois círculos. As mulheres 
trazem as panelas, misturam o mel com o kawi e ficam de pé atrás dos maridos. Os jovens 
também formam dois grupos à parte, pois não podem ficar junto com os adultos. Depois 
dos ritos iniciais, começa a refeição. As mulheres se acocoram para tomar o kawi, e nós 
fazemos o mesmo. Xako'iapari nos diz: "Assim mesmo ainda tem muita criança, nem 
todas morreram". E eles riem, felizes! 

Segunda-feira, 25 - De manhã bem cedinho, nossos visitantes vão embora. Foi 
bom ter conhecido esse casal e passar alguns dias com eles. Além do mais, Hetty nos 
ajudou muito e ensinou tanta coisa útil! 

Arrumamos a casa e vamos repousar um pouquinho para depois retornarmos com 
mais ardor às ocupações quotidianas. Damos graças a Deus porque os Tapirapé recupera
ram a saúde e agradecemos também pelos amigos, tanto os novos quanto os antigos, que 
alegraram esta última semana. 

Quarta-feira, 27 - A "vida normal" recomeça. Vamos buscar leite na fazenda, 
lavar roupa no rio, trazer mandioca da roça... À tarde, rezamos com o Santíssimo Sacra
mento exposto. 

Os últimos Tapirapé que ainda moravam em Porto Velho chegam hoje e esta noite 
a aldeia está completinha. Todos estão aqui! 

Quinta-feira, 28 - À tarde, os homens se reúnem para comer os peixes que 
tinham pescado de manhã. Essas refeições das festas têm sido sempre tomadas em 

dois grupos. 

Sexta-feira, 29 - Genoveva vai à roça começar as plantações, que, aliás, já deve

riam estar terminadas. 
As mulheres fazem kawi, e os homens saem para procurar mel, mas na hora da 

refeição há um problema, porque Xario, que é o chefe das festas, se atrasa. Isso acarreta 
um certo descontentamento. O sol se põe, e nada dele ... Chega, finalmente, quando já 
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está ficando escuro, mal dá para enxergar as panelas. Mas o importante é que todos estão 
reunidos aqui. Agora, ao todo, são 48 Tapirapé. 

Domingo, 31 - A noite é de tempestade, com chuva forte, muitos relâmpagos e 
trovões. Uma verdadeira tromba d' água! Mas, apesar disso, o tempo continua abafado, e 
a gente não se sente muito bem. 

Luciana vem passar umas horas conosco. Ela quer escrever às lrmãzinhas que co
nhece e nos pede uma ajuda, mas depois acrescenta: ''As lrmãzinhas sabem que não sei ler 
nem escrever direito. Vão compreender e serão indulgentes comigo". 
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Novembro 
Segunda~feira, }A - Dia de Todos os San

tos, e os Tapirapé querem saber por que nesta ma
nhã ficamos em casa rezando. Genoveva aprovei
ta para lhes falar do sentido da festa de hoje. 
Xako'iapan~eXario parecem bem interessados, mas 
percebemos que para Xario é muito difícil conci
liar o que aprendeu em Conceição com o que vive 
aqui na aldeia. No entanto, é verdade que na vida 
quotidiana, muitas vezes, ele age de acordo com o 
evangelho, e parece que os outros se sentem no 
direito de exigir isso dele. 

À noite vamos acender velas e rezar diante 
dos túmulos. Entramos em todas as casas, já que 
em cada uma há pelo menos um. Alguns Tapirapé 
nos seguem, silenciosos e pensativos.'º' 

Terça-feira, 2 - De manhãzinha, Genoveva 
vai ao cemitério dos tori com os moradores da fa
zenda e do SPI e fica triste por vê-lo tão sujo, 
invadido pelo mato. Só se conseguem distinguir 
alguns túmulos. Dona Inês reza o terço. Na al
deia, a saúde dos doentes melhora. Dá gosto ver 
como Wapora recupera as forças! 

Quarta-feira, 3 - A família de Paxe'apara 
vai à roça e nos confia Koxana, que tem 3 anos. 
Ela está melhor da coqueluche e não nos estra-

101 Essa forma mais ostensiva de mostrar as práticas cristãs fez parte 
dessa primeira fase, em que predominava uma postura cate
quizadora. Com o tempo, e sobretudo após a criação do Cimi, 
optou-se pela não inferência na religião tradicional e pelo diálo
go inter-religioso. 



nha. Fica quietinha e nos olha em silêncio, horas a fio, mas à noite queixa-se aos pais 
que não lhe demos atenção, pois não conversamos com ela! 

Quinta-feira, 4 - Vamos à roça bem cedinho para plantar milho. Mikato está 
fazendo uma rede de algodão, muito bonita, para a filha. Genoveva Inês, que deseja 
aprender a tecer as redes tapirapés, aproveita para tomar u.mas lições. 

Sexta-feira, 5 - Genoveva Inês vai buscar leite na fazenda e chega logo depois do 
nascimento de uma netinha de dona Inês. O marido de Natividade comemora o acon
tecimento com três tiros de espingarda. À tarde, vamos com alguns Tapirapé pescar 
num lago perto da aldeia. De manhãzinha, os homens bateram os cipós envenenados 
na água, e os peixes pequenos não demoram a morrer. Conseguimos o suficiente para 
o jantar e até assamos alguns para amanhã. Ta'aki nos traz mel e frutas. 

Sábado, 6- Genoveva volta à roça para acabar de plantar milho e feijão. Estamos 
sem notícias do resto do mundo desde o dia 8 de setembro. É duro. Na revisão da sema
na, refletimos sobre nossa vida fraterna e notamos que temos um esforço a fazer para 
sermos mais caridosas entre nós. 

Domingo, 7 - Ontem Korawa foi à mata e trouxe oito quatis, que as mulhe
res e crianças se encarregam de criar. Konomiti está cuidando deles com o maior 
carinho. Hoje, temos tempo para ler e rezar juntas, o que não nos acontecia há 
muito, pois desde o começo do mês passado este é o primeiro domingo sem visitas 
e sem incidentes. 

Terça-feira, 9 -Todos os Tapirapé que estão na aldeia saem cedo para buscar 
a carne de um tamanu {tamanduá) que Awarao matou ontem, ao cair da noite. En
quanto isso chegam da mata três homens. Vieram trazer a carne dos porcos. Como 
estamos sozinhas, deixam conosco os pedaços para distribuirmos. Dizem que em 
breve estarão de volta, e suas conversas nos fazem ver que eles se sentem muito à 
vontade na mata. 

Domingo, 14 - Luciana vem passar algumas horas conosco e, apesar das nuvens 
sombrias que ameaçam um temporal, só vai para casa depois de rezarmos o terço. 

Xario vem pedir para lhe darmos uma aula de catecismo. E Patxua, que o acompa
nha, diz que também quer escutar. 

Segunda-feira, 15 - Quando Morio morreu, a mãe dela não estava na aldeia, mas 
agora chegou e pediu para abrirem o túmulo, pois quer colocar os colares da filha dentro 
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dele. Compreendemos o seu desejo, uma vez que não pôde estar presente ao enterro. Nós 
a acompanhamos à casa onde moravam. A família está toda reunida. Um grande silêncio 
reina enquanto abrem o túmulo, mas depois que o fecham os Tapirapé dançam e cantam 
como fazem nos enterros. 

Terça-feira, 16 - Um barco aporta na aldeia. Ele vai para Santa Isabel e voltará 
dentro de dois dias. Genoveva Inês, que precisa ir lá, aproveita a ocasião. 

As nuvens não deixam o sol aparecer. O tempo está bom para ir à roça. Não 
sentiremos muito calor. Xa.rio e Patxua se animam, e vamos às roças novas, na mata, bem 
longe. Encontramos muito mato abafando os pés de melancia e trabalhamos animados, 
mas por pouco tempo, pois as nuvens que estavam escondendo o sol desabam numa 
chuva bem grossa. O melhor é que ninguém se molha, pois nossos guarda-chuvas - as 
folhas de bananeira brava - são muito bons. 

Quinta-feira, 18 - Todo mundo vai pescar. Mas ainda há muita água no lago, e o 
cipó envenenado custa a produzir efeito. Ficamos olhando a água e matamos a fome 
comendo uns peixinhos que aparecem aqui e acolá, e nada dos maiores boiarem para que 
os homens possam flechá-los. Depois de um certo tempo, quem trouxe uma pequena 
provisão de farinha vai embora. Os outros, aos poucos, também vão desistindo. E afinal 
todos voltamos para casa com fome, mas de bom humor, apesar de tudo. 

Sexta-feira, 19 - O s homens voltam ao lago, mas sem muito resultado e desistem 
de uma vez. Uns vão caçar, e outros procurar mel. Só mesmo Korawa persiste e volta 
vitorioso ao entardecer, com 20 quilos de peixe! Apesar da hora tardia e da chuva que se 
prepara, Xako'iapari e Xario saem depressa rumo ao lago. 

Sábado, 20 - Genoveva Inês está de volta e conta que Hetty adoeceu e precisa se 
tratar no Rio de Janeiro. Chegou em Santa Isabel um avião militar, trazendo médicos 
com aparelhos para tirar radiografias dos Karajá, e a lrmãzinha aproveitou a oportunida
de para pedir-lhes conselhos sobre os casos mais complicados aqui da aldeia. Eles teriam 
vindo, se o campo de aviação daqui já estivesse pronto, mas não têm tempo para enfren
tar uma viagem pelo rio até aqui. 

Domingo, 21 - Lemos a correspondência que veio de Santa Isabel. Uma vez 
mais, achamos graça na repercussão da falsa notícia de nosso martírio no mês de se
tembro. Mas uma das cartas nos traz uma surpresa, pois nos anuncia que Genoveva 
Inês deverá ir para uma outra Fraternidade. C omo não há nenhuma data precisa para 
a sua partida, vamos aguardar mais informações, ou então a chegada de uma lrmãzinha 
para substituí-la. 
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Não estávamos esperando por essa notícia, mas, já que isso foi decidido, devemos 
reconhecer as dificuldades que realmente tivemos na nossa vida fraterna, sem nos deixar 
vencer pelo desânimo. Xario e Xako'iapari voltaram hoje. A chuva caiu a noite inteira e 
foi muito difícil protegerem-se dela, mas valeu a pena, pois pegaram uma grande quanti
dade de peixes. A fartura é tanta, que até nós temos que fazer farinha com os que ganha
mos, para que não se percam. Vamos então pedir às mulheres que nos ajudem, pois ainda 
não sabemos prepará-la direito. 

Terça-feira, 23 - Luciana nos convidou para almoçar. Caprichou na comida e até 
pôs a mesa. Mas, já que estamos só entre nós, dona Inês prefere comer na cozinha, senta
da no chão, como faz todos os dias. Conversamos muito, e ela nos conta como foi a 
chegada aqui, há 28 anos, e as dificuldades por que passou. 

Quarta-feira, 24-Todos vão à roça plantar pés de bananeira e depois dividem-se 
em vários grupos para procurar mel na mata. Xako'iapari, que sabe onde há uma colméia, 
dirige-se calmamente para lá. Nós duas seguimos atrás, com Mareapawygi e seus filhos. 
Xako'iapari derruba a árvore e recolhemos mais de dois litros de mel. Que beleza! Enche
mos duas cabaças, depois de chuparmos favos à vontade. Os melhores são os mais claros, 
onde estão as larvas, que também são deliciosas, lambuzadas de mel. O mel puro encon
tra-se nos favos de cera escura. 

Levamos duas horas para voltar à aldeia, e logo nos avisam que uma moça está à 
nossa espera na fazenda. Genoveva Inês vai até lá e encontra Doracy. As duas se conhece
ram em Mato Verde, e ela vem passar uns dias conosco, enquanto espera um barco que vá 
para o Sul. 

Quinta-feira, 25 - Chuvas fortes o dia inteiro. Escrevemos, costuramos ... Doracy 
relaciona-se muito bem com os Tapirapé, mas as crianças ainda não se sentem à vonta
de com ela. 

Domingo, 28 - Convidamos Luciana para almoçar. Ela e Doracy são velhas co
nhecidas e assim terão uma ótima ocasião para porem as conversas em dia. Dona Inês 
acompanha a filha, pois quer rezar um pouquinho na nossa capela. 

Estamos no primeiro domingo do Advento.Vimos juntas como poderíamos viver 
melhor essas semanas que nos preparam para a festa do Natal. 

Segunda-feira, 29 - Doracy ainda está na aldeia e aguarda resignadamente o dia 
da partida. Aqui não se pode viajar quando se deseja, ainda mais quando a gente é pobre. 
Ficamos à mercê dos barcos que passam e podem custar muito a vir. Doracy parece ter 
muita facilidade de relacionamento. Tudo é muito simples e claro entre ela e os Tapirapé. 
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Isso nos fez pensar que seria bom se eles mantivessem contatos mais freqüentes com os 
sertanejos. Quem sabe se uma convivência maior não terminaria por derrubar, um a um, 
todos os preconceitos? 

Os homens vão buscar bambu para as flechas e devem voltar daqui a cinco dias. 
Assim que eles saem, as mulheres vêm à nossa casa e ficam conversando algumas horas. 

Terça-feira, 30 - Um barco a motor chega ao porto, e temos a surpresa de ver 
desembarcar padre Cícero, de Conceição. Veio da parte de dom Luís trazer-nos uma 
carta do padre Voillaume, na qual lhe pede a permissão de fundar uma Fraternidade dos 
Irmãos de Jesus na aldeia e propõe que Henrique volte para cá com um outro Irmão. 
Ficamos admiradas, pois não estávamos ao corrente desses planos, mas pensamos que 
com certeza não se realizarão antes do Natal. Padre Cícero fica decepcionado porque os 
homens não estão na aldeia. É a primeira vez que vem aqui, mas conhece Xario desde a 
época em que este morava em Conceição. Resolve, então, ir à fazenda e volta só ao 
anoitecer para celebrar a missa. 

• 
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Dezembro 
Quarta-feira, 111 - Estamos bem unidas a 

todos os discípulos e discípulas do irmão Carlos 

de Jesus no aniversário de sua morte. Que bom 
ter missa aqui hoje! É realmente uma graça de 

Deus. Depois, lemos juntas alguns trechos dos seus 
Escritos espirituais, cujas exigências evangélicas são 

verdadeiros desafios para nós. 
Várias mulheres foram à mata e, à tarde, 

muito contentes, nos trazem uma boa quantida

de de mel e contam, rindo, que foi Mareapawygi 
quem fez a proeza de derrubar a árvore. Aprovei
taram também para colher muitas frutas. 

Quatro ou cinco Karajá vêm passear na al
deia, e, como os homens não estão aqui, as mu

lheres ficam preocupadas por causa de Myta'yma, 
que é jovem e solteira. Todas a aconselham a vir 

costurar em nossa casa. Jantamos cedo e, em se
guida, fazemos juntas a hora de adoração com o 
Santíssimo Sacramento exposto. 

Quinta-feira, 2 - Genoveva vai arrancar 

mandioca, e Myta'yma e Mikato a acompanham. 

Na volta passam pela roça de Xako'iapari para apa
nhar melancias. A lrmãzinha quer levar uma para 

Mareapawygi, mas as outras dizem que estão com 
muita sede, e por fim não sobra nada. É verdade 

que as melancias são cão refrescantes quando faz 

muito calor! 

Sexta-feira, 3 - O s homens voltam esta tar

de e muitos vêm à Fraternidade com mulher e 

filhos. Ficamos um tempão conversando e can-



tando alegremente. Só Xikapi permaneceu de cara feia, mas teve uma boa razão para isso: 
Genoveva Inês queria tratar de um abcesso nas suas costas. 

Segunda-feira, 6 - Vamos capinar a roça nova. O sol não está muito quente, e 
paramos só para comer farinha com carne. Depois, seguimos para a roça antiga, a fim de 
pôr a mandioca de molho no ribeirão. Encontramo-nos com Xako'iapari e Mareapawygi., 
que apanharam melancias e nos oferecem uma, bem fresquinha. Em seguida, voltamos 
juntos para a aldeia. 

Vários homens foram caçar, outros foram pescar e, quando voltam, nos dão carne 
e peixe com tanta abundância que nem dá para aceitar tudo. É comida demais para 
preparar e cozinhar! 

Terça-feira, 7 - Genoveva Inês tenta uma vez mais tirar um dia de retiro, mas 
Taywi chega correndo e nos diz que Ixire'i foi mordido por uma cobra, perto do lago. 
Munidas de vacina e seringa, acompanhamos Taywi. Konomiti e Atopa vêm conosco. 

/xire'i suga o sangue da ferida e logo cospe, mas não parece estar tão mal quanto 
temíamos. Depois que lhe aplicamos a injeção, Taywi espontaneamente carrega-o nas 
costas até a casa dele. Konomiti vai à nossa frente e, já chegando à aldeia, volta-se e nos 

,, 
diz, espantado: "Uma lrmãzinha!". E Denise, mas ele só havia visto o vestido e por isso 
não a reconheceu. Nosso terreiro está cheio de gente, todos falam, numa conversa bem 
animada. Ela veio para substituir Genoveva Inês. Alegria pela chegada de uma, tristeza 
pela partida tão rápida da outra. Para cada uma de nós, está na hora de fazer a vontade de 
Deus. Mas nos consolamos, pensando que seremos três para a festa de amanhã. 

Denise passou por Santa Isabel e trouxe nosso motor, que estava esperando por 
um portador. Traz também muitas notícias, cartas e diários. 

/xire'i fica em observação, mas seu estado é tranqüilizador. 

Quarta-feira, 8 - Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Rezamos juntas à Nossa 
Senhora e lhe confiamos as Irmãzinhas que estão reunidas em El-Abiodh. 

Genoveva vai ao Posto e à fazenda, onde todos lhe perguntam se /xire'i morreu, 
vítima da picada da cobra. 

Seu Lúcio da Luz viaja amanhã para Conceição, e Genoveva Inês e Xiranowa 
poderão ir com ele. Como Xiranowa está esperando o primeiro filho, nós lhe havíamos 
dito que seria bom consultar um médico. Depois de muita hesitação, acabou concordan
do. Okariwa vai acompanhá-la. Temos que ser rápidas, porque não dispomos de muito 
tempo para escrever nossas cartas, preparar as bagagens e terminar um vestido para Tao'na! 

Quinta-feira, 9 - Levantamos mais cedo, rezamos juntas e logo chega a hora da 
partida. Antes de sair da aldeia, Genoveva Inês passa em todas as casas. Os Tapirapé estão 
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tristes porque ela vai embora e lhe perguntam: ((Quando é que você vai voltar?". O em

barque, no porto da fazenda, é bem ligeiro, pois só viajam o seu Lúcio da Luz, Okariwa, 
Xiranowa e a Irmãzinha. O barco afasta-se depressa sob um céu sombrio, cheio de nuvens 

pesadas que ameaçam uma boa tempestade ... O fim e o começo de uma etapa mexem 
muito com a gente. Durante um ano moramos juntas só nós duas, uma sempre ao lado 

da outra, e isso conta bastante. Seja como for, procuramos amar o Senhor apesar dos 

nossos limites. E o passado sempre deixa sua marca em nós. 
Seguimos até ao Posto para que Denise possa reencontrar o pessoal de lá, e depois 

do almoço fazemos uma sesta mais longa, pois essas últimas noites foram bem curtas. 

Sexta-feira, 10 -Vamos de manhã à roça plantar milho e feijão. Já é mais do que 
tempo. Na volta, Denise vai cuidar dos doentes. Agora, não temos mais ninguém real
mente competente nas questões de saúde, e nenhuma de nós se anima a aplicar injeções. 

Dona Inês nos dá um pouco de leite e alguns tomates. Denise vai ter que se readaptar 

à comida daqui, depois de um ano no Sul. 
As crianças menores, que já tinham se esquecido do nome da lrmãzinha, reaprendem 

bem depressa, e os adultos contam-lhe os vários acontecimentos deste ano. 

Sábado, 11 - É claro que hoje ainda não temos revisão da semana a fazer, mas 

refletimos sobre o sentido da nossa vida na aldeia. Todas as mudanças devem nos ajudar 

a olhar mais para o Senhor e somente para Ele! 

Domingo, 12 - Corre um boato que um avião teria pousado no campo perto de 
Santa Terezinha, e os Tapirapé querem levar as mulheres e os filhos para vê-lo. Quando 

vêm nos contar, não acreditamos e lhes dizemos que, se fosse verdade, alguém já teria 
vindo nos avisar. Eles desistem do passeio, mas parecem bem decepcionados. Os boatos, 

aliás, eram muito contraditórios. 

Segunda-feira, 13 - Estamos lavando roupa no rio quando Maniaki vem nos 
dizer que o menino Karajá, que estava na casa de dona Joaninha, está morrendo e man
daram nos chamar para batizá-lo. Vamos logo, mas na realidade a criança já tinha morrido 

há algumas horas. Dona Joaninha e as filhas cantam hinos adventistas. Dona Inês tam
bém veio, e nós todas nos unimos na oração do Pai-nosso. A casa está cheia de Karajá, 

que nos observam impassíveis~ fumando cachimbo. Só a tia da criança se lamenta. O pai, 

que mora em uma outra aldeia, ainda não chegou. Domingos, o empregado do Posto, faz 
um caixãozinho e cava o túmulo no cemitério Karajá, ao lado de um outro onde está 

enterrada a mãe da criança. 

Terça-feira, 14 - Genoveva vai pôr a mandioca na água e passa pelo acampamento 
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da roça, para onde quase todos se mudaram. Enquanto durar a farinhada, ficarão por lá. 

A lrmãzinha não encontra ninguém, mas deixa um sinal de sua passagem. Ao voltar da 
fazenda, Denise conhece um novo vizinho que acaba de se instalar no Cadete, um terre

no perto da aldeia. À tarde, ele vem visitar os Tapirapé e fica surpreso ao ver que suas casas 

são iguais às dos sertanejos. 

Quarta-feira, 15 - Vamos a uma roça pequenina, onde tínhamos plantado uns 

pés de banana e abacaxi. O mato invadiu tudo. Trabalhamos com o facão por mais de 
uma hora, mas ainda assim o resultado está longe de ser satisfatório. Antes de irmos 

embora, semeamos melancias e pepinos e saboreamos alguns abacaxis. Passamos pelo 
acampamento dos Tapirapé e lhes dizemos que não temos mais farinha. Voltamos para 
casa com uma provisão para dois dias. 

Sábado, 18- Hoje, praticamente todos vão limpar as suas roças, e nós aproveita
mos para ir com eles, mas nossa finalidade é só buscar melancias. Depois da caminhada, 

elas nos parecem ainda mais gostosas. E estão tão fresquinhas, ainda molhadas do sereno 
da noite! A colheita é abundante. Temos para comer, dar e levar para casa. As peyra dos 

homens são enormes e estão bem cheinhas. Até mesmo os meninos de 5 anos ou mais 

levam uma ou duas melancias. Só as mães que carregam os bebês na topaya, às costas, são 

dispensadas. Seguimos por um atalho, numa longa e silenciosa fila indiana. Os pequeninos 
determinam o ritmo da caminhada, e é preciso parar duas ou três vezes para descansar as 

pernas. Ao chegar à aldeia, muitos homens vão de canoa ao SPI para vender as melancias 
e depois voltam logo para o acampamento. As mulheres ficam aqui. Bem que a gente 

nota que elas estão muito cansadas, mas não o demonstram. Admiramos sua resistência. 

Domingo, 19 - Dia bem tranqüilo. No fim da tarde não há quase ninguém na 
aldeia, todo mundo foi à fazenda par~ escutar um índio Bororo102 que está hospedado lá 

e toca viola. Já estamos deitadas quando voltam, mas nos chamam porque seu amigo 
violeiro quer nos conhecer. Abrimos a porta, e fazem uma grande reunião na cozinha. O 
violeiro toca, canta e, entre uma música e outra, os Tapirapé lhe perguntam muitas coi

sas, felizes por estarem recebendo um outro índio. 
A conversa é bem animada, com muitos detalhes. Percebemos que os Bororo têm 

muito contato com os sertanejos vizinhos e tentamos imaginar como eles vivem, a partir 

de tudo o que nos conta. Deve haver muitos contrastes na aldeia, porque, apesar de todas 
as influências exteriores, permanecem arraigados a seus costumes. 

Passamos algumas horas bem agradáveis em sua companhia. Ele viaja sempre acom
panhado do filho de 7 anos e nos diz que não tem mais coragem de morar na sua aldeia, 

102 Grupo indígena de língua jê que vive no sul do Mato Grosso. 
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pois perdeu o pai, a mãe e a mulher. Trabalha para viver durante o dia e, à noite, toca 

viola para se distrair. As vezes é convidado para tocar em alguma festa. 

Segunda-feira, 20 - O índio Bororo dormiu na aldeia, mas foi de manhã cedinho 

trabalhar na roça de seu Valentim. O filho dele ficou aqui. Ao meio-dia, almoça conosco 

e conversa bastante, contando-nos muitas coisas de sua vida pelas estradas. 

Quinta-feira, 23 - Denise arruma o ambulatório, o que é uma boa maneira de 
ficar a par dos remédios de que dispomos. O trabalho é muito demorado, mas realmente 

necessário. Limpamos o terreiro em volta de casa porque queremos que tudo esteja bem 

arrumadinho para o Natal. 
Xario e Takarimy nos dizem que vão passar u.ns dias na roça. Lembramos aXario que 

sexta-feira será o dia de Natal, e ele fica com pena por não estar aqui, mas assim mesmo 

mantém o projeto. À noitinha, vem com Patxua e modelam alguns personagens de cera 

para o presépio que arrumamos na cozinha. Mareapawygi. faz um Tupa.103 Pelo que com
preendemos, é um espírito que faz o raio. Esta noite, estamos só em dez pessoas na aldeia. 

Sexta-feira, 24 - Levantamo-nos às 4 horas para rezar e depois vamos com Konomiti 
buscar melancias. Mas o que de fato nos interessa é falar com os Tapirapé sobre a festa de 
amanhã. Todos estão no acampamento da roça, e o ambiente é realmente muito agradá

vel. Conversando com eles, percebemos que o Natal lhes parece algo estranho demais, 

muito abstrato para que possam entender o sentido dessa festa. Ainda mais aqui, no meio 

da mata, onde nada do mundo exterior consegue penetrar e abri-los para uma outra 
realidade. Temos que ultrapassar a nossa sensibilidade, compreendê-los profundamente 

e, principalmente, rezar muito. 
Ao chegar em casa, encontramos dois enormes pedaços de carne e de toucinho 

pendurados à nossa porta. Vamos perguntar a lrawyo, a única pessoa que ficou aqui hoje, 

se por acaso sabe o que foi que aconteceu. Ele nos diz que Xario foi caçar e matou uma 
anta. Isto significa que teremos um uabalho suplementar, pois a carne não pode esperar 
até segunda-feira. A noite chega antes de terminarmos todas as tarefas do dia, apesar da 

ajuda de Myta'yma. 
Lúcio da Luz, a quem tínhamos emprestado o nosso barco, volta de Conceição 

trazendo perto de trinta pessoas, entre elas algumas alunas do colégio das irmãs. Será que 

esta noite alguém virá festejar o Natal conosco? Mas ninguém falou nisso. 

Às 9 horas da noite, quatro Tapirapé estão na Fraternidade. Rezamos alguns instan
tes na capela e depois vamos para a cozinha. Konomiti acende a luz do presépio, e ficamos 

um momento a contemplá-lo em silêncio. Entre os personagens de barro, bem pertinho de 

103 Pronuncia-se Tupã. 
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São José e de Nossa Senhora, há um Tapirapé sentado num casquinha de tartaruga peque

na, olhando para o Menino Jesus. O arco e a flecha repousam num cantinho. 
Depois, nós nos reunimos em torno da panela de kawi e comemos rapidamente, como 

é de praxe nas reuniões deles. Em seguida, vão embora, e nossa vigília começa. Rezamos 
Matinas e fazemos uma hora de adoração, envolvidas pelo grande silêncio da aldeia. Não é 

preciso dizer que rezamos com mais fervor por aqueles que ainda não conhecem esse mistério 

do Natal e também por quem nem se lembra mais dele ... Pelos índios e pelos sertanejos ... Mas 

não podemos nos esquecer que Jesus nasceu, e ele dá sua graça a nós todos. Lembramo-nos 
também das lrmãzinhas que estão em Tamanrasset104 e, enfim, estamos unidas a todas do 
mundo inteiro. Não há missa, mas assim mesmo renovamos nossos votos. 

Sábado, 25 - Genoveva vai à fazenda levar nossa correspondência. Encontra mui

ta gente, porque mataram um boi, e a trabalheira é grande. Ninguém se lembrou nesta 
noite da festa do nascimento de Jesus, e as desculpas são várias: "Ninguém veio nos dizer 
nadà', ou "não fomos porque estamos chegando de viagem". 

Mais tarde, ouvimos o barulho de um motor que vem subindo o rio. Konomiti 
pergunta: "Qual é o padre que vai chegar?". "Nenhum", respondemos. "Não estamos 

esperando ninguém agora". Ele tenta adivinhar: "Então, é o Henrique?". Seria uma brin

cadeira ou uma intuição? Uma hora depois desembarca o padre Francisco Jentel.105 Que 
surpresa e que alegria! O projeto dele era chegar aqui ontem à noite, mas, quando o barco 

parou em Furo de Pedra, o povo estava reunido na capelinha. O padre Francisco esperou 

que terminassem um cântico e avisou que iria celebrar missa, para grande alegria de 
todos. O barco, é claro, pernoitou lá. 

O irmão Francisco - ele vai logo nos dizendo que faz questão de ser chamado 

assim - nos trouxe muitas notícias do Rio, de São Paulo e também de nossas famílias. 
Sim, é verdade que nesse Natal tínhamos aceitado não ter nada, e certamente é por isso 

que Deus nos recompensa com seu carinho. Estamos recebendo tanto! 
É a primeira vez que o irmão Francisco põe os pés em uma aldeia, e é difícil para 

ele fazer-se compreender. Mas os Tapirapé não vêem problema nisso: é como se o Henrique 

ou o padre Chaffarod tivessem voltado. 

Segunda-feira, 27 - Um grupo de homens chega da roça, trazendo melancias. 
Eles ainda não tinham visto o irmão Francisco e vêm à Fraternidade para conhecê-lo. A 

conversa, bastante trabalhosa, termina em boas risadas. Daí, todo mundo se entende. 

tc>i Oásis no deserto de Saara onde morreu o padre de Foucauld. 
105 O padre Francisco Jentel era francês, amigo da Fraternidade. Veio para o Brasil em 1954. Devido às suas posições na 

luta cm defesa da terra dos Tapirapé, foi preso e banido pela ditadura militar, em 1972 (ver referência biográfica no 
final do livro) . 
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Quarta-feira, 29- Irmão Francisco vai cedinho buscar melancias na roça com os 
Tapirapé. É uma boa ocasião para conhecer as famílias que estão acampadas lá e fazer a 
experiência de carregar a peyra. 

Quinta-feira, 30 - Os Tapirapé nos dizem que um Karajá, muito doente, che
gou agora à aldeia do Posto, e dona Joaninha proibiu-os de irem lá porque há perigo de 
contágio. Irmã.o Francisco vai se informar melhor. É um rapaz com uma tuberculose 
bem avançada. 

No decorrer do dia, todos vão chegando da roça, e logo as casas vazias estão nova
mente cheias de vida. As crianças são sempre as primeiras que aparecem na nossa casa. 
Algumas ficam com medo do irmão Francisco, pois ainda não o conhecem, mas ele 
começa a brincar com elas, e bem depressa se tornam grandes amigos. 

Sexta-feira, 31 - Nesses últimos dias, Genoveva tem trabalhado na casa do irmão 
Francisco. Hoje, três Tapirapé a ajudam, e logo acabam o serviço. Falta só espalhar um 
pouco de terra seca no chão para diminuir a umidade. 

Vamos de manhã ao Posto para ver o Karajá doente, mas ele já está agonizando 
quando chegamos. Chama-se Antônio e é filho de Monti, que morreu da mesma doen
ça no ano passado. Não há mais nada a fazer senão pedir a Deus por ele. Ficamos lá 
bastante tempo. Perto da esteira, de cócoras, uma mulher, sua parente, lamenta-se 
baixinho. Ela afasta os mosquitos, faz carinhos no rosto dele ou cobre seu pobre corpo 
esquelético. Na mesma esteira, a 2 metros deste homem que agoniza, duas criancinhas, 
bem bonitinhas, dormem tranqüilamente. 

Pouco depois de sairmos de lá, percebemos que o tom do choro mudou, e à 
tarde ficamos sabendo que foi nessa hora que Antônio morreu. Em nossa oração, assu
mimos com amor esse homem, que, mesmo sem o saber, era cristão, pois fora batizado 
quando criança. 

238 



----------------------------------------------------~· ,, 

239 



O RENASCER DO POVO TAPIRAP~ 

.. 

• 



Até hoje vivemos com o povo Tapirapé e, por bondade 
do Senhor, irmãzinha Genoveva ainda está no meio de nós. 

Qual foi o percurso no decorrer desses cinqüenta anos? 
Para narrá-lo seria preciso outro livro ... Mas eis o que escreveu 
essa mesma lrmãzinha, por ocasião dos 25 anos do Conselho 
lndigenista Missionário (Cimi), em 1997: 

Nos primeiros vinte anos, tentamos ''dizer" nossa fé aos 
Tapirapé e que, por causa de Jesus e de seu evangelho, tínhamos 
vindo viver com eles. Diante de certas «leis tapirapés~ expressdva
mos a proposta cristã. Essa preocupação era muito forte, mas jamais 
foi imposição. Graças ao carisma da Fraternida.de que nos habitava, 
soubemos esperar a hora de Deus, descobrindo e vabJriz.ando a vida 
deles. Tudo isso com nossas forças, apoiadas na Fraternidade e nos 
padres dominicanos de Conceição do Araguaia. 

A partir dos anos 70, através da recém-criada Prelazia de 
São Félix do Araguaia e de dom Tomás Balduíno, sintoniz.amos com 
as primeiras buscas das Missões-Igreja, sobretudo as dos jesuítas do 
Mato Grosso, em vista de um caminho novo de evangeliz.ação dos 
povos indígenas, através da encarnação, da inculturação e do did!IJ
go inter-religioso. 

Essa ótica comum nos levou evidentemente a participar da 
caminhada do Cimi, que respondia àquilo que estávamos vivendo 
e buscando. Foi um caminho feito não somente em total harmo
nia, mas com mútua ajuda. De um úzdo, nossa experiência de 
vinte anos com o povo tapirapé, que tinha aumentado em número 
e, ao mesmo tempo, na consciência de ser diferente - ou com o 
direito de viver essa diferença. De outro úzdo, todas as reflexões e 
buscas que o Cimi trazia - e que eram uma confirmação da Igreja 
- nos ajudavam a ir mais longe na solidariedade, na busca conti
nua de fidelidade a nosso ser cristão e ao didlogo com esse povo, 
cuja ''diferença" queríamos respeitar. 
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Ao longo desses cinqüenta anos, muitos desafios se 

apresentaram: 

• gerenciar os encontros com essa outra sociedade e cultura, 
pedindo respeito, assim como o reconhecimento de seus direitos; 

•tecer alianças com outros povos indígenas, até então des
conhecidos ou inimigos. 

Os Tapirapé pediram-nos ajuda. Queriam "ferramentas". 
Com o Cimi e com a Prelazia, tentamos "criá-las" com eles. 

Era um povo em extinção, precisava reviver ... 

Hoje são mais de quinhentos, e com uma população 

jovem. Poucos adultos e poucos velhos que possam contar a 
"história-tradição". Nossos cuidados com a saúde foram im

portantes. Hoje, há vários Agentes de Saúde Indígena que apren
dem o nosso jeito de tratar. E os pajés Tapirapé se fortaleceram 

em contato com os pajés Kamayurá do X.ingu. 

Era um povo isolado ... 

Hoje, encontrou muitos outros povos indígenas, partici

pou de encontros organizados pelo Cimi e agora ajuda na orga
nização dos povos T upi. 

Era um povo sem terra reconhecida ... 

Lutou pelo direito de suas terras - as que ocupávamos, 
quando fomos viver com eles e, mais recentemente (1993), a 
área mais antiga de Tapi'itawa - Urubu Branco - , da qual ti

nham fugido por ocasião do ataque dos Kayapó (1948) e da 
mortandade provocada pelas doenças trazidas por "visitantes" não
indígenas. Hoje, as duas áreas estão homologadas, embora a de 
Urubu Branco ainda apresente problemas. 

Por isso, os Tapirapé começaram a ocupá-la por conta 
própria, criando três novas aldeias nas maiores fazendas "ocu-
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pantes", forçando assim a Funai a agilizar o processo. A moro

sidade dos trâmites de reassentamento e indenização favore

ce a persistência desse foco de insegurança para os Tapirapé, 

assim como a agressão à sua terra pelos muitos desmatamentos 

devido ao plantio e à retirada ilegal de madeira efetuados por 

esses ocupantes. 

Um povo sempre acolhedor ... 

Mantém um relacionamento intenso com a sociedade. 

Percebeu sempre que a escrita ou a "escola" era uma ferramenta 

imprescindível, embora difícil de ser situada em sua própria vida. 

A partir de 1970, eles tiveram a felicidade de ter dois professores 

que até hoje "criam" com eles essa escola tapirapé. Escola reco

nhecida, oficializada, com a maioria dos professores Tapirapé. 

Falta ainda muito para que a escola indígena tenha "voz e vez" 

no Ministério da Educação e Cultura (MEC) e no Brasil. Falta 

muito também para que essa escola seja mais tapirapé. 

E assim vai ... Cada dia, o desafio é assumir a "história 

tapirapé" com sua particularidade, sua riqueza, conhecendo a 

outra história,_ com suas propostas de vida e suas propostas des
respeitosas de "desenvolvimento imediatista", de consumismo etc. 

Com eles, sonhamos, buscamos, lutamos, erramos e acer

tamos para gestar um futuro digno, futuro de vida para todos/as 

e com tudo - , para a terra toda! 

No dia-a-dia, o diálogo é árduo e laborioso para todos/as 

nós. É também diálogo gratificante e animado pela busca de 

muitos por este mundo afora. 

E para nós fica sobretudo a alegria e a gratidão, na vivência 

do mistério de Deus que sempre desinstala, a eles e a nós ... É 
vivência da Boa Notícia, de um para o outro. 

Irmãzinha Odila de Jesus 
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Pessoas que marcaram 
a Fraternidade Tapirapé 

Frei Gil Gomes 

Maranhense, faleceu aos 87 anos de idade, em outubro 

de 1990. 

Frei Gil era um tipo bem representativo do povo de sua 
terra natal: moreno, baixo e forte, com o jeito altivo de quem 

está acostumado a medir forças com a natureza selvagem e amea
çadora, sem nunca se dar por vencido. Extremamente corajoso, 

era também dotado de grande lucidez intelectual e de um discre
to senso de humor. Estava assim à altura de uma vida missionária 

árdua entre os índios das bacias do Araguaia e Tocantins. Foi um 
pioneiro, chegando às aldeias Xikrin, Gavião e Suruí, devendo

se a ele o primeiro contato com estes últimos. 

De temperamento apaixonado, comprometeu-se de cor

po e alma com a sobrevivência desses povos, apoiando suas lutas 
pela posse ou recuperação de suas terras ou culturas. Nos qua

renta anos de missão, expôs muitas vezes a vida pela causa indí
gena nos incessantes conflitos com latifundiários, nas ousadas e 
perigosas expedições pela mata e nos enfrentamentos com adi

tadura na época da guerrilha do Araguaia. 

Foi ele quem iniciou as primeiras lrmãzinhas na cultura e 
na vida tapirapé, partilhando com elas o seu conhecimento e 

vivência no mundo indígena e sertanejo. "Frei Gil será sempre 
lembrado como valente defensor dos índios, como o Bartolomeu 
de las Casas sertanejo", disse dom Tomás Balduíno. 

Dom Luís Palha 

Dom Luís foi o terceiro bispo da prelazia de Conceição do 

Araguaia. Baiano, nasceu em 1896 e faleceu a 21 de agosto de 1981. 
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Membro da ordem dominicana, foi um grande bispo, 

amigo do povo sertanejo, dedicando carinho e atenções espe

ciais às aldeias localizadas na área de sua prelazia. Os Karajá, os 

Kaypó Xikrin, os Gorotire, os Tapirapé, os Javaé e outros cha
mavam-no de Papai Grande, reconhecendo seu interesse e des

velo por eles. 

Pessoa afável, aberta ao diálogo, de um coração imenso e 
um zelo incansável, não media esforços pelo seu rebanho. 

Na década de 1950, conheceu a irmãzinha Madalena e 
logo confiou plenamente nesse "novo jeito de evangelização", 
convidando-a a fundar a Fraternidade na prelazia. Deu apoio 

total às primeiras Irmãzinhas, confirmando-as em sua missão, 

aconselhando-as e acompanhando, com carinho e discrição, sua 
caminhada na aldeia. 

Dom Tomds Balduíno 

Dom Tomás é também da ordem dominicana, sendo hoje 

bispo-emérito da cidade de Goiás. 

Goiano de temperamento calmo e tenaz, foi missionário 
de vanguarda, bem antes do Concílio Vaticano II, e nunca se 

deixou amedrontar pelas ameaças. Homem de ação e de inteli
gência lúcida, foi um dos idealizadores e fundadores do Conse

lho Indigenista Missionário (Cimi). 

Para nós, dom Tomás sempre foi grande amigo e conse
lheiro, tendo sido nosso bispo-prelado em 1967, sucedendo a dom 

Luís Palha em Conceição do Araguaia até 1971, quando a prelazia 
foi dividida. Nossa região passou a fazer parte da prelazia de São 

Félix do Araguaia, com o bispo dom Pedro Casaldáliga, que até 

hoje é amigo e companheiro na utopia e na luta. 

Dom Tomás compreendeu plenamente o carisma da 
Fraternidade, confirmando-nos em nossa inserção na aldeia 

tapirapé e abrindo-nos às dimensões da Igreja no Brasil e da cau
sa indígena como um todo. 
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Padre jean Chajfarod 

Padre Jean Chaffarod, francês, chegou ao Brasil em 1953 
e permaneceu cerca de nove anos entre São Paulo e a região do 
Araguaia, com várias estadas na aldeia tapiraré. 

Sacerdote diocesano, pertencia à Fraternidade Sacerdo
tal, que reúne padres que vivem a espiritualidade do irmão 
Carlos. Fez parte da primeira Fraternidade com o povo Karajá, 
em agosto de 1956. Nessa Fraternidade Itinerante, percorren
do em barco o rio Araguaia, também atendia à população ser
taneja e ribeirinha. 

Foi por vários anos vigário da cidade de Santa Terezinha. 
Por questões de saúde, teve que retornar à França, em 1962, 
onde vive até hoje. 

De sua permanência entre nós ficou a lembrança de um 
homem bom, alegre, convicto de sua fé. Uma presença aprecia
da por todos os que o conheceram e que bem depressa se torna-

. 
ram seus armgos. 

• 

Padre Francisco ]ente! 

Padre Francisco Jentel, francês, chegou ao Brasil em 1954 
e morreu na França a 12 de janeiro de 1979. 

Sacerdote diocesano, era muito ligado aos padres que ini
ciaram a Fraternidade, sobretudo ao padre Voillaume, fundador 
dos Irmãos de Jesus. Por sugestão deste, veio dar assistência reli
giosa às lrmãzinhas da aldeia tapirapé. 

Em sua permanência no Brasil, esteve sempre na região 
do Araguaia. Morou vários anos na aldeia tapirapé, tornando-se 
vigário de Santa Terezinha, quando foi erigida a prelazia de São 
Félix do Araguaia. Exerceu esse ministério até 1973, o ano de 
sua prisão. Foi muito querido pelos Tapirapé e pelos sertanejos, 
que reconheciam nele um grande aliado, sempre pronto à luta 
em seu favor. 



Realmente, o irmão Francisco, como queria ser chamado, 

percebeu logo a necessidade da demarcação das terras das aldeias 
de sua paróquia (Área Indígena Tapirapé e Karajá) e se empenhou 

para que a cidade de Santa Terezinha não fosse destruída e para 
que não se implantasse ali uma empresa agropecuária, a Codeara 

(Companhia de Desenvolvimento do Araguaia). Não mediu 
esforços, nem cansaço, viajando continuamente a Brasília, dialo

gando com as autoridades, tentando que o SPI, depois Funai, to
masse o partido dos povos que tutelava. Era contra a violência e 

acreditava, talvez ingenuamente, na possibilidade da justiça fazer
se dentro dos meios legais numa época de ditadura. Por ironia da 

situação política do país, os militares o acusaram de "fomentar 
insurreição e guerrilhas", tendo sido preso e banido do país. 

Na aldeia tapirapé, padre Francisco foi um auxílio precio
so na inserção da Fraternidade, tomando parte nas reuniões 

masculinas na takara, nos mutirões de derrubada, nas caçadas e 

saídas na mata. 

Dr. Charles Wagley 
Charles Wagley, antropólogo norte-americano, foi outra 

figura que nos marcou. Entre várias obras, escreveu o livro Lá
grimas de boas-vindas, 106 sobre a cultura tapirapé. 

"Doutor Carlos" foi um grande amigo. Sua vinda à al

deia, logo depois de nossa chegada, tornou-se realmente provi

dencial. Ele nos iniciou na ciência da antropologia, esclarecendo 
muitas dúvidas e ajudando-nos a compreender alguns elemen
tos da língua e da cultura tapirapé. Percebeu rapidamente o cerne 

da vocação da Fraternidade, apoiando nossa presença na aldeia. 
Escreveu: "Nunca soube que estes missionários [as 

lrmãzinhas e o padre Francisco Jentel] tentassem converter os 
índios; segundo a ideologia de Charles de Foucauld, fundador 

da Ordem, esperam influenciar pelo exemplo vivo, mas não 
pela persuasão". 107 

106 Charles Wagley, Ldgrimas tk boas-vindas. Belo Horizonte, ltatiaialEdusp, 1988. 
107 Idem, p. 268. 
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Cinqüenta anos depois 

Entre os dias 12 e 25 de junho de 2002, os Tapirapé das cinco aldeias que hoje existem nas 
duas áreas indígenas se reuniram para comemorar os cinqüenta anos da chegada das lrmãzinhas 
de Jesus. As festividades ocorreram na aldeia do Urubu Branco, situada no território tradicional 
tapirapé, perto de Confresa, a oeste de Santa Terezinha. A área foi recuperada há alguns anos, 
depois de muita luta na Justiça para retirar os fazendeiros que haviam ocupado a região nos anos 
60. Os rituais recuperados, a surpresa pelo aumento populacional da comunidade e o reencontro 
de Clara, uma lrmãzinha do grupo pioneiro, que veio da Rússia, onde hoje vive, são aqui descritos 
por ela própria, com muita força e sentimento, num diário que escreveu cinqüenta anos depois. 

Que emoção! Chego ao pequeno aeroporto de Confresa, onde nos espera 
irmãzinha Odila. Logo reconheço a montanha do Urubu Branco, tão querida dos Tapirapé, 
que conhecia apenas de foto. 

Nos próximos dias voltam com insistência as histórias da retomada da antiga ter
ra, depois de mais de cinqüenta anos. São as cerâmicas encontradas no mato, as pedras 
dos fogões, as macaubeiras .. . 

Tomamos um caminhão que nos deixa na aldeia, diante da casa das lrmãzinhas. 
Ali me reencontro com Genoveva, que não via há quarenta anos, e Elizabeth, há 44! 

O formato da aldeia é o mesmo. Mas, em contrapartida, é dez vezes maior. A 
Fraternidade se encontra no interior desse círculo, que envolve a takara, a casa dos ho
mens, que é também a casa das festas e dos espíritos. Está construída no sentido Norte
Sul, e as portas estão abertas para o nascente e para o poente, segundo a tradição tapirapé. 

Rapidamente, e sobretudo à medida que o sol se põe, percebo o grande núme
ro de moradores. A aldeia fervilha de crianças de todas as idades. Lembro de meu 
último sonho do paraíso, quando, ao cair da tarde, vi sair da mata, dançando, cente
nas de Tapirapé ... Na realidade, não tinha certeza se estava bem desperta ou se aquilo 
que estava vendo agora era um sonho ... Essa sensação me acompanha durante toda a 
minha estadia. 

Os velhos logo vêm me saudar. Felizmente, as lrmãzinhas me ajudam a lembrar 
seus nomes ou me dizem os novos, pois os Tapirapé costumam trocar de nome pelo 
menos três vezes na vida. 

A gente se abraça. Um deles, Cantídio-Taywi, me diz, sem rodeios: "Clara mudou 
muito". Eles também mudaram bastante, e o principal é que "a gente se reconhece". 
Como isso é bom! 
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Marcos-Xako'iapari, o antigo cacique, que deve ter mais de 80 anos, toca nos meus 

cabelos brancos. Ele me diz: "Clara está velha como eu". E acrescenta: "Minha cabeça 

não está mais boa e será logo o fim" - e dá uma boa gargalhada! ... Ele me faz lembrar 

todos os sábios que encontrei na vida ... 

Será que já não me lembrava de que eram tão numerosos? Com freqüência, recorda
va a última cena do filme A missão: a canoa com mulheres e crianças Guarani, sobreviventes 

de um massacre, algo que me fez chorar, pensando no que havia ocorrido com os Tapirapé ... 

Na aldeia de Urubu Branco existem cerca de 250 pessoas, a metade com menos de 
12 anos. Hoje, por causa da festa, muitos chegam das outras quatro aldeias, e a popula

ção total deve ultrapassar quinhentas pessoas. Nas duas semanas que passo com eles, 
nascem mais quatro. Que vitalidade! Que beleza! Com algumas exceções, eles transpiram 
saúde. Os jovens são bem maiores que seus pais e as moças, muito bonitas. Atualmente 

há mais moças que rapazes, e isso deve criar problemas. 

Será que a vida deles mudou? Aparentemente parece que o relacionamento entre 

eles e as lrmãzinhas continua o mesmo. Como antigamente, os encontramos sentados 

nos troncos de árvore e nas carapaças de tartaruga. À noite, o mesmo céu com o Cruzeiro 
do Sul, o mesmo luar ... Algumas vezes, quando há gasolina para o gerador de energia, 

lâmpadas penduradas no pátio clareiam o ambiente. Apesar de alguns botijões de gás, as 
mulheres continuam cozinhando em seus fogões à lenha, atrás das casas, onde toda a -

família se junta para comer. 

Mas o que muda o aspecto da aldeia são as roupas que secam nos varais suspensos 

nas árvores. Roupa muito limpa - calções, sutiãs e camisetas -, com as mais variadas 
marcas, desde Coca-Cola até o nome de políticos da região ... A limpeza reina também no 
interior das casas, com as panelas que brilham pela ação do Bom-Bril. 

Logo entramos no ritmo das festas, que começam no período da estiagem. O 

ponto culminante é a festa da Cara Grande, geralmente por volta do dia 24 de junho. 
Pela primeira vez, desde 1947, o ciclo completo das festas é realizado na aldeia dos 

antepassados Tapirapé, agora retomada. É um ano muito importante para eles - e para 
nós também! 

Durante uma semana, cantos e danças se sucedem, muitas vezes durante toda a 

noite, até a última estrela desaparecer. 

Impossível descrever ... O que chama a atenção é o ambiente de festa. Durante dias 

seguidos, o dia inteiro e em todos os cantos, mulheres agachadas fazem as pinturas no 
corpo dos homens, rapazes e moças. São desenhos geométricos, cada um com seu signi

ficado. O grupo inclui os xire'i, adolescentes que se preparam para os rituais de iniciação 
à vida adulta, com o corpo todo pintado de preto. 
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As danças são realizadas pelos homens mais novos, preparados pelos mais antigos, que 

nesse ano fazem um grande esforço, conscientes de que são os depositários das tradições de seu 

povo. A dança é feita geralmente pelos homens. Eles se colocam em fila indiana, perto da 

entrada do nascente da takara, magnificamente pintados e enfeitados, com seus arcos e fle
chas, acompanhados pelos "espíritos ancestrais dos Tapirapé". Vestem uma roupa feita de 

folha de palmeira verde ou seca, que faz um ruído característico ao menor movimento. 

A gente se diverte em contar os participantes homens (jovens e adultos): 84. 

Em alguns dias, chegam a 11 O! Isso me lembra o ano de 1952, quando eram ape

nas 4 7 pessoas! 

Algumas vezes, as danças se transformam em disputas: a eterna luta contra inimi
gos tradicionais, como os Karajá, os tori (não-índios) e sobretudo os Kayapó, representa

dos por um grupo de Tapirapé disfarçados. Inicialmente, os inimigos parecem vencer, 
mas são dominados e levados como prisioneiros para a casa dos homens. No final, a 

dança da vitória. 

Numa das manhãs, ao nascer do sol, há a festa da liberação dos espíritos, que saem 

pela aldeia e são perseguidos pelas moças. Elas procuram agarrá-los para lhes dar o cauim, 

que irá apaziguá-los. 

Há também a refeição ritual, um apelo à unidade dos diferentes grupos rituais, 
cada um com o nome de um pássaro. Nesse dia, os rapazes levam à takara grandes pane

las, bacias e cestos cheios de banana, carne de porco-do-mato, farinha de mandioca e 
cauim. Quando o grupo é maior, como agora, a festa ocorre no pátio da aldeia. 

A última noite é consagrada à festa do kawi'o, bebida fermentada. A seu redor, as 

danças se prolongam por muitas horas, visando espantar os espíritos maléficos simboliza

dos por essa bebida ácida. 

Duas casas são escolhidas para o ritual: uma ao norte e outra ao sul da casa dos 

homens, esta última justamente nossa Fraternidade (na casa escolhida anteriormente, 
uma mulher morreu há pouco tempo). Dessa vez, a roupa dos tori que as mulheres 
Tapirapé costumam usar desapareceu completamente. Enfeitadas de maneira tradicio

nal, elas dançam em volta das duas casas, enquanto os homens permanecem no interior, 

em volta das panelas de cauim. 

Marcos-Xako'iapari parece estar tomado de uma grande força interior, o que nos 

comove muito. Descobre que ele e foana-Ataxowoo são os únicos capazes de transmitir a 

riqueza dessas tradições, que correm o risco de desaparecer completamente. Os jovens 
procuram segui-los, os observam com atenção, os imitam e gravam tudo. Nos dias subse

qüentes, ouvimos suas vozes por toda parte, seguidas da voz dos jovens, que repetem 

palavras e melodias. É realmente o triunfo Tapirapé! 
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Mais uma vez, Marcos lidera um último rito, quase desaparecido, e que tem por 

finalidade fazer uma espécie de redistribuição das riquezas. É o encerramento das festas. 
No dia seguinte ao da dança do kawi'o, bem cedinho, ele vem com Tokyna, sua mulher, 
buscar a panela do kawi'o que ficou em nossa casa, e a leva, cantando, de casa em casa. O 
chefe de cada família bebe um gole de cauim. Em seguida, cospe. Os demais têm o 
direito de tomar um pouco do cauim que sobrou e, ao mesmo tempo, podem pedir ao 
dono da casa tudo o que querem. Marcos dá o exemplo e é despojado de muitos de seus 
bens. Outras lideranças o seguem, mas nem todos têm essa coragem. Como diz irmãzinha 
Odila, nesse ritual "há ao mesmo tempo desprendimento e audácia, que podem causar 
admiração ou medo". Cama, colchão, cadeira, fogão a gás, pasta de urucum, arara, gali
nha, tudo muda de proprietário em apenas uma manhã! 

Uma exposição de fotos ampliadas por irmãzinha Edith, que infelizmente teve 
de deixar a aldeia antes da festa que tanto se empenhou em preparar, faz muito 
sucesso e levanta comentários. Evoca a vida desses cinqüenta anos, e muitos reconhe
cem aqueles que já se foram. 

À noite são projetados dois vídeos históricos, que em um minuto têm o poder de 
reunir toda a aldeia: o filme do padre Voillaume, que esteve com irmãzinha Madalena em 
1953, e um outro, de 1955. Não consigo calcular a quantidade de crianças que estão à 
nossa frente, sentadas nos primeiros lugares. 

No dia seguinte, após as festas, começa a partida ... É impossível alimentar por 
muito tempo mais de quinhentas pessoas! 

Com todas as coisas novas que chegam à aldeia, o futuro parece inquietar as 
lrmãzinhas. Mas acredito que são eles realmente os construtores de seu futuro, junta
mente com Deus. 

As lrmãzinhas que encontrei na aldeia certamente escreverão um outro relato, 
depois de tantos anos de presença no meio dos Tapirapé. Eu agradeço a elas por me 
convidarem e partilharem comigo tanta coisa que me ajudou a reencontrá-los. Fica no 
meu coração apenas um canto de ação de graças. 

A única coisa que consigo repetir o tempo todo é: "Que beleza!". 

Rio de Janeiro, 6 de julho de 2002 

lrmãzinha Clara 
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Glossdrio 

Advento: tempo litúrgico de preparação para o Natal. 

Andu: tipo de feijão, parecido com fava, muito comum na região. 

Ângelus: toque de sino às 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, convidando as pessoas à oração. 

Anta: mamífero de casco fendido, da família dos tapirfdeos. Chama-se tapir na língua tupi, vindo 
daí o topônimo rio Tapirapé, o caminho da anta. 

Bacaba: palmeira da Amazônia. Os frutos são comestíveis, e as palhas servem para cobrir as casas. 
O suco é usado para fazer refresco. 

Banzeiro: grandes ondas ou ressaca dos rios nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

Borduna; pau grosso e roliço, usado como arma por vários grupos indígenas. O mesmo que tacape. 

Gbório: objeto litúrgico metálico, em forma de cálice, no qual o sacerdote conserva a hóstia consagrada. 

Coivarar: juntar troncos finos e galhos secos, depois da derrubada, para queimá-los. 

Desobriga: visita periódica do padre às populações do interior para que os católicos possam 
receber os sacramentos. 

Embira: cipó ou fibra de casca de árvore que serve para amarrar as peyras. 

Escanchar: carregar uma criança pequena à cintura, sendo que suas perninhas se apóiam na cin
tura lateral de quem a transporta. Muitas vezes prende-se também a criança com uma tipóia ao 
corpo do adulto, que assim fica com os braços e mãos livres. 

Farinhada: processo de fabricação de farinha de mandioca. Há duas maneiras de fazê- la: a primei
ra, com a farinha de mandioca pubada (a farinha tapirapé e a farinha d'água sertaneja). A outra, 
nas casas de farinha, com prensa e forno grande, quando se obtém uma farinha seca ou branca, 
mais leve e muito usada pelos sertanejos. 

Festa do boi: folguedo junino, muito comum nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do 
Brasil. As apresentações são diversificadas, conforme a região. 

Inverno: nome dado à época das chuvas nas regiões Norte e Nordeste do país. 

Jaraqui: peixe da região do Araguaia. 

Jenipapo: fruto do jenipapeiro. Além de comestível, seu suco é usado por vários grupos indíge
nas para pintar a pele de preto. 

Jirau: estrado de varas sobre forquilhas cravadas no chão, de altura variada. Muito usado na região 
do Araguaia, em cima dele se fazem canteiros para se proteger das formigas e de alguns animais. 

Luneta: objeto litúrgico em que é presa a hóstia para a exposição do Santíssimo Sacramento. 
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Macaxeira: tubérculo comestível. O mesmo que aipim ou mandioca-doce. 

Matinas: parte do Ofício Litúrgico das Horas, rezada ou cantada de madrugada, entre 4 e 6 
horas. 

Mito: narrativas de tempos heróicos, transmitido comumente de forma oral 

Muriçoca: inseto conhecido em outras regiões pelo nome de mosquito, carapanã, pernilongo ou 
borrachudo. 

Ofício das Trevas: oração noturna da Quinta e Sexta-feira Santa. 

Pati: palmeira da Amazônia, também chamada coco da quaresma. 

Pirarucu: grande peixe de água doce encontrado no Araguaia e na bacia Arnazônica. É também 
chamado de bacalhau brasileiro. 

Pisar: socar no pilão. 

Puba: massa de mandioca ralada, colocada por vários dias na água corrente para ser retirado o 
veneno (manipuiera). O mesmo que mandioca pubada. 

Pubar: verbo relativo a esse processo de preparação da farinha. 

Pium: pequeno mosquito diurno, cuja picada provoca placas vermelhas na pele. 

Quebrar o jejum: tomar a primeira refeição do dia. 

Ribeirinho: sertanejo que mora à margem dos rios. 

Taboca: espécie de bambu fino e flexível. 

Taquari: espécie de bambu fino e reto, próprio para fazer flechas. 

Tunb6: planta leguminosa que produz efeito narcótico nos peixes. É lançada às águas, já triturada 
ou fragmentada, fazendo com que os peixes bóiem, facilitando a pesca. O peixe pescado por esse 
processo não é nocivo à saúde. 

Tracajá: réptil encontrado na região amazônica, da mesma famOia que a tartaruga, sendo também 
chamado de tartaruga d ' água. 

Urucu ou urucurn: semente do urucuzeiro. Quando triturada, obtém-se um pó de coloração 
vermelha (colorau) que, misturado à gordura de tartaruga, é usado pelos indígenas para untar o 
corpo. Serve também como repelente. 

Vésperas: parte do Ofício Litúrgico das Horas, rezada ou cantada à tarde. 

Zinga: vara comprida, usada para empurrar as embarcações em lugares rasos. 
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Esta obra, composta pela divisão de 
produção da Editora Salesiana, foi impressa 

pelas Escolas Profissionais Salesianas. 



lrnilízinhas Madalena e Jeanne (primeiro plano) e Clara (segundo plano} no rio Araguaia, 
numa aldeia karajá, quando viajavam para a aldeia tapirapé (junho 1952) 

Aldeia karajá, em 1952 
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A primeira Fraternidade, com as irmázinhas Denise e Genoveva, em 1953 

Construção da segunda aldeia, em 1957 



lrmãzinhas Genoveva Inês (esquerda) e Genoveva (direita) na porta da primeira Fraternidade, 
em 1954 

1 

, 

A rakara, onde se gu,ardam os objetos para as festas rituais e onde apenas os homens podem 
entrar. Do fado externo, uma lrmãzinha e um rapaz Tapirapé 
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Tomako, menino Tapirapé, com os adornos tradicionais: tamakorá (nas pernas) e temykwara 
(no lábio) 

Mareapawaxowa, sentada na rede, vendo-se a seus pés a panela de fazer cauim 



-

Taywi (Cantídio), corn adereços de Jesttt: o ramakorá de algodão, enfeites de penas 
nos braços, colar de miçanga e um cocar de penas de arara. Em segundo plano, 

irmão Henrique (à esquerda) e irmiizinha Genoveva {à direita) 
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O pajé Irawyo Uoão} 

Karawa ljulião}, com colares tradicionais 



Máscara e traje próprio da festa da Cara Grande 
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Awarao e Mikaro, casal Tapirapé, em acarnpamento de praia no rio Tapirapé, pesca7tdo 
tartarugas (J 955) 

Acampamento tapirapé na praia do rio Tapirapé (1955) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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renascer do povo Tapirapé narra os 

primórdios de uma das experiências mais 

marcante$ da história recente da Pastoral 

Indigenista no Brasil. 

Sem construir conventos, vivendo discretamente o 

dia-a-dia numa aldeia no Mato Grosoo, as lrmãzinhas 

de Jesus, discípulas de Charles de Foucauld, 

realizaram um trabalho pioneiro. 

Abriram pistas para a Igreja missionária que 

desejava se renovar e também contribuíram 

para a etnologia brasileira, registrando 

o ressurgimento de um povo fadado à extinção. 

Naquele longínquo 1952, os Tapirapé eram apenas 

47 pessoas. 

Tapirapé com os Tapirapé, as lrmãzinhas de Jesus 

ajudaram a mudar a prática missionária no Brasil. 
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