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Singelas, estas relações vão guardar uma lembrança. . . a 
lembrançq das -verdes matas que tantas almas ocultam de bra
sileiros sem o seu Brasil. . . os nossos queridos índios do Norte 
da Pátria. 

Sem nexo aqui exarados esses fatos que presenciei, e lendas 
que ouví dos lábios do "tapúia" araguaiano só têm como traço 
de união a esplendorosa natureza onde se deram e ainda vivem. 

Os filhos de São Domingos da Província de Tolosa, já se
meáram por entre os cardos das selvas os germes vivificadores de 
sementes cristãs. Já brotaram flôres. Já sazonaram frutos. Mas 
quanto é vasto e ingrato o campo a cultivar. 

Abundante é a messe e tentadora, para as almas que che
garar,n a perceber o éco da palavra angustiosa do Mestre: "Mes4 

sis quidem multa". . . A messe é tão farta e os o-pe1lários min
guados. 

Honra e gloria aos inolvidaveis missionários que cairam na 

ingente peleja do amanho do campo imenso dess~ deserto verde 
do Brasil do Norte. Honra aos missionários dominicanos que mou

rejam agora na seára do Cristo Senhor e lhe preparam almas no 
i.m.enso Norte. 

Enviai, Senhor operários . .. 
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KOMANTARl 
E SÃ O ·s E B A S T 1 Ã O 

"' 1 
Komantarí meu velho amigo ! Velho cristão Karajá ... Nosso 

Senhor já o levou. Havia sido chefe de aldeia. Renunciando ªº'' 
posto qe comando o velho vivia agora na "aldeia" de Uachuré. 

Respeito assim para o missionário mostrava como não vi em 
nenhum outro. Tinha afeição ao padre que chamava invariavel
mente "Papai". 

Fazia-se bem entender em português. De natural loquaz era 
interess-ante palestrador. Fôra ele que 1ne contára várias lendas. 
karajás, com pormenores marcados de observ;ador perspicaz. 

Levou-me certa vez, em viagem de desobriga até São Vicen
te, na sua tosca embarcação de tronco de cedrohi. Passamos em 
Santa Isabel, arraial situado ao pé de grande cachoeira. Fui à 
igrejinha, e lá, como é praxe ao missionário, para a instrução cristã 
da alma do selvagem, mostrava-lhe diversas imagens dos san
tos, a propósito lembrando-ihe alguma verdade da fé. 

De súbito Komantari estanca. E franziu os sobrolhos. Avis-· 
tára a estátua de São Sebastião cravejado de setas. Fica com 
pena. E , quando vem a saber que é a imagem do seu Padroeiro 
de batismo (ele se chama Sebastião) carrega o· semblante ainda 
mais, e dá repetidos muchochos de despeito e quase de raiva 
contra os máus que atiraram tanta flecha em seu "São Sebastião",.. · 
em Bastião como ele diz. 

- "Ah ! papai, me diz ele, arfando de e1noção, ah! papai,. 
isso foi kaiapó ! Ah ! esses kaiapós !" 

O kaiapó é a raça inimiga do Karajá, inimiga de sempre, de 
convicção, de morte. E na ocurrência, a idéia de flechas malva
das evoca na mente karajá do meu Komantari a idéia da fereza dos 
seus inimigos de sempre. 

- "Ah ! kaiapós !" 

Não sei bem si Komantari teria muito entend·ido as razões 
do martírio do grande taumaturgo militar, tais como eu lh'as 
disse. . . Sei que a pena foi grande no Sebastião Komantari pelo· 
sofrer que havia suportado São. Sebastião, o seu ... 

E resmungando e mal humorado Komantari se foi repetindo· 
entre dentes : 

"Ah ! diabos ! Se eu estivesse lá, v-0cês não teriam feito· 
. ' " ISSO • • • • J 
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Que São Sebastião tenha recebido amoravel, a homenagem 
<lo seu pupilo Karajá. 

Meu velho amigo Komantari já não vive. Já Deus o levou. 
Nosso Senhor tenha na sua glória esse pobre Karajá cristão que 
foi bondoso e correto amigo dos missionários. 
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.f2ume do Altar 
I 

Cedinho. 
O sol se aprestava a cumprir 

sua tarefa, tingindo de rosicler 
.a praia alvinitente do Ara
guaia. 

Na igrejinha de Nossa Se
nhora da Conceição, ainda a 

-antiga igrejinha humilde e que
rida de Frei Gil Vilanova ... 

O missionário, já revestido 
com os sagrados para~entos, 

·adianta-se para o altar a cele
brar os Santos Mistérios . . . 

Duas luzirrhas tremulantes, 
:acêsas no altar modesto, cen
telham apressadas, batidas pela 
aragem mansinha e fresca da 
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aurora que já vem. Atentos rezavam os fiéis. Grupam-se reve
rentes em torno do altar tão amigo. 

Avista-se na praia, não lopge da casa .. de Deus, tosca chou
pana de folhas de palm.eir~ real, choupana mal feita que abtiga 
uma família de Karajás, os índios remeiros : Iruá e Drantê, e 
'Bedotokó e Arianá, os dois filhos do casal. 

Na aldeiola karajá levantou-se Drantê apressada. 
Era ainda pagã. 
O fogo tinha morrido. 
Sopra com força, para ver se acorda deste lençol de cinza par':" 

~dacenta e morna alguma centelha cochilando. E soprou. E com 
o 'hálito forçado voou a derradeira fagulha e se extinguiu. 

Sem fogo na choupana, um casal karajá não pode ficar. Fós
foro não te1n. Teria fogo com o bastão sinho de "sarão" fortemen
te agitado entre as mãos e reviravoltando com ancia em um pe
dacinho de raiz bem dura. E' impossivel ... pois não contavam 
que por acaso inaudito, o fogo não levasse a noite, e não tinham 
pronto na hora ()."tira-fogo" indígena. E é preciso lume. Manhã 
sem labaredas a lamber o frio e aquecer a praia ? Quem já viu 
assim entre Karajás que se prezam de ·ser Karajás ? Que fazer ? 

Um relancear de vistas pareceu acender, no espírito de Dran- . 
tê, idéia genial. · 

Avistou reluzente a tremular, um olhinho, vivaz como o fais
-cante olhar da onça "aloé" no fechado da mata. 

• 
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Era a vela do altar. 
Sem medir consequências, para lá dispara Drantê. Viu a luz, 

precisa de fogo, vai buscar lume onde brílha o olho afogueado
da vela. 

O vulto bronzeado da velha índia, revestida da meia tre·va 
da m·adrugada relancêa na igrejinha, empunhando um tição apa
gado. De mansinho, penetra até perto do altar, sem se preocupar 
sobremaneira com a presença dos fiéis em oração. Com geito, sem 
ser de logo percebida pelo celebrante, ergue cotn mil cautelas o 
seu tição extinto e pede à vela uma migalha de fogo ... "Sarão" 
pega ligeiro. Foi num instante. 

Depois ... apenas um yulto que se esquiva einpunhando ace, 
so o seu lenho enegrecido de tição. Corre. Desaparece, porta a 
íora, · e a braza agitada pela carreira acorda revivente a chama 
que a vela emprestára. E o fogo se acende na "taba" de Iruá. 

Fato sem mais consequências, de original simplicidade ... 
e símbolo que era. Drantê foi para a família un1a portadora de 
luz. Batizada, depois, viu tam bem o marido santificado pelo Ba
tismo. Recebeu Drantê o nome de Luiza, e Iruá se chamou do 
nome do Patriarca São José. 

Batisou Luísa os seus filhos. Bedotokó (Joana) cursou in
terna o Colégio das Irmãs Dominicanas de Santa Rosa. Arianá 
tambem. Pedemonte Mambioré, novo rebento da família fez so
lenemente a Primeira Comunhão, na alegria manifesta dos velhos 
pais recem-cristãos. 

Eu a vi, a Drantê, quanta vez, pedir respeitosa, a bênção aos 
missionários. que sabia prezar. Os Anjos da Missão, de certo es
tremeciam de júbilo avistando aquela pagã ,de ontem, hoje reve-
rente oscular a mão do sacerdote do Senhor. 

Drantê já não vive. Faleceu há pouco, numa aldeia, a uns, 
100 quilômetros de Conceição. 

Era cristã. 

UM 
EPISODIO 

DE 
GUERRA 

* .. 

Estratagema Funesto 

Indios Kaiapós, - habitantes das matas verdes do Pará. 
Indios Karajás, - perpétuos viajores do rio Araguaia, do 

rio-rei que as "ubás" ~esguias e ligeiras cruzam em continuado· 
• vai-e-vem 
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Vivem as duas tribus não longe uma da outra, visinhas de 
Jocal, distantes na língua, nos costumes e sobremodo na inimizade 
entranhada de raças rivais. 

L ínguas diferentes. Como o "russo" o é do nosso idioma ... 
Enquanto para o karajá o "pai" e a "mãe" se dizem : 

"uarra" e "nadi", para o kaiapó vêm a ser : "abam" e "djueui". 
O sol recebe o nome de ''tchúú" na língua dos índios da praia e 
se apelida "mut" no linguaiar do índio da mata. 

Encontros sangrentos, rena.vades de vez, entretinham no de
eurso dos anos a inimizade racial. 

H oje, pela continuada labuta dos missionários, amenizaram
se o~ costumes. Karajás e kaiapós batizados se encontram bem 
vezes nas ruas de Conceição, centro da Missão Dominicana da 
Província de Toulouse. E até, cousa de notar-se, meninos das 
duas raças seguen1 juntinhos e pacíficos as 1nesmas aulas de ca
tecismo, e meninas kaiapós no Colégio de Santa Rosa ·irmanam 
com as karajasinhas internas. 

Custou chegar a tanto. 
Mas hoje ainda, nos ramos bravios da raça kaiapó se con

serva vivaz a inimizade ancestral, e na índole karajá se éntretem 
a lembrança das lutas ferrenhas dos avós, e um m edo, hoje quase 
pueril, nas mulheres karajás que estremecem de pavor ao só nome 
de "karalaú" (kaiapó). 

Que &ttsto que tomam as índias ka-rajás quando lhes passa na 
fantasia, em alguma alta noite assaltada de sonhos, que na praia 
visinha, _vultos de "karalaús" itnaginários preparam um ataque 
à taba karajá ! 

Viajava para São Vicente_ 
O s "tripulantes" kar~iás relatavam-me feitos de armas da 

história da raça. ~ 
O velho "Cha~rranam" é repertório vivo de mil narrações vi

vídas. E' "órgão reconhecido" da tradição karajá. 
Contou-me " Charranam", ao passar pelo local do aconteci

mento uma memoravel façanha dos astutos karajás de antanho. 
Era nas imediações do Saranzal. Naquele tempo a aldeia ka

rajá se achava localizada na praia da margem direita do rio. 
Os kaiapós da mata· esquerda haviam decidido atacar o ar

raial inimigo. Valorosos e audazes, conseguem atravessar o gran
de rio, em horas e.aladas da noite. Chegados que foram à margem 
oposta, se colam à ribanceira e aguardam a · madrugada para o 
.assalto decisivo. 

Naquele dia, os karajás em sossêgo, nem de longe esperavam 
guerrilhas. 

Alta- madrugada. 
Irron1pem os assediantes por entre gritos de guerra. 
E qual subitâneo "temporal" se abatem ' sobre. a aldeiola 

<la praia. · 
Pânico indescritivel. 
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As pobres mulheres karajás desnorteadas se atiram em car:. 
reira sem rumo, na direção da mata. 

-Furiosos latidos de cães se misturam ao estrugir dos gritos 
de horror dos fugitivos e dos clamores de furia dos guerreiros. 

Caem mortos alguns karajás sob o tacape dos assaltantes. 
Os guerreiros karajás, num relancear de decisão, deitam-se 

1 
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.a correr tresloucados rumo das suas ligeiras "ubás" ancoradas no 
porto. Uma idéia genial tinha sugerido ao cheie dar essa ordem 
de tática de guerra original. 

Voavam pelo areial da praia turmas de guerreiros empunhan
do os esbeltos remos alo~gados. Em alvorotado movimento pre-
cipitam-se nas "ubás" e se lançam ao largo. -

Remam de força. 
Fingem uma retirada sem ordem, que os kaiapós já acoimam 

de covarde. 
Aprôam na margem oposta do Araguaia e disparam correndo. 
Fugiram. 
Mas era artimanha de guerra. 
Terminada a busca nas casas abandonadas com tanta pres

teza, os kaiapós saciados de vingança que lhes havia tão pouco 
.custado retomam o caminho de volta. 

Nadam para a margem esquerda. 
Espreitavam alertos os guerreiros karajas. 
Quando bem perceberam que os inimigos se debatiam na

~ando pelo meio do rio profundo, em dois tempos, saltaram ve
lozes nas ligeiras "ubás" e ... sús ao inimigo. 

Sem o movimento de ação, os kaiapós são depressa atingidos. 
Enquanto um karajá segurando forte o "jacuman" (o leme) 

pilot~ia .. as frágeis ubasinhas, os demais empunhando tacapes pe
sados vão desferindo "cacetadas" em todas as direções, esface
lando crânios dos nadadores indefesos. 

Morticínio geral. 
Nunca mais os karajás do Saranzal se viram molestados por 

ataques imprevistos de kaiapós temerarios. 
O nome de "Praia da mortandade" ficou perpetuando na me

mória dos descendentes karajás a façanha de guerr~ dos seus 
"guerreiros avós" . 

. . 
, 

* 
Um -

enterro original \ 

Prosperava a evangelização dos "BOROROS." Relatou-me 
<> ocorrido o saudoso missionário salesiano do Araguaia, o Padre 
João Fusch, vitimado pelos Chavantes do Rio das Mortes. 

Dedicação e método acertado eram os caracteres do movimen
to apostólico tão em boa. nora iniciado pelo beneméritos filhos de 
São João Bosco, no Registro. 
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Conversões já tinham vindo consolar a labuta insana dos 
pregoeiros do Evangelho. E' tão lenta a marcha, tão vagarosa 
devéras da conversão de índios. Só o tempo, insensivelmente, gra
ças à insistência do ministro de Nosso Senhor Jesus Cristo faz 
que a ação de D·eus penetre por gotas, distilando a doutrina do· 
Mestre nas almas novas e fechadas do selvagem do Norte. 

São os costumes as vezes tão opostos à doutrina cristã, ... 
e formam um envólucro invulneravel de preconceitos que aper
tam a alma do índio .. . 

E' impressão que ressente quem priva com selvícolas dos nos
sos desertos verdes do Pará ou Mato Grosso. 

Falai de chofre ao índio, do benefício do perd~o das ofen
sas... E' dizer-lhe em linguagem que não entende, cousas que· 
.não pode entender. 

E' mister preparação paulatina e continuada para desfazer da 
mente selvagem os preconceitos natos e tão fomentados pelo am
biente da vida das selvas. 

Quantas vezes o notamos r Vingar-se por exemplo, é para o 
índio uma necessidade. E' para ele restabelecer a justiça desfeita 
pela injúria recebida. E' covardia e vileza deixar impune alguem 
que o ofendeu. E assim do mais . 

Existia entre os "bororós" do Araguaia certa usança que 
muito fôra con1batida pelos missionários : os ritos dos funerais~. 

Morria alguem. 
Choros e lamentos começavam como acontece chorarem pa

gãos sem esperança de imortalidade, pela resurreição dos corpos 
e pela vida futura. Um desespero de lamúrias, gritos e prantos. 

Depois de mil selváticas manifestações de uma dôr sem con
solo, ch.egam-se ao cadáver, carpideiras de encomenda, que se re
vesan1, por série em torno do finado. De pé, se acercam do corpo,. 
e levantando ceremoniosamente um pé sobre o cadaver irrompem 
em lamentações intérminas. Nessa posição incômoda, agarram 
dentes afiadíssimos de um peixe "cachorro" e compassadamente 
se retalham bem fundo a carne, e por entre clamores de lacinante 
dor deixam gotejar por cima do corpo do índio falecido o sangue 
que lhes corre das veias. 

Cena macabra, que se reproduzia na morte dos "bororós" 
pagãos . 

E f .. , . ' se ora so isso .... 
Enterram os despojos mortais. 

o relate) três dias depois, lá se vão 
mãos à obra sinistra ... 

Desenterram o corpo. 

Mas. . . (permitam-me que
à sepultura "fresquinha"', e 

Imaginem. Três dias depois. Levam-no a un1 ribeiro mais 
perto e aí se entregam à horripilante tarefa de retirar dos essos 

' 
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-a carne do morto . . . Dizem que aquela carne faria sofrer Q 

finado, !~ . . 
Muito profligavam os missionários o bárbaro costume . 
Quando aos poucos o cristianismo pen_etrava na !ndole dos 

·" bororós" aos poucos abandonavam as pagas ceremon1as. 
Mas os velhos " bororós" ! As velhas ! . . . sentiam falta dos 

seus velhos costumes. 
Estabeleceram os missionários cemitérios cristãos para os 

"''bororós" batizados. A cruz já se erguia nas tumbas como es
-perança d~ ressurreição gloriosa. 

Velavam os dedicados· pioneiros da Fé a que se não realizasse 
com os corpos dos finados já cristãos, a selvática ceremônia das 
tradições bororós . 

De propósito, para evitar surprezas, acompanhavam o fére
tro até o cemitério bento de onde não iriam retirar os despojos 
os inveterados pagãos aferrados ainda à tradição. dos caciques 
e pagés . 

Faleceu uma velha. Essa havia sido regenerada pela água 
santa do Batismo. Redrobrou-se de vigilância. 

Um irmão ficára mesmo de pr~aviso, montando guarda, sen
tinela fúne_bre. 

Quando um índio premedita artimanha, mostra-se inocente e 
indiferente, sabe às maravilhas fazer desviar a atenção do mais 
s agaz perito. 

O Irmão Coadjutor, para maior segurança e tambem para 
conformar-se com uma prax.e da aldeia,, havia auxiliado a costurar 
num grande couro de boi que servia de caixão fúnebre, o corpo 
da finada. 

Bem costurado assim, não havia mais perigo. Podia retirar
-s e . . . E stava prestes o enterro. E no cemitério dos Padres os ín

dios não ousariam pôr em execução os ritos que ainda não tinham 
deixado senão por força das circunstâncias. 

Foi o Irmão avisar o Sacerdote que tudo estava em ordem 
e que podia vir agora acompanhar o enterro até o cemitério 
da Missão. 

Apenas t inha desaparecido o Irmão, na portinhola do case
bre, que os índios bororós, com destreza de quem já tinha tudo 
premeditado, descosturam às pressas o " banguê" de couro. . . re
tiram a velha finada. E já outros se achegavam com um grosso 
toro de bananeira, recem cortada. 

Dois tempos. Puzeram o tronco de bananeira dentro do cou
ro e, costuraram tão ligeiro como haviam retirado de lá o cadaver 
·da velha. E sconderam cautelosos o corpo furtado. 

E compuseram os 'semblantes. Tristes, por encomenda, aguar-

• 
• 
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davam quietos a chegada do missionário. O uvem-se lamentos em 
torno do "caixão" de couro ... 

P egam chorosos no simulado esquife e rumam para o Campo 
Santo, precedidos pelo Padre que de estola e sobrepeliz, vai sal
modiando o De Profundis. E era um tronco de bananeira que se 
conduzia à sepultura. 

Perto da cova depos itam a " morta". Derradeira aspersão de 
água benta. 

Fechou-se a sepültura.. . Todos voltaram cabisbaixos e 
tristonhos. E acabou-se. . . ~ 

As ceremônias pagãs do sepultamento fora1n às ocultas, em 
~igilo severo, praticadas à sério pelos pagãos " bororós". Ninguem 
soube na ''Missão" do memoravel fato ocorrido secretamente. 
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Certo dia porem, dois índios se querelavam. O Padre ouviu 
a intercalação. Era o Padre que seguira o enterro da velha Cristã. 

- Você é um "tratante", ouviu, "seu" ... 
...:_ Tratante é' você, ·enganador. Foi você que enganou o 

"Padre'-' e fez que ele enterrasse a "bananeira"· em vez da velha 
que morrera, e que você furtou para leva-la perto do corrego. 
Você fez o Padre benzer o pedaço de "bananeira." 

E o segredo se revelou. 
O Padre "aborrecido", veio a saber que tinha acompanhado 

até a sepultura uma vulgar "tora" de bananeira ... 
· Original enterro. 
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Que Simplicidade ... 

Fazia o santo Bispo do Porto Nacional a sua derradeira via
gem apostólica em visita aos seus índios javahés da ilha do 
Bananal. · 

Viajavamos de regresso já da "aldeia" da Lagôa do Mamão 
que D. Domingos apelidou de Lagôa de S. Martinho em memória. 
do n osso bemaventurado Martinho de P-0rres, o tão amavel do
minicano dessa América· do Sul, e tão dedicado aos índios ame-. 
ri canos. 

Depois da visita à "aldeia" uma deputação de 16 javahés se 
,abalançou para representàr o arraial na distribuição dos presen-
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tes nas margens do Araguaia. Entre os índios guerreiros, um ra
pazola de seus 14 a~os, quis tambem partir. 

Era mister aos viajantes fazer de uma feita, uns 50 quilôme
tros umas 8 a 9 léguas. Viajavamos a cavalo. Vinham os ín
dios a pé. . . : 

A partida foi decidida às pressas e os índios recolheram ape
nas, as pressas tambem, algumas raises de "ma:cacheira" atadas 
em feixes que logo sobraçaram. Mas eram cruas. E precisavam 
os viandantes marchar deveras para alcançarem antes da noite 
alta o "pouso" onde nos aguardavam os companheiros da canôa. 

A "fila" de javahés tomou a dianteira. Sen1pre "cortando 
rumo", mestres que são, -iam os índios através dos can1pos, atra
vés das matas, vadeando o rio Uabé, recortando trilhos, sempre 
na direção do ponte. Traziam arcos, tacapes, alguns velhos ma
chados q·ue· trocariam com novos na embarcação do missionário. 

Já havia passado a hora de refocilar-se e nada de refeição. 
Dispersaram-se os Javahés na passagem de um bosque e num 

relance de vistas deram com uma colmeia selvagem com o dese
jado "titiba". Foi o mel recolhido. Petisco aprestado ao sabor 
do índio, e forte e facil. Comeram. 

Numa grande "cabaça ':1 recolheram bôa porção para of ertá
la a D. Domingos, o "Papai velho" - "Uarra matukari". Delica
da atenção. 

A "cabaça" todo limpinhâ trazia o saboroso nectar das abe
lhas das selvas. 

Só não havia provado do mel o jovem javahé. Onde tinha 
ele ficado? Se o leitor olhasse para a "garupa" do cavalo que 
conduz o chefe Djatamá, capitão karajá que nos servia de guia, 
avistarià, em posição desageitada o jovem índio mal montado na 
anca da alimaria. E stava já cançadó. 

Gritaram os javahés. Traziam presentes de mel. 
Era pelas 3 ou 4 horas da tarde. E nada havíamos tomado de 

refeições, por diversas razões, mas. . . principalmente porque 
faltava. 

Os javahés se achegam meio afadigados pelo itinerário e ofer
tam a D. Domingos. o " vaso" de mel. 

O Sr. Bispo agradecido apeiott-se e ia tomar tambem da re
feição silvestre. 

O jovem javahé, aproveitando da estancada pula no caminho 
poeirento. Estava com fome. Viu o mel doirado na "cabaça" des
coberta. Sem mais, sem ceremônia, vai introduzindo a mão no 
vaso de mel e contente retira emelados os dedos. Passa a mão so
fregamente nos beiços com um estalo, de reconforto, e de novo 
enfia os dedos no recipiente singelo, e leva-os à boca. De novo 
o mesmo gesto. 

E D. Domingos o viu. 
Com um ar de resignação que muito admirei disse, co1no 

quem vê um plano feito, de súbito, ruir por terra : 

_ ......... 
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- "Ah ! agora não quero mais. 
E ficamos sem o mel. Apezar do indiosinho nada ter notad·o 

e até. insi'stido para que tomássemos tambem com o ~esmo ape
tite que ele o doirado mel de "tiuba". E continuou lambendo os 
dedos. 

Chegamos bem tarde ao pouso. Pelas nove horas da noite. 
E D. Domingos era já velho. Foi na última viagem dele. 

'' MAKI '' 
' 

e o Padre Nosso . 

Era pela manhã. Na porta 
<la Séde da Missão Dominica
na de Conceição do Araguaia. 

Distribuía o missionário al
guns presentes aos índios re
cem-chegados. Cada um que
ria receber presente idêntico. 
Difícil tarefa, bem vezes o con
tentar os exigentes "brazis" 
do Norte ! 

"Maki" de seu nome karajá, 
Gertrudes, desde o Batismo, 
mãe de dois gentís filhos da 
praia araguaiana, aguardava, 
naquela manhã, a sua vez de 
receber um presente. Como 
aos outros lhe foi dado o seu 
quinhão. 

O Exmo. Snr. Bispo D. Se
bastião, sempre solícito e pa
ternal para com os seus cris
tãos b'ronzeados das "areias." 
se afanava em contentar o po
vinho singelo e insaciavel dos 
visitantes karajás. 

~ 

• .. ... 
·. 

Recordo-me bem de um dizer significativo pronunciado cer
ta vez ~m plena I lha Bananal por D . Domingos Carrerot. Revela 
·quanto dificil é contentar inteiramente is índios num·a distribui
ção de "agrados". 

Acompanhei, na excursão missionária, o saudoso D . Domin
g os através da I lha de Santa Ana, em busca de J avahés. 

' ; -
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No momento de repartir presentes aos numerosos índios que 
havia agrupado, o apostólico Bispo-Missionário, recolhendo-se 
um instante disse convencido: "E' o momento agora de invocar-· 
mos o Divino Espírito Santo". Tanto julgava necessário um "to
que" divino para não fazer descontentes no instante em que pro
curava alegrar o povinho falho de recurso de ponderações que pu
dessen1 explicar diversidade de prendas numa distribuição geral 
de objetos oferecidos. 

' Era o caso. 
"Maki" pediu um vestido novo, quando às outras índias não 

haviam afertado novos vestidos. 
Era sério o caso. Dar-lhe um vestido novo ? E as outras 

todas quereriam vestidos novos, sob pena de "amuação", de des
contentamento. 

Teve o Snr. Bispo a idéia da hora, mesmo inspirada. 

- "Reze o "Padre-Nosso" e eu lhe darei o vestido". 
Ouví essa proposta. 

E interiormente respondia: "Pobre Maki", desta vez não 
levarás o vestido cobiçado". Rezar o Padre-Nosso ? Em porttt
guês ? Para uma "karajá" como "Maki" que não tem longo tiro
cínio · da língua, e a quem só ouvi falar o rude linguajar dos 
"inãs" ? Era cousa impossível. 

Recebeu a índia a proposta com a indiferença que é de molde· 
à habitual maneira dos índios do Norte. 

E de logo começou num português meio deformado : "Pa
dre Nosso que estais no Céu ... Seja feita a vossa Vontade .. . "w 

E até o fim recitou com acentuado sotaque de índio a esplen
dorosa oração dominical que eu achei tão linda, tão linda nos lá
bios daquela cristã recem batizada, que tive vontade de aplaudir 
entusiasta. 

Estava ganho o vestido. 

E as outras nada podiam reclamar. 

Foi prêmio de diligência. 

E havia sido deveras diligência suma de "Maki" Gertrudes· 
- o aprender o Padre Nosso que uma das dedicadas catequistas vo

luntárias e beneméritas havia, com um custo sobrehumano, conse
guido tão bem gravar na mente e no coração da recem cristã de 
raça karajá. 

• .. 

I 
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A .Origem dos Karajás 

e o mo e porque 
hoje 

Komantarí me contou . . . 

es t ão os 
n a terra 

K a r a j á s . 

I-Iabitavam os Karajás em tempos idos, na pátria de origem. 
debaixo das águas do Rio das Araras. (O Araguaia). (1) 

A r~ça toda era feliz. 
Não havia morte neste tempo dito§o . 

• 
Nunca escasseava o peixe ... 
Tartarugas ~ vontad.e. 
Pirarucus a fartar. 
Bem por cima da região em que moravam esses Karajás di-· 

t osos, avistava-se um orifício misterioso. E atrav:és desta "cla
raboia" encantada percebia-se, long·e, bem longe, uma terra d is
tante, inteiramente desconhecida. 

Aconteceu que certo dia o filho do chefe veio a enfermar-se. 
E porque nunca havia tido na raça caso semelhante, não atinavam 
no que ministrar ao pequeno adoecido, para debelar o mal-estar . 

Senão quando, dois jovens karajás., no vigor da idade, guer
reiros afoitos consertaram um plano. 

Já tinham, quanta vez, olhado com ímpetos de curiosidade 
insaciada para aquele misterioso orifício das águas ! . . . Louco
desejo nutr iam de visitar aquela região que de longe apenas ~e 
a vista \·a e111 n1istério .• . 

A ocasião lhes pareceu azada. 
- "Vamos procurar "meizinha" para o filho do chefe ? 
- "Varr1os. 
- "Por essa passagem encantada ? 
- "i='o r essa passagem. 
Depressa se munem de a rco e flechas . 

l • Estão armados. Nada receiam. E querem vêr. 
1v!as o velho "Kobêhí" mentor geral da tribu karajá, de logo· 

se opõe ao desígnio dos jovens g uerreiros, e sentencioso segreda 
aos dois aventureiros os seus conselhos prudentes : 

- "Não. Não vão cair nest a imprudência que lhes sairá fu-

(1) O Araguaya tem o nom~ tirado da línqua ttJ,.0ty. Ara - arara 
Guaya. por Uaya - rio. O Rio doa araras. 

, 
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" 

nesta. Não vão.. . Por alí passaria então a infelicidade da raça 
feliz dos Karajás.. . Não. Não. 

Os dois ardorosos guerreiros apesar do aviso solene q~izeram 
ao menos tentar vêr melhor o que se poderia descobrir através 
do célebre orifício. 

Partiram a cata do remédio desejado. 
Subiram pelo misterioso tunel. 
Muito de mansinho. 
E avistaram encantados um deslumbramento parà os olhos 

ávidos de novidade. 
A vis taram as árvores verdes, tão cobertas de flores, tão co-

bertas de frutas .. . 
Que encanto,! .. . 

,_ 
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Arvores enfeitam a terra.. . pássaros enfeitam os ares, .. . 
· flores enfeitam os campos, ... borboletas e . besouros verdes e dou-
rados enfeitam as flores .. . 

Embeveceram-se os jovens em contemplar extasiados o es
plendor da terra nova . .. 

Quando senão quando, apareceu de súbito um veado a cor-
rer . . . Era novidade para os dois exploradores. 

Armam os arcos e j~ se vão desprender as flechas certeiras~ 
Mas o veado falou ; 
- "Alto lá ! Não n1e matem. Vocês estão procurando re

médio para o filho do chefe, o remédio aquí está, nesse "páu", . . . 
é o mel de abelha Brava. 

Saltam o~ moços para o lado onde falava o cervo. 
Cresceu o encanto. 
E' o entusiasmo ! 
Luz em profusão. 
Frutas em abundância. 
Puçás a vontade. Buritís e marmelos, e quantos, ... e quan

ta coisa ... 
Retiraram do piquiseiro a colmeia indicada e retornaram ao 

fundo do rio. 
O adoentado filho do chefe ficou curado. 
Aqueles clois jovens guerreiros tinham visto as belezas das 

novas terras descobertas. . . ,. 
Não mais esquecerão ... 
E falavam animados, nesta terra de encantos, onde tudo é 

mais belo que no monótono fundo das águas onde só se vê pei
xes e tartarugas, desde a infância até à velhice. 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Os dois jovens descobridores começaram a fazer propaganda 
intensa do novo ·mundo, e aos poucos o entusiasmo dos dois Ka
rajás se foi apoderando da tribu inteira. 

Era o assunto das p·alestras, pelo dia em fora e era o assunto 
dos sonhos das noites caladas. . . 

O velho Kobehí se esmerava em prodigar conselhos, em dis-
suadi! os imprudentes jovens da imprudente empresa projetada. 

- "Não vão, repetia ele. N inguem se abale a transpor o 
misterio. Infeliz de quem lá fôr. 

_Dirigindo-se aos dois exploradores ousados, o velho mentor 
lhes falava baixinho ; 

- "Não viram vocês por lá o "tucúm" seco ? E' sinal aquilo 
que por lá se morre. Lá habita a morte. Desgraçado quem para 
lá for ! Infeliz de quem para lá se mudar !" 

Qual o quê ! . . . O alvorôço era tamanho nas famílias da raça 
karajá que os conselhos do .. vel110 Kobehí, até então sempre aten
didos, de nada serviam. Nem as ameaças, tão pouco. 

Ficou decidida a partida. 
Formou-se um séquito numeroso de Karajás, alegres, em t 
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·busca da "terra nova", a terra das palmeiras, a terra das araras 
·multicores, tão bonitas. 

Os dois vanguardeiros resolutos t9maram a frente e o povo 
imenso karajá os seguiu de perto. 

P assaram a porta encantada, para lá das águas. 
Kobehí que até então acumulava imp·recações e "pragas ", 

sobre os impenitentes a\rentureiros, seguiu tambem, por final, a 
imensa fileira dos Karajás em partida ... 

Todo o povo se vai em "bôa hora". 
Verdade é que Kobehí, no "coice" da fila, vai seguindo res

mungando, mas resignado 1a partir. 
Infelicidade ! .. ~ Chegando à porta do orifício encantado, 

-quando já havia passado o povo todo, não poude passar o ve
lho Kobehí. 

A sua desmedida gordura o impede de atravessar a única por
ta que dava para a terra das maravilhas. 

Em fúria, amaldiçôa os moços invencionistas. Desfia enrai
\•ado uma série feroz de novas imprecações e termina louco de 
.despeito : 

- "Vão infelizes ! . . . A morte tem sua "aldeia" nessa ter
ra enganadora. Vocês se hão de arrepender. . . E u proibo, des
obedientes, que jamais se dê, desse lado de lá, jamais, o meu nome 
de Kobehí a karajá nenhum. 

(Por isso é, dizia-me Komantarí , que ninguem põe nos filhos 
esse nome elo velho conselheiro malogrado) . _ 

Voltou Kobehí com a mulher e filhos para a região das águas. 
Lá fóra, a leg ria entusiástica dos novos inquilinos. 
Cada dia maravilhas novas. 

... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . 
Não tardou porém muito, a visita da morte . 

. Morreu o primeiro índio da raça karajá. 
P ezar clamoroso. 
Era cousa nunca v ista. 
Outro karajá morreu. 
Outro clamor. 
O pavor se apodera da tribu. 
Resolveram então os karajás voltar para a região p.rimitiva, 

-0nde não tem esplendores de sol, nem recurso abundante de frutas 
e caças, mas onde a gente não morre. 

Organizam de volta, o séquito numeroso. 
Dirigem-se para a porta encantada que os tinha despejado 

·na terra. 
D esilusão. Engano. 
Bem na porta misteriosa se achava enroscada uma enorme 

serpente en1 posição de lançar p "bote"", que vedava a passagem .... 
Foi a partir desse dia que ficaram nessa terra, onde se morre, 

.os Karajás do Araguaia .. . 
•• 
~ 

• 
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jaboti e veado 

O nosso índio da praia possue rico reper tório de historietas, 
apologos e fábulas. Têm essas fábulas manifesto intuito de mi
nistrar certas lições morais às novas gerações que se sucedem 
na tribu. 

O poeta que as ideou teve em mente incarnár nos diversos 
atores desses pequenos dramas, diversas situações da vida e o 
modo de triunfar das situações difíceis no decorrer da existência. 

Na fábula que me repetiu Komantarí - O jabutí e o veado 
- é mauifesta a intenção de inculcar no jovem karajá a idéia que 
para a vitória na vida mais vale geito e "astúcia" do que força 
e ligeireza. 

( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

"Certo dia "Koti-bené" (o jabutí) encont rou-se com o veado 
("budoé") e travaram conversa. 

No meio da palestra, por ironia de certo, o veado veio a falar 
com menos consideração da agilidade do mestre jabutí. Que 
desafôro ! ... 

O jabutí se "espinhou'~ e lançou ao veado o desafio. 
- "Pois bem,. disse, apostemos quem de nós correrá mais, 

se eu, ou se você, "seu" corredor. 
O veado ficou boquiaberto por tamanho "sem juizo". 
- "O que ? Está falando séri~ ou está brincando ? 
- "E' isso ! . . . Perdida a aposta para quem chegar por últ i-

mo - no ponto de antemão determinado para a prova decisiva. 
Quer ? ... 

- "Mas Koti bené, você mal sabe se arrastar, como quer 
·então apostar comigo u1na carreira doida ? .. . 

--'-- "Não temos conversa fiada. Quer ? Sim ou não ? 
- "Pois vamos "seu" Jabutí corredor_. Está feito. 
E marcaram o dia. 
E marcaram a distância. Meia légua, até ao Araguaia. 
O "povo" jabutí, a "linhagem" veado e a bicharada da mata. 

logo souberam da afamada aposta e desaprovaram unânimes a 
teimosia e a imprudência de Koti-bené. · 

Ninguem contava com a astúcia do finório jabutí. . 
"No dia combinado reuniu Koti-bené toda a raça jabutí e en

sinou a todos os parentes a lição bem estudada ... 
O que fez ele ? 

• 
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Dispoz pelos caminhos afóra, do ponto de partida até a mar
gem do Araguaia, jabutís postados e quietinhos, disfarçados nas 
folhagens rasteiras das imediações da estrada. 

Prepararam-se os animais da mata para assistirem a tão fa-
lada corrida, essa loucura de "Koti-bené". 

Chegou o dia. 
Jabutí e Veado partiram da arena. 
Correram. 
Sumiu-se o veado na primeira curva do mato. 
E para zombar do parceiro, gritou, mesmo correndo 
- "Koti-bené, kou ! - E h ! lá, meu jabutí ! 
- "Budoé, kou ! - Eh ! lá meu veado !, respondeu lá na 

frente o jabutí, postado que estava alí de antemão pelo matreiro 
Koti-bené .. . 

- "O que ? ! ... 
E o vead·o, logrado, sem atinar na trapaça do fino espertalhão 

dá força às canelas e já não salta mais, vôa como uma flecha. 
Zombeteiro, solta novo grito de mofa : 
- "Koti-bené kou ! - J abotí, eh ! jabotí ! . .. 
- "Budoé, kou ! responde o jabutí da frente. 
Qual flecha atirada por braço possante, sumiu-se o veado, e 

antes de atingir a meta fixada pela aposta, com ar misterioso 
mas certo da vitória ganha, clama com força : 

- "Koti-bené, kou ! 
- "Budoé, kou !, responde no ponto marcado para a vitória 

final, o derradeiro jábut í da série alí colocada pelo mestre ja:. 
butí-chefe . 

-
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Perdeu o veado a aposta feita. . 
Muito tempo, muito tempo depois, se falava ainda, nas casas 

dos "bichos" da mata araguaiana, daquela celebre corTida . . . 
Foi Komantari que me contou essa historieta do repertório 

karajá .. . e foi numa tardinha, numa ubá ligeira que piloteava o 
bom karajá, ao léo das águas verdes do Rio Araguaia . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, . . . . . . . . . . . .. 
Couto de l\1agalhães recolheu fábula quase em tudo idêntica., 

do repertório tupí-guaraní. 

\ 
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·Igual astúcia do Yautí ... 
O resultado final difere tão só. 
O jabutí vitorioso exigiu uma flauta feita com a canela do 

veado vencido ... e diz a conclusão, tocou nessa flauta todos os 
dias dos longos anos que viveu ainda. 

• 

Foi durante uma viagem de visita a ILHA de Santa Ana 
do Bananal . .. 

Acompanhavamos o santo Bispo missionário, D. Domingos 
Carrerot, de abençoada memória. 

Tínhamos já tirado umas oito léguas através da magestçsa 
Bananal quando avistamos a aldeiola javahé sita nas margens 
pitores~as do "Uabé" - (Meu .i:io) como diz o linguajar do índio 
aragua1ano. 

Pousamos pelo meio-dia na praia incandescente desta hora 
do pino do sol. Apenas um refrigério de sombra delgada nos for
neciam ·as "esteiras" singelas de burití, trancadas, suspensas em 
dois varões flexiveis fincados na areia movediça. 

D. Domingos parlamentou de logo com um javahé, ativo e 
disposto, para levá-lo até ao aldeiamento situado dali a umas tr'ês 
léguas, e que não havia recebido ainda visita elo Missionário. 
Estavam acampados os outros javahés bem ao lado da pitoresca 
Lagôa do Mamão. 

Prontificou-se o javahé. Mas não contára com a recusa de 
sua mulher. . . E a mulher no lar doméstico karajá é rainha em 
tudo. Intervem nas decisões que se referem às viagens do mari
do, e é ela que deve dar a derradeira opinião. 

Justamente, por essa vez, a "dona" não julgou conveniente 
a ida do Javahé como guia. Por isso, o índio altivo do Uabé, um 
tanto humilhado teve que retirar a palavra dada... precipita
damente ... 

Par lamenta o Snr. Bispo com outro J avahé. 
Desta vez tratava-se de um forte atleta, notavel cspécimcm de 

selvícola araguaiano, uni tipo a servir de amostra da força e ro~ 
bustez do fi lho das selvas do Brasil do Norte. 

Cabeleira solta. Preta. Luzente. 

• 

• 

' 
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Traz no beiço longo enfeit e de tala de burití que lhe pende 
do orifício dos lábios. Rebrilha ao sol desta tarde o avermelhado 
de " urucu" que lhe tinge o corpo forte. 

Tem a cabeça alevantada, sempre altivo, naturalmente er
g uido, olhar seguro. 

O nossq novo guia j á de cer to, combinou com a "rioré-sé" (1) 
a viagem proj etada .. . 

E mpunha seu arco e um maço de flechas . .. Está o guer
r eiro municiado. . . Nada mais leva . . . Estorvaria seus movi
• entos mais complicado aparelhamento . .. Com o arco e as fle
chas está armado e . . . fardado. 

Vai a pé . 
P recede a caravana missionária chefiada por D. Domingos. 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 

O vai e v em desusado de tant os extranhos naquela praia do 
ªUab~" alertou sobren;odo os cães bravios dos índios J avahés. 

Partimos. 
Era preciso atravessar o riosinho que ao pé dos casebres de 

· palha deslisava mansinho. 
P assa-se de váo ... 

• 
Com o movimentar das "montadas" se a lvoroçam os cães. 

Sen te-se manifesta irritação na matilha dispersa pela areia da . 
praia. 

Que seria de nós, se esses selvagens cães ferozes não aten
dessem, como fazem de logo ao só olhar imperioso dos seus donos 
. h , ? Java ees . . .. 

. 
Já D. Domingos ating ia o meio do riosinho pacato .. . 

Na praia se prepara uma tempestade de rosnados e ganidos. 
De repente, q uem sabe lá por.que ? (t alvez descarga elétrica 

de raiva comprimida) dois cachorros na praia se atiram um con
tra. o outro em fúria canina. P elo ín1peto se querem devorar. 

Foi o sinal da conflagração. 

Aparecem de todos os lados cães esbaforidos de cauda re
tesada, com olhos faiscan tes, como movidos por mola de força . 
1na1or ... 

.. 

Precipitam-se para o local do duelo. 
Chegam adoidados, mordendo, rosnando, latindo. . . e en

tra1n na luta. . . Out ros acorrem . . . Já chegam ladrando e mor-

(1 ) Bioré-sé - expressão pitoresca com que · cesigna o marido karajá a 
à a mulher. Literalmente quer di~er: - Minha velhinha. Ua rior~8' - Ua.. 
ainka; rioré. pequenina; sé , (contraç~o de senadô) velha. 

I 
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• 

' 

-<lendo no grupo de cães que se dilaceram em ganidos de raiva e 
ganidos de dôr. 

Comica batalha ! .. -. 

Mordem-se sem escolha. 
,,. 

' 

I 

E' um desespero. · 

Movimentam-se os Javahés em vista da proporção inesperada 
.da luta. Cada qual quer salvaguardar seu cachorro de estima. 

Tentam apartar a briga furiosa. 
; ,,,. 

' 

' 
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Era de rir-se a \taler. A azáfama dos J avahés. . . o rôlo 
de cachorros crescendo a cada instante com a chegada de novos 
coml?atentes e as dentadas esfusiando a esmo como· foguetaria 
cerrada ... 

Os J avahés lançam água e mais água por cima do informe 
montão de cachorros em fúria. Nada. 

A raiva parece crescer. 
As cacetadas desferidas com força só fazem, no meio da re

frega, soltar um ganido mais agudo ao cão que apanhog em cheio 
nas costelas o golpe atarentado. 

E a fúria aumentava ... 
Presenciávamos do m eio do rio a cena tragí-cômica. . 
E vos afirmo que fazia rir. 
Em dado momento, um certo J avahé mais astucioso pareceu 

ter um relâmpago de idéia que de logo se poz a executar. 
Auxiliado por outro azafan1ado javahé, agarra às pressas, 

enorme ''esteira" de folhas de "burití" trançada, destas que tam
bem servem de para-sol, nas horas de pino do meio dia, nas praias 
ardentes. 

Correndo se dirigem rumo do monte enorme, movediço de 
cachorros furios-0s. 

Os dois Javahés atiram por sobre o combate canino, a estei
ra de burití. Com precauções conseguem apertar as duas extre
midades da enorme "esteira", ... e apertam-na e agitam violenta
mente o informe montão enraivecido de cães que se "acabam". 

' 

Agitam. 
Dir-se-ia comédia estudada. 
Debaixo da esteira, assim mesmo, se mordem os cães. 
Gritam os J avahés. · 
Abocanham-se os cachorros. 
Não deu resultado o expediente da esteira. Retiram-na. 
A tempestade canina estruge, rouca, medonha ... 
Chovem cacetadas, e bem ministradas. 
Recortem à água lançada en1 "coités". 
Nova tentativa de pacificação pela "esteira" ... 
E a luta durava na praia ... 

* 

' 
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TCHUU 
.se levanta 1 

1 1 

1 (Com imagens oriundas do linguajar do índio.) 

' • 

TCHUú é o sol na linguagem karajá. 
Festivo alvorecer. 
Margens do Araguaia. 
Duma culminancia bem postada em face ·do majestoso rio, 

,contemplo o levantar do dia. 
O astro rei nessas paragens não se faz preceder pelos cam

biantes de luz como nos climas saudosos da França tão bela ... 
Não tem a aurora essas delongas de lá ... O sol não se atarda, ao 

·erguer-se do leito ... Parece até mais ancioso por percorrer seu 
roteiro. . . aspira pelq meio dia a pino, afim de mostrar devéras 
·que é o rei do calôr. 

Mas . . . que esplendores os seus .. . nessa brusca aparição 
pelas margens do rio que tambem é rei! 

Ladeiam as ribanceiras do Araguaia matas cerradas de um 
verd·e-negro . E' por detraz desta muralha verde que o sol se 
·ergue. 

C~ilram os passarinhos. 
Suave aragem da madrugada espalha brando frescor, enru

·gando mansamente a face azulada do rio de argenteas praias. 
No céu, lá pelos lados da mata, se tingem nuvens de car

mezim . E' o sol que às pressas se enfeita no seu H toucador" . 
Parece-me ver nessas franjas que agora vincu1am os ceus, 

;as melenas de ouro do "meu" sol, que as alinha com pente mis
teriosos... talvez de. diamantes, (1) 

Que profusão de esplendores. 
E lentamente, por cima da muralha verde-escura da mata, 

lança seu primeiro olhar o ígneo soberano. 
Tudo se anima, até o vetusto sagrado Cruzeiro que domina 

essas paragens, pois q.té mesmo ele, estira no chão agora uma 
sombra que não tinha ... 

(1) Os raios dourados. que desprende o sol são para a 1maQinação do 
.úidio - Tchuú radé. - "Os fios de cabêlo da cabeça do Sol". , 
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A passo real, aparece a descoberto, de todo erguido de já~ 
do leito de verdura, a majestade que preside ao dia. 

Lindo e catito, traz fulgurações de mocidade ... E é para o 
sol, a mocidade o despontar do dia . 

Poz Deus no início de todas as cousas encanto singular. 
Que louçania reveste -a idade florida da juventude '~nesse so
nhar de vinte anos que precede a vida"! 

E como se assémelha a criancinha a sorriso de Anjos! ... 

Porque é a aurora da vida ... 

Tambem o alvorecer do dia, a juventude do sol, se reveste
de ~encantos que não conhece o sol do meio dia. (2) 

Levantou-se. 
-

Oh! poesia dessa natureza do Brasil do Norte!. . . onde· 
Deus à mãos cheias espandiu primores que outros céus não so
nharam. 

-
Ao deixar sua alcova real encontra o sol a seus pés a linfa 

adamantina das águas araguaianas. E de súbito se estampa no· 
espelho das águas a imagem vermelha do sol no Levante. Tin
gem-se todas de rubro afogueado . 

Tudo é fogo, é luz, é alegria, e o firmamento e o rio e a 
natureza e as almas, que nas azas de prece expontanea se alteiam,. 
adorando o Autor de tãQ esplendorosa creação . 

Nessa manhã se me afigurou, ao vêr mirar-se o sol nas, 
águas do Araguaia, encantado príncipe de contos de fadas, con
ten1plando sua imagem num espelho de luzente esmalte engas-· 
tado em rnolduras de marfim, - que moldes eburneos parecem 
as praias tão lindas, tão alvas ladeando as ribas do rio e até 
listrando-lhe as águas de faixas prateadas ... 

Instantes após, qual prodigo sagitário, já lá vai o astro re
brilhante disparando por milheiros as setas louras de seus raios ... 
quentes. . . E com eles a vida, e com eles o viço das terra5 
tropicais ... 

E' verdade, Senhor, as ~ousas te sabem cantar. A natureza 
é um sorriso teu. B-emdito mil vezes seja o teu N orne Santo ... 
Faze, Senhor, que um dia avistemos os eternos fulgores do teu 
Céu, pelo qual as belezas da creação fazem tanto suspirar·! ... 

(2) Tchuú 'ilachlchi - - chamam os índios o sol da manhã ~ "O sot 
ainda criança". 
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Fazia D. Domingos , Carrerot, saudoso Bispo do Porto Na
cional, uma visita a Ilha de _Sá,nta Ana do Bananal,. confiada pell 
Santa Sé aos set:ts cuidados de Pastor. 
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Tive a alegria de acompanhá-lo. 
Queria êle avistar-se com a "aldeia" da L agôa do Mamão. 
l amos à cavalo. 
Cinco cavaleiros. 
Jamais viajantes montados se tinham dirigido pela Ilha a 

d entro, rumo desta taba javahé. 
Um chefe karajá nos acompanhava tambem. D esengon

ça.do, o bom karajá se agarrava de pés e mãos às selas aos ar
reios. Muito se maltratava. Era a primeira vez que montava a 
cavalo. 

Na primeira noite, dormimos um tanto incomodados pela vi .. 
si ta inten1pestiva de uma chuvinha manhosa que nos surpreendeu 
no "descampado". 

No dia seguinte, pelas dez hora~, já nos avisinhavamos do 
" Uabé" . . . 

Tempos a t raz se havia travado uma luta sangrenta entre J a
vahés e uma aldeia de l{ arajás . 

De nada tínhamos tido notícias. 
Ainda penava no Uabé um guerreiro javahé, em convale

cência demorada, das feridas <lo com bate. 
Receiavam os J avahés nova investida dos K arajás. 
Já havia dias, espreitavam todos os movimentos de um pos-

sível avanço de tropas, para evitar surpresas. 
De nada soubera D . Domingos. 
Bem perto do Rio j á se achegava a caravana missionária. 
As cinco montadas fazem resso~r as pisadas compassa

das na terra dura da ilha. 
Afinadas são as oiças do selvícola. 
As praias ao Uabé se estendem numa depressão çlo terreno 

por onde veio a correr o riosinho pitoresco. 
Era no mês de Setembro. 

· ~ As águas nesta época são escassas. E' a seca. O leito de 
rio razeado se torna vale profundo. Na "cbeia" transborda o rio 
.pelas vargeas adjacentes e inunda as margens até muito lá fóra 
no descampado. 
· Nesta aldeia, situada no fundo do vale do "Uabé", o andar 
dos nossos animais de sela deve ter ressoado aos ouvidos alertos 
.d os g·uerreiros javahés como um avanço de tropas in1m1gas. 

De repente, se armam o~ guerreiros, e resolutos se apres
tam a resistir ao ataque. 

' · Uma linha de robustos atletas se posta no alto das margens 
do rio, -em pé de guerra, a distância igual um do outro. E sses 
J &vahés altivos de porte, aparecem com armas as mais hete-

~ 

rogeneas . 
O susto assim os armára. 

' Empunhavam uns, tacapes possantes ; outros, machados "en
cabados"; quem tinha na. mão "borduna" decidida, outros sobra
çavam flechas e arcos. 

' 
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Nenhum desarmado. 
O grito de guerra estruge na praia. 
Lamentações se ouvem lá em baixo no rio, ... chorar de mu

lheres angustiadas . . . 
Num relampear, as velhas karajás, avós estremecidas e me

drosas, "agarram" os netinhos, e, recobrando agilidade, disparam 
correndo, con10 coi:rem os velhos, e se vão esconder os pimpo
lhos, vern1elhos de urucu, ao abrigo da luta que se vai travar ! . .. 

. D. Domingos notou de log·o a situação e disse-nos muito 
calmo : 

- "Deixen1-me passar na frente. 
Apenas relanceou mais perto a forma branca do missionário, 

a at1nosfera serenou. O hábito de São Domingos entornou a paz 
naqueles fortes guerreiros bronzeados ... 

Desanuviaram-se . .. 
E ouviu-se um grito de paz. 

"Oh t • 1 - . o papai .... 
E correram os javahés para D. Domingos. 
Agora essas arrnas que empunham os encomodam, bem se 

vê, pelo logro que pegaram os alvoroçados guerreiros. 
Gritam os javahés, agora alegres, para os remanescentes na 

• praia : 
- "E' o papae, o Padre ... E que traz muitos presentes". 
Que alegria! 
Na aldeia o vozerio de terror e os choros das pobres mu

lheres apavoradas se transn1udam en1 gritos de alegria adoidada. 
Mas eu vos afirmo, q}le êsses gritos de alegria selvagem 

causam tanto arrepio em quem os ouve, assim nesse ambiente 
.das selvas, tanto como os amedrontados gemidos de dôr e terror 
que há pouco se ouviram. 

O Karajá é selvagem na alegria . 
Quando rí, parece burlar de quem êl~ quer devéras honrar 

a presença com seu contentamento, coitado! ' 
Foi triunfante a chegada na praia. 

. Meninos e grandes vierarr1 logo cercar os missionários 
seus amigos sinceros . . . e o "fumo" tão apreciado e os presentes 
variados enchem de satisfação quasi infantil aqueles pobres ha
.bitantes das selvas longínguas da Ilha de Sant'Ana. 

D. Domingos convidou os Javahés a. virem até ao rio Ara.
guaia, dalí a seis leguas e lá receberem os outros presentes que.lhes 
havia trazido. 

Demoramo-nos três horas na praia do "Uahé" .. . 
As velhas medrosas e prudentes não apareceram. Pudera 

não! E' que os netinhos ficavam assim resguardados ... A luta 
podia ser feroz .. ·~ 

Até os Javahés se riram depois da carreira espantada <las 
:avósinhas prevenidas e medrosas. \ 

.. 

\ 
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Jenao.1za 

Os Tapirapés. 
Curiosa r elíquia de índios 

genuinamente tupís. Como 
perdida no meio de raças di
versas bem vezes hostís. Tu
pís de carater ameno, de n atu
ral pacífico, acolhedores e bons 
Mas tão afastados se acham 
dos núcleos civilizados . São 
visitados regularmente pelos 
missionários brancos de Con
ceição. Mas de uma, visita a 
outra é espaçado o tempo. A 
tarefa da Prelazia é por de
mais ingente, e minguado ain
da é o número dos obreiros 
apostólicos. Para uma efici
ente e desenvolvida civilização. 

Protestantes ingleses, iá de
pois da influência continuada, 
de dezenas de anos de fanosa 

' 

.. • ' 

••• • e.> 

.... 

pe1eja dos missionários Dominicanos, se introduziram, a contra 
gosto nosso, nessas regiões do Rio Tapirapé. E tentaram até se 
estabelecer no âmago da aldeiola dos nossos pacíficos tupís. ln-

' fluência religiosa não lograram ter os protestantes. Não enten
dem, os singelos "brazis", no seu conhecimento ainda rudimentar 
do catolicismo, não entendem a rebelião dos dissidentes. E para 
eles "Jesus" é o Papai do Céu, aquele da Cruz erguida na região 
e aclamada, eu o ví, pelos guerreiros e crianças da tribu. E ' a re
ligião do "Papai "Bastião". E' J esus, é Maria". 

Sem a "Mamãe" não entendem aquele "Menino" tão lindo, 
tão lindo que é o "Papai do Céu" feito criança em Belém. E eles 
querem bem à Mãe do Menino bonito que é Deus, porque o Me
nino deve querer bem a sua Mãe. 

Visível é a influência de Nossa Senhora na índole dos nossos 
selvícolas. Com encanto meu, vi, quantas vezes, o índio da praia e 
o índio da mata fitarem demoradamente a imagem de Nossa Se
nhora, segurando nos braços seu Divino Menino. E ouvi no lin
guajar dos nossos índios, ouvi, chamar Nossa Senhora de "Nadí - · 

1 
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Mamãe", como a chama o "karajá" e de "Ampí", "Mãe", tam
berr1, como lhe diz o Tupí das selvas araguaianas. 

E num encontro de que me lembro até hoje, falando ao índio, 
da morte do Senhor Jesus e lhe mostrando a cruz, ele comovido,.. 
depois de tocar o Crucifixo, num g_esto de carinho compassivo, mf> 
pergun tou com um sentimento na voz : "E que é da mãe dele ?" 
Como se dissesse: "Como deve ter sofrido !" 

E.~tamos no porto '-'São Domingos" do Tapirapé, onde o nos
so Bispo-Prelado D. Sebastião havia mandado construir, com di
ficuldades enor1nes, um "rancho" betn feito para o ab.rigo dos 
n1issi0Hários ou dos viajores, quem sabe, si por ali viessem. Ao· 
lado, uma cruz, erguida na ocasião do primeiro solene batizado de 
índios ·rapirapés velava sobre esse singelo posto missionário per
dido nu:s brenhas do Norte ? 

o~ índios se haviam acostumado a essa casinhola que lhes 
lembrava o grande amigo, o Sr. Bispo D. Sebastião que lhes é tão 
querido. E chamaram de logo o "rancho" missionário" - aní1uê
ra "Ba;:;tião", a casa de "Bastião". 

Alí celebra o missionário o Santo Sacrifício da Missa, faz o 
catecismo, batiza os cat ecumenos, e alí toma o repouso da noite. 

Os índios T apirapés, por índole quietinhos, formam na hora 
<la santa Missa um círculo de "Peles vermelhas" bem parecidos 
com o q ue se formou na primeira missa nas terras de Santa Cruz. 
E seguem interessados as cerimônias do a ltar, com os olhos fixos 
olhando tudo. 

1 

Naquele dia havia já celebrado o Santo Sacrifício . Tinha le-
vado, com o propósito de deixá-la na casinha distante, uma "es
tampa" de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, toda branca e 
de mãos postas. 

E expli~amos ao índio, com a mais insistente repetiç~v, ' quem 
era bem aquela "1íãe". E como era bôa e como queria bem ao 
"Tapirapé", e como queria então ao Tapirapé já batizado. 

1 
Resolvemos deixar na casa deserta das p1agas longínquas e 

postada nos ermos, deixar a imagem de Nossa Senhora como um 
símbolo de poss e de iv1aria nessa terra que já era da cruz. 

Mas qutríamos que os nossos índios, alg uns já batizados, ou
tros, na maioria pagãos concorressem a prestar homenag·em a. 
Nossa Senhora. E lhes pedimos flechas para ornar a singela pa
rede do "rancho" e recamar de enfeites o trono da Rainha-1fãe. 

E me trouxeram flechas de penas vistosas. Diante do grupo 
interessado dos vermelhos "tupís" instalámos solene1nente a-
Nossa Senhora de Fátima. Pregos, já os t ínhamos prontos. Com 
as flechas oferecidas, dispostas em sitnetria, formamos à Virgem 
Santíssima um diadema. de festa. Pareceu-me que Nossa Senho
ra estava contente. 

E lá ficou, velando pe1a raça dos m ansos tupís. 
Para n:ianifestar a alegria de todos, os índios, a modo de acla

mação rediziam empraz~irados o característico "Andje Kanto" 

/ 
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dos tupís guaranís, e queria na ocasião bem dizer : "Como ela 
' b 1 I '' e e a . • .. 

Ficou Nossa Senhora. Mas o nome de Fatima não ficou. Re
cebeu nome novo. Devido às flechas que lhe prestam homena
gem. Ficou sendo "Taquar' Ampí Kantô" e quer dizer : "A 
Mãe tão bonita, das flechas". 

E' Nossa. Senhora das flechas. 

....................... U m a ................. : ..... : 
: .... -.. . ...... .......... .... . ...... 1 ! 

1 Remi nicenci a 1 . . 
........................ ............................. ..... ......................................................................... ! 

VALADARES, o velho 
chefe karajá legendário de 
Conceição tinha recebido do 
'Niissionário um grande "Cru
cifixo". 

Apressou-se em guardá-lo 
numa enorme cabaça adrede 
preparada com carinh.o e Fé. 
Cortou a "cabaça" bem em 
contorno, pelo alto e com 
cuidado nela depositou o 
"Papai do Céu" como ele 
chatn'ava o Senhor Crucifica
do. Lacrou em seguida com 
cêra preta de abelha da mata, 
a "cabaça-relicário". 

E nunca mais a deixou. 
Levava-a nas "ubás" pelo 

rio, no incessante vai-e-vem 
de uma existência karaiá. 

Passava certo dia, o \Tala
dares um "travessão", ca-

- choeirinha, de San ta l\1aria, 
e a canoinha virou. Afundou-se a "ubá". Perdeu tudo. Más so
brenadou a "cabaça". E Valadares a recolheu. 

. ' 

Chegou a Conceição, meio penalizado, por ter perdido os seus 
·"ferros" de trabalho, um facão, um cavador, e o seu "riflen. Mas 
sobraçava, µ.fano e consolado a cabaça salva do naufrágio. E ia 
dizendo ao Missionário : Papai, perdi tudo mas fiquei com o 
"Papai do Céu". 

• 
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DEFUNTOS 
Os karajás temem os mortos --

Gilberta, a velha "Andjakarú" invernava na alta ribanceira 
do Rio Araguaia . A água crescida da enchente já havia. diluído-. 
as praias ... 

Singela morada do indio ... 
Fincam os karajás duas varas delgadas, bem finas, na areia 

da praia . .. Reunem as duas extremidades mais delgadas, atam
nas· com "etnbiras" de "olho" de burití, formando assi1n um arco· 
de metro e meio de altura no centro. Três pares destas vari
nhas flexíveis dão os três arcos que num relancear de vistas 
formam a extrutura, o madeirame do palacete indigena. Mede 
três metros de largura. 

As folhas C.e "babassú", palmeira real, longas e verd~jantes, 
noutro relancear de vistas se alinham em ordem perfeita e for
mam logo a ''rhetô" pequenina e querida, o lar de uma fa-· 
mília. 

Ligeiro se ergue o palác~o, ligeiro se desarma. 
E bem vezes, quando de arribada, a família de~faz o seu 

"ninho" da praia, e parte para outro rincão escolhido, lá adeante 
não encontra "crise de agasalho". Tão depressa como antesr 
arranja .novamente casinha egual à casinha primeira, abandonada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gilberta morava em sua casinha karajá, em Conceição. 

- Seu velho marido era "doutor" (koroty bêdu) médico da 
aldeia. 

Catarina Valadar tinha falecido. 
O missionário visitava certo dia a casinhola índia. 
Mostrava Gilberta semblante abatido. E stava preocupada. 

naquele dia ... 
Indaguei o que tinha ela. 
- "Estou com medo de Catarina. Ela, está aquí perto. 
E apontou-me um canto, onde sua imaginação tinha perce-

bido a finada. 

• • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Preocupam-se pelos mortos os Karajás da praia ... 
Fui chamado, certa noite, à aldeia onde o velho Martinho· 

se éontorsia em dores agudas no estômago. 
, Chorava a filhinha,. julgando ser hora da morte do pobre· 

Martinho. 
Era noite de luar. 

' 

' 

• 
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Chegando na aldeia encont ro todos os indios estendidos 
p elas esteiras, ao relento, no sereno abundante dessa noite de 
Maio. 

A casinhola do Martinho estava deserta . 
O doente estirado no frescor da noite fria, ardia em febre . 

E ao lado a casinha acolhedora . 
Insisti para que ent rasse logo naquele agasalho tão pronto. 
Relutou o velho. Deu desculpas . Precisava do fogo . E , 

dizia, não podia andar . . . (Porque então tinha vindo até alí ?) 
E não sei mais o que ... 

Alí havia cousa. 
A visto mais além um índio de seus 15 anos, todo encapot ado 

11a sua esteira. T em uma febrezinha . Mas neste frio da noite 
·enluarada? ! ... 

- "Vamos, Manoel, recolha-se à casa, não lhe serve êste . 
·sereno. Está doente". 

Sorri o Manoel e me diz que não . 
- "E porque ?" 
- "Por que as almas estão aí!" 
Insistência é inutil. Passou, com a vida, na mente karajá o 

r eceio dos mortos . 
E' prova de crença na sobrevivência das almas. 
Bem vezes mesclam nesta certeza, concepções deturpadas 

que a educação cristã vai corrig indo . 
D. Sebast ião, o Bispo dos nossos índios, agasalha na casa 

da Missão, Estrela dos Mares, famílias karajás que de passagem 
vêm a Conceição e não possuem casa na praia visinha. -

Certo dia, chegou à Conceição um grupo de remadores ara
guaianos e se albergam na " E strela dos Mares". 

Pela noitinha se dirigem, cerimoniosos, a dedicada catequis
t a que preside à dir eção daquela casa e cuida dos índios : 

- "Tem muito defunto aquí? perguntam eles com simpli
cidade . 

E a boa dona sem ligar importância à questão, antes com 
ar de riso, responde: 

- " J á morreram 
E com a mesma 

nuam os índios : 

, , . 
aqui var1os . . . 
simplicidade da primeira pergunta conti-

- " P oderemos quebrar o braço do defunto que nos vier 
incomodar ? 

- "'? . . . . 
Os K arajás enterram os seus mortos em logar escolhido 

·Com carinho e com arte. 
O s cemitérios da tribu sempre se encontram em rib-as ele

vadas, nas margens do rio, mas em terreno ao abrigo das maio
res enchentes . 

Na alta ribanceira do querido Araguaia os finados verão 
m elhor, dizem os Karajás, verão melhor êsse rio tão lindo que , 
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lhes fôra de encanto durante a vida ... Ouvirão assim de sempre 
-0 sussurro gentil das águas verdes, o "banzeiro" ninador, e o 
saudoso trinar da gaivota 'na praia. 

Depois do enterro de um índio da praia, q.ue tivesse deixado 
desolada viuva, essa, em sinal de luto, manda amarrar no porto 
do cemitério a "ubá" do morto. Essa fragil barquinha fôra in
separavel na vida do índio araguaiano. 

E' mister que o acompanhe tambem alguns dias na morte. 
E' já, de certo, indicio de sobrevivencia reconhecida o afir

mar que vagueia ainda o Karajá falecido pelas águas do ·" Bero
kan" tão querido . 

. ~ Passados alguns dias, co1no sinal de luto carregado, a viuva 
vai cortar a corda que prende a ubá do consorte finado e a dei
xa, a mercê da corrente, sumir-se pelo além das águas verdes. 
sem dono, sem rumo. 

O indio karajá de outra aldeia que se avistar com a "ubá" 
s em remeiros, não a toca. . . é "ubá" da morte. 

Com grande reverência conservam os karajás os restos mor
tais dos seus congeneres. 

O respeito é religioso, generalisado em todas as aldeias . 
Si morrer um karajá longe do arraial, que o viu nascer, 

longe do cemitério que g~arda as relíquias dos queridos me1nbros 
da sua "cidadezinha", organiza-se, sem tardar muito, uma expe
dição, bem vezes custosa a mais não ser, e hão de vir os restos 
do karajá falecido repousar com os ossos dos seus próximos já 
sepultados no cemitério escolhido do vilarejo . a que perten
.ceram. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tem· a linguagem karajá significativa expressão para de
signar a alma hun1ana . Bem manifestamente mostra que na 
concepção do nosso índio da praia a diferença se afirma entre a 
alma e o corpo no composto humano. 

A alma é para o karajá "isso" que fica quando o corpo se 
foi, na cova .. . ("isso" de que tem às vezes medo infantil). 

Chamam a alma - "UNAM". 
Pois bem, ao corpo apelidam de - "TEKE-UNA11", o que 

a.o pé da letra quer dizer - "O VESTIDO DA ALl\iIA". 
. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Morrera em Conceição um bom karajá, antigo íeiticeiro
-curador, depois cristão de boa índole. 

Chamava-se José. 
1 

11orreu no dia consagrado ao Santo Patriarca São José, 19 
de Março. 

Foi o Rmo. Frei José que lhe administrou o Sacramento da 
Extrema Unção. 

/ P.or dias seguidos foi a sepultura visitada pelos indios al
<leiados na praia de Conceição. 

Levaram ainda ( GOstume antigo da raça) nos primeiros 
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dias, a lgum petisco do sabôr karajá que depositavam -pertinho 
da cova do velho Iruá. 

Entre esses presentes um dia achava-se um bom pedaço de 
"inhame" da costa. 

O que ouve de falha na cerimonia funebre, não sei. O certo 
é que por descuido ou não, o "pedaço" de inhame desapareceu aos 
poucos debaixo da terra vermelha do . Campo Santo: Não tar
duu . a brotar sôbre a sepultura do velho cristão, rebento viçoso 

, de muito viçoso inhame da costa . 
Reminiscência de uma prática da raça é essa cerimonia da 

comida ao finado ... Na idéia obliterada da sobrevivência da alma 
na prática karajá bem se nota a afirmação da imortalidade. 

Não abandonam de vez os Karajás os corpos dos seus 
mortos nas tumbas sem mais neles pensar, não . 

Decorrido o necessario praso, às vezes de dois anos ou três, 
vão os Karajás recolher no Cemiterio os ossos do morto e os 
depositar em urnas funereas, feitas com cuidado e arte e depois 
com geito e precaução guardam esses sarcofagos singelos nos 
jazigos dos mortos. 

Passava em São Vicente 
J].o Araguaia para a desobri
ga anual. 

Só se falava então nos 
índios brancos recem-chega
dos do rio Mojú. 

Eram índios tupís. 
Eram foragidos das lu

tas travadas com outros ín
dios, os "Torí-araras" que 
haviam de vez arrazado a 
aldeia desses "Ararandéu
aras." 

O "Ararandéua" é aflu
.ente do Mojú. Esses índios 
brancos se apelidam assim ~ 
;habitantes do Ararandéua. 

Eram onze. 

. . 

Apareceram em Alcobaça, e de lá um senhor que os re
cebera foragidos, os dirigiu pelo Tocantins a ·cima, e hoje se 
aldearam desnorteados, nas margens goianas do Aragua1a . 

• 

I 

1 

• 

I 

• 

• 
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Eu · os vi. 

Enuméram em voz de queixume os nomes dos feridos e 
mortos da tremenda luta que os havia expatriado. 

Desprevenidos. 

Sem armas, sem alimento, quasi sem roupas, a mercê de 
formidosos desenganos ... 

Assim os vi. 

E de instinto, parece; (não) certamente por graça de Deus, 
se apressaram em torno do missionário. Era de vê-los, alegres, 
desanuviados um instànte, atenciosos a tudo que o n1issioná .. 
rio tentava dizer-lhes. 

Amizade entranhada do índio e do Padre ... 
Tive por uns dias os caros tupís ao meu lado. 
A tempo e a contra tempo lhes falava de Nosso Senhor, 

do Papae do céo, do Batismo. 
Cantavam cantigas lá da terra, cantigas melancolicas como 

um chôro dorído ... 
Curiosos tipos de tupís ! ... • 

Um desses índios que se dizia "Pedro" tinha a fisionomia 
marcada do português autêntico. Barba fechada, rosto be1n fei
to, alvo a mostrar o roseo vivaz das maçãs da face ... ' 

O que se dizia "Francisco" era o mais retraido. o mais 
selvagem. Tinha a fisionomia · dos nossos selvícolas, bronzea
do, olhos de amendoa, cabelos hirsutos e de preto luzidio, barba 
falhada, quasi inexistente. Era o ·mais arisco. Sua mulher~ 
desconfiada como o marido, tinha nos braços uma gentil cre
ancinha, creança arruivada, a rir-se de tudo e para todos. Chama .. 
va-se, Maria. Era de côr branca. 

, Já estava sabido o menino. Não se desprendia dos braços,. 
da mãe. E esta, nem um instante o larg·ava, com receio mani
festo de que o tomassem ... Era receio quasi doentio. 

E sse nlenino branquinho tinha os cabelos avermelhados de 
espiga de milho mad~ura. 

Uma índia velha, cega, trazia pela mão duas creanças ... 
P ara que dizer, trazia?. . . Eram os dois, ( netinhos seus, talvez) 
eram eles que conduziam a velha tateante, no seu andar de 
céga. Mas a velha era ardorosa na custodia dos dois anjinhos 
tupís. 

Só vendo ! Bastava sentir se afa ~tar um dos dois netos ou 
julgava ela pressentir algum extranho pela visinhança, logo cha
mava, no seu linguajar tupí, os seus esttem~cidos pupilos, e 
bem vezes os aconchegava ao seu coração, com receio exagerado 
que se lh'os tomassem. 

• 

\ 
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Era a velhinha de tez bem clara e rosada. 

Falei-lhes do Batismo. Disseram que sim, quando eu vol
tasse para o ano próximo. 

Batizei os do1s- tupis1nhos. Domingos e Ana. 

D epois da partida do missionário a infecção da gripe des
norteou os pobres fugitivos ararandeuáras. 

Tinham firmado pouso na margem paraense face a São 
Vicénte, na mata. 

Morreu a velha índia. 

· Morreram os índios quasi todos. 
Ficou uma família. Francisco, o mais arisco, sua mulher, 

o ruivo "columim" e os dois netinhos da velha cega. Domin
gos e Ana ficaram sem parentes na terra. 

A fam ília sobrevivente, adoentada tambem, com o assom
bro da mortandade tinha " perdido a cabeça". 

E os dois orfãos vagueavan1 na mata, com fome e chorando. 

Felizmente a Divina Providência inspirou à dedicada ca
tequista de São Vicente de ir visitar os moribundos, nesse dia ... 
Batisou um dos índios que havia já manifestado o desejo do Sa
cramento. Pedro foi batisado e morreu feliz . 

D eu por acaso a catequista com as duas creanças esfaj ma-. 
e sem arr1mo. das 
D omingos tinha 4 anos, 5 anos Aninha. 

Um motor do Aragué\ia os transportou a séde da Missão 
de Conceição. 

Hoje habita ainda na margen1 paraense, em frente da Vila 
de São Vicente a remanescente família ararandeuára. 

Aninha morreu em Conceição como um anjinho de Deus. 
Seu organismo debilitado pelo sofrimento das lutas e das febres 
não poude resis tir mais tempo. 

• 

Já sabia rez_ar o " Papae do Céo". 
Já tinha aprendido o "Creio em Deus Padre". 
Domingos está no Colégio "Santa Rosa", vivaz e inteligênt~. 
E já sabe lêr. 

E já sabe rezar. 

Fez já a sua Primeira Comunhão . 

* 

• 

• 
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Era no "Tapirapé". 
P or entre os índios "tupís" 

do sul da P relazia dominicana 
de Conceição do Araguaia . 

Visitava o !\íissionário o 
"acampamento" São D omin
gos, a 40 lég uas da foz do rio. 
Grupados em torno do Padre 
branco, os bronzeados indíge
nas perscrutavam todos os ges
tos com olhares investigadores 
bem vezes, e bem vezes tam
bem, com ar displicente de 
quem não parece ligar impor
tância com o que se passa, no
tando todavia os menores in
cidentes com firmada atenção. 
Nem um gesto fica indiferen

te ao índio observador. Assistiram os índios a Santa Missa, sob 
-o docel imenso daquele céu de Agosto, na margem alta do riosi
nho que apelidaram na sua língua "tupí": "Caminho das An
t as " - "Tapiran pé'". 

Após a Missa, most rava o Missionário com grande empenho 
.a imagem do Senhor Crucificado. E falava do "Pai do Céu". 

Eu me lembro .. . 
Achegou-se· mais perto do P adre um índio tapirapé, ainda 

pagão. Olhou de pertinho a Imagem. E ra aquele o "Papai do 
Céu" morto por nós ! De braços abertos e cravado assim na
quele mad eiro ! . . . O índio pagão se enterneceu, à vista da cr uz. 
Transmudou-se-lhe o semblante. Amainaram-se-lhe as rudes fei
ções e um sentimento de compaixão funda t ranspareceu-lhe nos 
o lho::> que se anuviaram de, logo. E passando de mansinho a mão, 
num gesto comovido pela fronte do Crucificado fez essa pergunta 
que não mais se me apagou da memória: 

. . . - "E que dê a "mãe" dele ?" 

. No tom da perg u:p.ta soava toda urna toada dolente de com
paixão à Virgem desconhecida ainda e já querida no entanto. 

\ 
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"E onde está a Mãe dele ?" Era como se dissesse · "Com<> 
foi imensa a amargura daquela Mãe !" 

E fiquei pensando, a cismar, nàquele grito espüntâneo de 
uma alma pagã que a Providência encaminhava para a Fé. Inclina
da, por destino Celeste, ao Cristianismo, "naturalmente cristã", a " 
alma humana é como que naturalmente " marial". 

Pareceu-me aquela expressão do índio um eco longínquo, in
conciente e selvagem da Fé Cristã, tão bela, tão esplendorosa. 

- ''Que é de Nossa Senhora ? Que é de "a Mãe ?". 
Foi a ocasião de falar ao índio do l\!Iinistério de Maria para 

a salvação. Com encanto do missionário. Com grande proveito 
para o índio pagão. 

Ela é tão indispensavel, Nossa Senhora ! 

1 

o. 
Religião 

do 
inclío lcarajá 

A uma oferta 
das primicias 

De manhã cedinho. 
Chama o índio a manhã : 

"biurasso". O romper da 
alva, na expressão imajada 
do índio karajá, ficou sendo 
literaltnente : "a cabeça for
mosa da chuva. Biu - c~uva ; 
ra - cabeça; so - (por sobein) 
linda. 

Das bandas do Nascente, 
de onde a aurora, cada dia 
volta, tingindo de urucu as 
praias e o rio e as matas e o 
céu, desabam sobre a terra 
araguaiana as mais fortes 
chuvas do tempo dÇ> inverno. 
Cabeça das chuvas .. . 

De manhã cedinho. ; . 
Os donos dos rt0çadôs, fei

tos na margem alta do Rio 

- -. - . .. .. -
... - • • J' .. . - r - -_..,,,...._ , .. ... .-

-~ 

, 

• 

Araguaia, partem nas suas "ubás ", para uma cerirn.ônia marcada. 
E' tempo de colheita. Só os chefes de família tomam .parte na.. 

1 

\ 
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·exped.ição. Só os chefes de família têm roças; só eles t rabalham 
·para o sustento da casa. J ovens, rapazes, não trabalham antes do 
casamento. O jovem é guerreiro aprendiz. Faz caçadas, por di
vertimento. Vai à pesca por passatempo e se exerce na vida de 
remeiro, como exercício de atleta em formação. Só depois do ca
samento começa vida laboriosa e trabalha deveras e for.temente. 
Todo o necessário para a manutenção da casa incumbe ao homem. 

Partiram os karajás, em demanda das roças, preparando uma 
-cerimonia de carater religioso que muito me interessou. 

E' a oferta das primícias dos frutos da terra, em plena messe. 
Já o milho verde chegou a ponto. Já tem melancias. O inhame 
(Kará) tambem já está no ponto de servir. 

Com cuidado, os donos das roças colhem as primeiras espigas 
do milho verde, as primeiras melancias, já de vez, e os primeiros 
-cachos amadurecidos do arrozal. 

Recolhem tudo às braçadas. 
E quando de regresso à aldeia, varejam os índ ios, como quem 

leva no .bojo das ubás um depósito precioso e raro. São as primí
êias do ano. 

Na aldeia é grande a alegria. 
Numa casa maior do arraial, depositam os chefes de família 

.aqu~les primeiros frutos dos roçados. Num depósito .,comum. 
• E' designado então, por privilégio, o chefe da família mais 
numerosa para representar a aldeia na cerimônia social. 

Compenetrado do seu papel, de pé no meio dos índios aten
t os, toma então o delegado escolhido, com respeito comovido, um 
punhado daquelas m últiplas oferendas, de milho, de arroz, de man
dioca e do inhame, e, erguendo as mãos para o Céu na presença 
de todos, diz a KANANCHIUE', àquele que fez a chuva e fez 
·O rio e atirou no Berrokan (Araguaia) as cachoeiras de pedra no 
intuito d·e guardar os peixes em reserva, para o alime.nto dos 
karajás, e diz : 

- A TI, KANANCHIUE' !. . . NÃO NOS FAIJTE NUN
·CA O MILHO PARA O "KALUGI", NEM A MANDIOCA 
PARA O "KEROSU". (1) 

Os índios repetem em côro : "RHi\M ! RHAM ! (Como 
se dissessetn : "Amen, Assim seja !"). 

Estrug,e então na praia, alarido imenso de júbilo. Batem 
paln1as os índios. Agitam-se. E' intenso o regozijo. Iniciam-se 

1 as festas da roça nova. Com as 'intérminas dansas, ao pino do sol, 
na areia candente do Araguaia. Tomam parte nessa? dansas, so
mente os guerreiros da tribu, envoltos nos enfeites de pena e de 
"embira" de butití, ou fantasiados com máscaras disformes, fei
tas de grandes "cabaças" que imitam, como dizem, os monstros 
-das lendas da t ribu. 

(1) - O Kalugi - é a bebida: Kauim.. do ípdio da praia. O .Kerosú é umct 

sorte de beijú - de mandioca. 
' 

-
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Toda aquela colheita primeira, depos-itada no arraial, toma~ 
um carater sagrado. Oferecida a KANANCHIUE', não pertence- . 
n1ais aos donos . 

Aos mais velhos pais de famílias numerosas Cf-be servirem-
se desta parte sagrada. A eles somente. _ , 

Jovem nenhum 9.eve tocar nas primJcias ofertadas a KANA
CHIUE'. Porque- se o ousasse fazer, teria o castigo imediatol'" 
seria punido de morte da parte do .. Céu. 

E como nenhum fovem quer disto fazer a triste experiên_cia,_ 
a nenhum acode a veleidade de tocar naqueles primeiros frutos das 
roças do ano,- ofertados a ·KANANCHIUE'. ' 

Foi para mim como qué uma "visão" aquela prece do índio
karajá. 

Fiquei pensando naquela cerimônia. 
Não haveria naquela prátiea do índio das praias araguaianas. 

um resquício de 1nemória da tradição primitiva da Revelação d0> 
Antigo T·estamento ? Oferta das primícias. Prece a Deus. Parte 
reservada aos sacerdotes. No caso, aos velhos da tribu ... 

Notei o fato. E a mim mesmo me fiz essas perguntas ... 

. ~ 

1 1 

1- flprendendo a Solrer 
' 

."e 

• 

Sentada na esteira d~ 
"olho de burití." trançada, 
Dl~ANT~ velha índia karajá, 
Luiza, de seu nome cristão. 

. ' 
Tipo de enérgica matrona da . 

raça guerreira. 
Perto dela, o filho mais novo, 

MABIORE' de 6 anos. Robus
to e bronzeado. 

Uma ceren1ônia se realiza. 
A mãe, com ares de mestra 

na cátedra, tem na inão um "ti
ção"· a fumaçar. Sopra com cui
dado a cinza alvacenta. e aviv-a 

• 
• 

a braza verbelhçi,. E chega -ceremoniosamente o fogo vivo, aquí 
e· acolá, n0 braço do menino. · ,' 

O pequeno, muito digno, arregala Qs ·olhos, morde os beiços,, 
" . 

/ 

.. 
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num manifesto protesto contra a dor. E permanece calmo. Pro
testo de energia que causa adn1iraçã:o. Sem alarde, sem tregeitos 
na face, com a gravidade de quem cumpre um dever. 

- "O que é isso, Luiza ?" 
- "E' (me disse) lição, papai. Estou ensinando menino a 

saber resistir à dor". 
Era a aprendizagem do sofrimento, suportado com dignidade 

e força. N oviciado guerreiro. · A "mestra" nas primeiras letr;l .~ 
era a n1ãe valorosa e dedicada das praias tão lindas do Rin 
Araauaia. 

--------------------------·------....:------------~------~ 
• 

' -

Na praia alvinitente do At a
guaia. Meio dia. Refeição ka
rajá. Cardápio usual : tarta
ruga e peixe, cosidos sem sal. 
E "macacheira". 

O grande prato de harro de 
íabricação índia, fumegante, 
convida à mesa posta na areia 
da praia. A comida apetitosa 
é insípida para um paladar não 
habituado às iguarias da taba. 

Sentados no tapete de areia 
branca um grupo de "karajas" 
se- aprestam a fazer as honrae 

~ do jantar. Silêncio. 
fl~~-c;;,----~ Vê-se bem, aguardam um 

~t-- sinal. 
,._, O mai~ velho da turma, an-

tes de começar a refeição di~ 
com ar misterioso : "Otuni, 
kturá, idjêjê rham !" 

E todos a uma voz, com respeito, respondem um gutural,: 
"Rham !" 

Como diríamos : "Ameri !'' Era o "Benedicite". E se tra
duz assim : "Que o Pai do Céu nos dê sempre tartarugas e pei
xes a c9mer !" diz o velho, "Amen~ Rham ! " 

A custo vim a saber 0 que significava a original prec~ dó ín-
dio da praia. . . 1 

·- ( 

Oração do velho karajá. 
Da tradição da raça. ' 

.. 

• 
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_* _ fl_ C_D_U_ll_! 
E' tendencia marcada da mentalidade dos nossos brazís per

sonificar tudo, dando palavra, emprestando sentimentos a avel 
e onças, aos macacos e até à chuva. 

A chuva fala. 
Aqui vae, tal qual m'o contou Komantary, , um celebre d ia

logo da "chuva" com um velho Karaj á, maioral da t ribu. 
De sempre incomodados pela importuna estação das chuvas 

.abundantes, o povo karajá se cançava em proteger-se contra a 
insistencia de tão impertinente adversário das praias ringideiras 
dos dias quentes do verão. 

E não havia geito de "prender" a importuna. " Biu" (Chuva) . 
Resist ia a toda tentativa do feiticeiro que lhe armava ciladas. 

Certa vez porem caiu na "ar madilha" . 
O "Korroty-bêdú" fechára cuidadosamente a porta da casi-

nhola com a esteira amarela de olho de burití. 
E spreitou a chuva. 
Começou a "chuviscar ". 
E esperou. 
Não tardou a chegar a importuna. 
D espejou-se o "aguaceiro". 

l 

Deu um salto calculado o afoito Karajá e "agarrou" a Chuva. 
- Esteja presa ! 
P egada de surpresa a Chuva se entregou à prisão. 
Começou então o dialogo inquisitorio do velho k~rajá : 
- "Biú, Biú , porque é que você está caindo todos os anos, 

nesse tempo? 
- " P orque? E u sou o "chêro" dos "biú-tekê marradô". (1) 

Os habitantes da casa da chuva. 
" Lá em c'ima, todos eles, pequenos de estatura, toda a; vida 

•serios, se cons.ervam de pé em torno da casa g rande. E tem ve
zes que eles choram. Quando choram, as lagrimas ... somos nós 
as gotas de chuva ... Chove na terra, quando choram os "biú 
d idi''. (Outro nome dos habitantes de casa grande). 

- "E donde vêm esses relampagos que nos causam tanto 
rµêdo? que rasgam o pano azul lá de cima, tão ligeiros, tão 
i igeiros ? 

- " Relampagos, são o piscar dos olhos do.s "biú didi". 
- "O que vem a ser aquele estrondo tão longe que a gente 

escuta quando o fogo retalha o pano azul de tua casa? P9-rece ' 
·• I 

1 

(1) Litteralm. Moradô-Habltantes - Tek._Pano - Blú-Chl,lva. - Mora
dores no Pano da Chuva - no Firmamento. 

' 
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até o "esturro" da "aloé" (a onça) zangada, e às vezes "es
poucar" dos rebojos nas pedras das cachoeiras ... 

- "Aquilo? E' nas entranhas dos "biú didi" que se pro
duzem aqueles barulhos. 

- "E o trovão, o grande, aquele tão forte, que até parece 
querer abrir a terra e sorver o rio? 

- "A Trovoada? ... 
- "Sim. O que é a trovoada? 
- "Psiu ! . . . Caluda ! . . . Não se fala nisso. E' cousa re-

servada ao Pagé-mór, ao Chefe dos Feiticeiros. Só ele deve tratar 
de assuntos desta monta. 

Não falemos nisso. 
E o dialogo se findou. 
F izeram as pazes o Karajá e a Chuva. 
Antes de se despedirem, o karajá cumulou de presentes a 

Chuva a quem tinha pespeg·ado um susto de mestre. 
Deu-lhe até um pirarucú, pescado naquele dia. 

* 
' .> """"' Jac1 - perere 

S . p .. ' ac1 erere .... 
I\1artinta · Pe.reira, como 

pelas matas castanheiras do 
Pará, tanto se ouve falar!. . . Ali? 

~ Que terror inspira no 
simples povinho! 

Dizer que o pavor do < 
,?;. 1 

"'Sací" faz perpassar cala- ~ 
'frios em muito sertanejo va
lente, valente deveras! 

Esconjuro l 
De frente de sanhudo 
cangussú acuado, a des- \ 

treza mestra e o sangue f '\ 
frio proverbial do sertanejo "-
aguerrido sabem superar a 
mestra dextreza e a agilida-
de felina da onça enrai- " 
vada ... 

Mas Sací Pererê é "bicho" encantado. 
Circulam lendas terrificantes, envoltas em mil afirmações 

de "castanheiros" que, de pé firme, asseveram terem visto o 

• 

' 

• • 

• 
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"cupelobo" (Sací), de terem enfrentado o "malvado". E ssas his
torias contadas com pormenores de deixar a gente cismando, 
concorrem a entreter no espírito do ·povinho sem maiores preo
cupações, a idéia da terrivel inimizade da famosa "assombração". 

Aqui vão os diversos episodios que tanta vez ouvi cair dos 
labios ora comovidos, ora mesmo convencidos, às vezes um tanto 
céticos de muitos "mateiros" do N"orte. 

" Sací Pererê" tem a forma de um macaco gigante. Anda 
em pé, e, grita como gente . Tem um "fortum" tão maligno que 
a só aragem fa~ tontear e mata bem vezes a infeliz preza que 
lhe cae nas garras. 

Quantos me disseram : - "Subí no alto de uma castanheira 
e o "almiscar" do "cupelôbo" me tomava o folego. Só Deus me 
livrou da queda fatal que me faria "finado". 

Quando o mateiro superst icioso sente o " fortum" mortífero 
do "cupelôbo", logo faz o r emedio que o livrará ( ! ! !) do mal
dito, disfarçado em símio. 

O fumo é o remedi o indicado. . .. e o fun10 mascado . . . 

Ou então depressa colocam bem debaixo do braço .. . um pe
daço de fumo que irá neut ralisar o "enfeitiçamentó" do Sací Pe-

" rere . 

Reminiscencias de lendas tupís ! 
• 

Afirmavam os índios que o Sací andava montado num porco 
do mato ou num caetetú, o derradeiro da manada. Tinha a for
ma de um "moleque" preto, retinto e possuía o malfadado dom 
de transviar os viandantes ... Bastava, dizia o pagé, ·bastava para 
conjurar o malefício oferecer fumo ao celebre duende selvagem. 

O Sací é matreiro .... 

_ Conta o convencido " caucheiro" ter ele até os pés revirados, 
o calcanhar para frente .. . E ngana até nas pegadas que deixa 
no chão. Desnorteia até experientes das selvas. 

O rastro do que parece indicar ter o Sací prosseguido uma 
certa direção é mentiroso. 

E' refrataria a bala. 
Ouví certo dia um desses sugestionados pelo pavor do cupe

lôbo afirmar ceremonioso que o tiro resvala na imensa cabelei
ra que recobre de densa "crinaiáda" o corpo g igantesco do en
cantado " bicharão". 

Quando alguem por acaso se extravia na mata jamais soltará 
um grito de apelo ao companheiro distante, jamais ... com mêdo 
de que o Sací responda, e D eus nos livre, de encontrar· o 
"Sací" ! ... 

Quando perdido na mata, o castanheiro, dá os dois tiros se-
• 
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guidos, convencionados, que até já receberam o nome de "tiros 
de chamada". 

Nem o companhéiro de mata responderá ·gritando, com egual 
receio que tem do "Sací Pererê". 

Ripostará com dois tiros de carabina. 
N os ermos dos Sertões mal habitados, com três ou quatro 

moradas, distantes, às vezes, umas das outras, leguas desertas, 
quanta vez, pela nojte, arrepios de mêdo repassam no sertanejo 
agazalhado no r ecesso do seu modesto lar de paz e sing·eleza. 

Foi que, longe, bem- longe, um grito se fez ouvir, grito que 
se avisinhou e que lá se vae ecoando de quebrada em quebrada 
pela n1ata a dentro ... E sse grito sinistro é sinal para o simples 
sertanejo, indicio seguro que por alí, nessas horas caladas se vae 

, o misterioso "Sací Pererê", a cata de algum jantar sanguinolento. 
Valha-nos o Santo Anjo ! 

I 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Viajava eu rumo dos nossos índios tupís do rio Tapirapé. 
Aportamos ao barracão São Domingos. 
Quizemos chegar até ao aldeiamento distante da margem 

do riosinho uns 50 quilometras 
Partimos. 
Não afei to a viagens a pé, mal equipado, levando alpercatas 

de que não tinha ainda costume, falhamos de tudo o viajar pro
jetado. 

11al nos aconteceu. 
Pelo meio-dia, já com os pés feridos, a mar~ha dificultou-se. 
Impossivel. 
Resolvemos 

tuito de tentar 
tida". 

parar, pelo meio-dia, e regressar dalí com o in
em mais favoraveis condições uma nova f'ba-

Perdemo-nos na volta. 
Pe11savamos alcançar, sem mais demora, a margein do rio· 

sinho Ta pira pé que pela man~ã deixamos. 
Logares desertos. 
Apenas recortam imensas campinas os trilhos dos índios. 

Campinas devoradas pelo fôgo desse mês de Agosto. Emara
nhados tabocaes. 

Em semelhantes viagens é mister ter grande senso de ru-. . . . . . . . 
mos~ atinado em roteiros para evitar transv1os quas1 1nev1tave1s,. 
perdas quasi certas. 

Foi o que nos aconteceu. 
Um veado a pastar mansamente foi a ocasião da "perdida" .. 

• 

• 



• 

- 52-

Um <los nossos companheiros visa o veado e o atinge mal. 
O veado tombou, mas se erguendo ligeiro dispara ferido. Per
seguem-no os companheiros. A tarde já vinha chegando. Per
de-se um instante o rumo marcado. D e vista tambem perdi os 
dois companheiros. Ficára com um outro ... 

E a tarde desceu. I 
Nessa latitude, as derradeiras luzes do crepusculo se ex

tinguem como por encanto de "varinha de condão". Some-se 
o sol no seu esconderijo azulado e de súbito pela mesma p orta 
entreaberta correm esquadrões de sombras que povôam a terra 
de escuridão. 

E na mata a escuridão é mais negra ainda. 
E' a noite. 
Perdemos o rumo . 
En1aranhamo-nos no tabocal fechado, enegrecido, a parecer

se com tunel de breu. 
Cançados, com a garganta resequida, vagueavamos, o meu 

companheiro e eu, distanciados dos outros dois, extraviados pela 
caça do veado ferido. 

Infligimos el\tão uma norma invariavelmente adotada pelo 
sertanejo perdido na mata, e perdido de noite; começamos a 
gritar .... 

Com a força que suportavam os pulmões de um ancioso 
por achar saida de um emaranhado espinhal, lancei aos · quatro 
ventos um estridente clamôr. 

Mais outro. 
De repente ouvimos resposta longínqua. 
Era um grito extranho e confuso. 
Un1 grito como partido do alto das arvores, copadas gigan

tes da mata. 
Era um grito desconhecido. 
Tinha um quê de humano, tinha um quê de. . . não sei di

zer ?e quê, como de um "desc9munal" Caboré, de gigantesca 
coruja. 

Fôra talvez um enorme notivago, um "corrujão" da mata ... 
estridente no grito, que soltou o clamor, respondendo ao nos
so CLA11AR. 

Julguei o eu. 
Mas o meu companheiro, velho sertanejo, logo, logo me 

disse misterioso e prudente : 
- " Chega, Padre, não grite mais, não senhor. Aquele 

• 1 grito ... . 
... 

Retirou logo da bainha o seu facão, empunhou-o resoluto e 
disse: ' 



- "Com Deus, adeante ! 
E não gritou-se mais. 
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, E não mais respondeu o que hvaia gritado tão forte. dos 
desvãos da floresta. 

Rezamos à Santa Teresinha, Padroeira querida e tão aten
ciosa dos missionários; e ao terminarmos a 0ração, ouvimos o 
detonar de um tiro de rifle. 

· Na barraca que pela manhã haviamos deixado, o guarda 
ouviu os gritos nossos e ouviu tambem o grito sinistro que nos 
tinha respondido. 

Receioso, (nessas paragens não habita alma viva) não quiz 
responder. 

Não esperava que voltassemos nessa mesma tarde, pois lhe 
deixamos dito que só dali a dois dias esta vamos na barraca. 

Não se grita, não se responde em semelhante emergência. 
Mas um tiro não teria perigo ... 

E nos serviu de socorro. 
Foi providencial. 
- "Esse grito, esse grito era do "Sací Pererê", sentenciava 

o meu velho companheiro de jornada ... 
" "Sací Pererê" é caboclo velho que virou lobishomem. 
- "Ah ! isso não, protestei . O índio não vira bicho, não 

está vendo... Ora, tem a alma humana que nós, missionários, 
tanto presamos por ser a imagem de Deus e pela qual tanto 
lab~tamos nessas viagens penosas para l~es trazer a bôa nova 
da Redenção do Cristo amado ... 

Que tenha ficado convencido o meu velho companheiro não 
ousarei afirmá-lo ... 

Esse Sací Pererê ... 
Nas noites enluaradas do estio, no sertão, se ouve cantar 

pelo trovador do Norte a "cantiga" do "Malvado" Pererê : 

"Eu conheço esse "marvado" 
Como a palma dessa mão. 
Tem o corpo envenenado, 
E tem fel no coração. 
E' mais ruim do que a ruindade 
E' peior que a "mussurana" 
Tem na cara só maldade, 
Essa cara não me engana" ... 

• 

De certo arrepios lhe corre pelo corpo, ao bardo das selvas 
quando entôa ao som dolente da viola sertaneja o canto do Sací. 

• .. 
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Croféo de.. gue..rra 

avante<-1 

Pescavam karajás num 
lago. 

·Na região dos Chavan
tes. 

Era abundante o "pes
queiro." 

A região era eriçada de . 
perigos, mas a caça, mas a 
pesca ... 

De subito irromperam os 
Chavantes. 

' Pagaram com a morte 
os imprudentes karajás a 
imprudente pescaria. 

Na aldeia da praia onde 
habitavam os malogrados 
pescadores preparou-se, em 
revide, um ataque aos Cha-
vantes. 

Irados e sedentos de vingança, um troço d·e guerreiros kara
jás, dispostos a tudo, se decidem a fazer pagar caro aos Chavan
tes, mais esse triste episodio das multiplicadas guerrilhas dos ín
dios gigantes ... 

Estava empenhada a honra da raça. 
O encontro se deu. 
Pela furia que esbrazeia os guerreiros da praia deve ter sido 

rude o combate ... 
O Cha van te é aguerrido. 
E' valoroso o Karajá . 
Dois tigres que se defrontam, enraivados, não soltam mais 

estrondos, não fazem mais estragos que dois selvagens inimigos. 
Na hora da luta, quando em calôr de refrega, é o índio te-

meroso. 1 

Tenho sempre ouvido de relações de testemunhas oculares 
que o selvagem em furia inspira a quem quer que seja, mesmo 
ao mais destemido, um primeiro sentimento de pavôr que pode se 
esvair depois ... Mas primeiro acóde o medo. Para a defeza de
vida aparecerá o animo recobrado ... 

O índio guerreiro tem o segredo de inspirar terrôr. Amea
çando o inimigo, bate com o pé no chão com tanta habilidade e 

' 
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vigor que dir-se-ia que a terra treme, estremecendo. . . O verme
lho pintado do rosto transmuda-lhe a feição e até os enfeitos de 
guerra aumentam a selvageria do aspeto do batalhador karajá. 
Toma então catadura de fera. 

Solta gritos agudos. De quando em vez, rouquenho som lhe · 
escapa das faúces com o proposital intento de causar arrepios 
<le temor ... 

Um corpo agilissimo que se meneia, en1punhando tacape mas
sisso, ou distendendo violento um arco possante, com destemerosa 
pericia e com certeza de vencer. . . aí vae o guerreiro índio se
·meando na luta o pavor e a morte no campo do inimigo. 

E' feroz a luta entre selvagens. 
Diz se que o índio não sabe verberar, chicotear, não castiga 

·por m etade . . . O índio mata. Quando luta, deixa no campo de 
batalha lastros de mortos, não deixa feridos. 

A luta · foi renhida entre Karajás .e Chavantes. 
Na relação do m emorável encontro das duas tríbus valentes 

_guardei bem vivo o seguinte episodio: 
Um Chavante jazia no campo. 
Era o m.ais vistoso dos vencidos. 
De estatura agigantada era ele, como os da "raça" "al~uen" 

:a _ que perten~em os Chávantes. 
Bizarra idéia e macabra surde na mente selvagem de um 

guerreiro karajá ... 
Com um golpe de tosco facão decepa o pé -do chavante já 

··morto. 
E com supremo despreso o sobraça e de volta, na praia, gar

boso da vitória ·e cançado da peleja, arroja na areia o enorme pé 
do inimigo vencido. 

Acorre a meninada karajá. 
Em dois témpos a gurisada vermelha se arma dos seus ar

.cos de infânc~a, das flechas dos seus brinquedos e sús ao ini-
• 1 ·migo . ... 

F azem os meninos alvo de tiro daquele pé chavante, e para 
·frente o certamen de setas. 

Por entre gracejos e odios nascentes da raça, cravejam de 
frechadas o macabro troféo. 

"Tabuaré" que me relatava o ocorrido, acrescentou um por
·menor: 

- Aquele pé tinha tão duro o solado, tão calejado e corneo 
-que as flechas dos meninos a custo nele penetravam, si mesmo 
.alguma conseguiu atravessá-lo ... 

* 
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Domingos e Ana, doi" 
pequeninos tupís araran
deuáras. · 

Batizei-os em São Vi
cente do Araguaia. 

Foi um sacrifício para 
que a velha céga que lhes 
servia de "ama'' se decidisse 
a entregá-los às madrinhas. 

A mãe dos dois p eque
ninos, pelo que se conseguiu 
saber, perecêra na guerra 
com os ferozes T orí-araras, 
a raça índia adversa . 

Ana era fraquinha. 
Tinha seus seis anos . 

Cabeça pequena. Olhos miú
dos. Tinha um ar amedrontado, de quem viu de perto, sem sa
ber porque nem como, o sofrimento e o pavor da morte. 

Desageitada nQ caminhar. · 
Até aquela idade havia sido de contínuo levada nos ôm

bros, ora de um, ora de outro dos seus parentes . 
Depois da morte dos seus, dizimados pela gripe, veio com 

o irmãozinho para o Colégio de Santa Rosa, graças aos cuidados 
de vigilante catequista . 

Chegando ao Colégio tudo lhe inspirava receios. 
Bastava que alguem entrasse ou a ela se dirigisse, que de 

!ogo estremecia e ~entáva se ocultar. 
~ó a pouco e pouco chegou a confiança. 
E foi de logo aprendendo a falar e aprendeu a rezar. 
Já ia conhecendo o Papai do Céu e queria bem à Mamãe 

lá do Céu. 
Débil e maltratada no raiar da vida, Aninha não devia de

morar-se na terra . 
Seis meses depois definhava como um passarinho ferido . 
Como um passarinho, sem maior desasocego, agonizava len

tamente. 
Fui visitá-la . 

Bendito seja Deus que na sua Providência amoravel retirou 
aquela alma predestinada do meio das emaranhadas selvas e a 
trouxe até o ninho acolhedor de Santa Rosa e dalí por entre atos 
de fé e de amor a J esus Nosso Senhor a levou para o seu Céu. 
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Causava forte impressão ver no seu leito branco o anji
nho tupí abraçando uma grande imagem de Nosso Senhor Cru
cificado que Aninha mesmo tinha reclamado! 

E la já havia aprendido o "Creio em Deus Padre". 
Na agonia ela o recitava. 
Eram grandes os sofreres físicos. Um cansaço, uma opres

são continuada a sufocavam ... 
Mas o ar de resignação da feliz ararandeuára cristã respi

rava a paz que só a Graça de D eus pode dar . 
Pedí-lhe que rezasse por nós na Casa do Papai do Céu. 
- "Sim Senhor, respondeu ela, com a simplicidade de quem 

vai partir para a casa paterna. 
Voou para o Céu a alminha batizada. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dias depois perguntava ao Domingos para onde tinha ido 

a Irmãzinha. 
E ele com o ar mais natural do mundo, com certeza de quem 

parecia estar vendo, respondeu: 
- "Aninha ? Foi para o Céu". 

Domingos tem agora seus dez anos. 
E' esperto que nem um fósforo. 
Ao chegar em Conceição nada sabia de português. 
Quando começou a falar envolvia tudo o que dizia num so

taque tupí. 
Foi aos poucos desaprendendo o seu linguajar nativo. 
Em lugar da "língua geral" a linguagem sertaneja do nos

so povo ia às gotas se agazalhando na memória feliz do menino 
araran'deuára . 

E fazia esforços ... 
Logo nos primeiros dias ouvi dele essa saída: 
Caíra um "piquí". 
O esperto D omingos,_ atalhando os passos de outros meni

nos, precipitou-se sobre- a cubiçada fruta e voltando-se triun
fante, ainda desageitado na elocução apareceu com esta: 

- "Bamburrei !" 
·E' termo aliás raro, no caso. Pois "bamburrar" é geralmen

te usado nos "garimpos~', minas de diamantes, para significar a 
fortuna do felizardo "garimpeiro" que conseguiu descobrir a 
cubiçada pedra preciosa. 

O pequeno tupí tinha_ "bamburrado" um piquí. 
Domingos está crescendo. 
Vai assiduamente à eseola. 
Ten1 boa caligrafia. 
T em boa índole. 

..... 
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Aqui vai um exemplo de aplicação dado pelo pequeno cris
tão ararandeuára: 

Na aula de Catecismo lhe foi explicado que se não deve 
• vingar ... 

Para um índio, para um sangue tupí, é mister muito esforço 
(só mesmo a graça de Deus o realiza) para assimilar doutrina 
igual, do perdão das ofensas. 

Para o índio .vingar-se é exigência de justiça ... 
Pois admirem 

. Vivem creados sob o mesmo teto, na casa da Missão domi
nicana, índios da mesma idade e de raçàs diversas : cherentes, 
karajás, kayapós e o nosso ararandeuára. 

Atritos são inevitaveis. 
Certo dia, entre o Domingos ararandeuára e o Antonio che- --

rente um conflito se deu. 
Domingos julgou-se ofendido . 
Que fazer? 
Zangar-se ainda mais? ... 
Lembrou-se da lição da Irmã no Catecismo. 
Vingar-se "chingando" o outro? 
;f>erdoar? 
E Domingos inventou no seu cerebrozinho tupí, em vias de 

formação cristã a solução or iginal. 
i)irige-se ao Antonio e convencido lhe diz : 
- "Está ouvindo, quando você morrer, eu não reso por você 

assim, porque a gente não resa por "onça". 
E fizeram sem mais tardar as "pazes". 

Há pouco tempo fez a sua Primeira Comunhão. 
E tão direitinho. 
Que alegria mostrava o alvo "anjinho" vermelho, naquele 

dia feliz em que recebeu, pela primeira vez, no coração o "seu" 
Papai do Céu! 

Nesse dia Domingos rezou tambem pela conversão dos inu
meros pagãos das selvas do Brasil do Norte, dessa multidão de 
almas que vagueiam ain.da nas matas, nas sombras da mo~te .. 

Mitte Domine J esu, operarios in roessem tuam. 

* 
\ 
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Haverá quadro de maior mimo que o desse luar das para
gens das selvas do Brasil do Norte? 

Suspensa no teto azulado do firmamento, a lua, argentina 
lâmpada da noite, tão viva, tão bela, irradia majestosa seu 
.doce clarão .. . 

Tudo se cáia de luz ... 
Tingem-se de alvor delicado muros, roteiros, bosques e 

:gramados ... 
Bem em face, com real sobranceria se alonga o Araguaia, o 

príncipe dos rios .. . Banhadas pelo clarão_ da lua, se lhe asseme
lham as águas a socegado mar de prata diluída. . . ou até mes
mo, de quando em vez, no murmúrio de suas ondulações ligei
ras, relembram viveiro imenso de pirilampos aflitos em pesta
nejar frenético. 

Rareiam-se as estrelas. E' tão forte e tão meiga a luz do 
:iuar do Norte !. .. Só alguma ou outra estrela de mais potente 
luzir deixa entrever para o além, um cantinho do Céu. Não são 
elas orifícios pequeninos que dão para o lado do Paraíso ? ... 
P ensei nisto. . . e lançando extasiado as vistas para a lua tão 
b ranca dessa noite, roçou-me a ilusão de ter percebido um 
pouquinho do brilho do trono de Deus através da claraboia 
luzente do cer,uleo Paço ... que a lua é claraboia do Palácio do 
Pai do Céu. (1) 

Doce majestade da lua! Desprende o sol um run1or ao dar .. 
·dejar seus raios fulvos e quentes, formando com eles juntos o 
borborinho do dia ... A lua, não. . . E' silente. . . Não é seu cla-
rão ruidoso como o rebrilhar do sol . . 

Pudera eu retratar a poesia da noite que contemplo! 
Aura refrigente brinca de mansinho com as folhas sisudas 

das mangueiras e traz no seu halito aprasivel alívio grato ao 
·calor da jornada. 

Sonhe-se paizagem encantada de uma noite de luar .. . 
. Esmere-se nesse fantasiar à. encarecer primares no quadro ima
ginado... Postem-se mata·s vigilantes, orlando de verdura um 
caudal adamantino. . . e itifindas praias de nívea formosura que 
acaricia respeitosa a ninfa encantada ... 

(1) A lua evoca na imaginação ao ínC.io a lembrança de uma janelinha 
·da Tenda da Chuva - de biuetequê - ceu -- que literalmente quer dizer 
- pano da chuva. 

Tcherená - é literalmente - eu estou vendo - termo aplicado para 
~esiqnar - janela. 

• ... .. 
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E no céu que tantas belezas recobre, se engaste, donairosa 
·e pura, uma lua de ameno clarão, qual joia de esmeralda ornan
do a fronte da natureza ... 

Sonhe-se. . . . E neste sonhar, longínquo estridor de festi
val cigarra desfira seu tinir metalico que se afinando vai com 
o farfalhar dos coqueiros, com o marulho do undoso caudal e 
o grito saudoso das gaivotas na praia... Sonhe-se tudo isso, 
que aqui nas paragens verdes das selvas do Norte o vejo, ainda 
mais belo, muito, porque o não vejo em sonho. .. · 

Luar do Araguaia, tens encantos, insuspeitos de certo, pelo 
luar dos outros rincões ... 

Bem vejo aqui, porque a beleza da lua evoca a beleza de 
. Maria, a Santa Mãe do Senhor. 

Tem a lua um que de virginal; tem a lua a humildade das 
grandes almas, das nobres. . . cumpre sem rui do a sua tarefa 
de luz. 

A lua aclara sem deslumbrar. 
Não cega a lua a quem demorado a fita ... 
E' Maria, na doçura do seu maternal ofício. 
Tendo tudo de Deus recebido, (como ao sol tudo a lua 

deve) Maria é qual eco fiel de Jesus como a lua o é do as
tro-rei. 

No seio das trevas, das noites, se ergue o trono da lua ... 
E Maria? 
E' Rainha dos Santos que foram perolas tiradas do barro ... 

e si alcançaram os santos a graça que de pecadores tão puros 
os tornou, a devem a Maria Medianeira das graças ... bem como 
si a noite se veste de arminho, si se · adorna com véu de tão lilial 
brancura, qual venturosa néo-comugante. . . ela o deve ao luar. 

Oh! Senhor, quem pudéra cantar, quem me déra louvar as 
belezas da tua Creação, as belezas da tua Graça. 

, 

* 
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IMAGINAÇÃO 

DE .. 1N ·D1 o 
Mais vive o índio de imagens, mais do que de idéias. Mais 

se comove com o concreto e o singular do que com altas co
gitações. 

Ressurnbra por isso na linguagem karajá a viveza da 
ginação, muito mais que o brilho dos conceitos intelectuais . 

.. 

. 
irna-

N otavel a perícia do "índio" em formar vocábulos , produto 
de imaginação vivaz e sempre alerta. Assim é que o sol, TCHuu• 
em "karajá" emprestou o seu nome ao relógio. 

Nas mãos do "missionário" via o índio a caixinha mágica, 
palpitante, marcando o curso do sol. Por isso ficou sendo o re
lógio: TCHUú, - o sol da algibeira. 

"BIURASó" é a "aurora", da manhã côr de rosa. Irnajada 
expressão. Qu.er dizer : "a linda cabeça da chuva" . Porque lá 
no Oriente, das bandas da aurora desabam frequentemente os mais 
fortes aguaceiros do tempo das chuvas. Biú - chuva; rá - ca
beça; so - (por sobein) lindo. 

O anel é na linguagem karajá: dêbo anhutitire. Dêbo 
(dedo, mão. Anhutitire·, muito bonito. O anel alinda os dedos. 
E' a formosura da mão ... Dêbo anhutitire. 

E quando as idéias religiosas cristãs, aquilatadas e novas,. 
chegam ao conhecimento do selvícola, lhe acode logo à mente 
urna formação original de vocábulo novo para incarnar a idéia 
recern vinda. 

Assim chamaram o "BATISMO" - Raa beé redjudjúkre. 
- "Derramar água na cabeça". O que aliás literalmente corres
ponde ao termo bat isar. E o "cristão", o "recern-batisado" ficou 
sendo na linguagem karajá : Ra sobein, que palavra por pala
vra, quer dizer: Cabeça bonita. Está por "alma", aquí, esta ex
pressão "cabeça". '-'Alma formosa". Pela graça. Achei dign0> 
de nota. 
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EÉROKAN SE ENRAIVECE 
, 

E' de ordinário calmo e sereno o Araguaia nos intérrninos 
estirões que no seu percurso se desdobram, a perda de vista. 

Acalmada a raivosa irritação dos seus "tavessões" fremen
tes, dir-se-ia que as aguas cansadas de espumar de ira, se repou
sam, se amainam, arrependidas de tanto haver lutado de en
contro a pedras e fraguedos. 

E' calmo deveras. 
Abra-se porem uma cortina sequer lá do Norte, e de lá se 

deixe voar o temporal. . . e o vento esbravejado das nossas 
terras de florestas virgens arrasta furioso o desassocego em 
suas azas. 

Começa o rio a enrugar a face com ondasinhas de quem quer 
levemente brincar... O vento sopra ... e as ondas ténues se vão 
tornando em vagas cada vez mais fornidas... Ouve-se um ciciar' 
de queixas... São as águas etn prece misteriosa implorando ao 
vento que as deixe tranquilas, na mansidão de um repousa• 
merecido. 

/ 

O vento sopra ... 
E o Araguaia se eµ capela de instante a instante. . . Brancas 

espumas aparecem salteadas no rebulício do azul agitado, espu
mas de uma raiva mal contida. 

Sopra o vento ... 
Vagalhões se assorbebarn. Já va-i longe a placidez ·de há · 

pouco na mansidão do. remanso. 
• 

• 

• 
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E' o "banzeiro" que se levantou desenfreiado, pinoteando 
qual exército de cavalaria estrepitosa que rue num ataque fogoso 
contra inimigo ferrenho. 

Campeia o banzeiro. 
Máu grado o furor que ostenta nestas horas de agit~ão, as

sim mesmo é belo o rio dos diamantes. E squece-se de que é rio 
e tenta imitar o Oceano em furia. E deveras evocam a majestade 
das ondas de um pego revolto, essas vagas gigantes coroadas de 
alvinitente espuma, amontoadas em fi leiras cerradas e quebrando
se fragorosas na praia de neve do f orn1oso rio. 

A areia ringe e soluça parece, de se vêr açoitada- pelas lâmi
nas branqueadas do "banzeiro" araguaiano . 

Em travessão ruidoso se transformou o rio todo. 
Ai! da montaria temerária que o banzeiro agarrar! Ai! 

da ubazinha ligeira que o "banzeiro" prender ! 
O rio então já não é mais o caminho suave e bom, a "estrada 

molhada" como o apelidam as vezes os .sertanejos poéticos, é ca
deia de montanhas nlovediças por onde não mais deslizam os 
barquinhos alígeros. E' fera indomavel de escancaradas fauces 
ávida de tragar uma preza. 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Lindo é vêr-se nesses instantes de luta, a montaria afoita, 
quando guiada por amestrado piloto, se aventura nas 'vagas. 

Qual poldro bravio se põe a "upar" ... Cada vaga que cresce 
é novo pulo elegante do barco saltador. 

Não assim a ubá. Como o índio que a ideiou a tosca bar .. 
quinha nada entende de reviravoltas, se não sabe adaptar a situa
ções dificeis. Enquanto a montaria galga célere as ondas que a 
acon1etem, a ~há corta certeira o vagalhão que o "banzeiro" lhe 
atira. Aí reside o perigo, pois quando a vaga mais alta assim é 
partida, despeja de ambos os lados n o fagil casquinha o furor do 
"banzeiro". Inevitavel naufragio ! 

Bem hajam os pilotos adextrados das regiões â o Norte ! Sem 
reserva os admiro. "Pegar o jacuman" é arte. de responsabilida
de magna e de admiravel mérito. 

Quantas vezes eu os vi, os pilotos araguaianos, nos "traves
sões" enraivados, nas "cachoeiras" mortíferas, ou nos subitâneos 
"banzeiros" guiar os bateis frag ilíssimos das nossas r.egiões, com 
um requinte de habilidade a deixar-nos nalma sincera admiração. 

Um simples pranchear ligeiro do remo que empunham e lá 
salvou-se ·a ªubá" sem defesa. · · 

' Quando se avoluma o "banzeiro", que . aprimorada dextreza. 
manifestam esses habeis pilotos em preservar da "marisia" a in
cauta ubasinha ! 

~ ·· Na verdade é mi-ssão delicada a dos pilotos do Araguaia. Q 
remeiro nada tem com a fúria ou a mansidão das águas ; rema· 
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~empre para a frente, acelera ou retarda o compasso das vogas 
ou do remo ao talante do piloto. Rema tão só para a frente. 

E até no forte do banze-iro e até no furor das correntes, o 
sossego, a confiança nos não desampara, quando em viagem pelo 
formoso Araguaia, temos no Jeme, da embarcação, "ubá" que 
seja, habilitado piloto. Tudo dele depende na manobra do barco . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E veio·-me como um sonho ... 
Na vida há "banzeiros" das adversidades, ha "travessões'' 

das críticas empresas; bem vezes o vento das desgraças encapela 
o sereno perpassar de existências. 

Feliz de quem sabe no timão da sua alma o Piloto sagrado 
da Fé e do Amor a Nosso Senhor J esus Cristo. Falando como os 
nossos ribeirinhos arag·uaianos, poderíamos dizer quiçá : - "Feliz 
·de quem tem no jacuman da sua inteligência a Santa IGREJA 
de ])eus.. . Não teme a labuta ... Não há .de receiar sequer 
"banzeiros" nem venda vais. 

Como apdreceu o~ SOL LENDA 

KARAJA - -

Curiosa e variada a coleção 
de lendas karajás ! 

Os velhos as sabem de cór. 
E os velhos na tribu são res

peitados como só eles pelos 
novos r ebentos dessa raça de 
misteriosa origem. E' de ver o 
carinho com que são tratados 
os anciãos na aldeia. Relatam 
eles nas noites de luas aos jo
vens guerreiros atentos as tra-

1 <lições da raça. 
Não têm escritos. Tudo se 

,., transmite verbaln1ente. Aula 
interessante dos velhos karajás 
na praia enluarada. 

Estendem-se os nloços no 
branco lençol da areia tão alva, 
da prai;::i. encantadora ... 

E o velho preceptor começa a narração. 
No jovem auditório embevecido, a atenção é perfeita. 

. , . 
, 

• 

' 
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Por momentos, como para animar o narrador, brotam dos 
lábios dos moços karajás, respeitosos "hum ! hum ! de apro-

"" vaçao. 
Até noite alta, se prossegue na areia fresca da praia a aula 

. interessante. 
K on1antary repetiu-me uma lição destas que os velhos reci

tam sentados na praia. 
- "Kanachiué era casado. 
(E' preciso dizer que Kananchiué, na concepção karajái é uma 

sorte de divindade exquisita a mais não ser, poderosa mas ridí
cula, como se verá.) (Foi ele quem inventou os rios, quem lan
çou as cachoeiras no Araguaia para impedir a passagem dos pei
xes e facilitar assim a alimentação dos karajás). 

Assim falou Koman tarí : · 
- "Kananchiué era casado. 

, 

Naquele tempo não havia luz na terra. Tudo vivi<t numa es
curidão tão preta, tão negra como as asas da caroca. Nem um ' 

• 
fia pinho de luz . . . 

Na aldeia, tão só a fogueira, acesa de contínuo, espalhava um 
clarão adoentado em redor das casas do arraial. Era preciso en- 'li; 
treter sem descontinuar o lume, bem vezes raquítico e agonizante . 

O sogro de Kananchiué era velho, tão velho que já tinha a 
cabeça toda branquinha que nem as penas da garça branca. 

Certa vez o fogo cochilava, queria se apagar. 
O velho saitJ. em busca de rnais "gravetos" para alimentar a 

lareira. { 
1\1as com as pobres pernas já cansadas tropeçou o velho, e 

coitado, atirou-se no chão naquele "escuro" e com tanta infelici
dade que deu de encontro com a fronte em um toro de madeira. 

O sangue correu. , 
Gritos do velho. 
Imprecações chicoteantes contra Kananchiué. 
O velho, ferido, por entre lágrimas lançava ao rosto do genro 

toda sorte de injúrias. 
- "Ora, -você ! .. . Casado com minha filha, poderoso, fez até 

o rio e fez as plantas, fez os peixes e "aloé" (onça), porque não 
nos dar lume que nos evite esse fogaréo perpétuo e acabe com essa 

. . . ? f i· 1 ' noite sem fim . . . . In e iz .... 
(O índio que me narrava ess·a lenda acrescentou neste ponto) : 
"Foi da sogra sobretudo que recebeu Kananchiué v ilipêndios, 

chingatórios que tu nem imaginas... A língua de ." ramanlalá" 
(cascavel) daquela velha soltou tanta injúria cont ra o genro que .. 
esse não se conteve mais, e partiu para longe, bem longe da aldeia 
familiar. .., 

E jurou, jurou que não voltaria senão quando trouxesse a luz. 
E foi-se mundo afóra. 
Matutava com Q encont rar a desejada encomenda. 
Finalmente astuciou . .. 

• 

• 

• 



• 

,. 

' 

' - 67-

já se achava muito distante do seu arraial. 
Tomou um "talo" bem comprido de "umbaúba" que se pa

rece tanto com "talo" de folha de mamoeiro. . . In~roduziu-o na 
boca, todo, todo ... 

Logo depois estendeu-se na praia de "papo para o ar", (e dis
se-me o karajá) e com esse original tubo no estômago fingiu-se 

. de morto, . . Tanto assim que uma legião de moscas se achegam, 
entram e saem pelo talo de umbaúba e zumbindo en1 festa pelo 
' 

achado de fama ... 
Falavam as moscas: 

• 
- "Vamos con1er logo, diziam umas. 
- "Não. Não é hora ! (alertam-se as mais prudentes) 

Deixa primeiro chegar os urubús. 
Não tardou muito. Sobrevem uma nuvem de urubús, tão pre

tos como era preta aquela noite perpétua das aldeias. Precipitam
se os urubús sobre o falso cadaver. Saltitam agitados. Conver
sam animados. 

- "Vamos, ataquemos ! Ele está morto. 
- "Não, falavam outros, deixemos 'chegar o urubú-rei. A 

ele cabe a parte de escolha. 
Daí a pouco apareceu em revoada majestosa o rei-urubú. 
Soberano, com ademanes de monarca, se pousa ufano e so

branceiro sobre o peito de Ka~anchiué, pseudo morto. 
Dois instntes. Pousou e ficou preso. Kananchiué o "abarca" 

com as duas mãos e ligeiro se ergue. 
Debate-se furioso o rei cativo. 
E começa o diálogo : 

- "Agora sim, eu te seguro e bem seguro até que tu me 
entregues a luz que procuro e quero. 

- "Luz ? ! exclama o urubú, mas eu não tenho luz. 
- "Tem. 
- "Não tenho. 

"E' . S - mentira, tu a tens. e não me deres lume eu te des-
• > 

peno Jª· 
(Aquí o meu karajá abre um parentesis, dizendo que nesse 

tempo o urubú estava recoperto, em vez de penas, de longos ca
belos finos, longos pretos e luzidos) . 

- "Só tenho, responde o urubú em aperto, só tenho uma luzi. 
nha de nada da qual nem vale a pena falar. 

- "Deixa vêr, insiste Kananchiué. 
E logo aparece no céu escuro como breu, um olhinho de fogo, 

tão brilhante como a faisca do olho da onça escndida em moita 
fechada da mata. 

Era "tahiná" - a estrela. . . i 

, 
.. 

\ 

• 
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- "Não~ não me serve, disse Kananchiué. Quero mais luz. 
Isso não alumia. 

- "Não tenho outra não. 
- "Tens, estás mentindo . 
- "Não tenho. 
- "Eu te despeno já. 
- "Tenho só uma outra que não vale mais do que esta. 
- "Deixa vêr. 
As grandes árvores da mata que mal se vislumbram num ba

ralhado sinistro se parecem de longe, naquele lusco fusco perpé
tuo do tempo, karajás gigantescos de pé, estarrecidos. Por cima 
da cabeleira verde-negra desses g·igantes ramalhudos, reponta 
esmaecida, "Rando" - a lua, espargindo branqueada luz. 

Mas chegava apressada de n1ais a lua nascente. 
Kananchiué a sangrou na batata da perna (sic) e ela diminuiu 

a carreira, mancou de logo, e desde então ficou mais vagarosa. 
- "Vai servindo essa luz, disse Kananchiué apertando o 

urubú-rei, mas eu quero mais . .. 
- "Ah ! agora não. Não tenho outra mais. 
- . "Eu te despeno, se tu não me deres outra luz melhor 

que "Randô". 
- "Só tenho outra que nem vale a pena mostrar. 
- "Deixa ver. 
E aos poucos foi clareando o céo pelas cimas da mata .. . Tin

ge-se aos poucos de urucú o tempo até então enegrecido. Tão· 
lindo, tão lindo ia ficando o céu que bem parecia já todo enfei
tado de penas vermelhas de arara vermelha. E foi clareando ... 
clareando. . . e de repente tudo se vestiu de enfeite de luz e as 
árvores e as praias e os n1ontes e o céu. 

Que coisa bonita que foi ! ... 
Nunca tal se tinha visto. 
Era "Tchuú", o sol. 
Mas vinha correndo. Kananchiué o sangrou na batata da 

perna. 
Por isso é que desde então o sol se poz a "cachingar". 
No meio do Céu, novo golpe na perna e foi diminuindo o 

"Tchuú" sua carreira "veixada". Ficou mancando o sol. 
Estava Kananchiué no auge da alegria. 
Deixa então, voar o urubú logrado. 
E volta, jubiloso à a14eia familiar. 
Recepção triunfal. 
Grande banquete de pirarucu. 
A paz desde então reinou no lar, e foi um regosijo intenso 

para a raça toda karajá que a partir daquele dia, vê cada manhã 
voltar a festa da luz nas aldeias dos índios pescadores das praias 
do Araguaia". 

Assim contou-me Komantarí como apareceu para o povo
karajá 'f chuú, o sol ... 
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Obíeç6et:5 de uma velha pagã 

Era na praia de Santa Izabel, na Cachoeira Grande . 
Fazia o Missionário o Catecismo aos adultos pagãos. Apro

veitando de todo ensejo para ministrar, gota por gota, ao h;idio, 
um ensino que só aos poucos vai tomando posse de inteligen
c1as ainda rudes, O· Padre catequista insiste, a ten1po e fóra de 
tempo, sobre a manifestação da Verdade Cristã. Preparando 
almas para o Batismo. De modo geral é bem recebida a Doutri
na. As almas são novas . Franqueiadas à Fé. 

Dificuldades porem surgem por vezes. Seja exemplo: 
Naquele dia da praia de Santa Izabel. 
Estava o Padre empenhado em multiplicar os termos da 

bárbara linguagem karajá, lutando com dificuldade para adaptar 
à nlente <lo "tapuia" os esplendores da Revelação. Discorria so
bre a necessidade do Batismo. Para o Céu. Para o Céu tão bo
nito onde o "Papai" habita para lá das chuvas. E onde a 
gente é feliz. 

Escutavam os índios com interesse. 
Uma velha karajá porem, de atitude displicente seguia com 

olhar distraído a lição de Catecismo. 
De súbito, como si fosse em tom de aprovação, ela deixa 

cair dos labios, sem maior alarde, essa exquisita exclamação: 
" U odôre ! .. . " 

Só isso. 
Julgava que o Padre não entendesse . Era um termo da 

linguagem reservada . Possuem os Karajás certos termos que 
não usam, de costume, no falar habitual. O vocábulo era um 
destes que, felizmente para o caso, o Missionário havia notado 
já. E queria dizer simplesmente: " Oh ! que mentira doida está 
esse P adre contando !" 

Era destruir com um vocábulo infeliz o efeito da lição pe
nosamente dada. 

- "Menti_ra, não senhora", retrucou o Padre. "Pois foi o 
Pai do Céu que nos ensinou essas verdades que eu vos trans
mito . Eu as recebi por intermédio dos "enviados" do Pai do 
Céu. E' recado dêle". 

A velha confusa de se ver entendida, e por modo de retra
tação acrescentou com firmeza: "Ah! então si é assim, bem! 
Tudo é verdade mesmo". 

E o mal estar causado pela primeira repulsa da velha pa
gã cessou de vez. E' deveras, o "testemunho de Deus" a última 
razão da Fé, o mais fundo alicerce da crença. A Revelação. 

Surtiu efeito a lição de Catecismo, dada naquela praia, numa 
esteira singela de olho de palmeira babassú . . . 
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