HAROLDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

ÍNDIOS

E SERTANEJOS
DO A R A G U A I A
DIÁRIO DE VIAGEM

í'
EDIÇÕES MELHORAMENTOS

Todos os direitos reservados pela
Comp. Melhoramentos de São Paulo, Indústria:; de Papel
Caixa Postal 120 B — São Paulo
l l/IV-9

Obras do mesmo Autor:

PRINCÍPIOS

n.

DE ALIMENTAÇÃO,

ÍOerbert ©a/dus,

Comissão Brasileiro-Americana de Produção de Géneros Alimentícios, 1944, esgotado.
OS AMORES DOS TRÓPICOS,
versos, Livraria Dr. Cândido de Oliveira Filho, Rua Visconde de Caravelas, 62 — Rio, 1946.
De próxima publicação:
"DE OLHOS FECHADOS", contos.

IMPBEN8A
Biblioteca de• Recreio
&&.?....

._./__£_./JQ <rt>
Nos pedidos telegráficos basta citar o n.° 2 077

DO PINHEIRO AO LIVRO, liMAREALffACMHHHOMMÍlITOS

- Alai.

'

•l

'
.

o professor, o camarada, o amigo,
O. <D. Q.

O

fíuíor

ÍNDIOS E SERTANEJOS DO ARAGUAIA
(Diário de viagem)

10 de junho de 1947, 3."- feira.
Convidado pelo Serviço de Prof.eção aos índios para inspecionar
as tribos indígenas do Araguaia, sigo, hoje, para Goiânia..
O avião parte, ainda escuro, e sinto um prazer infinito quando o aparelho tira as patas do chão e mergulha na noite; uma impressão de salto para o desconhecido... Tudo rápido, e uma t í m i d a manhã
desabrocha sobre nuvens encarneiradas que s i t i a m os cabcços das
montanhas, como um estranho mar sonolento; tocadas por ventos cansados, elas se levantam lentamente, galgam um ou outro pico, depois
escorrem para as concavidades do solo, lentamente, n u m refluxo do
mar ern câmara-lenta.
Sobrevoamos a Baixada Fluminense.
Somos uns sete ou oito a bordo, e observamo-nos uns aos outros,
com certa desconfiança.
Uberaba é a primeira parada, depois de cerca de duas horas de
voo. As plantações de cana-de-açúcar estendem-se a perder de vista,
em tabuleiros regulares. Friozinho gostoso.
Paramos, depois, em Araguari. Sobrevoamos uma região rica e
progressista.
Anápolis é a última parada,, antes de Goiânia. Cidade barrenta, vermelha.
Goiânia, cidade barrenta, vermelha.
Chegamos.
11 de junho, 4.n feira.
Eu não vinha a Goiânia desde sua. inauguração, em 1942, e
sinto-me enleado para dizer minhas impressões.
Em algumas coisas a cidade- os tá incontestavelmente melhor,
corno seja, na alimentação, por exemplo: já se come a l g u m a verdura,
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já se encontram belíssimos tomates, já se teia bom leite, carne - - e
eu ainda me recordo da fome que passei em 1942, quando era hóspede do Estado, com todas as vantagens e desvantagens de tal
qualidade. Integrando uma comitiva do Ministério da Agricultura,
que aqui realizava uma «semana ruralista» para comemorar o h a l i s mo cultural da nova capital, coube-mo a tarefa de falar sobre a alimentação do homem rural brasileiro o tive de passar pelo vexame
de aconselhar aos meus ouvintes, caboclos simpáticos c ingénuos,
uma alimentação racional, cheia de sais minerais e de vitaminas, com
os louvores de praxe ao leite, aos ovos e aos demais alimentos protetores, com as loas habituais aos tomates e ao espinafre - - de que
não havia na cidade nem resquícios!...
Em outras coisas, porém, não sei, Goiânia está pior. Perdeu
aquele brilho das coisas novinbas em folha, que enganava a vista,
o ficou, subitamente, sem transição, uma cidade velha e feia, com
seus prédios sem gosto e feitos em série, á m a n e i r a das vilas operárias. Por causa da infeliz arquiletura adolada, em cinco anos os
edifícios envelheceram lauto, que se tem a impressão dolorosa de
que todos eles eram feitos de estuque e papelão, numa cidade de menlira que mais algumas chuvas acabarão de destruir...
Além de feia, Goiânia pareceu-rne atrasada em relação â idade.
A especulação imobiliária tem entravado de maneira incrível o
desenvolvimento da cidade, impedindo o seu crescimento norma).
Quase todos os seus terrenos foram vendidos ainda .na planta, por
preços irrisórios; com a mudança da capital para sua nova sede, o
súbito aumento da população determinando maior procura, os preços
subiram de modo astronómico, e continuam a subir, pois os proprietários não se dispõem a vender, hoje, uma -coisa que, amanhã,
valerá mais, muitíssimo mais... E a cidade vai ficando estrangulada,
impedida do crescer, com quase todas as esquinas desguarnecidas de
prédios, cheia de terrenos vazios - - que os proprietáriOiS retêm para
a valorização. E assim se explica o paradoxo do uma cidade nova,
situada no centro de um deserto de milhares de quilómetros quadrados, a braços com as questões hitlerianas do «espaço vital»... Uma
casa, um apartamento, uma loja comercial, em Goiânia, é problema
Ião angustioso quanto no Rio ou em S. Paulo, e só pode sor resolvido com muito dinheiro.

12 de junho, -5.a feira.

Hoje, cedo, e s t i v e no Mercado, onde pude comprovar a exatidão
de minhas impressões sobro a melhoria do abastecimento da cidade.
O Mercado, porém, já está pequeno para o movimento que tem
- e oonta, apenas, cinco anos...
Enquanto o Donalini o os outros encarregados do Serviço de
Proteção aos índios ultimam os preparativos para a viagem, passeio
em Goiânia, e vou conhecendo os companheiros: o Professor Herbert
Baldus, o querido professor que todos admiram, uni dos maiores
etnólogos da América do Sul, simples o cortes corno um perfeito cavalheiro, alma fremente de poeta sob a rígida disciplina germânica;
Harald Schultz, quase meu xará, outro pesquisador do Museu Paulista, grandalhão, do óculos de aros de ouro, do humor alegre e doce
ingenuidade; Humberto Nabuco dos Santos, engenheiro do Serviço
do Proteção aos índios, tipo bem apessoado, de mefistofélico cavanhaque, epicurista satisfeito, sempre procurando o máximo conforto,
cheio de mesuras diante das mulheres, ostentando defeitos que não
tem e escondendo qualidades que possui; António Buono Júnior,
jornalista, romancista, pintor, cara de pirata berboresco, de bigodes
caídos e os olhos tristes dos cativos; Sílvio da Fonseca, também da
Imprensa, alma grande e doce num físico de sofista; Heinz Foertlimann, silencioso cinegrafista do S. P. L, Genil de Vasconcelos,
Alísio do Carvalho, todos excelentes companheiros,
13 de junho, 6.(l feira.

Hoje seguimos para Goiás, antiga capital do Estado. Estradas
péssimas, de chão batido, através de vastos desertos. Vegetação miserável, raquítica, e do uma tristeza quase humana. Parece que até as
plantas sentem o abandono em que vivem.
No caminho, cruzamos alguns povoados, onde populações infelizes vegetam o morrem, desamparadas. O número de «bobos» e
«papudos» que encontramos em todos esses pequenos núcleos é
alarmante.
Tristeza infinita. A tarde desce, meiga e mansa. A noite nasceu
do meu coração.
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14 de junho, sábado.
A q u i estou, em Goiás, a velha Vila Boa, uma bola e antiga cidade brasileira, de pleno século XVIII, encastoada entre montanhas,
com as suas ruazinhas estreitas de lajes inteiriças, seus prédios antigos, o todo um intenso perfume do passado. Uni encanto! Tenho
vivido em pleno romance; basta fechar os olhos um pouco, e as
ruas se povoam de antigas formas desaparecidas, cavaleiros donairosos que vêm arrancando faíscas com o bater das esporas nas lajes
do chão, velhinhas trémulas, vestidas de preto, com a mantilha na
cabeça e o grosso rosário na cintura, apressadas no serviço das igrejas, donzelas ariscas, de cabelos negros e olhos profundos, em namoros furtivos por sol) o duro olhar dos pais severos, toda uma população de outras épocas que ressurge... E' um perfume de coisas velhas,
um encantamento perene!...
15 de junho, domingo.
Estamos hospedados num hotel que era o antigo quartel da região.
K' uma construção velha, de pátio central, onde floresce um belo
bougaànville que a luz da manhã parece incendiar, quartos cimentados,
leto de telha-vã, instalações sanitárias primitivas. Os quartos eslão
dispostos na ala da frente e nas alas laterais; na ala do fundo, a
sala de jantar, a cozinha, etc. Foi um quartel, é um hotel, mas parece um convento.
Na praça em frente, há um belo chafariz de 1778, segundo a
inscrição que ostenta; de manhã, negras e mulatas, na policromia
alegre dos vestidos, se reúnem em torno dele, em busca d'água, e
enquanto as laias se enchem só se ouve o mexerico solto das conversas...
16 de jwnho, 2.°- feira.
A sociedade de Goiás tem como traço característico o predomínio das mulheres, e rnais, das moças. E' uma sociedade nitidamente
feminina; as moças dominam, soberanas incontestáveis: nas recepções,
as moças entretém a conversa, tocam piano, cantam, recitam versos,
enquanto os velhos pais se conservam retraídos e silenciosos; funda-
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ram e mantém um clube, o «Goiás-Clube», que só a elas pertence,
onde se reúnem à noite, para conversar, para dançar, para comentar
os (acontecimentos do dia, talvez até para falar, mal da vida alheia, segundo o inveterado costume do sexo... Mantêm cursos, ensinam, trabalham no comércio, na farmácia, no telégrafo, na Prefeitura -- são
donas da cidade.
O predomínio das mulheres dá ao convívio social uma finura
especial, uma delicadeza de maneiras, uma gentileza de trato, que
não se encontram em outras sociedades em que os homens imperam.
Viver, aí, é uma arte, um prazer, um fino jogo de espírito.
As moças goianas são, em geral, muito bonitas, de tipo bem brasileiro; cabelos pretos e olhos profundos, o que mais encanta nelas
é a simplicidade, a modéstia, a doçura, a alegria pura e descuidada.
A cidade quase não tem homens; os rapazes emigram para o
estudo ou para trabalhar em outros lugares, e muitas dessas moças
ficarão solteironas.
u»

17 de junho, 3.a feira.
Excursão à serra Dourada.
Viagem dura, de quase cinquenta quilómetros a cavalo (ida e
volta), através do cerrado goiano, desolado o triste.
Partimos cedo e alcançamos o alto da montanha por volta do
rneio-dia, sob uni sol de abrasar. A ascensão é dura, através das
encostas íngremes e cheias de pedras soltas, subindo-se pelos sulcos
rasgados pelas águas das chuvas.
No topo da serra, estendo-se um amplo planalto de areia, ondn
crescem as célebres «árvores de papel» (Lasiatndra papyrus), descritas por Pohl, cuja casca branca o foliácea se destaca do cerne como
uma folha de papel, ao lado de cactos e de outras plantas típicas das
c a a t i n g a s nordestinas. Esparsas na areia, encontram-se rochas estratificadas, dispostas umas por cima das outras, como se fossem ruínas,
restos de antigas cidadeiS pré-históricas, com catedrais e construções
bizarras destruídas por vastos cataclismos, em épocas remotíssimas...
Há muros, paredões, torres suspensas eriçadas de gárgulas, destroços
de monumentos, escadarias partidas, ruas retorcidas — um vasto mundo desl ruído por onde'passeiam lagartos assustadiços...
Numa das extremidades do planalto, no topo de uma espécie de
paredão, encontra-se a Pedra da Balança, curiosa formação constituída
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por uma rocha gigantesca em equilíbrio instável sobre um bloco menor, quo a sustenta, a oscilar, à beira do abismo.
A vista que se descortina do alto da montanha é o infinito planalto goiano, que se estende em todas as direções, como um mar
imóvel o triste. O panorama é grande demais para a nossa pequenez.
À tarde, quando voltamos, a serra brilhava na distância, como
um bloco só de ouro. Serra Dourada.

médico francês, segundo dizia, que mal se demorara no lugar, alegando que sentira que as suas «faculdades, tanto morais como físicas,
iam caindo em uma apatia ameaçadora». Estas palavras do ilustro
médico - - acrescentava Couto de Magalhães - - exprimem uma verdade, experimentada por todos os homens que vêm de fora para aqui.
Urna apatia mortal parece dominar tudo, de modo que a mais completa indiferença reina para todas as matérias.
Faz boje, exatamente, uma semana que aqui cheguei, e as in\ e c l i v a s do General contra o clima de Goiás parecem-me absolutamente i n j u s t a s ; aliás, atentando-se nas doenças que ele alinha, para
comprovar a sua assertiva -- mielite, hidropisia, etc. - - vê-se c l a r a mente que nenhuma delas poderia ser atribuída ao clima.
Empolgado pela ideia grandiosa da navegação do Araguaia, é
natural que ele carregasse um pouco nas cores com que pintava a situação do Goiás; o que decerto ele nunca pôde imaginar é que a.
capital do Estado um dia seria mudada, mas para um ponto ainda
mais afastado do Araguaia do que a velha, capita,!...

18 de junho, 4.a feira.
Em todo o Estado do Goiás tenho encontrado um grande número de estropiados, mudos, cegos, paralíticos, idiotas, tortos, papudos,
bobos, uma legião de desgraçados!...
Acabo de visitar um asilo onde se acham reunidos alguns monstros dos mais tristes que já vi.
E a vida continua!... E o sol brilha, tranquilo, como se n a d a
houvesse!...
20 de junho, 6.* feira..
Batendo-se pela mudança da capital para Leopo.ldi.na, a f i m de
incrementar a navegação do Araguaia, que julgava p r i m o r d i a l para.
a, salvação da economia goiana, o General Couto do Magalhães dizia
não encontrar, em Goiás, nenhuma das condições exigidas para. v. m a
capital, que ele capitulava serem de três espécies, condições higiénicas,
comerciais e administrativas.
— « Quanto à salubridade - - dizia - - não conheço entro todos
os lugares por onde tenho viajado (e não são poucos), um onde se
reunam tantas moléstias graves. Quase que se pode asseverar que não
existe aqui um só homem são. A mielite, a hidropisia, a hipertrofia
do coração, os aneurismas, a lepra do três espécies diferentes, a
tísica, as pneumonias, as febres paludosas, o raquitismo, o idiotismo,
o bócio, a sífilis, e, sobretudo, as inflamações crónicas do estômago,
fígado o intestinos, ou dizimam anualmente a população, ou enfraquecem-na e a enervam, de modo que, reproduzindo uma frase verdadeira e melancólica do finado Bispo, pode dizer-se - - que aqui
se escoa a rida, gemendo constantemente».
Em apoio do quo dizia, citava, ainda, as opiniões de diversos
autores, como Sainl-Hilaire, Pohl, Sigaud, um tal dr. Febvre, célebre

21 de junho, sábado.
Por ocasião da mudança da capital para Goiânia,, Goiás assistiu
a esto extraordinário espetáculo, o fechamento de todas as escolas e
ginásios do Estado, transferidos para a nova capital sem que ficasso
uma única instituição de ensino em seu lugar!... Puro obscurantismo!...
A mocidade de Goiás, no momento de minha visita, movimentava-se para recuperar um curso clássico-científico; na praça p r i n c i p a l
havia., mesmo, unia « f a i x a » com esse comovente apelo.
Em geral, estuda-se bastante em Goiás; as moças todas mantêm
pequenos cursos muito frequentados. O ensino, porém, ressenti 1 -se
dessa improvisação generosa.
21 de junho, sábado.
Visitando o Mercado, com o Nabuco, um comerciante ofereceunos uma, dúzia de bananas, de graça, para que guardássemos boa,
impressão de sua cidade...
Hospitalidade goiana. Doce e antiga hospitalidade brasileira.
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22 de junho, domingo.
As primeiras incursões de exploradores em território goiano vc-rific.aram-se no correr do século XVII; em 1722, com a bandeira de
Bartolomeu BUCHO da Silva, o Anhangiiera, deu-se a descoberta do
ouro em Goiás, falo que ia provocar o rápido desenvolvimento da
região.
A bandeira partiu de S. Paulo a 3 de j u l h o desse ano e nela
I m n a v a parte o filho de Bartolomeu, que tinha o nome do pai, e conlava, então, apenas, 12 anos de idade.
Errando pelos sertões bravios sem nada encontrar, quando todos
já iam perdendo as esperanças, a bandeira chegou às margens do
rio Vermelho, onde hoje se ergue Goiás, então habitadas pelos índios
ijwayás, aos quais Bartolomen perguntou onde se encontravam os preciosos metais com que se enfeitavam.
Como se recusassem informar, o esperto bandeirante colocou
num prato um pouco do álcool a que tocou fogo, dizendo aos índios
que assirn como tinha queimado aquela «água», incendiaria todos os
rios do lugar, se eles persistissem na negativa. Aterrorizados, os
índios deram todas as informações pedidas, mostrando o lugar onde
se encontravam as minas na serra Dourada, e começaram a chamar
Bartolomeu de «anhangiiera», o que tinha sido diabo (anhangá], o
diabo disfarçado, o feiticeiro.
Em 1726, o filho do Anhangiiera, obtida a amizade dos yuayá-s,
colheu muito ouro e fundou os arraiais de. Ferreiros, SanfAna no1 Rio
Vermelho, Barra e Ouro Fino, e foi nomeado capitãOi-mor em 1731.
Em 1736, Goiás foi elevada à categoria de comarca da capitania
de S. Paulo; em 1744, diante do desenvolvimento sempre crescente,
passou a capitania, tendo como capital Vila Boa, o antigo arraial de
SanfAna.
O primeiro governador-geral, D. Marcos de Noronha, foi nomeado em 1749.
Em 1822, com a Independência, Goiás passou a constituir uma
das Províncias do Império, tendo sido seu primeiro presidente Caetano Maria Lopes Gama, depois Visconde de Maranguape; em 1889,
com a República, passou a constituir um Estado, sendo seu primeiro
governador o Major D r. Rodolfo Gustavo Paixão.
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Goiás, a antiga Vila Boa, conserva intata a sua fisionomia do
século XVIII, sendo uma das cidades brasileiras mais curiosas quo
•eu conheço. Há alguns edifícios que são verdadeiras jóias do es! i In
colonial, com seus telhados de beiral saliente, com seus jardins interiores, com lodo o perfume antigo...
24 de jwnho, 3.A feira.

u
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O

Viagem para Leopoldina.
1 ' a r l i m o s cedo, ainda escuro, em caminhões, através de eslradas
péssimas, que transformam um percurso de menos de duzentos quijòmetros em uma arriscada viagem que durará o dia todo. As célebres
estradas de um Estado que gastou milhões na construção de uma capital artificial!...
Ao meio-dia, mais ou menos, a nossa comitiva parou num pequeno povoado, para o almoço pobre, de carne seca cozida com arroz,
a incrível «Maria-Isabel», quo é o prato típico da bacia araguaiana...
K vive-se disso! Vive-se, mas também!...
Antes do almoço, chegam uns caboclos dançando a «catira», dança típica dessa região e que parece ser de origem mato-grossense.
A «catira» é uma pantomima em que os dançarinos executam
evoluções num compasso ternário que imita o tropel dos cavalos,
compasso que é marcado com palmas e com os pés batendo no chão.
Os dançarinos dispõem-se em duas filas, uns de frente para os outros,
enquanto numa das extremidades da teoria fica o tocador de violão ou
do cavaquinho, tocando e cantando urna canção de letra ininteligível
e comandando as evoluções do grupo.
Segundo as informações que tive, a dança dura horas e horas e
em certas épocas vara noites inteiras.
Depois do almoço, retomamos a viagem, para chegar a Leopoldina quase às 9 horas da noite.
O rio Araguaia é uma verdadeira maravilha! De quase um quilómetro do largura, rola tranquilo as suas águas, onde os botos espadanam contentes.
No pequeno porto, retorcidos e enferrujados, os destroços do « Colombo », barco do General Couto de Magalhães; do outro lado do rio,
as barrancas de Mato Grosso.
E a noite cintila, cheia de estrelas.
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26 de junho, 5.a feira.
Passeio, à noite, em um pequeno barco movido por um motor de
popa. As estrelas cintilam, inumeráveis. O barco singra as águas com
a leveza de um peixe. Estou perdido na contemplação. Longe, no pôrlo,
a lanterna azul do Buono.
27 de junho, 6."- feira.
O crepúsculo desce sobre o Araguaia; no leito do rio, rola um
arco-íris que reflefce as cambiâncias da tarde; os botos passam, como
troncos meio submersos; os primeiros morcegos brincam sobre as
águas, descrevem círculos e parábolas perdidas, vão, voltam, e, de
quando em quando, baixam, traçando grandes riscos na superfície
móvel com a ponta de suas asas...
O crepúsculo desce sobre o Araguaia. As primeiras estrelas
aparecem.
Tranquilidade infinita.
28 de junho, sábado.
Sainta Leopoldina,, ou simplesmente Leopoldina (hoje
é um pequeno povoado situado na margem goiana do Araguaia, junto
à barra do rio Vermelho.
A povoação começou com um presídio, que foi fundado em março
de 1850, pelo doutor em matemáticas João Batista de Castro Morais
Antas, sendo presidente de Goiás Eduardo Olímpio Machado; destruído em 1853, foi de novo fundado em 1855, sob a presidência do Dr.
António Cândido da Cruz Machado, no Largo dos Tigres, à margem
do rio Vermelho, de onde foi removido para o lugar definitivo em
1856, sob a presidência do Dr. António Augusto Pereira da Cunha.
Em 1863, por ocasião da visita do General Couto de Magalhães,
então presidente de Goiás, de cujo livro «Viagem ao Araguaia» foram extraídas as informações acima, o presídio tinha prosperado, e
contava ao todo 30 casas, sendo 12 de telhas. A casa da administração, que era a mais importante de todas, media 66 palmos de frente,
18 do altura e 45 de fundo, sendo toda construída de aroeira, razão
por que oferecia bastante solidez.
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A l é m da casa da administração, havia no presídio uma oficina
de construção de barcos, uma de ferreiro, uma de carpinteiro, uma
roda de fazer farinha, um monjolo e uma olaria.
As praças e os «paisanos» possuíam cerca de 600 cabeças do
gado, além de porcos, cavalos e animais «de pátio»; as hortas das
casas particulares ainda estavam muito em começo, mas a vegetação
que delas brotava era luxuriante, e de um «colorido tão verde como
as penas de papagaio».
Era uma povoação nascente e que prometia próspero f u t u r o , segundo pensava Couto de Magalhães, desde que se cuidasse da navegação do Araguaia, coisa que julgava primordial não só para o desenvolvimento da economia goiana, como para a de todo o país.
E continuava: « O estadista que for sinceramente interessado
pelos negócios do país não pode deixar de sentir-se verdadeiramente
animado diante dela.
Aí vão os dados. Pelos últimos exames procedidos, já nesta província (Goiás), já na de Mato Grosso, temos que o Araguaia é navegável até ao Porto do Rio Grande; que daí até ao rio Taquari, no
lugar em que lhe faz barra o Coxim, existe apenas a distância de 40
léguas; que o Taquari é navegável daí para baixo, de sorte que temos
a foz do Amazonas ligada à do Prata por uma navegação fluvial
interrompida por 40 léguas, e talvez por menos, visto que nenhum
estudo há do Araguaia acima desse porto...»
E concluía: « A navegação no Araguaia iria abrir á indústria a
província do Pará, do Maranhão, de Goiás e de Mato Grosso, isto é,
daria ao Brasil uma segunda costa, tão considerável e vasta como a
que lhe oferece o Oceano Atlântico...»
Sonhos...
A navegação não se fez, e Leopoldina aí está, triste e decadente,
uma <-, corrutela » a mais na margem do grande rio, a alestar a imprevidência dos administradores goianos, que malbaratam os parcos dinheiros do Estado em construções de cidades artificiais...
A decadência acentua-se de dia para dia. Segundo as informações
do subprefeito local, no último recenseamento havia em Leopoldina
oilocentas pessoas. Hoje, dificilmente contaremos duzentos habitantes.
A população é quase exclusivamente composta de mulatos, com
forte predominância do sangue negro, alguns prelos e dois ou três
brancos - diferença de cores que se fundem e se apagam na uniformidade da miséria e da sordidez.
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As 'casas do lugar acham-se distribuídas em três ou quatro ruas,
0 são quase todas de tijolo, cobertas de telha, e de chão cimentado;
não possuem instalações sanitárias ou elas se resumem a um buraco
no chão, servindo de latrina; não há água encanada nem, muito menos,
luz. Em muitas delas, há quartos sem janela, sem comunicação dircia
com o exterior; nessas alcovas sombrias dormem famílias inteiras,
fugindo dos mosquitos...
As oficinas de ferreiro, de carpinteiro, a roda de fazer farinha, o
monjolo, a olaria -- tudo isso há muito desapareceu; o estaleiro é um
velho galpão abandonado...
Não há escolas.
O comércio consiste em algumas vendas, onde se encontra principalmente arroz, feijão, farinha, cachaça o fumo.
Não há telégrafo; há um correiozinho melancólico, que não funciona durante todo o tempo das águas, quando Leopoldina fica pràlicamente isolada do resto do Estado.
Não há estradas' - - há uma trilha que liga Leopoldina a Goiás,
1 ri lha que, durante a soca, alguns caminhões ousam enfrentar, embora
correndo o risco de ficar atolados em pântanos que nem nessa época
secam de todo. Durante as chuvas, a comunicação com o resto do
Eslado cessa completamente, salvo as que podem ser feitas pelo rio.
Há um campo de aviação onde podem pousar pequenos aviões,
os heróicos «teco-lecos» que ainda não resolveram entregar os pontos...
Há nm cemitério, ou, melhor, um lugar onde os mortos são enterrados e largados para apodrecer tranquilamente, no menosprezo pelos
mortos Ião característico de nossos caboclos em geral...
Quanto ao ponto de vista social, o que mais chama a atenção em
Leopoldina é a falta de qualquer espécie de trabalho organizado. Vivese em pleno regime de expedientes, de biscates, de improvisação;
ganha-se algum dinheiro quando chega um barco ocasional, vindo do
l'ara, carregado de pirarucu, ou quando vem um caminhão de Goiás,
buscar o peixe salgado a q u i armazenado, os couros de ariranha, as
solas, etc.
Premidas por extrema necessidade económica, as mulheres entregam-se ao meretrício, largamente, um meretrício ingénuo e sórdido... Segundo -me informaram várias delas, cobram pelas suas misérias
qugjenta cruzeiros, mas acabam recebendo cinco ou mesmo menos,
«pois eles não pagam mais...» Eles -- são os garimpeiros que voltam de seus garimpes, loucos por m u l h e r e s e cheios de doenças...

KARAJA,pt, LEOPOLDINA

(Foto Dr. H. Baldus)
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Elas -- são pobres infelizes, mal saídas d» uma infância triste, m u lheres quase impúberes, prostitutinhas - j existe ôste d i m i n u l i v o ? prostitutinbas de pouco mais de treze anos...
Uma tristeza!
29 de junho, domingo.
Continuamos à espera da lanclia do Serviço de Proleção aos
índios, que já devia estar aqui, mas ainda não veio. Por pura desorganização, vamos perdendo dias o dias preciosos...
Eu vou examinando os karajá, de que aqui existe uma pequena
colónia. Os índios estão em condições bastante superiores às dos
«civilizados»: melhor saúde, melhor situação económica, melhor cull u r a , mais limpeza, mais trabalho, etc.
Aqui se nota, com grande clareza, a vantagem social da integração de uma população ao seu ambiente físico: os í n d i o s são daqui,
a q u i estão e aqui vivem, satisfeitos, trabalhando, pescando; os caboclos não estão integrados ao seu meio, estão aqui como que desterrados, como se estivessem cumprindo uma pena por tempo indeterminado, suspirando pela «volta», pela partida, pela libertação... Não
iniciam trabalhos mais demorados porque sentem, obscuramente, que
amanhã, de súbito, partirão... Por que perder tempo consertando esta
casa, reparando esta cerca, plantando esses canteiros?!... Eu vou-me
embora amanhã!... Não se prendem, não se fixam a nada, estão sempre em vésperas de partir - - e este nomadismo potencial provoca,
apenas, atraso, tristeza e decadência.
Examinei 14 índios, que a tanto está reduzida, no momento, a
colónia de Leopoldina. Estamos na época da pescaria, o quase todos
os índios estão espalhados pelo rio, «mariscando».
Em pequenos grupos, levando a m u l h e r e os filhos, eles partem
em suas esguias canoas feitas de um só tronco, as famosas e velozes
ubás. e ficam dias e dias ausentes, pescando e dormindo nas claras
praias do Araguaia.
Dos 14 índios examinados, 7 são do sexo masculino, e 7 do sexo
f e m i n i n o ; 10 são adultos, e 4 menores de quinze anos. Nos 14 o x a rrfmados, encontrei 5 com paludismo, sendo que urn só, o simpático
e inteligente Lourenço, filho do Torrobári, em más condições; é um
impaludado crónico, com o baço do tipo 4 da classificação de Boyd, e
tem tido febre « m i l h a r e s de vezes», segundo a informação do Artiaga,
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riicaiTrgarlo do Posto. Em uma do minhas visitas à sua casa, tive
ocasião de assistir a um de seus acessos, tipicamente palustres, com
seus períodos de frio, calor e suor, e que durou apenas uma hora.
Torrobári, seu pai, é um belo tipo de índio, um gigante manso.
Entre os examinados, encontrei um com blenorragia e com o membro deformado por um aVigo cancro fagedênico já cicatrizado.
Km linhas gerais, a situação dos índios em Leopoldina é muito
boa, principalmente se a compararmos com a dos caboclos.
30 de junho, £.a feira.
Passeio à fazenda do «Dumbá», fundada por Couto de Magalhães,
e que está uma ou duas léguas abaixo de Leopoldina. Algumas ruínas
do tempo do f u n d a d o r . Bom campo de aviação, onde- podem pousar
até Douglas.
As primeiras paisagens do Araguaia são imponentes e de uma
granel iosidade espetacular.
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l de julho, 3.a feira.
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K a lancha não vem!...
Tomando banho no rio, o Donatini quase pisou numa arraia: é
um bicho tremendo, o seu «ferrão» tem uns cinco centímetros do
comprimento o tem estrias dispostas em forma de ferro de lança, de
modo que pegando o pé de uma pessoa deve fazer um rombo brutal.
O animal, que tem a forma de uma «raqueta de ténis», em geral
prefere as enseadas tranquilas, onde procura refúgio, enterrando-se
no lodo para escapar d© seus inimigos naturais; pisado por algum incauto, èl© golpeia com a cauda, onde se encontra o «ferrão», que é
então introduzido e retirado rapidamente, fazendo uma ferida profunda, dolorosíssima e que em geral supura abundantemente, por ser
quase seírfpre contaminada pelo lodo.
Para evitá-los só há um meio: é entrar na água som levantai 1 o
pé do chão, arrastando-o, o que impede a pisadela.
Há diversas variedades, e a que ia pegando o Donatini é a arraia
de fogo, que dizem ser a pior de todas.
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4 de julho, 6.'íl feira.

Atendendo a solicitação do Douutiui, Diretor do Serviço de Proteção aos índios, e por natural solidariedade humana, durante a minha
estadia em Leopoldina tive a oportunidade de examinar e de tratar
cerca de oitenta pessoas, ou seja, praticamente, a metade da população que, como dizia, dificilmente contará duzentas almas.
Civilizada - e esta "designação é quase irónica aplicada a Ia l
gente - e, portanto, de direito, excluída do âmbito do Serviço que s:'
propõe a proteção dos índios, o fato inelutável ó que, na ausência de
outros serviços federais ou estaduais, a população cabocla também KC
volta desesperadamente para o Serviço de Proteção aos índios, que se
vê forçado a atendê-la, pelo imperativo de solidariedade humana a
que acima me referia.
Numa das dependências do Posto General Couto de Magalhães, do
Serviço do Proteção aos índios, instalei um ambulatório improvisado,
para onde desde cedo acorria uma multidão de doentes, que eram
examinados e, em seguida, medicados, sendo fornecidos os medicamentos gratuitamente; em alguns casos especiais, tratando-se de doentes mais graves, impossibilitados de locomover-se, a consulta e o tratamento eram feitos a domicílio.
Baseando-me na observação dos oitenta doentes por mim a í e n d i dos, as doenças mais importantes de Leopoldina são as seguintes:
1.°) malária;
2.°) verminose;
o.°) doenças venéreas e sarna;
4.°) carências e distúrbios alimentares.
Dessas, a malária é, certamente, a mais importante, a que concorro com a cifra mais alta para a morbilidade da região, acometendo
praticamente metade da população.
Embora de baixa mortalidade, a sua alta morbilidade tem importância considerável e concorre decisivamente para o enfraquecimento
económico do lugar. Com efeito, duas ou três vezes por semana, o
doente bate o queixo, com febre... e não pode trabalhar; para recuperar o tempo perdido, nos dias de apirexia ele deveria trabalhar o dobro, o que é impossível, pelo próprio quebrantamento da doença.
Os diagnósticos de malária foram exclusivamente clínicos, baseando-me na observação do acesso febril, com seu decurso caracte-
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rístico, ou na sua descrição, feita pelo próprio doente ou por seu responsável, e nos dados do exame objetivO', principalmente a esplenoiinegalia.
A esplenomegalia é, em geral, moderada, tendo sido observado
um único caso de esplenomegalia do tipo 4 da classificação de Boyd e
um só do tipo 3.
O acesso febril nada tem do especial, apresentando, em geral, o
tipo terçã; um caso, contudo, tinha febre diária, e um, gravíssimo,
que teve êxito letal, tinha febre contínua.
Um menino do 9 anos, em voz de febre, tinba um equivalente em
convulsões clônicas, à noite, convulsões que terminavam com abundante sudoreso e que se curaram com a administração da alebrina.
Com algumas obras do pequena engenharia - - como limpeza e
desobstrução de alguns córregos da região, escoamento dos pântanos
acima assinalados - - a situação sanitária de Leopoldina melhoraria
consideràvelmente, e a incidência da malária apresentaria baixa acentuada, pois nesses córregos o nesses pântanos é que se encontram os
focos de mosquitos.
A verminose, que vem logo abaixo do impaludismo entre os meus
doentes, apresenta-se, em geral, com aspecto grave, pela carência
anterior de ferro alimentar, traduzindo-se imediatamente por profunda
anemia, com todas as suas consequências.
As doenças venéreas e a sarna são consequências diretas da situação económica e social acima apontada.
Quanto às carências e distúrbios alimentares, desejo acentuar
que a subnutrição é evidente em quase toda a população, que vive com
fome... As carências que rne pareceram mais graves foram as se- ,
guintes:
a] vitaminas, principalmente as do complexo B (falta do pão'?),
traduzindo-se por queilite, «boqueiras», «aftas», tremores, cansaço,
preguiça, etc.
b) cálcio (falta de leite), que se demonstra nos dentes péssimos,
na suscotibilidade às gripes o outras infecções, etc.
c) ferro, facilmente demonstrável pela extrema anemia de Ioda a
população, carência que agrava, sobremodo, a verminose, também
generalizada, - - e que se pode atribuir à incrível falta de legumes e
verduras em um lugar onde todas as casas dispõem de um pequeno
quintal, em que facilmente se teria uma bela horta;
d] iodo, cuja falta é bastante generalizada em quase todo o Ksta2
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do de Goiás, a julgar pelo número de « bobos », « portadores de papo »,
([iie encontrei em quase todos os lugares por onde andei. A iodetação
do sal entregue ao consumo, medida simples, económica e de comprovada eficiência, é, aqui, de toda urgência.

Estão todos doentes, com malária, impaludados crónicos de baço
grande e de ventre proeminente, a cabeça inçada de piolhos.
Ando ri, o único que fala um pouco o português, queixa-se amargamente dos tori (cristãos), que cobram cinco cruzeiros por um comprimido de atebrina, razão por que ninguém se pode tratar...
Num canto da praia, numa palhoça miserável, encontra-se uma
figura impressionante, Dó-tòri-kana. E' um índio velho, de olhos t u r vos e de carnes flácidas, que se acha sentado numa esteira sórdida,
mergulhado em profundo silêncio, imóvel, enquanto a mulher atiça
o fogo; há dois dias perdeu o filho único, morto de feitiço, e a sua
dor é imensa e sem remédio... Como um. autómato, presta-se a todos
os exames, e responde passivamente a todas as perguntas do intérprete, sem se dar conta de nada e sem nada compreender, perdido na
solidão de seu sofrimento...
A noite, custei a dormir, ouvindo a voz da velha que cantava as
qualidades do filho, na lúgubre melopeia da saudade karajá...

Ao terminar a exposição da situação sanitária de Leopoldina, e
dos meios de melhorá-la, não posso silenciar a impressão, que me
ficou, do completo abandono em que se encontra a sua população,
quanto à saúde.
Sem serviços médicos, sem farmácias, entregues à ganância de
espertalhões desapiedados que exploram torpemente a sua miséria,
vendendo comprimidos de aspirina, de atebrina, de metoquina, por
preços que vão de quatro a seis cruzeiros cada um - - o abandono 'é
completo, e assume uma feição dramática.
O subprefeito local, -- que atualmente exerce funções meramente
fiscais -- poderia muito bem ser encarregado da venda desses produtos e de outros que tais, pelo preço do custo, inclusive despesas de
transporte e outras semelhantes, o que não acarretaria ónus algum para o Estado e já representaria um grande auxílio à infeliz população
de Leopoldina,
5 de julho, sábado.
Finalmente, partimos! A nossa comitiva é incrível! Ocupamos
uma lancha e três ou quatro batelões!... Mais de cinquenta pessoas!...
Eu vou na lancha, com o Baldus, o Nabuco, o Doriatini e o
Foerthmann. O Nabuco remodelou todas as instalações, preparando
uma 'espécie de camarote para nós, separado do resto da comitiva, com
um conforto nunca visto no Araguaia...
São 9 horas. Toda a população de Leopoldina está no porto,
acenando para nós e desejando boa viagem. A manhã fulgura; o rio
parece ter vestido uma roupa de luz para a festa do dia: tudo brilha,
tudo cintila!...
A tardinha, chegamos a Cocalinho, um povoado triste, onde devemos pernoitar.
Enquanto os companheiros armam os seus mosquiteiros e preparam suas camas na areia da praia, para a noite, eu, que vou dormir
na lancha, examino uma pequena colónia de quinze karajá, índios
tristes e de aspecto miserável.
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6 de julho, domingo.
Viajamos o dia todo, debaixo de um sol inexorável. A tarde, a
fúria cessa, e o crepúsculo ascende como uma recompensa. À luz
sucede a cor, e é uma maravilha! A proa de nossa lancha vai cortando
uma placa de ouro velho!...
Terá ficado um pouco da emoção fugitiva nesses versos escritos
com os ouvidos cheios do tã-tã-tã diabólico da lancha?
De súbito, senti dentro de mini
Uma doçura que não tinha...
Amor, não te comovas tanto assim:
A doçura é da tarde, não é minha!...
A doçura é da tarde, não é minha...
Vê, Amor,
O sol perdeu a chama que continha,
Aquela fúria, aquele horror,
E agora é tão-sòmente a cor!...
Hoje dormiremos nas barrancas de São José; na praia em frente,
a água é pouca para o calado da lancha.
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7 de julho, 2.SÍ feira.
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São José do Araguaia ou, simplesmente, São José, é uma pequena povoação fundada pelo General Couto do Magalhães na margem
goiana do Araguaia, talvez umas trinta léguas abaixo de Leopoldina.
O lugar dispõe de excelente situação: «o terreno eleva-se como
que em três grandes degraus, em forma de anfiteatro, oferecendo em
c i m a uma grando planície coberta do gorgulho de ferro e, portanto,
seca o extreme de exalações deletérias. Esta planície estende se para o
lado do nascente, até ligar-se ao espigão que divide Salinas dos baixões do Araguaia; pelo lado do norte o margem do rio, existe uma
bela floresta, onde abundam cedros, pau-d'arco e outras madeiras de
construção; ao lado do sul o em direção do nascente para poente,
desço um arroio, que nesta estação, cm que estão secos rios consideráveis, como sejam o Ferreiro e o do Peixe, conduzia uma telha de
água, com altura suficiente para sor trazida à planície de que atrás
f a l e i » (Couto de Magalhães, Viagem ao Araguaia,, pág. 148).
Escolhido o local da futura povoação, Couto do Magalhães fez
imediatamente seguir para lá um destacamento forte, levando presos
destinados a colonizar o lugar, oficiais de carpinteiro e diversos trabalhadores com suas famílias. Uma comissão do homens de Salinas foi
encarregada de aprontar a igreja, a casa paroquial, a escola...
São José, hoje, apresenta aquela aparência dolorosa de declínio
que é comum na área do grande rio; do seu passado ficou, apenas,
como atração turística, uma absurda casinhola do dois andares, quartel © residência de Couto de Magalhães, o «único sobrado do Araguaia», que a patina do tempo vai enodoando, a igreja em ruínas, a
tristeza © o desalento...
Tristeza o desalento dos que ali vivem, abandonados pelas autoridades do Estado, de que só conhecem o agente eleitoral e o cobrador
de impostos; tristeza e desalento aos que não têm uma escola embora
paguem impostos sobre a instrução pública; tristeza e desalento dos
que não têm uma agência do Correio; tristeza e desalento dos que
não têm assistência médica, vivem cheios do doenças e morrem à toa;
dos que não dispõem de meios de transporte...
A população de São José é quase toda composta de rudes vaqueiros, caboclos tipicamente goiano;-!, em que a percentagem de sangue
negro já não atinge as altas cifras assinaladas em Leopoldina.
A situação sanitária é péssima. Há 20 anos não passava um me-
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dico pela região, e praticamente toda a população está doente: malária,
verminose, carências alimentares, sífilis...
A malária é uma doença geral, que acomete praticamente toda
a população, porém os problemas sanitários mais graves de S. José
parecem ser as verminoses e as carências alimentares.
As carências alimentares assumem proporções alarmantes, principalmente a carência do ferro, motivada pela monotonia de uma
alimentação exclusivamente composta de peixe, farinha, arroz e carne
seca, rigorosamente excluídos todos os vegetais, desdenhosamente
considerados «capim» pela maioria dos caboclos.
Ao lado da carência marcial a verminose, agravando a situação
por um bis m idem tremendo, espoliando o organismo já de si empobrecido, provocando essa profunda e generalizada anemia de toda a
população, branca, pálida e de fôlego curto por falta de sangue...
Passei a manhã inteira numa romaria triste, palpando ventres e
olhando mucosas pálidas... Pobre gente!...
Em S. José há uma pequena colónia de índios karajá, de que tive
a oportunidade de examinar 9 membros, pois a maioria se encontrava
no rio, em faina de pesca.
Aqui, como em Leopoldina, a situação dos índios é bastante superior à dos caboclos em geral.
Dos 9 examinados, 4, pelo menos, parecem ter tido febre por
esses dias (e estamos em julho, isto é, em pleno período inlerepidêmico!); 2 apresentavam o baço palpável, tendo um deles a. esplenomegalia do tipo 4 da classificação de Boyd. Este1, um garotinho de três
anos, além disso, apresentava um pé torto, afecção que penso ser rara.
entre os índios. Numa velha, encontrei marcas de varíola.
Almoçamos em Piedade, algumas léguas abaixo de S. José.
Piedade é um pequeno núcleo onde reside um benemérito pastor
adventista, o Sr. Alfredo Straube, espécie de nume tutelar da região.
Piedade dispõe de topografia muito parecida com a de S. José, ê
uni lugar alto, seco, saudável.
A missão adventista aí instalada parece que tem sido. um pouco
abandonada esses últimos anos e muita coisa já está entrando em
decadência.
Em Piedade, examinei mais alguns doentes.
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Depois do almoço, recomeçamos a descida do Araguaia.
A fauna é de incrível beleza: garças, jaburus, colhereiros, mergulhões, gaivotas, tucanos, marrecos, patos selvagens, papagaios, araras,
botos, os ariscos jacarés, que só mostram o triângulo de seus olhos,
manguaris, uma maravilha!
Barrento, por ser um rio ainda em pleno período erosivo, constantemente aluindo as suas margens, modificando sem cessar o seu leito,
o Araguaia o que tem de mais belo são as suas praias de areia, brancas e lindas praias de areias finíssimas onde, obrigatoriamente, os viajantes pousam para passar a noite. Afofa-se, um pouco, a areia; enfiase um pau na cabeceira e outro nos pés, para amarrar o mosquiteiro
- e a cama está pronta, e o dossel é a abóbada curva e toda
enfeitada de estrelas...
A praia de hoje, situada em plena ilha do Bananal, é urna verdadeira maravilha; quando aportamos, espantamos um grande grupo de
jaburus que, evidentemente, aqui fazem o seu pouso e não estão muito satisfeitos com os intrusos...
Encontrei uma pena alvíssima, que levo de lembrança para
Rosa Maria.
Depois do jantar, saio a andar, com o Baldus, a combinar nossa
viagem aos tapirapé; a lua ainda não nasceu, e na escuridão ouve-se
o pio aflito das gaivotas que espantamos ao passar...
A areia range sob os nossos pés. Como a neve, diz o Baldus.
8 de julho, 3.a feira.
O Túlio exibe, com satisfação, um peixe que pescou durante a
noite, uma vasta pirarara talvez de uns vinte quilos. O Donatirii matou dois jacarés.
Parada na pequena praia de Luís Alves, onde examino um grupo
de 9 karajá. São todos doentes, impaludados crónicos, barrigudos e
de pernas finas, com o aspecto grotesco que a doença empresta às
suas vítimas. Uma tristeza!
Imahêru, uma garotinha de um ano, é a única que ainda está
livre; Ufehêru, um garotinho de dois anos, já tem um baço 3...
A lancha apita, chamando-nos, e a visita tem de ser curta!
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O de julho, 4.a feira.

Amanhã., devemos chegar a Santa Isabel. A descida do rio vai
só fazendo, sem maiores acidentes, salvo pequenos encalhes, pois as
águas já estão muito baixas mas ainda não abriram os seus canais, o
que- depois tornará mais fácil a navegação. Os panoramas sucedem-se
sempre iguais, o que causa certo desinteresse pela paisagem. Só a tardo é bela. E só a noite é boa...
10 de julho, 5." feira.
Chegada a Santa Isabel, onde se encontra o principal aldeamento
dos karajá.
Situado num barranco elevado, numa curva do rio de mais de
um quilómetro de extensão, o Posto do Serviço de Proteção aos
índios é agradável e dispõe de uma situação privilegiada. Em frente,
há uma grande ilha de areia, onde os índios efetuarn seus exercícios
do luta corporal, ao tipo da romana.
Mal desembarco, sou obrigado a atender um peão, gravemente
ferido pelos xavante alguns dias antes de nossa chegada: está com os
dois ossos do antebraço esquerdo completamente moídos e apresenta,
ainda, várias feridas contusas com arrancarnento do couro cabeludo
na região occipital.
Indo a Mato Verde, errou o caminho e esbarrou com um grupo de
xavante, sendo atacado. Agredido, desmaiou de dor, o que lhe valeu a
vida, pois os índios julgaram que ele estivesse rnorto, e o largaram no
mato, fugindo em seguida. Três ou quatro horas depois, ele recuperou
os sentidos e, assim mesmo, todo machucado, teve a presença de espírito de fugir em busca de socorro.
11 de julho, 6.a feira.
Passei a manhã examinando os karajá. Os índios prestam-se com
docilidade a todos os exames, havendo, apenas, uma certa dificuldade
no exame de ventre, por causa das cócegas que sentem. Mas com um
pouco de jeito e de bom humor, tudo acabará bem.
Examinei em Santa Isabel 124 índios, dos dois sexos e de todas
as idades. A minha cliente mais jovem foi uma indiazinha de dez dias,
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com os dois olhos tornados por uma oftalmia purulenta, gonocócica,
irremediavelmente cega; o mais velho, foi o simpático Doutor Pedro,
o antigo pajé, de uns 70 anos de idade, os olhos embaciados por uma
catarata senil. Entro esses dois extremos, escalonam-se todas as idades,
A situação sanitária é relativamente muito boa: os índios são
fortes, dispostos, trabalhadores, de boa aparência, com pouca malária
e quase nenhuma verminose. O grande drama é a blenorragia, que
os homens contraem quando saem para mariscar o,que trazem para
casa, quando voltam, contaminando, inconscientemente, as suas companheiras...
E a consequência é essa indiazinha cega, que aqui se encontra,
embrulhadinha em trapos por causa do frio, trouxinha triste quo a
mãe embala o dia todo, como a pressentir a tragédia que não chega a
compreender...
A blenorragia foi inicialmente contraída poios índios com as
caboclas das «corrutelas » do Araguaia - - mas, segundo eles mesmos
reconhecem, hoje já há numerosas índias contaminadas e a infecção
muitas vezes já se faz pelo comércio entre os índios.
Um fato interessante é que na maioria dos casos atendidos as
mulheres é que acusaram a doença dos maridos, que a haviam sonegado por uma eepécie de vergonha ou, talvez, pelo reconhecimento de
sua culpa; raros foram os índios que se queixaram espontaneamente.
Para finalizar, desejo, ainda, acentuar que, felizmente, entre os
índios, como entro os «civilizados», a doença obedece prontamente
ao tratamento pelas sulfas e pela penicilina.
A malária, que vinha sendo encontrada como a principal endemia araguaiana, é, aqui, excepcionalmente rara; entre os 124 examinados haverá uns quatro ou cinco, apenas, impaludados. Raros, também, os casos de verminose.
À tarde, distribuição de presentes entre os índios.
O Donatini trouxe uma grande quantidade do caixões, cheios de
coisas: panos, calças, camisas, blusões, vestidos, candeeiros, fumo de
rolo, facões -- que são distribuídos entre os índios, com alegria para
todos... Os que recebem estão contentes e os quo dão, ainda mais.
O espetáculo, para mim, é do profunda melancolia.
Como é óbvio, reconheço quo a intenção da oferta é generosa,
visa vestir o nosso irmão selvícola, que está nu e co.ni frio, visa, for-
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necer-lhe os últimos aperfeiçoamentos de uma indústria infinitamente mais desenvolvida que a dele, facilitando-lhe o trabalho, visa a
substituição de seus métodos, antigos e obsoletos, pelos últimos inventos de uma técnica moderna aperfeiçoadíssima...
Entretanto, a introdução de todas essas novidades gera necessidades que os índios não possuíam e que eles não poderão, com toda
probabilidade', satisfazer mais tarde; são comodidades prematuras
para o estádio social em que se encontram e que atuam como forças
desorganizadoras, de consequências imprevisíveis, de uma sociedade
que vive, ainda, no regime da troca...
Maria, você que se queixou tão amargamente por não encontrar,
no Araguaia, uma profissão em que as mulheres pudessem ganhar
dinheiro - - siga o conselho que lhe dei, jogue esse vestido no rio...
Seu corpo vai se habituar com o agasalho, e você sentirá, depois,
mais frio...
A noite chegou; acabei de jantar, e espero o Baldus para começar
os nossos passeios. E enquanto espero, observo.
A noite está extremamente macia.
A cerca de arame farpado separa dois mundos.
Do lado de lá, está a aldeia, o mundo mágico dos índios com as
suas fogueiras a crepitar, os seus cantos ingénuos, os seus risos felizes, as suas danças, os seus festivais...
Do lado de cá, o ambiente está carregado, ouço pragas incríveis,
incríveis palavrões que fariam corar frades de pedra, tremendas discussões políticas, lamentações, gritos, uivos, berros, todos os tons da
revolta, da tristeza, da incompreensão, do desespero...
Ironia!... Do lado de lá da cerca, estão os índios, os selvagens,
os bárbaros, os bugres, os protegidos; do lado de cá, os protetores, os
brancos, os civilizados, os arianos puros...
Deve haver qualquer coisa de muito errado em tudo isso.
Uma coisa, entretanto, é certa: os índios podem ser selvagens,
bárbaros, bugres - - mas são incontestavelmente mais felizes do que
muitos dos seus protetores.
-v
Evidentemente, civilização e felicidade não são sinónimos; mas
não são, tampouco, conceitos antagónicos. Os civilizados daqui estão
em condições especiais, fora de seu ambiente, em situação, portanto,
bastante desfavorável, em comparação com os índios, que estão no
seu meio. E' como os índios que José de Alencar conheceu nas rida-
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dês e descreveu nos seus romances como taciturnos, tristes, macambúzios...
Em todo caso, que vem a ser «civilização»? Será a posse dá
máquinas, o uso de utensílios, o conhecimento de técnicas? Um^
sociedade, como a dos índios, que funciona sem atritos, sem cadeias,
sem meretrizes, sem problemas de classe, não pode ser considerada
muito mais «civilizada» do que a nossa?
12 de julho, sábado.
I n i c i a m o s , hoje, a nossa viagem aos tapirapé, o Baldus, eu, o
Tu lio e o Valientim Gomes, o simpático encarregado do Posto Heloísa
Torres, do Serviço de Proteção aos índios, situado na foz do rio Tapirapé. Vamos num barco movido por um motor de popa, atulhado de
coisas, e sem coberta. O sol é de rachar.
Gastaremos dois dias descendo o Araguaia, até ao Posto do Valontim, o ern seguida subiremos o rio Tapirapé para encontrar os índios.
Segundo os cálculos do Baldus, gastaremos nessa viagem exatameníe
duas semanas. A lancha deve nos esperar aqui.
Parada na pequena mas agradável missão adventista. A filha do
pastor está doente, com as amígdalas inflamadas.
Parada mais demorada em Mato Verde, «corrutela» situada umas
dez ou doze léguas abaixo de Santa Isabel.
Corrutela, vocábulo que evoca imediatamente a corrução que ein
quase todos campeia, indica, como se sabe, os pequenos povoados situados nas margens do Araguaia.
Na praia de Mato Verde encontramos uma colónia de quarenta
índios karajá, homens e mulheres, com diversos casos de blenorragia.
Atauai, urna índia de uns vinte anos, de fisionomia balofa, está tão
gravemente acometida que se acha impossibilitada de andar.
13 de julho, domingo.
Acabo de dormir a minha primeira noite na areia de uma praia
do Araguaia, pois -durante a viagem até aqui vinha dormindo na
lancha.

t

Apesar de certo medo do jacarés e de vago temor de ataques
isurdos de seres hipotéticos, confesso que do-rmi esplendidamente.
Aos primeiros clarões da aurora, acordei com o cântico dos pássas, principalmente dos mutuns e dos tucanos. O canto dos mutuns
é baixo, soturno, grave, e parece um rufar de tambores abafados
twnf -- tunf -- twnf. O dos tucanos é muito mais alto, seco, © semelha um entrechoque de pedras.
O café está sendo preparado, e estou com fome.
A manhã vem rompendo fulva.

A tarde, chegamos ao Posto Heloísa Torres, chefiado pelo Valentim. O lugar é simpático, embora a vizinhança do Trópico já faça
pesar sobre os nossos ombros uma boa sobrecarga de calor.
Os mosquitos aumentaram de maneira sensível. Aqui, quatro
variedades deles se revezam, com a regularidade e a pontualidade das
coisas fatais: os lambe-olhos, mosquitinhos inocentes na aparência,
pois não mordem, mas que surgem aos milhares, e entram, pelos nossos
olhos, pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, com uma teimosia insuportável; os mosquitos-pólvora, inosquitinho pequeno como um grão de
pólvora, preto, de ferroada dolorosíssima; os borrachudos, gulosos,
que incham como se o ventre fôssse de borracha de tanto sangue que
sugam; e, por fim, as muriçocas, que segundo o General Couto de Magalhães deviam ser chamadas do merusoca, que em tupi significa
mosquito chupador, os esfaimados aiiofelinos, que só aparecem no crepúsculo da manhã e da noite, mosquitos transmissores da malária, que
preferem os tornozelos, picando desapiedadamente através das meias,
com ferroadas dolorosíssimas... E' o Trópico!...
Ainda há as mutucas, as famosas oabos-verdes, assim chamadas
porque têm algumas 'escamas verdes, insetos que os karajá ensinam a
matar embalançando, um pouco, a mão, para lá e para cá, rapidamente, para tonteá-los, antes do dar a palmada salvadora.
Ao chegar, examino vinte karajá, índios de aspecto triste e de
situação bastante inferior à dos outros karajá que tenho encontrado,
doentes, .sujos, mal-encarados...
A noite, macia e mansa, chega o dá-nos uma possibilidade de
sonho...
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14 de julho, 2.3- feira.
Às 9 horas, iniciamos a subida do rio Tapirapé.
O rio é uma maravilha, cercado de matas verdejantes, com árvoIres afoitas que descem até entrar na correnteza, águas limpas e uma
fauna exuberante, garças brancas como lírios, jaburus, mergulhões,
marrecos, jacarés, ariranhas que de longe parecem banhistas negros,
tucanos, araras, papagaios, etc.
O nosso barco não tem coberta, e ao meio-dia cheguei a ficar
meio alucinado de tanto sol: as árvores, o rio, tudo fulgurava, num
dilúvio de luz, tudo tremia num incêndio inextinguível, tudo parecia
de cristal © refulgia! O nosso barco deixava um rasto de meteoro na
superfície espelhante das águas. E tudo cintilava, tudo refulgia, tudo
fulgurava! Uma loucura, o Trópico!
A viagem decorreu sem acidentes maiores; o rio já está bastante
baixo e com o leito cheio de troncos submersos, mas, mesmo assim,
só uma vez quebramos o pino do motor.
As 7 horas da noite, chegamos ao Porto Velho dos Tapirapé, e
armamos nossas redes nas árvores do porto.
15 de julho, 5.a feira.
Escrevo na rede, onde acabo de dormir uma bela noite. Não me
posso levantar porque fora do mosquiteiro ouço o «ronoo-de-motor»
d© milhões de muriçocas famintas, e a minha coragem não é lá muito
grande. Depois do almoço, partiremos a cavalo piara a aldeia dos tapirapé, se o Valentim conseguir os animais.
O Baldus conversa com Maretxã-putã, uma velha índia tapirapé
que por aqui vive, e pergunta pelos seus antigos conhecidos da viagem
anterior, há doze anos passados, e, corno ura estribilho monótono, a
cada nome segue a resposta: «amanõ» -- morreu. Os «civilizados»
têm levado gripe aos pobres índios e a mortalidade assume proporções de catástrofe. Num esforço evidente, o Baldus vasculha a memória, buscando o nome dos mais jovens, dos adolescentes, das crianças
- e a resposta cai, inexorável: «amanõ». Maretxã não se espanta
nem se revolta, e é com a incrível impassibilidade dos índios que lança a sua pá de cal sobre todos aqueles mortos que a lembrança do
Baldus foi buscar em uni passado perdido.
RAPA/ KARAJA DA FO/, DO TAPIRAPÉ
(Foto Dr. H. Baldus)

44

H A H O L D O C A . V D I I M ) DE O L I V E I R A

Í N D I O S K SERTANEJOS DO A K . A ( i | ! A I A

Porto Velho dos Tapirapé, antigo porto dos índios tapirapé é,
hoje, um pequeno núcleo caboclo situado na margem esquerda do rio
Tapirapé, em pleno território mato-grossense.
O pequeno povoado consiste ©m umas dez casas de sopapo cobertas de palha, mais ou menos esparsas em pleno cerrado, unidas entre J
si por estreitas trilhas que constituirão as futuras ruas e avenidas; os/
seus habitantes são rudes caboclos que se dedicam principalmente ai
caca o à pesca, trabalhando, eventualmente, como vaqueiros para uni
senhor Lúcio da Luz, grande fazendeiro da região.
A miséria é grande.
Toda a população é doente, impaludada crônicamente e roída de
vermes; há, ainda, a incrível carência alimentar, causada pelo regime
deficitário, do qual estão rigorosamente excluídos todos os vegetais,
inúteis, desnecessários e até nocivos, segundo as abusões reinantes.
Em uma « r u a » do povoado, alguns limoeiros, que ninguém sabe como
apareceram por ali, vergam ao poso de frutos maravilhosos, que ninguém colhe, porque os limões «esfriam» os homens e fazem mal às
mulheres...
Trazem-me, para exame, uma pobre senhora, de uns quarenta
anos de idade, com um câncer de seio, ulcerado, e com toda a rede
ganglionar já tomada.
Como dizia, a miséria é grande, mas a tristeza é infinita...

índios guerreiros, os tupinambá entraram ©m sucessivas l u l a s
\ contra1 os descobridores, deixando fama pela sua ferocidade.
Já ©m 1534, por ocasião da divisão do Brasil em capitanias hereditárias, Francisco Pereira Coutinho, donatário da Capitania da Bahia
do Todos os Santos, em cujo território se encontravam aqueles índios,
ao chegar à sua capitania teve de sustentar contra eles uma guerra
que durou sete longos anos, ao fim dos quais foi obrigado a se dar
por vencido, refugiando-se ©m Ilhéus. Os índios trucidaram o seu f i lho bastardo, queimaram os engenhos de açúcar e destroçaram todas
as plantações que encontraram.
Vencido, mas não convencido, um ano depois Coutinho empreendeu viagem de volta para a sua capitania, mas não teve sorte, pois
naufragou nos baixios de Itaparica, caindo em poder do seus inimigos, que o mataram sem dó nem piedade, devorando-o em seguida.
Embora triunfantes, diante de pressão de seus adversários, que
dispunham d© reservas praticamente inesgotáveis, os índios acabaram
tendo d© ceder terreno; abandonaram a Bahia e foram emigrando ao
longo do litoral, chegando até ao Maranhão. Parece que no Maranhão,
abandonaram a costa, dirigindo-se para o interior.
Contrastando com os antigos tupinambá os tapirapé são índios
extremamente pacíficos. Por falta de espírito combativo, são as vítimas d© seus vizinhos mais belicosos, principalmente dos karajá e dos
kaiapó, que têm feito várias incursões contra eles, com linalidades
predatórias, para o saque e o rapto de mulheres.

Afinal, só partiremos amanhã; os cavalos estavam soltos, no pasto,
e parece impossível apanhá-los para, hoje.
Já me levantei, fiz a minha toilette, dei uma volta pelo povoado,
e voltei para a rede, acossado pelos mosquitos.
Agora, quero deixar consignada a minha impressão sobro a nudez
dos índios. Confesso que, entro os «civilizados», sou extremamente
sensível à beleza feminina; pois bem, entre as índias, a nudez é simples e pura, e não desperta maldade.
A coisa quo perturba, nas índias, são os olhos: oblíquos e cheios
do malícia, parecem sorrir para nós, confiadamente, através de séculos
de distância, através dos abismos da cultura e da língua.
Segundo as informações do Baldus, os tapirapé são parentes culturais dos tupiaainbá, tribo tupi que- na época do descobrimento do
Brasil vivia, lá pelas bandas da Bahia.

São duas horas da madrugada. Tudo dorme. Tudo, não. O rio, à
noite, ganha uma vida extraordinária, uma vida mágica: os peixes
pulam d'água, os botos arquejam, os pirarucus batem palmas com as
suas nadadeiras, os manguaris soltam gritos de cólera, as gaivotas
piam, aflitas, as garças, os mergulhões, todos os animais juntam uma
nota à grande sinfonia dissonante... Altas e distantes, só as estrelas
não tomam parte nessa música perdida...
Os moradores, crédulos e ignorantes, julgam que há, aqui, no rio,
um bicho misterioso, que só aparece à noite, uma espécie de jacaré
gigantesco, de que alguns até já distinguiram o vulto...
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16 de julho, 4* feira.
í
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Afinal, partimos, o Baldus, ©u, o Valentim e o seu Rosa, que se
alugou a si e aos quatro cavalos por Cr$ 50,00 cada um, preço igual
para o homem e para os animais. O Túlio, nosso cozinheiro, não irá;
ficará no Porto, à nossa espera, cuidando de nossas bagagens, dos
presentes quo o Baldus trouxe para os índios, do nosso barco — e toda noite tocará um pouco de violão para a caboclada do Porto, a que
dará um naco de alegria.
Seu Rosa, o nosso novo companheiro de viagem, é um tipo interessante de caboclo; os olhos gateados e cautelosos, a fala macia, os
gestos lentos e prudentes, um sorrisinho manso para tudo -- tem um
jeito esquisito de felino. Adora café e está sempre às voltas com um
cachimbo exíguo, ora comprimindo, OTa afofando o fumo no fornilho,
operação a que parece dedicar toda a sua atenção. Exímio conhecedor
do sertão, de que percebe os menores indícios, delicia-se com os enganos do Valentim, «que foi criado no comércio...»
Os cavalos vão sobrecarregados; na garupa, cada um carrega um
saco cheio de coisas, a rede, o mosquiteiro, o cobertor, latas de salsichas, farinha, açúcar, rapadura, queijo, biscoitos, café, cantis com
água, panelas — um monte de coisas, que torna dificílima a operação
de montar. A gente quase que tem de passar a perna no céu.
A nossa arrumação levou mais de hora, e só às 8 horas partimos,
em fila indiana, o Valentim, o seu Rosa, o Baldus e eu. Na primeira
parte da viagem, o nosso rumo segue em direção pronunciada do oeste,
como se caminhássemos para as nascentes do rio Tapirapé, que vai
ficando sempre à nossa esquerda.
Estamos, ainda, em plena região do cerrado, com sua vegetação
característica, de pequenos arbustos raquíticos, esparsos em ilhotas no
meio das planícies recobertas de capim ralo e amarelado. O solo é
arenoso, e por ocasião das chuvas fica três ou quatro meses debaixo
das águas do rio, que transborda; lavado duas vezes por ano, é um
chão pobre, sem humo, e só pode sustentar essa flora miserável, essas
pobres árvores retorcidas, que parecem magras de fome. O esqueleto
está à mostra.
A fauna é, também, escassa; encontramos, apenas, alguns veados,
que fogem espavoridos, algumas emas e algumas araras, cujos casais
acorrem ao tropel de nossos cavalos, sobrevoam um pouco o nosso
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grupo, em observação, e depois se afastam, para pousar nalgum galho,
de onde ficam praguejando coisas ininteligíveis.
À l hora chegamos a S. João, lugarzinho onde mora um vaqueiro com a família, em cuja casa o Valentim encomenda uns ovos
<< escalfados ». Fizemos cinco ou seis léguas a cavalo, e aceito com salisfação a ideia de seu Rosa de um descanso na rede, que ele arma
numa espécie de varanda da casa. Enquanto o almoço vai sendo preparado, fico pensando na resistência que a língua oferece, nos sertões,
às novidades estrangeiras; nas cidades, há muito tempo que os ovos
escalfados foram expulsos pelos pochés - - e com esses pensamentos
passo, insensivelmente, para uma boa soneca.
Às 3 horas, recomeçamos a marcha, agora numa direção sensivelmente norte.
A paisagem é sempre igual, de uma monotonia i n f i n i t a : capim
ralo, amarelo, ilhotas de lixeiras, de galhos retorcidos e folhas enferrujadas, cupim...
Paramos às 6,30, e eu passo do cavalo diretamente para a rede,
completamente moído. Fizemos hoje mais de 8 léguas, e espero uma
noite recompensadora...
A h ! Ah! -- não tanto assim; às 10 horas, o galho da lixeira que
sustentava a minha rede se parte com fragor e eu acordo louco de
susto com o tombo...
17 de julho, 5." feira.
Acordei completamente refeito, pronto para recomeçar.
O sol vinha nascendo, um solzinho dourado, cálido, que mal dava
para enxugar o sereno da noite. O capinzal que cercava a nossa ilha
estava completamente molhado.
Estávamos, todos, contentes, com a etapa vencida.
O Valentim aumentou a nossa satisfação, com a grata notícia de
que já devemos estar perto do lago Tucunaré e que, portanto, já podemos gastar toda a água de nossos cantis nas abluções da manhã.
Um luxo!...
Depois da toilette, o café de seu Rosa, preto, quente e saboroso...
Partimos felizes, e é uma alegria, cavalgar, na manhã transparente, através das campinas mal despertas, ainda cheias do sereno da
noite, frescas e perfumadas... Nossa trilha deixa um rasto de prata
no capinzal orvalhado...
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Depois de duas ou três horas de marcha, aí pelas 10 horas, quando o cansaço já nos ia fazendo perder a alegria dos primeiros momentos, d© súbito o Valentim deu o alarma: -- Estamos perdidos! Se estivéssemos no bom caminho, já leríamos encontrado o lago! Estamos perdidos!...
Não podo compreender, não sabe explicar: ele já esteve na aldeia
uma porção do vozes, e isto nunca lhe aconteceu... Mas é uma coisa
horrorosa!
- O mundo é todo igual!...
Ele não sabe explicar, não compreende, mas o fato é que estamos
perdidos e... sem água! Nossos cantis estão vazios!... E o sol já adquiriu toda a sua f ú r i a ! Tudo brilha, tudo fulgura, numa apoteose de
luz! E nem urna pista! O mundo é, de fato, todo igual: na charneca
deserta, que durante o período de chuvas fica debaixo d'água, só há as
pequenas ilhotas de vegetação onde se encontram duas ou três lixeiras retorcidas e de folhas enferrujadas, iguais, iguais, iguais... Estamos
perdidos e sem água!...
Para poupar os animais e economizar nossas forças, foi, então,
combinado que o Baldus e eu apearíamos e ficaríamos numa daquelas ilhas, à espera, enquanto o Valentim e o seu Rosa iriam procurar
a pista perdida. Depois, viriam buscar-nos.
Os companheiros partiram, e nós dois ali ficamos, como dois
náufragos perdidos na imensidão do mar verde. Desarreamos os cavalos e estendemos nossas redes no chão, para descansar. E o tempo
pôs-se a andar com a lentidão que tem nessas ocasiões... Ensaiamos
diversas conversas, mas todos os assuntos esgotaram-se em pouco
tempo, por falta de interesse. Tentei uma pequena «sortida» até um
renque do buritis, que se avistavam do lugar onde nos encontrávamos, na esperança de achar água, mas voltei de mãos vazias e de coração seco.
Já passava do meio-dia quando os dois voltaram: não haviam encontrado nada e não sabiam mais o que fazer.
Como a sede já se fosse tornando intolerável, resolvemos, então,
que a primeira coisa que tínhamos a fazer era procurar água.
A bússola dá-nos a direção do rio, e a marcha começa. Vamos
tristes, calados.
À l hora paramos num brejo seco, cavamos um pequeno poço,
m a s a água que aparece é preta e nojenta; fervida, o seu aspecto não
melhora, e mesmo piora, pois os gases que desprende são pútridos e

nauseantes. Enchemos um de nossos cantis com ela, para o caso de
não encontrarmos outra água até à noite.
A sede já está quase intolerável; a minha língua já está tão seca
quo com dificuldade degluti alguns pedaços de rapadura, como almoço.
E a marcha continua. O sol põe sinapismos em nossas costas.
Tudo brilha, tudo fulgura, implacàvelmente. As árvores têm folhas de
prata incandescente. A luz ofusca. E a paisagem toda treme, num resplendor de febre.
O mundo é todo igual. Nós estamos perdidos e sem água.
As 7 horas da noite chagamos a Porto Frederico, no rio Tapicapó, depois de uma jornada de miséria. Dois vaqueiros, empregados do
senhor Lúcio da Luz, que estão construindo suas casas nesse ponto do
rio, para onde trouxeram suas famílias, recebem-nos com grande amabilidade...
Delícia de beber água!...
Longe, do outro lado do rio, o céu reverberava: o fogo dos
xavante!
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18 de julho, 6.!l feira.
Hoje, cedo, antes do café, depois de uma noite profunda, e x a m i nei as filhas dos vaqueiros, garotinhas tímidas e encolhidas de vergonha, às quais forneci vermífugos e comprimidos com ferro.
Depois do café, às 8 horas, partimos. E partimos com sorte, pois
pouco depois, antes das 10 horas, já havíamos encontrado a trilha dos
índios, que daí em diante só teríamos de seguir.
Em viagem, os índios, como é sabido, têm o costume de caminhar
sempre um atrás do outro, na chamada fila indiana, que facilita a passagem através do mato, pois o primeiro abre o caminho que os outros
apenas têm de seguir; forma-so, assim, uma trilha, de uns 20 centímetros de largura, na qual não nasce mais o capim, coristan tem ente
pisoteado. E' o caminho, o pé, como eles dizem em sua língua, que
muitas vozes se esconde sob o capim que nasce dos dois lados da trilha, mas que persiste durante anos e anos.
Achado o pé, tudo, agora, seria fácil; tínhamos achado o fio de
Anadne que nois guiaria naquele labirinto de lixeiras retorcidas e enferrujadas, naquele mundo todo igual do Valenlim.
Ao meio-dia, chegamos ao lago Tucunaré, que vadeamos com
facilidade.

51

H A H O L U O CANLMÍDO DE O L I V E I R A

ÍNDIOS E SERTANEJOS DO A R A G U A I A

E que maravilha! A paisagem se modifica, como por encanto. Do
outro lado do lago, estende-se um relvado macio, de capim bem verde,
que ondula ao vento, por entre grandes árvores floridas. As rajadas
sopram, brandas, as hastes recurvam-se suavemente, e o movimento
percorre todo o campo, como uma procissão era marcha. Aqui, ali,
esparsos, os troncos elevam-se serenamente, como colunas engalanadas
d© lianas. Corças ariscas saem correndo ao tropel de nossos cavalos;
outras, mais curiosas, ficam espantadas olhando para nós, com seus
grandes olhos doces e as suas orelhas pendentes... E' um mundo idílico, ingénuo e puro! Terra dos índios...
O pé ali estava... Tudo, agora, seria fácil...
O cavalo de seu Rosa, que vinha dando mostras de cansaço, não
pôde mais continuar. Aumentamos a montanha de nossas garupas, e o
pobre do seu Rosa tem de fazer, a pé, o resto da viagem. Ele, entretanto, está muito contente, por deixar seu cavalinho ali solto, naquele pasto maravilhoso.
À uma hora, mais ou menos, paramos para almoço num bosquezinho que a estrada atravessa, bosque onde encontramos água fresca
e cristalina.
As três horas, recomeçamos a marcha; os índios não devem estar
muito longe. Encontramos cinzas de fogueiras extintas que denotam
que eles devem ter estado por aqui alguns dias antes.
À tardinha, chegamos à orla do mato, onde armamos nossas redes.
A noite veio, quente, misteriosa, e cheia de ruídos estranhos. l'm
urutau canta.
Amanhã, chegaremos à aldeia.

dos vegetais — pois a vida animal, salvo alguns insetos, não consegue
prosperar no seu interior. Morre abafada por este calor, morre estiolada pela falta do sol, pela falta da luz. Morre sufocada pelas árvores,
por essas árvores assassinas... Sim, as árvores assassinas; lá fora,
elas parecem plácidas e mansas, mas aqui tornam-se subitamente
hostis, © agridem-nos, esbofeteiam-nos com toda a violência de seus
ramos. Um galho que a gente afasta para passar retorna furioso, como
se temesse perder o espaço que era seu. É uma luta tremenda e muda.
Do alto, de muito alto, flores misteriosas se abrem e deixam cair sobre nós uma chuva de pólens que nos queimam, que nos cegam...
Entre duas árvores, de súbito, passa um raio de sol, que não ilumina a mata © apenas nos ofusca, facilitando a agressão reiterada
dos galhos...
Quente e úmido, o ar que se respira é pesado e tem um gosto
azedo. Um ar viciado, que me dá a impressão de estar no interior de
um fabuloso animal, que está em vias de me digerir. Um ar de
víscera...
Uma hora, duas horas...
A nossa marcha continua. Nossas roupas já estão ensopadas d©
suor. Quase já não temos forças de levantar os pés do chão. Mas é
preciso andar mais, ainda mais, sempre, sempre, até os fins dos séculos... Andar, andar, até cair sobre essas folhas podres, e apodrecer
em silêncio... Até nos transformarmos numa matéria verde © viscosa
no" ventre desse fabuloso animal...
Paramos um pouco, para descansar. Já devemos ter vencido metade do caminho, segundo nos informa o Valentim. O silêncio desce
sobre a mata. Um pássaro canta, na distância.
Recomeçamos a marcha. Dissimulado por entre as árvores, vamos
seguindo o pé, agora cheio de sinais d© trânsito cujo significado
ignoramos: às vezes, um grupo de quatro ou cinco paus, que chegam
à altura de nossos joelhos, enterrados no chão, lado a lado, formando
uma espécie de cerca minúscula ao lado da estrada; às vezes, um arbusto do lado tia trilha, mal cortado, é quebrado e dobrado em diversos sentidos, ora para fora, ora para dentro, atravessando a vereda,
ora para diante, ora para trás; no tronco de uma árvore, descascado,
um semicírculo entalhado, com algumas linhas irradiando, o que o
Baldus informa s©r a representação de um espírito; numa bifurcação
da estrada, uma «barba-de-velho» fisgada no chão por um pau em
forma de lança; enfim, uma intensa e misteriosa sinalização.
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19 de julho, sábado.
O Baldus foi mordido por uma toeandira, uma formiga preta, de
uns quatro centímetros de comprimento, horrível. Dizem que a sua
ferroada dói um dia e uma noite, o que meu amigo pôde comprovar.
Às 7 horas, iniciamos a penetração na mata, onde teremos de fazer três léguas a pé, arrastando os cavalos, pois não podemos passar
montados através do trançado dos galhos.
O dia já ia alto, lá fora, rnas aqui dentro, reina a penumbra
perene da selva.
A selva tropical! Não há palavras que descrevam a vida mágica
que palpita em seu seio! A vida das árvores, das lianas, das parasitas,
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Duas ou três vezes, encontramos à beira da estrada refúgios de
caça. recobertos do fôlbas de palmas silvestres, onde os caçadores
passaram a noite, como atestam as cinzas das fogueiras extintas.
Ao fim de umas três horas de marcha, chegamos a uma clareira.
O Valentim dá três tiros para o alto, para avisar os índios. Estamos
perto, e já devemos ser ouvidos da aldeia.
Pouco depois, de uma vereda inesperada, aparece diante de nós o
primeiro tapirapé.
E' um adolescente, todo nu, o corpo caprichosamente pintado de
vermelho e de preto, a parte preta simulando um manto que caísse
dos ombros e fosse se abrindo para baixo; estava, provavelmente,
caçando - - tinha o arco e as flechas emplumadas em uma das mãos
- e veio ao nosso encontro ainda um pouco ofegante de cansaço, o
buço cheio de pequeninas gotas de suor, o olhar curioso e amigo:
- Varentim!
O Valentim é muito querido por todos os índios, e a recepção é
calorosa:
- Varentim!... Varentim 1... Amigo!...
Com este guia precioso, a nossa marcha daí por diante foi fácil;
atravessamos o resto do mato e vadeamos pequenos córregos, quase
correndo, completamente aliviados do cansaço.
Pouco depois, chegamos às plantações, onde pudemos admirar
belíssimos pés de mandioca, bananeiras, pés de amendoim, enfim,
uma lavoura em plena marcha.
Os tapirapé são grandes lavradores. Há doze anos passados, o
Baldus teve a oportunidade de conhecer as suas seis variedades de
bananas, cada qual mais saborosa; os seus amendoins são, também,
notáveis, alcançando os grãos quase o tamanho de nossas azeitonas.
Noláveis as variedades de milho, sendo as mais importantes o amarelo,
o roxo, o branco e o ligeiro, que dá espigas em pouco mais de
um mês. Plantam, ainda, pimenta, cará, batata doce, cana-de-açúcar
e algodão, que é fiado para a fabricação das redes, das jarreteiras e
para diversas outras finalidades.
Segundo as informações do Valentim, o regime de trabalho nessas
roças é dos mais curiosos. Cada índio tem a sua lavoura própria, de
onde tira sustento para si e para a sua família; além dessas roças
particulares, há uma roça que constitui património da comunidade,
uma roca comunal, onde todos os índios são obrigados a trabalhar o
cujos produtos são armazenados para o caso de acidentes que dos-
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truam as roças particulares, como formiga e outros que Ia is, bem como
j>arã o caso de doenças que impeçam o trabalho do índio e o impossibilitem de levar avante a sua lavoura.
Além dos vegetais acima enumerados, concorrem para a alimentação dos tapirapé a caça e a pesca, que cobrem suas necessidades
proteicas.
A caça é geralmente feita com arco e flecha, que os índios manejam com grande destreza e com que abatem, com facilidade, aves como marrecos, tucanos, patos selvagens, e outros muito abundantes na
região. Diga-se, de passagem, que nessa espécie de caça suas armas
são superiores às nossas, pois o estrondo das armas de fogo espanta
o bando das aves, que são mortas quase uma por uma com as flechas
dos índios.
Por motivos mágicos, certos animais não podem ser comidos pelas
mulheres nem pelas crianças.
A pesca é geralmente feita nos pequenos córregos existentes perto da aldeia, onde, naturalmente, só encontram peixes miúdos; uma
ou duas vezes por ano, nas épocas da desova das tartarugas e dos tracajás, uma parte da tribo vem até ao rio Tapirapé, em busca dessas
animais e de seus ovos, de que são grandes apreciadores. Nessas ocasiões, aproveita-se a oportunidade para flechar alguns peixes, como os
tucunarés, os pintados, as corvinas, que se encontram em grande abundância no rio Tapirapé e nos lagos da região.
O preparo desses alimentos é simples. Não usam sal nem q u a l quer outro condimento. As aves são depenadas e evisceradas, e em
seguida são postas para assar no fogo; os peixes são assados inteiros,
com escamas e vísceras, caindo as escamas quando o peixe está torrado, ocasião em que é eviscerado; as tartarugas e tracajás são assadas no próprio casco, que serve de panela.
Não há horário fixo para as refeições, cujo número varia ein função do apetite; come-se sempre que se está com fome, à noito inclusive; para isso, há sempre uma panela no fogo, oom milho ou com
mandioca, um peixe na brasa, unia cuia com amendoim, etc. Come-se
sempre que se está com fome, mas somente quando se está com fome...
Um fato interessante, e que demonstra a sabedoria de nossos
instintos: os índios em geral comem, à noite', os peixes, guardando as
respectivas espinhas em uma panela; na manhã seguinte, essas espinhas são comidas com pimenta... Suprem, assim, a falta do cálcio
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alimentar, que só se encontra, como é sabido, ern quantidades a p r e ciáveis, no leite, alimento que desconhecem...
A ocupação das margens do rio Tapirapé pelos caboclos há de ter
uma influência considerável na vida desses índios, pois tal fato acarretará, fatalmente, a escassez da caça e do peixe da região, determinando um profundo desequilíbrio do regime alimentar dos índios,
privados das únicas fontes, de que dispõem, de proteínas animais.
Mas, retomemos o curso de nossa narrativa.
Ao chegarmos às plantações onde, como dizia, pudemos admirar
belíssimos pés de mandioca, bananeiras, pés de amendoim, e n f i m ,
u m a . l a v o u r a em plena marcha, o nosso guia apanhou, no oco de uma
árvore, um punhado de vagens de amendoim, que distribuiu entre nós.
Já tínhamos chegado perto da aldeia, de que já distinguíamos
totlos os ruídos; na frente, o nosso guia gritava para lá, dando o aviso
d© nossa chegada, da chegada do Valentim, e de lá os índios respondiam, excitados, formando um dueto alegre, que ainda tornava mais
fácil a nossa marcha.
Pouco depois do meio-d ia, chegamos à aldeia de Tampiitáua, aldeia da anta, composta de oito malocas dispostas em círculo em torno
de uma cabana maior, a Taltana, a casa-dos-hornens, onde ficam os
hóspedes.
As malocas tapirapé são cobertas com folhas de palmeira, e têm
uma única abertura, a porta, que se abre para o centro da aldeia,
para o lado da Takana; a uma altura conveniente, encontram-se grossas travos, de madeira resistente, onde são amarrados os punhos das
redes. Acima dessas traves, há uma espécie de jirau, onde são armazenados cachos de bananas, espigas de milho, etc.
Todos os tapirapé dormem em redes; os karajá, que dormem no
chão, são por isso desprezados e considerados cachorros pelos tapirapé. Mesmo em viagem, cada um leva a sua rede enrolada nas cosias,
pois ainda nessas circunstâncias eles não concebem que se possa dormir de outro modo. O marido e a mulher dormem, em geral, juntos,
numa só rede.
As redes são enodadas de algodão fiado pelas mulheres; há redes
especiais, com uma abertura no lugar conveniente, para as mulheres,
durante os períodos menstruais.
À noite, acende-se uma fogueira ao lado de cada rede, para combater o frio. A fumaça torna o ambiente quase irrespirável.
(Foto Dr. H. Baldus)
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Os mortos são enterrados no lugar do solo sobre o qual pendiam,
cm vida, as suas redes. Quando o chão está todo ocupado por eles, as
tabas são mudadas.
Ao darmos entrada na aldeia, foi um rebuliço de índios e de índ i a s correndo de um lado para outro, gritando coisas ininteligíveis,
numa grande agitação; lembro-me, principalmente, de uma índia,
d© ventre proeminente por gravidez de uns oito meses, que saiu correndo (por julgar, talvez, que éramos padres) em busca de uma tanguinha minúscula, um pano que mal cobria metade de sua vasta barriga. A quase totalidade dos índios e das índias estava, contudo, completamonle nua, o corpo coberto de desenhos lineares vermelhos e
pretos.
Os tapirapé são índios de estatura meã, de 1,60 m de altura em
média, a pele escura, cabelos negros e de ondas largas ou eompletarnente lisos, olhos discretamente amendoados, escuros, e feições finas.
Os cabelos da cabeça são, em geral, cortados em linha reta, imediatamente acima dos olhos, de modo que não possam cobrir a cara;
o resto do corpo é conipletamente depilado. A depilação das sobrancelhas e dos pêlos axilares é feita por arrancamento, usando-se para
tanto, segundo ECS informações do Valentim, a semente de uma espécie de capim, que tem a forma de uma farpa com que os pêlos
são arrancados, um por um; os pêlos da região pubiana são extraídos
com auxílio de cinza quente.
As mulheres mais velhas apresentam no rosto uma tatuagem negra, composta de linhas escuras, mais ou menos paralelas, que cobrem
o queixo e as bochechas. As mulheres mais novas estão isentas desse
característico.
Segundo as informações do Valentim, as índias submeí,iam-se voluntariamente à tatuagem, que, mesmo assim, livremente aceita, tinha
d© ser feita sob contensão, por ser acompanhada de dores insuportáveis. Uma amiga, especialmente convidada para a cerimónia, encanvgava-so dessa parte, o em retribuição de seus serviços a vítima oferecia-lhe, depois, um presente.
Firmemente segura pela amiga, a operação, como ó natural, começava com as incisões; em seguida, nos talhos abortos, punhi-se a
matéria corante e, para finalizar, o operador tocava fogo num pouco
de folhas de algodão e soprava a sua fumaça contra a ferida, d u r a n t e
Ioda a noite que se seguia.
MOÇA TAPIRAPÉ

(Foto Dr. H. Baldus)

!>K

HAROLDO CANDUDO I>E O L I V E I R A

A operação era extremamente dolorosa e no dia seguinte a vítima estava com o rosto completamente deformado, por um edema descomunal, segundo as informações, ainda, do Valentim. A inchação era
tão grande que não se podia nem abrir os olhos.
Ultimamente só havia um índio que sabia fazer essas tatuagens;
com a sua mudança para outra aldeia tapirapé, o costume teve de
ser abolido, e as moças mais novas já estão isentas desse característico.
'Os homens usam o pênis dentro de um estojo de embira, empurrando para dentro a parte carnuda do membro e puxando para d i a n t e
a pele do prepúcio, que prendem com a referida embira.
Homens e mulheres apresentam o corpo todo enfeitado de desenhos pretos de jenipapo. A tinta vermelha de urucu é usada para
pintar os pés dos homens.
Mal chegamos, o Valentim, com o desembaraço de velho conhecedor, tratou de armar nossas redes na Takma, para que pudéssemos
descansar um pouco.
De instante a instante chegavam novos índios, os retardatários
que tinham as lavouras mais distantes. E as exclamações de espanto e
de alegria repetiam-se sem cessar.
Sentado numa esteira, no interior da Takana, sem compreender
o que diziam, limitava-me a sorrir para os que chegavam, abraçando-os e apertando-lhes as mãos com exagerada afetuosidade.
Depois de alguns momentos, um índio se aproximou de mim e,
por meio de sinais, mandou que eu tirasse as roupas.
Como eu relutasse, o Valentim explicou que eles estavam querendo catar os carrapatos, de que sempre ficamos inçados ao atravessar
a mata.
Tirada a camisa, fui minuciosamente examinado por alguns índios. Tinha alguns carrapatos, que eles comeram dando mostras d>e
grande prazer.
Enquanto isso, as peças de meu vestuário, camisa, chapéu, luvas,
eram vestidas por quase toda a tribo, um índio de cada vez; este, calçou as luvas e pôs-se a andar de um lado para outro, todo satisfeito,
rindo de contentamento, a remirar as mãos de dedos duros e afastados; aquele vestiu a camisa, outro o chapéu, outro ainda o paletó...
E todos estavam felizes!
Alguns me abraçavam, carinhosamente:
- Amigo! Amigo grande!...
CHEFE TAPIRAPÉ

(Foto Dr. H. Baldus)
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Em poucos momentos eu fiquei, também, com o corpo lodo pintado de urucu e jenipapo...
Foi-nos, então, servido um almoço frugalíssimo: amendoim, da
espécie grande e deliciosa que já havíamos comido, cará assado mandioca e beiju de farinha de mandioca.
Mal havíamos terminado a nossa refeição, ouvimos uma gritaria
do mulher, que partia do uma das malocas mais distantes do ponto
onde nos encontrávamos. Corremos todos, em socorro; na maloca referida, encontramos um casal de índios, a mulher sentada numa esteira, 110 chão, de costas para a porta por onde viemos, o o marido,
junto dela, armado de um feixe de varinhas, com que acabava de espancá-la... O Baldus e o Valentim falaram com grande veemência, reprovando a covardia do alo, o ameaçando o seu autor do grandes castigos, se a cena se reproduzisse...
A índia, com a nossa chegada, parou de gritar e conservou-se
imóvel, de costas para nós e som nada dizer o tempo todo, a cabeça
baixa, como se estivesse envergonhada; o índio escusou-se cinicamente, alegando que a mulher estava precisando apanhar...
- Ela estava precisando! -- reiterava, convicto, a cada uma das
ameaças que recebia.
Ao ver o feixe de varinhas que ele conservava em suas rnãos,
confesso que, no fundo, fiquei pensando que a mulher era, afinal
muito exagerada em seus gritos, pois não era possível que aquilo machucasse tanto... Umas varinhas tão finas!... À tarde, quando ela veio
nos visitar, na Talzana, ahraçadinha ao seu marido, como se nada houvesse, é que pude verificar a leviandade de meu juízo: as suas costas
estavam cobertas de equimoses!...
Serenados os ânimos, começamos os nossos trabalhos, o Haldus
o ou.
Para evitar omissões e para facilitar a marcha de nossa tarefa,
combinamos de ir de casu em casa, o Baldus tomando nota dos habitantes das malocas, do parentesco que os unia, da disposição das redes
- enfim, de todos os dados que podem interessar um elnólogo, enquanto eu examinava os índios sob o ponto de vista médico.
A nossa inspeção começou por uma das malocas onde havia uma
índia gravemente doente, segundo as informações dos índios; de fato,
ao examiná-la verifiquei que se tratava de uma mulher, de uns quarenta e cinco anos, mais ou menos, com vários focos de broncopneumonia esparsos nos dois pulmões, em estado bastante grave. Dei-lhe al-
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guns comprimidos de sulfa, mas confesso que sem esperança a l g u m a
de poder curá-la.
Como os karajá, os tapirapé prestaram-se com d o c i l i d a d e aos
exames, havendo só um pouco de dificuldade na palpação do ventre,
por causa das cócegas que sentem.
Com oxceção de duas ou três crianças, cujos exames foram omitidos por confusão, toda a tribo foi e x a m i n a d a .
A população da aldeia de Tampiitáua está reduzida a pouco m a i s
de sessenla indivíduos. Os dois sexos se acham equilibrados ern número, havendo apenas uma pequena diferença a favor do sexo masculino
u!l homens e 29 mulheres; as três crianças que não foram examinadas devem ser do sexo masculino).
A diminuição da população indígena tem diversas causas, sendo
as mais importantes as seguintes:
«) as epidemias levadas pelos iori, principalmente a de gripe, a
que os índios são extremamente suscetíveis e que tem provocado verdadeiras hecatomlirs;
b] o massacre e o rapto pelos inimigos externos, principalmente
karajá e kaiapó;
c) finalmente, a limitação do número de filhos, aclolada pela
tribo.
Segundo as informações do Valentim, os casais tapirapé têm no
máximo três filhos, dos quais pelo menos um tem'do ser homem; se
já houver duas mulheres, a terceira que nascer não será criada, será
posla no mato, para morrer, o mesmo acontecendo com todos os outros
quo nascerem depois que o casal já tiver atingido o máximo de três.
Se o casal já tiver duas filhas, ao nascer a terceira, que habitualmente é sacrificada, a mãe é consultada, devendo revelar se a menina
é f i l h a do casal ou se tem outro pai, que não o marido; neste último
caso, o que foi indicado como pai poderá ficar com a f i l h a , se quiser.
Segundo, ainda, as informações do Valentim, os índios justificam
este costume alegando que se começarem a ler muitos filhos, isto é, a
criarem todos os filhos que tom, a comida acabará faltando para todos... Puro maltusianismo!...
Entre os índios examinados, bem poucos pareciam gozar boa s a ú de; a maioria apresentava estigmas de doença. Em 39 deles, por exemplo, o aumento do baço verificado atestava a contaminação malárica,
sendo que em 15 dentre esses a esplenomegalia atingia, mesmo, o li3
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mibe superior da classificação de Boyd, o que em geral só se observa
depois do numerosas recaídas da doença.
A osplenomegalia predominando, francamente, no grupo dos menores de 15 anos, ©m que atingia a percentagem de 77,77 o/o, enquanto
que nos maiores dessa idade não ia além de 59,52 o/ 0 ; o índice esplénico de 65; o baço médio de 1,76; o baço médio aumentado, de Ross,
atingindo ao 'altíssimo número de 2,7; o índice esplenométrico de
Parrot igual a 175,5 - - enfim, todos os dados epidemiológicos, cujo
estudo, por seu caráter eminentemente técnico, não poderá ser feito
neste livro, concorrem para demonstrar a alta cndcmicidade da malária
na aldeia visitada.
Depois do impaludismo, devem ser mencionadas, como um. dos fatôres que concorrem para a inferiorização biológica dos tapirapé as
hérnias umbilicais, de que foram observados 11 casos, sondo 7 entre
homens o 4 entre as mulheres. Note-se que as hérnias parece que se
estão tornando mais frequentes ultimamente, "pois dos 11 casos observados, 7 foram encontrados em menores de 15 anos c só 4 nos maiores dessa idade.
Para finalizar o esboço nosográfico acima delineado, devo, ainda,
incluir 8 casos de verminose.
Há doze anos atrás, em visita que foz aos tapirapé, Baldus teve
a oportunidade de observar entre eles uma dermatose, que acometia
praticamente toda a tribo, infernizando a vida de todos, por se tratar
de uma dermatose pruriginosa. Ao voltarmos, agora, embora fizéssemos uma pesquisa deliberada da referida doença, nada mais foi encontrado para o lado da pele: a doença curou-se, sem deixar vestígios
o ale, pelo que parece, sem deixar lembrança, pois alguns índios interrogados mostravam-se até surpreendidos pelas nossas questões.
Como o desaparecimento da dermatose coincidiu com o desaparecimento das baratas, as famosas anauê que infestavam todas as malocas tapirapé e eram miríades e miríades e, às vezes, provocavam até
a mudança das aldeias - - como foi observado por Baldus - - é possível que houvesse entre os dois fatos um nexo nosológico.
Ao examinar os índios, encontrei várias crianças com febre e,
como é natural, tratei de medicá-las.
Em geral, nesses casos o medicamento era entregue à mãe da
criança, a quem explicava a sua finalidade, e a quem encarregava de
sua administração.
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Embora houvesse insistido com a mão para quo doLcnniuasse u
deglutição rápida do comprimido, a criança ao levá-lo à boca primeiro provava-o e, achando r u i m o gosto, invariavelmente cuspia-o, com
um trejeito de nojo.
Insistia; explicava, novamente, que se tratava de um remédio,
que curaria a febre, qu© embora ruim de gosto devia ser tomado, p a r a
o bem da criança, e assim por diante.
A mãe transmitia passivamente ao filho tudo o qu& acabava de
ouvir, f a l a v a , f a l a v a , o depois se voltava para nós, impotente:
- Elo não quer!
V, não havia jeito.
A educação das crianças índias é, em geral, exclusivamente baseada na imitação dos pais, imitação que a c o n v i v ê n c i a íntima e constante f a c i l i t a ; os índios são seres domésticos, vivem em casa a maior
parte do tempo, e o aprendizado das crianças é n a t u r a l <> imensamcnle simples, pela simplicidade mesma da, vida indígena,. As noções de
«dever», de «respeito», de «obediência» aos pais, são, assim, muito
apagadas entre os índios, cujas crianças gozam de liberdade quase
completa.
O dia escoou-se assim.
Ao chegarmos, o Haldus, por brincadeira, apresentou-me como
seu filho e, apesar das minhas barbas miseravelmente brancas, desse
começo inexorável de velhice, a credulidade dos índios superou todas
as evidências, e durante todo o tempo que estive com eles f u i chamado de «.ekonomi» - rapazinho, adolescente, e não houve jeito de
convencê-los do contrário. Quando eu falava de m i n h a mulher, dos
filhos, eles riam, incrédulos:
- Ekonomi!...
Quando comecei a examiná-los, ganhei um outro apelido: tori
pantxé, médico de cristãos, pajé fie tori, mas o primeiro apelai i vo
manteve o seu primado.
Ao cair da tarde, o Baldus e eu indagamos do Valenlim onde
ficava o rio, com a intenção de tomar um banho; conhecido o nosso
inlenlo, quase toda a tribo - - homens, mulheres, crianças - - correu
para a beira do riacho, p rol i bando, decerto, o espetáculo inédito q i u >
íamos dar, a graça, o encanto, a beleza -- ou a ridicularia? - - q u e
d e v i a m ler dois cristãos nus, tomando banho... Com tão grande assistência, acabamos desistindo, e fixemos, apenas, umas abluções s u m a ríssimas...
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Com o cair da tarde, muitos índios vieram armar suas redes na
, em torno das nossas, deixando suas respeciivas casas; ao
lado de algumas delas, já crepitava o fogo que iria arder a noite toda.
A Takana abrigava praticamente toda a tribo; estava cheia de
casaizinhos amorosos, a índia sempre abraçada ao marido, com os dois
braços a tiracolo em volta de seu pescoço, a cabeça delicadamente
pousada em seu ombro, com, a graça e a leveza, de uma liana cansada...
li o a fé to era tão ardente, que o par vinha, assim enlaçado, conversar
comigo, enlaçado se afastava, enlaçado retornava... D u r a n t e a palestra, a indiazmha ora sorri, ora encara o interlocutor, ora, deita a cabeça no ombro do marido, num misto de provocação e do denguice em
que se revela toda a alma feminina...
A noite desceu, de todo. Quem não quer sor ekonoini que não lho
usurpe os títulos. Mal a noite baixou, começaram as danças, e eu t i v e
de dançar, como todo ekonomi que se preza:
Ipiru-uc! Pinl-uê! Ijnrã-uê! Pirã-uê!...
Era dança que os ekonoini dançam em círculo, com os braços por
cima dos ombros uns dos outros, dando pequeninos pulos rítmicos o
cantando sem cessai1:
- Ipirã-uêl Pirã-uê! Ipirã-uê! Pirã-uê!
Mal se desfazia uma roda, outra começava:
Elionomi, da,nxá...
Parece que toda a tribo queria dançar comigo!...
Houve, também, a dança Arn-anj, da q u a l , felizmente, f u i apenas
espectador.
Os dois bailarinos envergam as «fantasias» e dançam ao longo
da Takana, executando uma série de movimentos e de reverências, de
grande graciosidade.
Os bailarinos revezam-se, o as horas passam.
Exausto, recolhi-me a minha rede; as conversas e os risos dos
índios enchem a noite, o embalam o meu sono... O fogo crepita.
Acordei de madrugada, ainda escuro, com o ruído de uma pessoa
vomitando, ao longe; era o pajé curando um menino quo eslava com
dor de barriga: chupara, com força, o ventre do cliente, para e x t r a i r o
ma.l, e depois aspirara fumaça, para provocar o vómito com que expel i r i a a doença de seu próprio corpo.
O exercício da medicina é e x t r e m a m e n t e perigoso entre os lapirapé; em caso de epidemias, sempre que há a u m e n t o da mortalidade
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- o pajé acaba pagando com a vida a sua imperícia ou a sua
impotência.
A tribo está, atualmente, sem pajé titulado. O último foi morto,
a borduna, e ninguém quis tornar o seu lugar. Vuatanamy faz as
suas curas, mas ressalvando expressamente que não é médico, que
não tem nada com isso, que só faz curas por não haver outro quo
as faça - - não desejando, evidentemente, correr o risco da profissão,
risco que ele conhece bem pois parece ter sido o autor da morte do
antigo pajé...
20 de jul/io, domingo.
Recebidos pela «rainha» — é interessante a estirpe do líder!
A «rainha» recebeu-nos com a finura e a delicadeza das altas
damas civilizadas, conversou constantemente com seus hóspedes que
não a podiam compreender, deu tapinhas no meu rosto, chamando-me
de «ékonomi txi-kaníô» - - rapaz bonito - - o quo era dito evidentemente para agradar a meu « pai», sentou o Raldus ao seu lado, na rede, chorando de emoção, ofereceu-nos amendoim,' que ela mesmo descascava especialmente para nós, embora tivesse ao seu lado uma cabaça, cheia deles já descascados -- enfim, um encanto social!
A «princesa» — Ampitânia é o seu nome -- tinha a mesma delicadeza da rainha, a mesma finura, a mesma artificialidade sem artifícios, natural o correntia, e até o «príncipe-consorte» tinha o ar
beócio e complacente que a espécie apresenta entre os civilizados...
Um encanto, a família real!...
A « r a i n h a » é uma índia de uns quarenta, anos, em plena força da
idade, alta, franzina, os olhos vivos, um certo ar do desdém na boca
de lábios finos, o rosto recoberto de tatuagens; Ampitânia terá uns
vinte anos, e já tem o rosto livre.
Hoje, depois do almoço, voltaremos. Estamos comprometidos com
a lancha, em Santa Isabel, e não podemos demorar mais. O Raldus
aproveita a luz da manhã para fotografias, operação em que procuro
auxiliá-lo.
A inata, novamente. Estamos quase mortos do cansaço c de fome.
Um grupo grande de índios acompanha-nos, para buscar os presentes que o Baldus deixou em Porto Velho. Nesse grupo, incluem-se
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algumas mulheres e algumas crianças, cuja resistência admiro: terão
de andar mais de cinquenta quilómetros a pé!
Atravessamos a mata, do outro lado da qual armamos as nossas
redes. Os índios dormem perto de nós.
21 de julho, 2." feira.
Ao amanhecer, tomamos os cavalos, para um dia inteiro do
viagem.
Os índios acompanham-nos, a pé, mas não levamos quase nenhuma vantagem sobre eles: basta pararmos um pouco, e eles chegam.
A marcha vai se fazendo muito bem, com a leveza que se tem na
volta...
Junto ao lago Tucunaré, seu Rosa encontrou o seu cavalinho,
bastante descansado.
À tardinha, chegamos a São João, onde resolvemos pernoitar,
para não puxar demais pelos animais; na manhã seguinte seguiremos.
Pouco depois, começaram a chegar os índios. Já traziam um tucano, que haviam matado pelo caminho. Numa excursão a um lago
próximo pescaram vários tucunarés e uma arraia, com o que prepararam um excelente jantar.
22 de julho, 3.(í feira.
Às três o pouco da manhã, acordei com os passos de um cavalo
em torno de minha rode. O animal tinha sido peado para não se
afastar do pouso, e caminhava aos saltos. Já ia adormecendo novamente, quando fui despertado pela voz do seu Rosa:
- Doutor! Doutor!... Meu cavalo foi mordido de cobra!...
Levantei; eram quatro horas da madrugada, o a noite cintilava
com milhões e milhões do estrelas. Fazia um friozinho gostoso.
O animal estava deitado de lado, a fio comprido., o de instante a
instante, numa aflição indizível, levantava a cabeça do chão, para
deixá-la cair, em seguida, com toda a força -- pá; nas patas dianteiras, apresentava pequenas convulsões, como se estivesse escarvando a
terra, e arquejava de cansaço, levantando a poeira do chão com o seu
bafo; o corpo estava coberto de suor, que o frio da manhã transformava numa nuvem de vapor; e na boca apresentava um rictus que p u-

Í N D I O S F. SKT1TANE.IOS DO A R A ( i l A I \

(ÍO

aha à mostra os dentes, como se o bicho estivesse rindo — um aspeclo
demoníaco e, ao mesmo tempo, profundamente humano.
- E' cascavel, Doutor!
Apliquei todas as ampolas de soro que havia levado para a nossa
protecão, mas, infelizmente, sem resultado.
Às 8 horas, com essa tristeza, retomamos os cavalos, para a última otapa de nossa viagem. Seu Rosa, que perdera Ioda. a sua alo»ria,
f i c o u , para acompanhar o seu cavalo até ao f i m .
O animal morreu ao meio-dia.
Nós chegamos ao Porto Velho a uma e pouco da tarde, sem maiores novidades.
À tardinha, chegaram os índios, que também quiseram assistir ao
fim do cavalo;, e o Baldus distribuiu entre eles os presentes que l e v a r a ,
com grande alegria de todos.
À noite, depois do jantar, chegou a hora do Túlio, que tocou violão e cantou, com grande sucesso.
23 de julho, 4.a feira.
Descida do rio Tapirapé.
Chegamos ao Posto Heloísa Torres pouco depois das Ires horas.
A viagem decorreu som acidentes.
Sol tremendo.
24 de julho, õ." feira.
Posto Heloísa Alberto Torres.
A esquerda do Posto, há uma elevação de onde se divisam várias
das bocas do rio Tapirapé, um panorama largo e tranquilo de águas;
à direita, encontra-se um antigo cemitério karajá, indicado o lugar
dos mortos por montículos oblongos, túmulos a cujas cabeceiras ainda
se encontram vasos onde os parentes dos falecidos haviam depositado
um pouco de comida para a grande viagem... O Valentim. tem feito escavácuos nesses túmulos, encontrando algumas peças de alto valor
arqueológico, como nn.li.gos tembelás de pedra, delicadamente trabalhados.
Em frente ao Posto, estende-se um espaço aberto, delimitado por
duas manguemnhas adolescentes, e que desce, em r a m p a suave, p a r a
TAPIRAPÉ EM PORTO VELHO
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o rio; à noite, o Baldus o eu aí fazemos nossas caminhadas, trocando
impressões o confidências, recordando e revivendo, com satisfação
do dever cumprido.
A noite é enorme.
25 de julho, 6Vl feira,.

Iniciamos a subida do Araguaia.
Saímos do Posto pouco depois de oito horas da manhã, e só paramos para dormir, numa bola praia perto de Mato Verde.
26 de julho, sábado.
No tempo previsto, aqui estamos, em Santa Isabel.
Da lancha, que aqui devia estar, «matematicamente », à nossa espera, nem sombra...
Alegria de rever o Schultz.
27 de julho, domingo.

*

Continuo em Santa Isabel, à espera da lancha; segundo pensa
o Sr. Luís do Quadro, encarregado do Posto, em três ou quatro dias,
no máximo, ela deverá estar de volta.
Hoje acordei às 3 horas da madrugada, louco de saudade de casa,
e desesperado por não poder fazer nada para voltar imediatamente,
polo castigo dessa inatividade. Três, quatro dias -- isso é um século!
Mas virá, mesmo, a tal de lancha?
Quiri.no é uni caboclo do testa estreita e de olhos baixos, de p a l a vras escassas porém extraordinariamente pitorescas, a fala macia e
levemente cantada, o rosto cheio de pintinhas de sarda.
Indo a São Félix cobrar uma dívida, foi agredido pelo mau pagador que, armado de facão, quase lhe decepa a orelha esquerda, arrancando todas as partes moles e deixando exposto quase todo o osso
temporal, no qual o golpe chegou a deixar mossa. Ã artéria temporal
superficial foi lesada, e a hemorragia que se seguiu não pôde ser estancada pelos curiosos que o atenderam e usaram todos os recursos
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cachorros magros, papagaios e araras, de que os índios arrancam constantemente as penas para seus enfeites.
O chão da aldeia, entro as casas, é recoberto de detritos, sabugos
Ide 'milho, palhas velhas, fragmentos de panelas, cascos do tartaruga
partidos, cacos do cabaças, etc.
Além das cabanas de moradia, existe nas aldeias karajá uma
cabana que se acha localizada em um ponto afastado das demais, c
que só tem uma abertura, voltada para o lado oposto ao das casas. E'
a célebre « casa das máscaras », onde são guardados os petrechos das
danças o cujo interior não pode ser devassado pelas mulheres, sob
pena do vários castigos, segundo seu estado civil: se forem casadas,
«alguém mata» (o quo é bem possível que ainda se verifique e que
antigamente do corto sempre se verificava); se forem solteiras, « f i c a rão raparigas », isto é, serão entregues aos homens da tribo como prostitutas, durante um dia (as palavras entre aspas são do Ataul).
Os karajá são índios muito bonitos, fortes e altos em sua grande
maioria, a pele moreno-escura, os cabelos negros e lisos, os olhos
escuros o acentuadamente oblíquos. As mulheres são, em geral, muito
bonitas e andam só d© tanga, que consiste em uma tira de embira passada em torno do ventre, à maneira de. cinta, e de uma outra poça que
passa entre as nádegas o é prosa, na frente, na cinta já descrita, caindo, em seguida, até à altura dos joelhos mais ou menos.
Homens o mulheres apresentam como distintivo tribal uma tatuagem negra, em forma do círculo, logo abaixo dos olhos. A cicatriz
circular é constantomento realçada pela pintura com jenipapo. Este
característico é tão importante que alguns animais, como os camaleões,
quo apresentam uma mancha parocida são considerados parentes pelos
índios, o que não impede, contudo, a sua caçada...
Além da tatuagem acima referida, os homens apresentam, ainda,
o lábio inferior perfurado e adornado com um tembetá, cuja forma
e comprimento varia segundo a idade.
O tembetá tem influência considerável na dentadura dos índios;
o sou uso provoca o deslocamento dos incisivos inferiores, que são
empurrados para dentro o frequentemente perdem a a r t i c u l a r ã o com
os superiores, acabando, muitas vezes, por amolecerem e caírem,
por falta do conveniente apoio; a queda dos inferiores acarreta, por
sua voz, e pelo mesmo motivo, a dos superiores. Note-se, contudo,
que, além deste, outros motivos devem interferir para o desgasto pré-
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coce dos incisivos desses índios, pois entre as mulheres, que não usam
o tembetá, o mesmo fato foi frequentemente observado; entre esses
outros motivos, não esquecer o mau costume que têm os índios de
usar os seus dentes como instrumentos de tração e de secção das fibras, dos trançados, etc.
Além do tômbola, os índios usam como adorno enfeites de penas,
ou sob a forma de cocares, na cabeça, ou sob a forma de braceletes,
ou, ainda, sob a forma de flores, feitas com as penas do peito dos papagaios e das araras reunidas como as pétalas em torno de um pedúnculo de madeira, «flores» que enfiam nos cabelos; além desses enfeites, usam colares de contas, a quo dão grande apreço, braceletes de
algodão à maneira dos antigos «punhos» de nossa indumentária,
jarreteiras, também de algodão, enfeitadas com borlas da, mesma matéria, o cintos. As mães se esmeram no embonecamento dos filhos.
O último toque de elegância karajá é dado pelas pinturas, também geralmente feita pelas mulheres.
Para as pinturas usa-se o vermelho do urucu, ou o preto do
jenipapo.
Uma pintura que parece sor multo apreciada, pois foi encontrada
em muitos índios, é a seguinte:
As pálpebras superiores e inferiores são pintadas de vermelho,
pintura que se estende até aos rebordos das órbitas; a testa é dividida em duas metades, por uma linha vertical preta pontuada, que desce
polo dorso do nam até ao respectivo pé; das comissuras labiais partem três linhas divergentes, para a parte superior, média e inferior
das orelhas, a interna vermelha e as outras duas pretas.
A impressão geral que essa pintura fornece é um tanto felina,
talvez pelas linhas divergentes das comissuras labiais, que semelham
as barbas dos gatos.
Além do rosto, os índios pintam, ainda, todo o corpo, colocando
círculos negros em torno dos braços e das pernas, como se fossem
braceletes, e cobrindo o peito e o ventre das mais variadas decorações.
As pinturas, como dizia, são geralmente feitas pelas mulheres; os
índios deitam-se em suas esteiras e submetem-se passivamente a
todos os caprichos de suas damas.

(Foto H. Foerdhmann, do 5. P. I.)
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A alimentação dos karajá é farta e variada, e compreende, além
do já referido kalogi, feito de mandioca, de milho ou de arroz, líalogi
que constitui o seu prato nacional por assim dizer, mais os seguintes
alimentos: peixes, tartarugas, ovos de tartaruga, caças (patos, porco
do mato, paca, ©te.), cará, inhame, macaxeira (mandioca), beiju, bananas (prata e maçã), amendoim, coco babaçu e outros frutos silvestres, como pequi, oiti, etc., mel de pau, tubérculos vários, cana-deaçúcar, abóbora, melancia, batata doce, milho (várias espécies, branco,
amarelo, roxo, lixeiro, etc.), feijão (branco e preto), pimenta, etc.
O preparo dos alimentos é simples, pois não usam sal nem qualquer outro condimento. As tartarugas são cozidas no próprio casco,
que serve de panela. Os peixes são eviscerados, e depois assados na
brasa, ou cozidos na panela, sendo a escamação feita posteriormente.
As aves são depenadas © evisceradas, e depois assadas na brasa. A batata doce, o cará © o inhame são, também, assados na brasa. A abóbora, o milho, o feijão, e outros alimentos que tais são simplesmente
cozidos na água.
As refeições são, em geral, individuais; cada um come quando
está com fome, sempre que está com fome e somente quando está
com fome. Algumas vezes, por exemplo, quando uma família volta
da pesca, da caça, quando chega de uma viagem, as refeições são coletivas, mas por pura coincidência; põe-se, então, a panela de l&alogi, ou
os peixes, ou as tartarugas, no centro da roda e cada um vai tirando
o seu bocado.
Come-se, em geral, com as mãos, salvo o líalogi e os outros alimentos líquidos, que são tomados com o auxílip de conchas ou d© pequenas cabaças, que funcionam como colheres.

:, v
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CRIANÇA KARAJÁ COM ENFEITES
(Foto H. Foerdhmann, do S. P. I.)

Os karajá são, em geral, monógamos, mas na aldeia há dois
índios que têm duas mulheres que, aliás se dão muito bem e dividem
enj;re si, sem atritos, as obrigações domésticas.
Agora mesmo, no meu passeio à aldeia, encontrei um dos felizardos, plàcidament© deitado entre as duas beldades, uma de cada lado.
A trinca dormia serenamente...
i
A poligamia não é proibida, mas é extremamente reduzida, por
motivos económicos, pois o que tem duas mulheres deve sustentá-las
© tem de trabalhar por dois, o qu© não é interessante.
Monógamos, os «casamentos» se desfazem com grande facilida-
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de, cada um vai para o seu lado, e pronto. Está tudo desfeito, e podese recomeçar vida nova.
Já se nota, contudo, um começo de reação contra a facilidade
desses «divórcios»; assim, um karajá disse ao Sclmltz que prefere
casar a sua irmã com um tori, porque os tori não abandonam as
mulheres...
A questão sexual parece não existir entre os índios, que respondem às perguntas sobre os problemas do sexo sem o vexame © a malícia que lais fatos provocam instantaneamente entre os «civilizados».
Rapazes d© vinte anos respondem, com simplicidade, que ainda não
conhecem mulher, com a mesma naturalidade com que dão resposta
às outras questões que lhes são feitas...
Na organização social karajá a mulher desempenha um papel
considerável. Ela é, incontestavelmente, a senhora do lar, a cabeça do
casal, dispondo de grande ascendência sobre o marido, que lhe obedece
cegamente; os negócios, as viagens, os trabalhos de qualquer natureza
devem ser ajustados com ela, pois depende exclusivamente dela o
desempenho d© qualquer missão dada ao marido.
Na ausência da companheira os índios tomam os compromissos
mais solenes, estadeiam uma independência completa, juram que cumprirão os acordos seja qual for a opinião da mulher -- mas na hora
decisiva uma palavra da esposa romp© os pactos mais solenemente
tomados, © não há jeito, por maiores qu© sejam os argumentos e as
exprobracões. Nada os demove; não discutem nem se envergonham
- a mulher não quer, e pronto, está encerrado o assunto.
Aliás, diga-se de passagem, o marido em geral reconhece este
estado d© coisas e raramente toma um compromisso sem falar, primeiro, com a mulher, ou sem mandar qu© se fale primeiro com ela
- o o que ela resolver, está resolvido.
No trato social, as mulheres são muito mais dadas, muito mais
conversadeiras, muito mais delicadas que- o homem.
O canto fúnebre é um costume impressionante dos karajá.
Quando morre alguém, a viúva, a mãe, a tia — ©m geral as mulheres — cantam, à noite, as qualidades do morto, em cantos monótonos © que se prolongam por horas e horas, às vezes durante meses
3 bis l
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a. fio, segundo a capacidade afetiva da cantora. É uma melopeia
lúgubre, que se renova cada noite, numa constância impressionante.
A cantora senta-se, imóvel, em sua esteira, e canta sem cessar,
completamente alheia a tudo e a todos, indiferente ao que se passa
<<>m torno, de que nem parece tomar conhecimento, abstraía e mergul h a d a em suas recordações...
As mulheres karajá são exímias ceramistas: potes panelas, talhas, vasos, cachimbos de barro, toda a cerâmica da região do médio
Araguaia é modelada pelas mãos pacientes e habilidosas dessas índias.
A sua atividado supre até as necessidades dos índios de outras tribos,
como os tapirapé, que não dispõem mais de cerâmica, e mesmo as
dos caboclos da região.
A indústria é, contudo, ainda completamente primitiva.
Vejamos como é feita uma panela.
A índia escolhe o barro apropriado, amassa-o com água, preparando uma pasta homogénea e em seguida faz o modelado, com as mãos
o a olho, som qualquer instrumento; o objeto é, então>, posto para
secar, ao sol. Um ou dois dias depois, conforme o tempo, já tendo o
trabalho adquirido uma certa consistência, faz-se a cocção do barro: é
a operação mais delicada e que frequentemente inutiliza todo o trabalho já feito, pois não é raro então rachar e perder-se. Para a cocção,
arma-se no terreiro uma fogueira com paus bem secos, e coloca-se a
panela emborcada sobre ela, sustentada por três pedras; em volta,
põem-se outros paus, também secos, encostados no trabalho, e toca-se,
fnlão, fogo. A fogueira arde até acabar a lenha.
O principal defeito que essas panelas apresentam são as manchas
pretas que se formam nos lugares onde tocam os paus.
Além dos objetos acima indicados — potes, panelas, talhas, vasos,
etc. - - de utilidade imediata e de procura constante, as mulheres
karajá fabricam, ainda, bonecas e pequenos animais de barro, que
servem de brinquedo para os seus filhos e constituem objetos de valor considerável sob o ponto de vista artístico.
Pelo que pude observar, fui "bonecas de barro, as famosas litxolfó,
são fabricadas pelos karajá de todas as aldeias espalhadas pelo Araguaia, não sondo privilégio de nenhuma delas, mas constituindo uma
aptidão especial dessas índias.
KARAJÁ RALANDO MANDIOCA

(Foto Pedro Neves)
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A estilização característica dessas bonecas é a atrofia, o pouco
desenvolvimento dos membros superiores (algumas chegam a não ter
braços) o da cabeça, em contraposição ao desenvolvimento brutal,
monstruoso, das pernas. À primeira vista, a impressão que se tem é de
que todas essas bonecas são esteatopígicas; observando-se mais detidamente vê-se claramente que esses ovóides monstruosos não são as
nádegas, pertencem às coxas, violentamente deformadas pelas artistas.

l
LITXOKÓ

(Foto Delforge, col. do autor)

Um fato interessante e que m o roce ser destacado ó que essas
artistas, que tomam tais liberdades com a figura humana demonstram
uma submissão quase completa às formas dos animais, que são reproduzidos com grande fidelidade; a liberdade de criação restringe-se,
MENINA KARAJA MODELANDO LITXOKÓ
(Foto de Lincoln Macedo Costa)
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aqui, ao colorido com que eles são pintados, estilizando-se os seus
desenhos naturais.
Nas cenas de conjunto, como nas canoas cheias do tripulantes,
um fino senso artístico resolve os problemas da técnica deficiente,
suprimindo as cabeças das figuras, de> um ingénuo e exagerado realismo em outras coisas, como nos seios túrgidos e nos grandes ventres
grávidos. As cabeças são escamoteadas de um modo tão. artístico que
a harmonia do conjunto não é nem por um momento prejudicada.
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membro, sangrando abundantemente. Depois, com uma palha, limpam
o sangue e finalmente esmagam pimenta com as mãos e esfregam no
lugar sangrado - - o que evita a infecção. O Schultz refere ter visto
um índio omitir a fricção corn pimenta e ficar com uma piodermite.
Pessoas não-índias que já experimentaram a sangria assim feita
dizem que elas dão, em verdade, agradável sensação de bem-estar.

(Foto Delforge, col. do autor)

GRUI'0 DE A N I M A I S

(Cerâmica Karajii)
{Foto Delforge, col. do autor)

Volta e meia, os karajá sangram-se, usando para tanto um escarificador especial, feito de dentes de peixes cravados num fragmento de
cabaça; com este aparelho, eles riscam as pernas, coxas e braços e
peito, em longas escarificações lineares feitas no sentido da direção do

À noite, principalmente quando há lua, findos os trabalhos do dia,
os índios se reúnem ao lado da casa de máscaras, acendem um fogo
onde colocara uma boa panelada de iMlagi, estendem pelo chão as suas
esteiras, deitam-se uns ao lado dos outros e ficam, por ali, conversando e rindo até tarde. De quando em quando., um se levanta,

LITXOKÓ
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vai até à panela do Icalogi, do que toma um pouco, atiça o fogo quo
estava decaindo, ou então se dirige para o interior da casa de máscaras, para envergar a «fantasia » com que poderá tomar parte na dança.
A reunião é exclusivamente masculina, sendo absolutamente vedado o eomparecimento das mulheres. Estas se reúnem nas e x t r e m i dades das «estradas» divergentes q u e partem da casa de máscaras para a aldeia.

UBÁ COM TRIPULANTES

(Cerâmica

medo dos mascarados; conversando com elas pude verificar que essa
crença é absolutamente infundada, pois não só reconhecem perfoilamento bem todos os mascarados como acham, até, graça, na ingt>imida.de- dos homens.
O .suposto «segredo» que cercava esla. d a n ç a oslá, assim, complelamenUí desvendado.

Karajà)
{Foto Delforge, col. do autor)

A aruanã é urna dança de máscaras típica dos karajá, de grande
beleza e de fundo religioso, pois, segundo a crença dos índios, ela é
que promove a fertilidade dos rios om peixes.
Um fato interessante é que há, ainda, alguns índios que julgam
quo as mulheres não reconhecem os seus maridos fanlasi.ados, e têm

PAPAGAIO (Cerâmica)
(Foto de Lincoln Macedo Costa)

90

HAROLDO CÂNDIDO DF. OLIVEIRA

Ataul disse-me, porém, que o dia ©m que o segredo for conhecido
as mulheres karajá passarão a andar nuas, som tanga, como as mulheres tapirapé, onde tal fato só teria verificado; devo acrescentar que
não tenho meios de verificar a sinceridade das informações do Ataul,
índio que tem tido numerosos o íntimos contactos com os «civilizados», inclusivo por ocasião de suas visitas ao Rioi e a S. Paulo.
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l de agosto, 6."- feira.
Teus olhos
Há nos teus olhos o b l í q u o s
Um mistério que fascina...
Não achas que são iníquos
Esses teus modos, menina?
De
Por
Tu
Do

repente, de improviso,
pura provocação,
mo encaras com sorriso
que não sei a razão...
•*

E' amor? Mofa? Despeito?...
Eu não sei, eu não compreendo,
Mas vou sentindo no peito
Uma coisa me mordendo!...
Que queres dizer com isso?
Por que me pões este olhar?
Estás fazendo feitiço ?
Intentas me apaixonar?...
E' o começo?... E' o fim?...
Pois seja o que Deus quiser!...
Se continuas assim
Vou chamar minha mulher!...
2 de agosto, sábado.

PAPAGAIO DE CERA DE MANUFATURA KARAJÁ
(Foto Delforge, col. do autor)

Na noite passada houve uma briga na aldeia, que não pôde ser
bem esclarecida, mas cuja causa foi, indubitavelmente, o velho, o antigo, o sempre novo amor - - que, como se verá, até entre os índios
podo provocar das suas...
Tínhamos acabado de jantar, o excelente Baldus e eu, e nos preparávamos para andar, como fazemos todas as noites, para ajudar a
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difícil d i gestão da « Maria-Isabel» o cansar ti corpo para o soão, q u a n do ouvimos uma grande gritaria na aldeia.
Acorremos Iodos; o incidente já havia sido abafado, mas enconI r a m o s ainda um clima do grande excitação, os índios e as índias
todos reunidos em f r e n l e à maloca da Dyrmá (a índia mais honita da
aldeia) (*), Iodos falando ao mesmo tempo, e cada um procurando
explicai' o incidente ao seu modo, o que si') servia para l i m i a r < ada
vez mais confusos os fatos.
Tirando u m a média do tudo quanto foi dito, parece que as coisas
se passaram da seguinte maneira:
O marido da Dyrmá, rapazinho novo e inexperiente, com a afoiteza, e a leviandade dos moços, resolveu acompanhar o Do.nati.ni na,
sua viagem ao Mio das Mortes, para a glória de ver os xavante, para,
a honra de ser um dos pacificadores dos xavanto, deixando a, sua. jovem e bela esposa sozinha, sozinha c ardendo, corno diriam os nossos avós.
Os dias passaram-se, e nada! -- o marido não v o l l a v a , nem dava
nolícias, longe dela, de seu carinho, dp seu amor, por causa dessa bobagem de ver xavante... Ora, francamente!...
Sozinha, e triste, e já sabemos que com aquele incêndio por dentro, Dyrmá uma, noite dessas resolveu ir conversar com o seu cunhado
Deridu. inocentemente, uma conversinha sem nenhuma importância,
podem crer...
A noite estava escura, muito escura, uma nuvem preta cobria a
nesga f i n a da lua nova, e ela foi... Mas foi tão desastrada, a pobre,
que ao levantar o mosquiteiro do Deridu deu de cara — imaginem! com... a mulher do Deridu!...
Faísca!
- Que é que a senhora quer com o meu marido?...
- Eu... eu... eu não quero nada!... Eu queria saber... se leni f u m o !
(Que é que ela podia dizer?! A q u i l o tudo estava tão atrapalhado!)
A mulher do Deridu não é absolutamente compreensiva e não
aceitou as explicações dadas, armando um verdadeiro escândalo!...
Uma vergonha!...
Sorrkmhos, diz que diz -- os fatos acabaram chegando aos ouvidos do irmão da Dyrmá, mas na versão da Dyrmá: Deridu havia tentado seduzi-la, ela, a puni, a desolada,, a lacrimosa esposa!...

O irmão, justamente indignado, parte como um relâmpago para
lavar a .afronta feita à família, encontra o sedutor, abotoa-o (perdoem
a, força de expressão) n u m assomo de cólera, puxa-lhe os cabelos,
como um possesso, disposto a matá-lo se ele não estiver pronto a
reparar o m a l feito, casando-se com a sua irmã...
Barulho, confusão, tumulto, e tudo passa, rápido como uma tempestade de verão... Quando nós chegamos, só apanhamos os ú l l i m o s
trovões do t e m p o r a l que só desfizera na distância...
Foi... Não foi... Diz-quo-diz-que... É... Não é... A q u i aparece a
ú l t i m a personagem da comédia: a tia. do D e r i d u . K uma í n d i a a l i a ,
magra, seca, velha, e de tudo que se passou há uma. coisa que ela não
podo perdoar: puxaram os cabelos de seu sobrinho, os lindos e negros
cabelos de seu caro sobrinho!...
Km pé em sua esteira, voltada para o lado onde mora o agressor,
um pó à frente o com o busto recurvado como se fosse saltar sobre o
bandido, i n s u l t a o desalmado, mas cantando e ritmando os seus insultos com palmas. Kngraçadíssimo! O tio, sentado em sua esteira,
de costas para a mulher, absolutamente imóvel, parece aguardar o f i m
da cena para deitar-se; o filho, de pé, apoiado em uma estaca, olhando o rio, igualmente imóvel e sem dizer palavra, e a velha, furiosa,
gesticulando e apontando para, o lado> da casa de sua vítima:

',12

(*) O y rciuv.-irniii m u Mlim ,(„.,.
te ao ú (treinado) dos alemães.

existe ua

]>nrl ugiirsa.. soui u i i t n r « l
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«.4Zoé» (onça)
« Bororene » (gado)
(Palma)
Não sei q uè
Não sei quê
(Palma)
Trá-lá-lá
Trá-lá-lá
(Palma)
O Baldus, D. Corina, eu e diversas outras pessoas paramos perto,
apreciando a cena, que se desenrolava sempre a mesma, sem que a
nossa presença alterasse qualquer coisa, como se nenhum de nós
existisse:
Trá-lá-lá
Trá-lá-lá
(Palma)
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3 de agosto, domingo.
Fim da história do Deridu.
A m u l h e r , justamenle ferida em seus melindres de esposa legítima, tomou uma resolução inesperada: voltou puni a casa do papá...
Tudo certo; mas há um pormenor doloroso: voltando pura a
casa do paizinho, a esposa ofendida levou o mosquiteiro e a esteira
do casal... e o nosso herói romântico não tem onde dormir e vai ficar
'exposto ao frio da noite...
O Schultz, inadvertidamente, concorda em emprestar-lhe um macacão; o Baldus, com maior experiência do mundo, mais vivido, dálhe um conselho realista: a solução mais prática é voltur pura casa,
apanhar a surra de praxe e recompor o matrimónio desfeito... Não
faca cerimónia, rapaz; apanhe logo, e pronto!...
Deridu está com medo, o resolveu ir conosco para Leopoldina,
espairecer, ver novas terras, e esperar melhores dias...
Mas a lancha não vem!
4 de agosto, 2."- feira.
Estou com medo de acabar com orelhas de burro, do tanto esticar
o ouvido para ouvir o barulho da lancha que não vem, que não vem!...
Há dois meses saí de casa, para uma viagem curta, de 20 dias, o
aqui estou, perdido nesta ilha, sem poder enviar um grito de socorro,
entregue à miséria de esperar, esperar uma lancha que não vem, não
virá mais, talvez!...
Já não posso dormir, nem trabalhar, nem pensar, nada! A única
coisa que me vale é a excelente companhia do Baldus.
5 de agosto, 3.a feira.

A gaivota
Uma gaivota
Pia na treva...
E' uma nota.
Oue o vento leva!
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Minha alma chora,
Perdida, a sós...
Minha alma chora,
Mas não tem voz!...
Plange uma nota
Na voz do vento...
E' da gaivota
Este lamento...
A minha mágoa
E' pranto, escorre...
Não grita, é mágoa,
De que se morre!...
6 de agosto, 4.!l feira.

Aqui, em Santa Isabel, já está grassando a psicose da lancha;
todo o mundo vivo a ouvir o ruído da lancha, o batido da lancha, o
tã-tã da lancha, e nada l
A espera sempre frustrada vai criando um ambiente de excitação o
nervosismo que contamina mesmo aqueles que não estão u espera da
condução;» nessas circunstâncias, afrouxam-se os controles nervosos, e
o mau humor, a estupidez, a grosseria, tornam-se cada dia mais
evidentes.
Este, aqui, é Nabucoa, um iindiozinho de uns cinco anos de idade,
o corpo roliço das crianças, os olhos oblíquos e cheios de doçura, o
tioinbetá sempre espetado como um palito; ganhou unia calcinha na
distribuição das roupas, mas no ventre sem cintura das crianças dessa.
idade não há calça que pare, basta quo> ele só distraia um pouco e a
danada escapolo - - levanta-a, depressa, Nabucoa!... Ele não sabe a
minha língua, não falo nada da sua, mas abraçamo-nos, sorrimo-nos,
e nem sentimos falia das palavras... Do manhã cedo, logo que abro a
janela do quarto, ele aparece; estou lendo, ou escrevendo, e ele fica
quietinho, encostado à parede, esperando que eu termine. Finjo não
o ver, mas vigio-o de soslaio: brinca com o seu tembetá, entreabre a
boca e com a ponta da língua empurra para baixo a extremidade bu-
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cal, levantando a outra até passar sob os dentes superiores, brinca
com as mãos, com os pés, sempre à espera; saio a andar uni pouco,
para desentorpecer as pernas, e ele sai comigo, correndo, pulando,
contente, sempre a segurar as calças... Dicuria, Idiauixá, Ararua, outros meninos da aldeia, j u n l a m - s e ao grupo, o correm, pulam, cantam,
alegres e felizes... Epa! A calça caiu, levanta-a, depressa, NabucoaL.
As crianças karajá são imensamente felizes.
7 áe ar/ôslo, õ.a feira.
A lancha do Serviço de índios ainda não veio, mas hoje, p r o v i dencialinente, chegou a Santa Isabel uma embarcação q u e v i - m d < >
Pará, cm trânsito para Aragarças, na qual conseguimos lugares.
E, assim, termina o nosso cativeiro!
Adeus, Santa Isabel!

9 de agonio, xábadu.

NABUCOA
(Foto Dr. H. Boldus)

Vamos subindo o rio, sem maiores novidades. As águas baixam
a olhos vistos, mas a navegação é mais fácil assim, pois o« canais já
estão mais cavados, os baixios tornam-se mais aparentes e os encalhes
podem, em geral, ser evitados a tempo. E' verdade que temos, também, um excelente piloto!
Na lancha, encontramos umas do/e pessoas, que se associaram
provisoriamente, para esta viagem, dividindo entre si os encargos da
empresa: o dono da lancha deu a embarcação, outro entrou com o
combustível, o pilo Io paga o transporte com o seu trabalho, e assim
por diante. São pessoas diversas, de origens diferentes e de finalidades distintas, mas a «sociedade» funciona perfeitamente, sem os
atritos que eram de prover-se. Em Aragarças, a empresa terá fim; o
proprietário espera vender a embarcação, e cada um seguirá o seu
(destino.
O cozinheiro é um rapazinho paraense, de olhos pronnnciadamente oblíquos e de cabelos claros, de uns dezoito anos de idade, mas
já com uma longa história; órfão de pai e mãe, 'saiu oedo de casa, 'para
não ser sustentado pelas irmãs, e vive por aí: trabalhou num escritório em Belém, apanhou castanha em Marabá, esteve num •:< gaiola » do
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Amazonas, foi vaqueiro em Marajó... Uma longa e acidentada história... À noite, logo que termina seu trabalho, ele vem se deitar na i areia,
junto do meu leito, para a conversa; a sua voz clara o tranquila enche a noite de coisas antigas; às vezes, inesperadamente, para impressionar-me, recita versos de Casimiro de Abreu e de Castro Alves, e
canta, em surdina, canções patrióticas...
A bordo vão duas mulheres.
Dona Maria (o nome ó fictício) é uma paraense de meia-idade,
discretamente estrábica de um olho, as pernas finas, o ventre redondo
o proeminente dos Budas. Está nessa idade em que os prazeres da
mesa assumem uma importância capital e resumem todas as finalidades da vida, e ela viaja o tempo todo a espreitar as margens do rio,
procurando descobrir caças, antas, marrecos, patos, veados, e outros
«pratos» excelentes, pois todos os bichos, para ela, já são vistos na
competente vinha d'alhos. Do quando om quando, cansada de sua busca, mastiga, distraidamente, uma castanha, de que não chega nunca
a engolir todos os pedaços, guarda, sempre, previdentemente, uns na
boca, do reserva, para esses momentos de ócio... As mãos, de dedos-!
finos e compridos, descansam delicadamente sobre o globo do ventre,
onde se processam minuciosas e tremendas digestões, e ela sorri, beatificamente, pensando que já deve estar próxima a hora do almoço...
Mastiga, outra voz, mais uni pouco, a castanha; hesita, -- devo engoli-la? O problema preocupa, um pouco o seu espírito; não sabe...
Mastiga um pouco mais...
Num assomo do admiração incontida, chamo a sua atenção para
a beleza tranquila do um pau-d'arco ©m flor e ela rne olha corn um
olhar do indizível, de profundo desdém...
- Pau-d'arco não só come!...
A outra mulher é complotamento diferente.
Helena (este nome também é falso) é uma maranhense alta,, fina,
do pernas compridas e do seios pequenos, os lábios constan temente
repuxados num trejeito de desprezo, os olhos sombrios e cheios de relâmpagos. Veste umas calças grosseiras o com seu tipo andrógino parece mais um marinheiro, pela leveza com que sobe para o telhado da
lancha, a espairecer, e pelo desembaraço com que salta para as praias
quando encostamos. Gosta de homens o vive bem no meio deles, mas
s© algum atrevido toma qualquer liberdade excessiva ela se defende
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com tapas rápidos e violentos... Mas não se zanga; aplicado o castigo,
seu riso espoca, súbito e inesperado corno uma revoada de pássaros...
Às vezos, muito raramente, uma onda do ternura invade seu coração arisco de pantera, e então, subitamente, ela nos encara entrccorrando os olhos, como se estivesse coando o olhar através das pestanas pesadas, os lábios decaem, as aletas do nariz fremem de gozo,
o a respiração suspendc-se por alguns instantes... E' tudo muito rápido,
mas, nesses momentos, sou corpo tem flexuosidades de gato...
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Em meio à luxuriante natureza tropical
desenrolam-se aventuras empolgantes, magistralmente narradas num livro de êxito.
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