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Ligeiras notas sobre os indios üuaranys
do littoral paulista
Por

Her-berto Baldus

Durante o carnaval de 1927, viaj ei de automovel com o meu amigo, Dr. Juan Fra~is co Recalde e
dois outros paraguayos de São :~ ·Pau 10 á Jtanhaen.
Encontrarnos tres guara s nesta cidadesinha ; moços de boas maneiras , bons trajes, chapéos e até
botas. ~feus compan ;tros paraguayos conversava1n
na sua lingua mater .ta, o guarany. De tal os indios
muito se admiraram. Demo-nos a conhecer como paraguayos, cou10 guaranys corno gente delles. Ficaram os indios enthusiasmados. Diziam : « Nunca
vimos um paraguay (sic) Muito nos contaram dos
paraguay. Vocês são paraguay. Este é paraguay
e esfe é paraguay e esle é paraguay e este é paraguay. Nós tambe1n somos paraguay. V ccês são
da nossa gente », E depois falaram a todos os brasileiros que encontravamos: «Agora chegou a nossa
gente. Somos paraguay. Elles são paraguay. Elles
·são d3 nossa gente». Pedimos-lhe que nos levassem
aos seus companheiros. « Vocês precisam comprar
aqui só o pouco de que D'3cessitarnos na viagem :
pão e um litro de pinga. Na nossa aldeia temos
..bastante~ o que comer, lá vocês podem ficar, nos
V3'1los dançar :i.. Passámos a ponte sobre o Rio ltanhaem e an<f3.u1oa na areia movediça ao lado da estrada de ferro que vae ·a Peruhybe e J uquiá. 'fi-
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nbamos levado comnosco alguns peixes que queríamos preparar no caminho. Os índios como managers
da nossa companhia tratavam com os habitantes das
casinhas de madeira que encontravamos. Mas os
praia nos se retrahiam. « Elles tem medo de nós»
dizia-me calmo e indifferentemente um dos indios.
«Quando chegamos, fecham as casas. Porque tem
medo ~ Não roubamos. Te1nos dínheiro, podemos
pagar. Realmente a desconfiança dos caipiras é tanto
. 1naior quanto rnais distante moram dos indi'os. Os
vjzinhos mais proximos dos guaranys são os seus
melhores amigos. Só isto prova o bom caracter dos
indios.
Quando já tinharnos suado bastante, forte ~huva
nos refrescou. E a noite cahiu. Precisavamos procurar abrigo. Deixamos a estrada e andarnos por
gramn1a alta e matto n' urn Yerdadeiro ~talho de
indios, tão estreito e tão profundaa1 ente cavado pela
frequencia do ~ransito que a gente só podia caminhar pé ante pé. Nossos guias ja levavam as botas
na rnão. Só ucn não se d ~calçara e por isso dev-ia
coxear. Como pontes servi 1 troncos de arvores
por entre varas ligadas a for ê\S e fincadas no fundo.
Finalmente chega1nos ao ranc io do sr. José, velho
mulato que nos recebeu amigavelrnente. Tinha sido
o ,pae adoptivo de unl dos nossos guias, e cordial
affecto os ligava. Deitamo-nos nas es~eiras de palha
e cobrimos-nos com os trajes molhados. Ouviam-se
mosquitos e o barulho monotono do fandango, do
« bate pé» que se dançava num rancho vizinho.
Na manhã seguintP, continuamos a caminhar.
Logo encontrámos graciosa india que levava uma
criancinha. A. moça tinha dezesete annos, era a nora
do chefe. Quando os brancos fallava~ em guarany
ella sorria um pouco embaraçada. Quasi não respondia e fallando não nos encarava. Fomos com ella
ao Posto Prado, a estação da commissão d~ protecção aos indios. Casas de madeira e telhado de
zinco. Pequenos cães de caça que pri!lcipalmente viviam de couro, ossos,. bananas e espinhas de petx.e.
Familias de guaranys alli se tinharn '"'reunido para
'"festejar o carnaval. Quando a fumaça da fogueira
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-85de lenha me entrou pelo nariz, senti que estava outra vez entre índios. Esta fumaça é a sua atmosphera predilecta, a mensageira das sensações agradaveis. E ste cheiro muito especial me evocava a vida
forte e descomplicada, lembrava-me os bons dias
passados com os sentidos despertos e calmos entre
os antochtonos da Arnerica. Da-me o olfacto o maior
prazer.
Os guaranys que visitei, a comroissão de protecção aos índios os colheu em nome do governo
de differ entes regiões e 0s reuniu num aldeiamento
chamado Bananal. Alguns vinham do noroeste do
Rio Grande do Sul ( • ). Outros haviam sido expulsos da sua aldeia no Rio do Pei xe ( na região de
Iguape ). Estes podiam contar-me a sua historia·:
- E' verdade, a terra é melhor la no R io do
Peixe, e não ha tanta maleita como aqui. No tempo
do Imperio tinLarn dado aos paes a ak!eia. Um dia,
na guerra do Parag uay, chegaram so1dados e levaram todos os homens co igo· tan1bem os casados,
e ninguetn sabia contr quem precisavam luctar~
contra paraguayos ou ,rasileiros, e alguns conseguiram escapar em S .ntos, estes voltaram, e depois
de annos voltaram ainda alguns, mas mui poucos.
Então viveu-se outra vez com menos medo até que
chegou o homern que queria fundar a sua fazenda
e roubou aos indios a terra e queimou as suas casas e vinha com um official de justiça de Ig uape e
mandou ern nome da lei expulsar os Guaranys pelos
seus capangas. - Isto aconteceu justamente urn anuo
antes do que os indios m'o relataram, no Carnaval
1926. E ste sujeito é um morador de Santos. Nos
mappas desta região editados pela Commissão Geographica e Geologica do Estado de São Paulo está
marcado o lugar onde moraram os pobres índios,
espoliados· tão vil quanto violentarnente, de suas terras, pela insacia vel cubiça do perverso bugreiro .

•
( •) Suppomos que haja ahi engano de inform~ ção do A. ( N. da. R ).
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O governo deu-lhes em plena propriedade a
terra que habitam actualmente. Esperamos que não

os atropellem tnais.
O t.ypo g uaraay já tantas vezes tem sido descripto que só rn e limitarei ao principal. O homem
é forte e baixo, tem em geral 1,65 cm. mais ou
menos de altura, a mulher é proporcionalmente
menor . 1\. cutis, originalmente pardo escura, apresenta-se em muitas amarellenta pela malaria. As
feições são as do mongoides : malares largos; olhos
amendoados, porém sem orbitas obliquas ; nariz
chato; labios grossos e salientes. A cabelleira é.
abundante, preta e lisa; observei que a das crian.
ças tinha reflexos avermelhados. A barba é fraca.
O antigo costume, hoje ainda corrente entre a m_aioria dos indios independentes, de arrancar todos os.
pellos do rosto e, do corpo, não existe mais entre
os Guaranys (o littoral paulista. Os velhos ainda se
lembram que ta rnbem entre elles era outr'ora corrente. São em geral
índios e muito differente
um individuo do outi·o.
,

hell:s
·
1

f'arece que o seu estad de saúde é relativamente bom se levarmos em linha de conta as condicções da região de ~alaria em que vi11eru. Como
se sabe no Posto Prado de ag·ua estagnada existe
o perigo da dysenteria, mormente porque não ha
latrinas e por isto as chuvas leYam os escrementos
aos lugara~ d'agua. A conirnissão d e p1·otecçao aos
?ndios precisa multo rnelhorár isso ! Tambern se
necessita ás vezes da visita d'um medico e alguma
pe8soa que possa obrigar os indios tomar de boa
vontade medicamentos prescriptos. E ncontramos um
homem cuja perna fora amputada pon. causa d'uma
mordedura de cobra e doentes de molestias -venereas
infeccionados nas cidades.

Oa guaranys tem um chefe (de nome Samuel)
a quem cabem apena3 obrigações representativas.
Possue patente de official e até farda. Seu Jilho
roais velho será o seu successor e -.já tem farda- .
tambem.

-
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Instituições patriachaes ou matriachaes não existem mais. Em que&tões de familia entre elles é
hoje tudo igual como entre nós .
.,
Os lndios vivern corri os caipiras vizinhos, e
os caipiras entre os indios de maneira que os matrimonios mixtos não são raros. Tambem pretos e
pretas, talvez movidos pelo amor á independencia,
associam-se aos indios. O'este modo este lngar dá
o interessante espectaculo da formação do homem
brasileiro, afro americano .
.,,
Os guaranys trabalham na estrada de ferro e
cortam lenha. Os tres moços que encontramos em
Itanhaem, fi zeram lenha durante muitos dias em Santos para um commerciante portuguez. Depcis elle
os despachou a lhes dizer: Nada lhes posso pagar,
não tenho dinheiro. E elles se foram calmamente e
me diziam ainda como a desculpar o infame : Talvez realmente não tivesse dinheiro algum.
Como feição ethnog'r aphica os hoR1ens fabricam
ainda arcos e flechas, e isto por enco'a1menda e por
bom preço.
As mulheres faze os trabalhos caseiros como:
carregar agna, lavar, osinhar ete.
Os guaranys rec nem em recompensa do trabalho um pouco de dinhêiro e a comida nacional
brasileil."a : arroz, feijão e toucinho, fóra d'isso café:
A's vezes pescam utn pouéo e caçam, mas rara vezes, apanhacn algum animal pequeno.
Os guaranys que vieram do · sudoeste atiram
ainda cout o arco. 1'1as tambem dispõe de carabinas.
Os antepassados dos Guaranys do litt0ral navega-vam dias e dias. Os hodiernos não tem mais
canoas
11'as os guaranys de hoje festejarri modernamente o carnaval. E' verdade que usam em lugar
de lança-perfumes baldes d'agua. Se pudessem comprar pó de arroz na cidadezinha haveriam de se
polvilhar completamente de maneira que parecem
padeiros muito occupados. E se não tem--pó de arroz, .isto é : qnasi sempre, pintam o co1npanheiro e
a companheir~ com u1n pedaço de lenha carbonizada. Atê confettis ha entre elles e saracoteiam ao
A
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som de um mixto de valsa e tioo-step com acomp3nhamento de guitarra e canto.
O jogo da luta é muito apreciado. E ha um.
campo de foot-ball que satisfaria a qualquer sportclub branco. Alguns tem até uniformes e sapatos
de f ootbalbsta.s.
Todos fallam correntemente o portuguez e com
poucas ex cepções tamhem da mesma maneira o guarany. O guaranilogo dr. Juan Francisco Recalde
notou na nossa visita que a lingua dos que já moram ha mais tempo no littoral paulista é mais chegada ao guarany de Montoya do que ao que se
falla hoje no paraguay, e que porém os que, fazpouco, vieram do sertão do sudoeste ao aldeamento ·
tem expressões mais proxicnas do parag uayo.
As creanças devem aprender a ler e escrever,
o serviço de protecção aos índios fornece para tal
:fim os abecedarios. Mas estes li vrinbos estavam intactos e aind' no estado no qual tinham chegado
da livraria, bem guardados no quarto do encarregado da commissão.
O índio é indubitave ·' ente mais intelligente
do que o õeu vizinho, o caip \;·a. Este em geral nada
mais sabe dizer do que : - Sim, senhor. Logo que
o guarany porém se familiarisa, sabe contar mais
do que a gente pergunta. Te(n rapida e segura concepção das cousas.
Os guaranys me contaram que se banham, no
tempo de calor, cinco e seis vezes por dia; no tempo
do frio uma vez diariamente. Isto é notavel porque
em geral só se nota tal asseio entre índios bravos;
os civilisados porém pensam que a camisa dispensa
muitos banhos.
· Piolhos da cabeça existem entre elles.
Os guaranys são em geral bondosos, modestos,
hospitaleiros e honestos apesar das más experiencia& de &e~ulos e apesar da sua civilisaçllo e dos
vizinhos. Mas quando ernbriagados tornam-se repugnantemente molestos e rixentos como pude obJer-_
vai-o lambem entre beberrões de sa.;lgue guarany
no Paraguay. Tornam-se então fanfarrões, mas em
'
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voz baixa. E ' quasi sempre de mau prenunc.io ~uando
um indio falla baixo.
Economicos não são os guaranys como todos
os índios, comem logo tudo o que tem, distribuem-no
entre todos os companheiros para que desappareça
mais depressa. Cada qual come onde, no momento,
se come. Isto para elles é naturalissimo. E é este
unicamente o seu comm.unismo. Se um tem dinheiro
e pode comprar biscoutos caros em vez de pão barato, fal-o e distribue a compra.
Entre si são bons amigos, nunca observei uma
briga sequer e nunca escutei uma palavra injuriosa.
As mulheres são reservadas, não se prostituem
e não se entregam a nenhum estranho.
Dizem que hoje ainda as moças :ficam encerradas em casa desde a primeira até depois da terceira
menstruação, por conseguinte quasi tres mezes e r ecebem só co midas leves ás quaes consistem especialmente de pequenos passarinhos. A~mentos pesados são para elles entre outros a mandioca e os
feijões e bebida pesada q
as moças n'esta epoca
não devem tomar ca~
Dizem que para o tempo
da puberdade dos rap s existem regras secnelhantes, só n1ais liberaes, o encarceramento dura um
mez mais ou menos. Duvido que possa succeder
isto boje ainda, sempre e em toda a parte.
8e dous indivíduos querem casar-se o pretendente pede aos futuros sogros a sua eleita. Se estes
não lh' a dão ainda que ella o queira, deve a moça
obedecer-lhes. E ' verdade que a recusa dos paes
quasi nunca acontece. O noivo dá aos sogros como
presentes gallinhas e outras victualhas ·com as quaes
se prepare uma festa.
Estes guaranys vivem em monogamia. Só um
delles vindo do sertão do sudoeste, tinha tido duas
mulheres das quaes uma o abandonara depois da
chegada ao Bananal, o aldeamento guarany Jigando-se a outro. Não se sabe de outro caso de dissolução de matrimonio e por conseguinte esta deve
ser puito rara.
.
As nossas-mulheres obedecem, dizia-me um ve...
lho, mas acontece tambem que ellas mandam por ..
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que tem inui tas vezes mais juL:o do que nós porque
não tomarn pinga. - O tratamento entre homecn - e
mulher é born. .
..
Ainda que se casem muito cedo, as moças nunc1!
enti·am no matrimonio antes da prirneira menstruação.
Durante aa regras a mulher usa uma faixa de
carogz1,atd ybira. fabricada por ella propria. Aqui
não se usa o tratamento pelo p rtge, o feiticeiro,
como é costume entre n1uitas tribus que julgatp. o
flu xo catatnenial u1n symptoma de doença .
..\ s mulheres banham-se separadas dos homens;
quer dizer na ausencia delles.
Dizem que alguns guaranys do sudoeste usam
em parte ainda da couvad e e que todos paes, e mães,
depois do nascimento absteín-se de certos alimentos
que <le qualquer inodo poderiam ser prejudiciaes á
creança.
Muitas •zes ainda as creancas são carregadas
á moda conhecida dos j ndios : ca valgando á anca
da mãe corn uma perninQ
. sobre as costas e a ou ..
tra sobre a barriga. Como 1tre todos os índios o
tratamento entre paes e filho é bom. Nunca é uma
cr~ança castigada.
Do que .deixo narrado pode-se ver . que por baixo da camada de civilisa~ão vive ainda algurna tradição antiga. Os jesuítas fizeram dos guaranys fanaticos que se deviarr1 martyrisar em honra de Je.
hovah. A ideologia da com missão de protecção aos
índios está donainada pelos dogmas do positivismo
de Augusto Comte. Deixa-se aos índios liberdade
de sentir e crer e até permitte-se que ás vezes venha urn padre para pintar ou mandar pintar cruzes
ás portas das cabanas.
Nhanderú, o ultimo grande feiticeiro, morreu
faz pouco. disseram-me. Como exercia o seu officio,
não m'o relataram. E parece-rne que ninguem teve a idéa de que as cruzes das portas haviam matado Nhanderú. lJor isso pode·se crêr qu~ m~itos
. guaranys espertos se arvoram aíntia em pajés e
com exito .

I
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Os cadaveres são S''pultados nos cemiterios
publicos de Itanhaen e Peruhybe. Não ha mais os
costumes índios n'esse acto nem depois d' elle.
Os antigos m1ss1onarios repetiam sempre que
os Guaranys era1n anthropophagos. Deve-se consi. derar porem que todos os missionarios diziam isto
de todos os povos primitivos afim dP- fazer reclame
de suas emprezas e pessoas. J\. verdade é que os
depoentes fide<lignos e pessoas que mais minuciosamente escreveram sobre a anthropophagia como por
exemplo Ilans Staden, prisioneiro d'uma tribu tupyguarany, não foram comidos. E a historia não falia
d'urn ~ó missionario devorado pelos guaranys (**).
Penso que, se os guaranys comiam carne humana,
isto o faziam por motivos religiosos, e não porém
por gulodice. Sabe-se que os canihaes são profundos conhecedores da anatomia do c~po humano.
lJ m dos melhores guaranilogos actuaes o dr. Juan
Franci~co Recalde, diz~ que a terminologia anatomica em guarany é
imignificante.

1(110

(º) O A. se deixa levar a uma gen~n1lisação contestavel, nascida de
sua autipathia ã catechese christã, ( N. da R. ),

...
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Procurei conectar mythos astronomicos e referentes á orige m do mundo, dos homens e dos anirnaes.
Os Guaranys nada de tali ~abiam . Perguntei donde
haviam recebido o fogo. Um velbo do Rio do Peixe contou : - Antigamente a , gente sabia tudo isto
mel hor. 0 .:i paes relatavam que o sapo nos trouxera
o fogo que São Pedro recebera de De us. São Pe dro não queria da1· fogo aos Guaranys. Então cabiu
uma faisca q ~e o sapo enguliu e transmittiu aos Guaranys .
O roubo do fogo por aoirnaes é um motivo muito
espalhado na Am erica do -~ul. Ora é a raposa a
ladra da faisca, ora o sapo . O sapo ~ e mpre o é nas
tribus da grande famili a linguis ca rlos Tupy·Guaranys.
Que o sa po h9j a sido escolhido para tal papel é
muito comprehensivel porque como se sabe este an ~ 
mal tem o singular fe itio de engulir cousas ardentes
como cigarros e brazas, talvez p1Jrque os tome por
pyrilam pos.
Não ha muit:> Henrique Snetblage assistiu na tribu
tupy- guarany dos Guaj ajáras no Rio Grajahú ( Mara~
nbão ) a uma dan ~a de cururú - ( cururú significa
sapo em t upy-gu ara ny ) - dança que rem emorava o
rou bo do fo go. Narra elle: Recomeçou o canto;
quando se tornou mais flito, o chefe da tribu levantou·se, dançou alguns passos e sentou·se novamente.
Então a gente lhe trouxe um gigantesco cachimbo no
qual elle chupou algumas vezes . Maia fogosamente
repetiu a dança emqu anto eu aproveitava a occasião
para experimentar o pito. Não me dei muito bem
com a cachimbada, porque os nervos da cavidade
oral n1e ficav am immediatamente a:tfectados. A cada
intervallo do baile punha-se o chefe a e\chim har . Que
isto lhe era nece s~ ar i o evidenci ou· se depois. Ateou -se
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um fogo ao redor do qual os rapazes morenos pula·
vam em estado de embriaguez completa. De repente
o chefe acocorau-se e poz-s~ a saltitar pelo fogo a
soltar o hu, hu, hu -do sapo. Depois toinou uma
brasa e pôado-se a assoprai-a, enguliu-a de vagar.
!@to não se deu uma vez só nem foi o ponto culminante do baile porque este durou qua~i sem interrupção, · toda a noite. E sempre se repetiu a scena do
·e ngulir da brasa 1 - ( Heinrich Snethlage : < Meine
Re1se durcb Nordostbl'as1líen ». Journal für Ornithologie LXXV, 1927, Heft 3, ps. 468, 469 ).
A lend a Darrada pelo Guaraay do Rio do Peixe
torna -se pela mescla de elemento~ christãos um quadro typico da mentalidade de todos os indios christianisad os.

A lenda do urubú e do sapo
O Guarany Avapotú. ou em portuijlez Thorné,
contou em vóz baixa a lenda do urubú e do sapo •
Dou o texto ao pé da i,;Jettra no mesmo portuguez qu~
.Avapotú me dictou :
assim. « O' companheiro
- Então o urubú di
sapo, varnos dar um p eio no céo. Você é bom
to cador, vae tocar para nós na festa do céo ~. O
sapo, corno s~ja bobo - ( oqui Àvapotú df1.1t uma risada), - então dís·~ e: " Varuos ! Eu vou urubú ». E
o sapo foi juoto com o urubú. Chegarão a festa do
céo. Quando foi de inadru~ada, o sapo sa hiu na rua.
- ( pt rguntei : em que rua ? Avapotú respondeu: na
rua do céo) - E o urubú fic ou ad1n1rado do Eapo (aqui Avapotú deu nova risada), - sahiu bem cedo
na rua. < Como veio, C< •llega ? •
< Assim como você tem asa, eu tambem tenho,
companheiro corvo. { Ern S. Paulo f1equentem ente
chamam ao urubú, corvo ) . Esta noite vou me em:.
hora. Si nã,o vou hoje, vou amanhã cedo, porque
mioh a namorada oão quer, que boje é o ultimo baile
.
do céo » .
«As' quatro horas eu vou para baixo senhor sapo,>.
Então o sapo inijou na viola do u rubú, p.orque
elle tinha vindo dentre da viola do urU:hú.
S~nbor Eapo~ agora vRe cortar uma volta, si urubú vê dentro da viola ( perQuntei o que significa aqui:
cortar uma volta. O ind.io respondeu: pinchar).

'

-94 Urubú ficou com raiva. e Conhece, compadre,
você pensa que veio voando. Você vou te pinchar
porque Yoc ê mijou dentro da minha vioía. Cuidado,
cuidado, cuidado, cuidado ! 1). Avapotú dictou : Cu.i·
dado, cuidado ! qu'ltro vezes, i :;l!1 quer dizer: Cuidado,
cuidado, cuidado, cuidctdo ! - Deve· se completar dizendo,
que o uruhú jogou o sapo do ceo para baixo e que este
gritou approxi1nando-se da terra e de uma pedra:
,. Olha afasta-te pedra que eu te racho! > (risadas de .Avapotú ),
O sapo ficou morto e o urubú ficou dando risada,
deu ao sapo, o sapo cahiu em cima da pedra, rnorreu o sapo.
O na1·rador me dizia que tinha ouvido a lenda dum
velho africano. Isto parece confirmar oe resultados
das investigações de Dallnbardt segundo os quaes tem
vindo contos Eemelhantes da India, talvez a terra de
uI'igem, na antiga directriz do commercio a principio
a este da Afl'ica . De lá se espalhavam atravez de
Africa Cent~l ·até a costa occidental { v. Oskar Dahnbardt : « Natursagen >, tomo IV, p. 54, 65, 66 e
Th. l{ ooh - Grünberg: ,(( Jndianermarcben au9 Südamerika », p. 325, J ena · ·21 ) e chegaram finalmente
com os escra'fos á America ~o Sul. A lenda do urubú
e do sapo pertence ás mais ·onhecidas do Brasil e a
forma rela.tr.da por Avopotú é a mais primitiva de
todas aa publicadas até agora e indubitavelmente a
meu ver a mais india. Parece que não tem importancia para Avoputú tr0car âs vezes os .,apeis e pec~at um pouco contra a logica. Nas variações conhecidas da lenda alguma vez o urubú falla o que aqui
diz o sapo e více versa.
A versão pel'nambucana de Sylvio Romero é já
mais « civilisada > e a m(iis distante da alma do indio
e sem embargo por isso sem maior valor artístico.
( v . Clemente Brandenbur~er : «Lendas dos nossos
indios ), p. ~40 e p. s., Rio de Janeiro 1923 ).
Muito espalhada no Amazonas é a variante que
J. Barbosa Rodrigues dá na sua collectanea cPoranduba Amazonense >, p. III, Hío de JanPiro .f 890.
Aqui o jaboty toma o lugar do sapo.
A forma · desta variante que o Padre Oonstantino
li'astevin publica na « Revista do ~1useu Pa1'lista >,
·tomo XV, 6. Paulo, 1927, já é dertasiadamente e eivilisada .» e christianisada.

•

-95Só a variante de Avopotú acaba com a morte do

despencado, nas outras a queda causa unican1ente o
achatamento do corpo. A primeira contêm tambe1n
mais crueldade do que as outras como mostra por
exemplo a risada do urubú no fim. E' esta crueldade
( ijeguodo as doutrinas da < p~ ycbanalysis » ) a· reacção
rla subconsciencia dos índios contra a sua visivel bondade ou a verdadaira inclinação do caracter de Avapotú que parecia brando e obsequioso e virava muito
rixoso quando bebado? Em todo caso, esta crueldade
tem um resaibo de terra agradavelmente forte. ·
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