"Há muito não tinha notícias deste sábio discreto ... esse homem duplamente marcado recebe convite para dirigir a seção
de aves do Museu Zoológico de Berlim e recusa. Prefere ficar
aqui pesquisando, descobrindo, revelando-nos o Brasil oculto e
indecifrado, como no livro que escreveu sobre a primeira expedição Roncador-Xingu-Tapajós: Tukani - entre os índios e os
animais do Brasil Central, obra fascinante publicada em alemão, inglês, espanhol, e japonês.,,
Carlos Drummond de Andrade

Entre os animou e os lndios
do Brasil Central

"Na melhor tradição de Martius, Spix, Saint-Hilaire e outros
viajantes naturalistas, Tuka.ni conta as experiências de um zoólogo numa região então desconhecida do Brasil Central. Repleta de trechos de belíssima escrita sobre história natural e etnologia, a narrativa corre em ritmo de aventura e é todo o tempo
densa de informações científicas sobre o cerrado, a floresta
amazônica, a fauna e a flora dessas regiões e os índios do Xingu. A obra narra também o processo de encantamento do Prof.
Sick com a terra que depois adotou como sua pátria."
Luiz Claudio Marigo

"Desconhecido do grande públi~o - mas cientista de renome
internacional - Sick foi uma das grandes personalidades que,
junto com os humildes sertanejos e sofrendo com estes as mesmas privações, fizeram a história da heróica expedição
Roncador-Xingu. Dela muito já aprendemos pelos relatos de
seus chefes e personagens mais conhecidos, os grandes sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas. A palavra de
Sick soma-se às desses ilustres irmãos para compor o quadro
de exuberância daquela região, até então intocada, e para enfatizar a preocupação com os problemas advindos da inexorável
expansão das fronteiras da civilização industrial brasileira."
Luiz Pedreira Gonzaga
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Helmut Sick nasceu em Leipzig, na Alemanha, em 10 de janeiro de 1910. Aos 20 anos,
depois de estudar.Humanidades, interessouse por Ciências Naturais, cursando sucessivamente as universidades de Kõenigsberg,
Munique, Leipzig e Berlim. Em 1934 foi assistente no Observatório Nacional de Ornitologia e, em 1937, obteve seu diploma de doutor (Ph.D) ao defender tese que versou sobre
a plumagem <;tas aves como unidade aerodinâmica. Depois disso, trabalhou como bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas da
Alemanha e, a partir de 1938, como assistente da seção de ornitologia do Museu de Zoologia da Universidade de Berlim, sob a orientação do eminente ornitólogo Erwin Stresemann. No ano seguinte, Sick foi indicado
por Stresemann para participar de uma expedição do Museu de Berlim ao Brasil, resultante de convênio internacional. Chegando ao
Rio de Janeiro em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a comitiva, que contava também com naturalistas brasileiros, partiu em direção às florestas da região do baixo
rio Doce, no norte do Espírito Santo, onde
contraiu a malária que o acompanhou por toda
a vida.
Com o advento da Segunda Guerra e o
rompimento das relações diplomáticas entre
o . Brasil e a Alemanha, é fácil imaginar as
dificuldades que.caíram sobre a comitiva científica em missão oficial. Em março de 1942,
preso no Espírito Santo, foi internado na ilha
das Flores, na baía de Guanabara e,. mais tarde, transferido para o presídio da Ilha Grande. Esta situação não refreou seu ânimo de
naturalista. Continuou estudando os seres que
viviam no limitado universo "natural" de um
presídio: cupins - dos quais colecionou 24
espécies, sendo 11 ainda desconhecidas-, for-
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Tukani foi originalmente publieado em alemão, em 1957, e logo traduzido para o inglês, o espanhol, o holandês e o japonês. Embora o livro seja
a narrativa, por um cientista, da expedição Roncador-Xingu-Tapajós
quando os irmãos Villas-Bôas encontraram as tribos indígenas do Xingu
e Helmut Sick fez suas primeiras observações zoológicas nessa região, a
obra permaneceu inédita no Brasil. Por esse motivo, indignados com
essa injustiça com obra tão bonita e importante para a história natural e a
história do Brasil, resolvemos comprar, da editora alemã, os direitos para
a língua portuguesa e realizar o desejo tantas vezes expressado pelo Prof.
Sick. No entanto, lamentamos que Tukani não tenha sido publicado durante a vida do autor. A instabilidade econômica do país na época não
nos permitiu editá-lo há mais tempo.
Na melhor ·tradição de Martius, Spix, Saint-Hilaire e outros viajantes naturalistas, o livro conta as experiências de um zoólogo numa região então desconhecida do Brasil Central. Repleta de trechos de belíssima escrita sobre história natufal e etnologia, a narrativa corre em ritmo
de aventura e é todo o tempo densa de informações científicas sobre o
cerrado, a floresta amazônica, a fauna e a flora dessas regiões e os índios
do Xingu. A obra narra também o processo de encantamento do Prof.
Sick com a terra que depois adotou como sua pátria.
A tradução elegante do escritor Leonardo Fróes considerou o original alemão e as traduções para o inglês e o espanhol. O texto em português reflete o caráter e o estilo do Prof. Sick e todos aqueles que o conheceram poderão recordar sua personalidade forte, sua paixão pela ornitologia e a curiosidade que sempre demonstrou por tudo à sua volta. Em
diversos encontros com o autor, simplesmente para ter o prazer de sua
convivência, para resolver dúvidas ou buscar sua aprovação, Fróes foi
obrigado a incluir novos trechos no livro - tão ao estilo de Helmut Sick!
V

Os nomes comuns das plantas e animais que o tradutor utilizou e
confirmou com o autor foram mantidos nesta edição. Os nomes científicos de aves e mamíferos foram revisados e atualizados por José Fernando
Pacheco, a quem sinceramente agradecemos. Os nomes científicos de
outras classes de seres vivos foram atualizados sempre que possível. No
entanto, quando não foi possível fazê-lo, foi mantida a denominação
original usada por Sick.
Agradecemos também a Luiz Pedreira Gonzaga, Paulo Sérgio
Moreira da Fonseca, Roberto Verschleisser e Carlos Eduardo de Souza
Carvalho pelo apoio e incentivo para a publicação desta obra.
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Prefácio

Ao encontro do paraíso
Tive a felicidade de acompanhar Helmut Sick em sua última grande expedição aos sertões do Brasil,. e compartilhar da descoberta que mais
tarde ele consideraria a mais importante da sua carreira. Ali, no sertão da
Bahia, onde passamos o Natal de 1978 acampados na caatinga, proseando
com os nossos guias locais sobre estrelas e meteoritos - estávamos próximos do local da descoberta do famoso Bendegó, em fins do século
XVIII - pude testemunhar como Sick valorizava pequenas coisas, e disso fazia muitas vezes um·estímulo para - com seus 69 anos completados
na viagem - suplantar as condições freqüentemente difíceis daquela
empreitada. Num dia foi uma pequenina cuíca que viera homenageá-lo
(assim entendia ele) fazendo no seu embornal um ninho de palhinhas
que ele, carinhoso, esforçou-se ao máximo para não perturbar; em outro
foi um cacho de bananas que., ofertado por um de nossos anfitriões, veio
a se tomar para ele u~ petisco dos mais cobiçados, como se encarnasse
ele mesmo o espírito de um glutão passarinho frugívoro; em outro, ainda, um concerto de bacuraus - nenhuma espécie extraordinária - que
ouvíamos como fundo musical de um agradável crepúsculo, e o fazia
questionar o que podiam as pessoas estar fazendo de tão importante àquele
momento nas grandes avenidas movimentadas de uma cidade como o
Rio de Janeiro. Manifestações como essas não se confundiam com as de
uma pessoa excêntrica; através delas podia-se vislumbrar uma alma encantada.
O alto Xingu, que ele amara, já não era mais o mesmo, como ele
bem o pressentia, e por isso evitava a ele retomar. Mas Sick não se cansava de procurar outros paraísos, onde pudesse encontrar algo novo para
a ciência ou simplesmente desconhecido para ele - fosse isto uma vistosa arara-azul cobiçada pelos colecionadores de todo o mundo ou apenas
um passarinho de cores sombrias, insignificante para a maioria das pessoas. No dia em que completava 80 anos, pediu-me para levá-lo a um
Vll

local da Floresta da Tijuca onde, semanas antes, tinha eu ouvido o canto
crepuscular de uma certa coruja, que ele desejava ouvir também. Surpreso, segundo me disse, de ainda existir um lugar de fácil acesso que
fosse tão tranqüilo como aquele dentro do Rio de Janeiro, ali ficou por
várias horas, voltado para a escuridão à beira da mata, com os ouvidos
atentos, profundamente concentrado em sua particular comemoração de
aniversário, ao qual nenhum de nós no entanto se referiu.
Aprendemos, numerosos seguidores de sua paixão pelas aves, a
admirá-lo por sua dedicação profissional, sua importante contribuição
científica e também pela sua singular trajetória de vida, assim como viemos a amá-lo pelo seu bom-humor, por sua generosidade, sua sensibilidade e, acima de tudo, pela sua extrema simplicidade, qualidades essas, aliás, muitas vezes expressas de forma admirável nas páginas deste
livro.
Desconhecido do grande público - mas cientista de renome internacional - Sick foi uma das grandes personalidades que, junto com os
humildes sertanejos e sofrendo com estes as mesmas privações, fizeram
a história da heróica Expedição Roncador-Xingu. Dela muito já aprendemos pelos relatos de seus chefes e personagens mais conhecidos, os
grandes sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas. A palavra
de Sick soma-se às desses ilustres irmãos para compor o quadro de exuberância daquela região, até então intocada, e para enfatizar a preocupação com os problemas advindos da inexorável expansão das fronteiras
da civilização industrial brasileira.
Não é motivo para lástimas que só agora sua versão daquela epopéia
venha a público em língua portuguesa - quarenta anos depois de sua
primeira edição em alemão e após diversas traduções para outros idiomas. A prosa fluente e cheia de poesia de Sick - que chega a nos sugerir
uma paixão secreta por essa terra distante da saudosa e amada pátria -,
transporta-nos a qualquer momento, ainda que em sonho ou imaginação, a esquecidos e quase perdidos rincões de nosso Brasil, e faz-nos
crer (ou desejar) que, em algum lugar, existem ainda (e existirão para
sempre!) paraísos como aquele.
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Introdução

Durante a Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo de patriotas conseguiu mobilizar o governo brasileiro para um projeto a longo prazo de
integração do Brasil Central, uma das maiores áreas desconhecidas da
Terra. O lema do projeto, Marcha para Oeste, foi dado pelo presidente
Getúlio Vargas. O suporte e articulação do empreendimento ficaram a
cargo da Fundação Brasil Central, órgão criado pelo governo, com sede
no Distrito Federal, então no Rio de Janeiro, e dirigido pelo influente
político e ministro João Alberto Lins de Barros. Como tropa de choque
para os trabalhos no interior equipou-se a Expedição Roncador-XinguTapajós*, sob a direção dos três irmãos Villas-Bôas: Orlando, Cláudio e
Leonardo. Os aspectos que deveriam orientá-la eram: DesbravamentoExplora~ão-Aproveitamento, o que significava resgatar a região do seu
estado selvagem, proceder ao reconhecimento da área e torná-la útil. Na
região em questão está o Centro Geográfico do Brasil, situado em 53º10'
oeste, entre os rios Xingu e Teles Pires, no norte de Mato Grosso.
Tentar um trabalho desse tipo no Brasil Central, naquele tempo, colocava a todos diante de uma série de tarefas ingentes. Era preciso contar antes de tudo com uma longa e penosa fase expedicionária durante a
qual a região seria atravessada pela primeira vez. Estava prevista uma
rota em linha reta, no sentido sudeste a notoeste, que começava no rio
Araguaia, no limite entre Goiás e Mato Grosso, seguia até o rio das Mortes
e a nascente do rio Xingu, nas áreas oriental e central do Mato Grosso,
*Nome usado pelo autor no original (N. Ed.).
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para atravessar finalmente as regiões nunca antes trilhadas do norte do
Mato Grosso e do sul do Pará até o rio Tapajós. Seguindo essa mesma
reta, o plano visava ainda cruzar o curso inferior do rio Madeira, para
alcançar o objetivo final que era Manaus, capital do Amazonas. A distância do trajeto planejado, todo _ele atravessando a selva quase completamente desconhecida, do Araguaia ao Tapajós, era de 1.200 quilômetros em linha reta. Acrescentava-se a isso o trecho terminal, do Tapajós a
Manaus, que daria mais 500 quilômetros.
Em contraste com empreendimentos anteriores de curto prazo no
Brasil Central, que não deixaram vestígios, hosso projeto programava
implantar a cada 150 ou 200 quilômetros de todo o trajeto da expedição
um ponto de apoio que deveria ser mantido para sempre. Esses lugares,
mais tarde unidos por estradas, deveriam servir de referências para rotas
aéreas cruzando o Brasil Central, e seriam futuramente pontos de partida para a ocupação objetiva da área.
Além dos entraves que se opunham ao próprio avanço da expedição
que atravessaria o centro do país, havia as dificuldades para a execução
do reabastecimento. Víamo-nos dessa maneira às voltas com um dos
maiores problemas existentes no Brasil - o dos transportes. Por via terrestre, o rio Araguaia só podia ser alcançado naquele tempo - antes da
existência de Brasília - por meio do pior tipo de caminhos, intransitáveis na época das chuvas, que não se podia, a rigor, chamar de estradas.
A base situada mais próxima estava a 100 quilômetros no sudoeste de
Goiás, a estação ferroviária mais próxima distava 800 quilômetros e o
litoral (RJ) ficava a 1.200. Esl)as amplas áreas eram praticamente despovoadas. Goiás, a base natural, para a penetração no Brasil Central, tinha
naquele tempo 1,4 habitantes por km 2• Em Mato Grosso, a estatística
apresentava um cálculo de 0,14 habitantes por km2, ou seja, uma pessoa
a cada 8 km2. De fato, grandes extensões desse estado eram totalmente
desertas - como as que deveriam então ser atravessadas. Não sem motivo, o Brasil era chamado de "espaço sem povo", em oposição à Alemanha, que era o "povo sem espaço". A essas dificuldades somavam-se
outras, localizadas mais no plano político. As freqüentes mudanças na
diretoria da Fundação era uma delas. Devido a isso passaram-se nada
menos de sete anos (de 1943 a 1950) até que a primeira travessia pelo
Brasil Central chegasse ao fim.
Consegui sensibilizar os diretores da Fundação para que me dessem
permissão de organizar um serviço científico no ·Brasil Central, com a

finalidade de fazer levantamentos da fauna e flora das regiões a percorrer. Foi acertado que eu acompanharia a Expedição Roncador-XinguTapajós, que aliás já tinha seguido, depois de ter sua Bandeira abençoada no ponto de partida, a capital de São Paulo, numa réplica cerimonial
da época dos Bandeirantes.
Foi decisiva a ingerência da então diretora do Museu Nacional, Dra.
Heloísa Alberto Torres, de quem obtive uma mesa-de-trabalho na Seção
de Aves, para onde levei e onde elaborei o material coletado. Presidia
então a Fundação o General Borges Fortes de Oliveira, sendo seu secretário o renomado escritor Silo Meireles.
Minhas coleções botânicas foram recebidas no Jardim Botânico pelo
Dr. A. C. Brade. Tive a cooperação contínua da Dra. Graziela Maciel
Barroso, que pesquisava tudo relacionado às sementes que eu havia extraído dos estômagos das aves. O Sr. Guido F. J. Pabst recebeu as orquídeas vivas que lhe enviei do Brasil Central.
Os cientistas do Museu Nacional, a começar pelo Dr. José Cândido
de Melo Carvalho, que logo depois foi diretor, tornaram-se então os meus
colegas mais chegados; alguns, mais tarde, fizeram estágios na área da
Fundação. Isso se deu com José Cândido de Carvalho (entomologia,
relações entre os índios e a fauna regional), João Moojen de Oliveira
(mamíferos), Dalcy Albuquerque (dípteros), Antenor Leitão de Carvalho (anfíbios) e os etnólogos Eduardo e Clara Galvão e Pedro E. de Lima.
No Brasil Central, os irmãos Villas-Bôas, sobretudo Cláudio, foram
meus companheiros permanentes. Com eles pude aprender muito, pois
eram experientes caçadores e grandes indianistas. Para mim foi uma satisfação dedicar-lhes com o nôme de Pipra vilasboasi uma magnífica:
espécie nova de pássaro, um uirapuru que descobri em julho de 1957 no
Cururu-açu, tributário do Tapajós.
O serviço médico da Fundação foi organizado pelo Dr. M. Ferreira,
notável pesquisador da malária. Acompanhante nos muitos anos da expedição e excelente e zeloso médico dos índios tornou-se o Dr. Noel
Nutels, russo, desde 1921 no Brasil, especializado em medicina sanitária. Foi ele o criador do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA),
durante o governo de Juscelino Kubitschek. Pesquisou a leishmaniose
tegumentar entre os índios Waurá e, junto com o pessoal do Instituto
Oswaldo Cruz, identificou uma tenaz dermatose desses índios como tinha imbricada. Fez ainda estudos bacteriológicos entre os Kaiapó, tudo
no alto Xingu.
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A Expedição Roncador-Xingu.
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Desde 0 , início o Brasil despertou no resto do mundo urh interesse todo
especial, sobretudo nos círculos voltados para as ciências naturais e a
etnologja. Só muito lentamente
ás fantásticas deserições
da época d0s
'
.
descobrimentos toruaram forma palpável, através das plantas, produtos
vegetais e animais an.tes de,seonhecidos, dos ,q:uais a eiênGia e o comércio começariam agora a se ocupar~ Surgiu assim~ em todas as suas cores,
um resplandecente qµadro tropical, de plenitude e abundâneia incomparáveis. "Combinava à perfeição com esse quadro o fato çle ele ser animado pôr nativos selvagens~ sobre os quais uma crúvida - se eram animais
ou sere~, humanos - eta colo'Cátla a sério pelos fazedores de sensa~ão.
Portugal prot~gia eiumentamente sua colônia, não permitindó n~m
mesmo aos p0rtugueses viajar para cá, a não ser com uma licença especial, difíêil'de obter. Atràvés·de várias expedições oficiais e secretas voltadas para a exploração ecoriômica do litoral brasileiro, infiltràram-se na
Europa apenas poucas informações de . algum val0r científico sobre p
novo país, a papagalli teFra. aureolada pelo nimbo da inacessibilidade.
O melhor testemunho que possu(mos dessê primórdio é a narrativa do
cronista Hans Staden~ um alem'ão do Hesse, que já em 1§57 foí o primeiro livro a ser imptess·o sobre o Brasil; bastante explícito, seu título é:
Verdadeira história e des,ctiç,ãó de uma regiãe de homens selvagens,
despidos, ferozes e antrepófagos, situ.a da no Novo Mundo da América.
As no<gões sobre o B'rasíl, limitadas_só ao seu litoral, permaneciam
vagas na es,s~ncia, e menos áinda se s~bi:a a respeito do seu interior.
Pouc0s anos depois da ocupação da col&nia já havia homens intrépidos
que a percorriam em toàas as direções em busca de metais preciosos. Foi
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essa a atuação das hostes de aventureiros, os bandeirantes, que partiam
de São Paulo. Menos ainda que desses pioneiros sabia-se na Europa dos
primeiros trabalhos científicos realizados por brasileiros, como o versátil Alexandre Rodrigues Ferreira, que já no fim do século XVIlI estudou
detidamente a Amazônia. Por sua vez, as valiosas observações dos missionários, em particular jesuítas, só se tornaram conhecidas, em geral,
mais tarde. Assim, quase nada se teria sabido sobre a terra e a gente do
Brasil, até 150 anos atrás, se não fosse o alemão Georg Marcgraf,
que de
,,
1637a1643, sob os auspícios da Companhia Holandesa das Indias Ocidentais, reuniu no Nordeste do país algumas coleções científicas, cujos
resultados foram imediatamente publicados.
Só ao encerrar-se a época colonial, no começo do século XIX, a
verdadeira investigação científica do Brasil teria início. Sob a pressão
das guerras napoleônicas, o Brasil se tornou lugar de exílio da família
real portuguesa, através da qual logo passou à condição de império independente; duas gerações depois, virou república. Em 1808, com a abertura dos portos brasileiros, o mundo enfim teve acesso ao país que ao
longo de 300 anos vivera artificialmente fechado. Era o sonho de muitos
naturalistas que assim se realizava. Ainda na virada do século, quando
percorria a vizinha Venezuela, Alexander von Humboldt esteve sob suspeita e foi ameaçado de ser preso, caso pisasse em solo brasileiro, mas
agora o Brasil independente, como país jovem, recebeu de braços abertos os especialistas estrangeiros. Foi uma circunstância particularmente
feliz que a esposa do primeiro imperador brasileiro, a princesa Leopoldina
da casa de Habsburgo, tivesse grande interesse pelas ciências naturais,
interesse do qual compartilhava seu filho, o futuro Pedro II. Uma torrente de naturalistas de escol precipitou-se pelo novo país, compensando-se
com isso em décadas o descaso que se arrastara por séculos. Era aAmazônia, depois do litoral, o que mais atraía os exploradores. Os relatos
acríticos dos aventureiros foram substituídos por descrições conscienciosas de cientistas entusiasmados que não mediam sacrifícios para se aproximar cada vez mais da verdade. Ligam-se a essa época os nomes de
Wied, Saint-Hilaire, Martius, Spix e tantos outros. Alguns sábios ficaram no Brasil muitos anos, trabalhando intensamente. O naturalista inglês H. W. Bates, 11 anos; o austríaco Johann Natterer, um dos maiores
coletores de dados de todos os tempos, no que concerne à etnografia e às
ciências naturais, ficou 17. Aos poucos, a própria ciência brasileira adquiriu firmeza, e Barbosa Rodrigues tornou-se mundialmente famoso

como botânico. Mas a preponderância de pesquisadores externos, sobretudo alemães e americanos, não deixou de existir senão no século
XX. Com a orgulhosa consciência de já dispor a essa altura de pessoal
qualificado, o Brasil deu-se de novo a uma atitude de reserva em relação
aos cientistas de fora. Mas a situação foi superada, nalguns casos, com a
permanência definitiva no país de cientistas provindos do exterior, como
Fritz Müller, E. Goeldi, H. von Ihering e Emilie Snethlage. Esse mesmo
espírito de dedicação ao trabalho levou o etnólogo alemão C. Unkel a
viver 40 anos entre índios brasileiros e a adotar o nome indígena de
Nimuendaju, pelo qual é famoso con10 o melhor conhecedor dos habitantes originais da América .do Sul.
Antes de nos embrenharmos também pelas vastidões do Brasil, convém lembrar que esse país, butrora uma promessa de aventuras e achados para os naturalistas que o trilhavam, tornou-se nesse meio tempo um
grande estado moderno, no qual a floresta virgem, os animais selvagens
e os índios são vistos como anacronismos, quando não como causa de
vergonha. Em sua maioria, os que vivem no Brasil, sejam brasileiros ou
estrangeiros, não tomam contato com nada disso: para eles só existe ,,a
fachada brilhante das cidades e a terra cultivada das fazendas e sítios. E
em São Paulo que colhemos a mais forte impressão desse Brasil moderno. Durante séculos essa cidade não cresceu, porque a chegada de novos
contingentes externos não correspondia ao constante fluxo humano para
o interior do país. Mas a intens~ imigração ultramarina, na última virada
do século, e as ondas de expatriação e industrialização, durante as duas
guerras mundiais, provocaràm uma transformação completa. Como uma
das cidades do mundo a crescer com mais rapidez, São Paulo, em pouquíssimo tempo, passou de pequena aglomeração provinciana à condição de grande metrópole.
A concentração da população brasileira em poucas áreas - mais de
dois terços dos habitantes distribuem-se pelas grandes cidades ou em
seus arredores - contrasta com a lenta ocupação das zonas rurais. Nessas encontramos imensas plantações, que já foram a principal fonte nacional de riquezas, baseadas em sua origem no cultivo intensivo da canade-açúcar e, mais tarde, do café. O espaço ocupado pela agricultura produtiva e rentável é hoje relativamente pequeno. Freqüentemente se vêem
zonas rurais que têm um ar desolado: morros sem outra cobertura além
do capim queimado de sol, uma ou outra palmeira esquálida, moitas de
bambu e cupinzeiros; matas secundárias nas quais desponta a embaúba,
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com seus braços de candelabro, nus e brancos, para o alto; e insignificantes nesgas de mata nova em vales ressecados pelos quais a poeira dos
caminhos vai serpenteando vermelha. Só muito raramente se encontra
uma árvore solitária de grande porte dando sombra a um dos ranchos,
cercados de pés de mandioca e mamona, onde a população mais primitiva leva penosamente a vida. Umas bananeiras, uns pés de milho, uns
limoeiros com as folhas escuras, um pequeno brejo - e finalmente um
renque altivo de palmeiras-reais diante de uma casa de fazenda isolada.
Nada mais daquele Brasil que despertou e desperta ainda tanto interesse
nos naturalistas dispostos à investigação científica. Uma agricultura predatória ·exauriu a terra. A mata virgem já deixou de existir, o que há aqui,
agora, é devastação. No ,.entanto todos falam da selva ou da jungle, um
conceito proveniente da lndia, e se referem com arrepios à sua proximidade, nas casas de veraneio, aí se armando contra as feras selvagens,
talvez até contra a própria pantera, que no entanto só ocorre na África e
na Ásia. São matas secundárias, via de regra, o que aí se vê. As velhas
árvores fornecedoras de madeiras de lei foram extraídas e a cobertura
original da floresta foi derrubada pelo menos uma vez para ceder lugar a
plantações. Onde as condições eram favoráveis, as matas se desenvolveram de novo, após o abandono das plantações, mas nem todas as espécies vegetais do início reapareceram. Maior ainda é o empobrecimento da
fauna nas matas secundárias, onde só persistem espécies que são indiferentes à proximidade do homem ou dela até tiram partido. Apenas em
casos de necessidade a floresta foi deixada intacta nàs vizinhanças das
principais rodovias e das cidades: como cinturão para garantir o abastecimento de água, nos parques nacionais, em propriedades privadas ou
nas encostas mais íngremes das serras do litoral. Em tais lugares, até
mesmo um turista acostumado ao bem-bom pode obter uma impressão
ligeira do que foi a floresta primária, se a encararmos pelo lado botânico, e não pelo zoológico. Só em tomo do Amazonas, de modo geral, há
condições mais favoráveis. É aliás um erro generalizado admitir que
quase todo o Brasil tenha sido originariamente ocupado pela floresta.
Na realidade, vastas extensões do. território, desde há muito, estão cobertas por típicas paisagens de savana: são o cerrado e a caatinga, de
aspecto totalmente diverso do das "savanas devastadas" que a ação do
homem produz. Muito pouco foi feito no Brasil para restaurar na sua
integridade a mata original. Plantaram aqui e ali eucalipto, árvore importada da Austrália que cresce rapidamente, mas não é um substituto

válido para a floresta nativa, além de já se ter revelado um inimigo da
fauna brasileira.
. . ..
Com a mata original e seus animais, desapareceu do Bras;I c1v1~iz~do outra coisa, que era parte inseparável da imagem desse ~a.is: os 1nd1Julgaram
ter
os. Que destino tiveram? Os colonizadores portugueses
.
.
encontrado na população aborígene aquilo de que mais precisavam para
desenvolver em larga escala suas plantações: mão-de-obra barata. Mas
os índios, quando não resistiam, fugiam. Os conquistadores tr~va~am
lutas sangrentas para arrastá-los para suas fazendas, o que equ1vaha a
~ondenar à morte os nativos, filhos da natureza que não podiam suport~r
a servidão: ou sucumbiam a0s maus tratos ou às greves de fome, mantidas até o fim. Só com o incremento da importação de escravos negros,
que se revelaram muito melhores para o trabalho, o interesse dos conquistadores pelos índios diminuiu. A perseguição a eles, no entanto, continuou, sob a alegação de que era indispensável oc~par suas t.erra~. As
tribos mais próximas for~m completamente exterminadas. Hoje, so nas
áreas mais afastadas do Brasil ainda se encontram índios vivendo em
seus sistema primitivo de sociedad~ tribal. Em 1910 o governo brasileiro criou o Serviço de Proteção aos Indios, graças aos esforços do marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que o dirigiu por muitos anos.
Com 100 ~stações pelo país, esse órgão passou a cuidar d?s índios, ~m
dever humanitário de que antes se encarregavam apenas diferentes mis'
.
.
sões religiosas. Mas tanto a Igreja quanto o Estado visavam mais a assimilação dos nativos do que sua preservação, quando é raro que eles, por
vontade própria, queiram sair de suas condições naturais. . .
Uma das últimas regiões 0nde a vida das plantas,. dos aruma1s e dos
índios continuou por mais tempo a ser como era, antes de os europeus
ambiciosos empreenderem suas campanhas de conquista no Novo Mundo e violentarem a natureza, foi o Brasil Central, sobretudo as áreas do
no~te do Mato Grosso e sul do Pará, cenário do que vamos apresentar
neste livro. Geologicamente a região é parte da estrutura primária do
assim chamado escudo brasileiro, uma das mais antigas massas continentais da Terra. Os altiplanos, consideravelmente desgastados, raramente
se elevam a mais de 300 metros sobre o nível do mar, enquanto a leste,
no vizinho estado de Goiás, há às vezes altitudes que estão além dos
1.000 metros. A região se limita ao sul com a planície do rio Paraguai; a
oeste fica a planície boliviana que se antepõe aos Andes; e ao norte o
maciço desce suavemente em direção à calha equatorial hoje ocupada

8

9

TUKANI

TERRA M ARAVILHOSA DA NATUREZA E DA CIVILIZAÇÃO

pela bacia do Amazonas. A conformação natural do Brasil Central deu
origem a três grandes sistemas fluviais que correm para o Amazonas em
sentido sul-norte: os rios Araguaia, Xingu e Tapajós. Toda a região pertence à zona tropical.
O avanço para o Brasil Central data do século XX, mas não faltaram
tentativas, ao longo dos tempos, de conhecer esses rincões remotos no
âmago daAmérica do Sul. Já em 1515, ou seja, 15 anos após a descoberta do Brasil por Cabral, audaciosos bandeirantes atravessaram o sul do
Mato Grosso e chegaram até os Andes bolivianos. As notas do bávaro
Ulrich Schmidl, que entre 1537 e 1548 esteve várias vezes em diferentes
regiões brasileiras, demonstram que até alemães tomaram parte esporádica nessas primeiras expedições de aventureiros. A região do alto rio
das Mortes, grande afluente ocidental do Araguaia, que corre também
no Mato Grosso, despertou interesse desde a segunda metade do século
XVII, devido à descoberta de ouro e à captura de escravos - no caso, os
índios Araé. Partindo de Cuiabá, igualmente atraídos por metais preciosos, os bandeirantes avançaram mais para o norte, no começo do século
XVIII: chegaram às nascentes do Tapajós e, descendo o curso desse rio,
até o Amazonas. Os desbravadores movidos pela febre do ouro não encontraram porém o que buscavam - as minas do Amazonas, que deveriam ser mais ricas que as do Peru reunidas e se tomaram lendárias. Outros avanços em direção ao Brasil Central ocorreram a partir do Amazonas. Os grandes rios procedentes do sul eram uma instigação para isso,
mas logo de.cepcionaram, por causa dos perigosos rápidos que interrompem seus cursos, mais. ou menos na mesma altura, e até hoje são um
forte obstáculo. Devido a isso, a .exploração teve de limitar-se aos cursos
inferiores dos rios, como ocorreu com o do Xingu, percorrido já em
1750 por jesuítas alemães.
As duas expedições de Karl von den Steinen no século XIX (1884 e
1887) trouxeram as primeiras comunicações minuciosas sobre o coração do Brasil Central. Partindo de Cuiabá, Steinen descobriu as nascentes do Xingue navegou por esse rio até sua foz no Amazonas. Na opinião de brasileiros da época, a proeza era considerada impossível. Outros etnólogos alemães, como P. Ehrenreich e H. Meyer, seguindo o exemplo de Steinen, também vieram ao Brasil. Antes, o general brasileiro
Couto de Magalhães havia percorrido os rios Araguaia e Tocantins. Numerosos outros exploradores de renome deslocaram-se então pelo interior do Brasil, mas nenhum deles atingiu-lhe o âmago. Numerosas tam-

bém, por outro lado, foram as expedições de desconhecidos, que não
dispunham do equipamento necessário nem de organização e fracassaram nas matas do Brasil Central. Aos desentendimentos, às doenças e à
fome somava-se a ameaça dos nativos. Em 1889, um grupo de levantamento topográfico conseguiu percorrer, com grande sacrifício, o rio Teles
Pires, o principal formador do Tapajós pelo leste, do qual voltaremos a
falar adiante. Pouco depois, o desejo de estender uma linha telegráfica
do noroeste do Brasil a Cuiabá levou à formação de uma comissão militar sob a chefia do já citado Rondon; a ela se uniram alguns cientistas,
como F. C. Hoehne, Miranda Ribeiro, Roquette Pinto e, em 1914, até o
ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Por trás de cada
expedição, a selva logo se fechava de novo, e aqui e ali ia ganhando
terreno. Ouvimos falar assim de Vila Bela, na margem do Guaporé, que
no começo do século XIX era uma florescente cidade, ocupada pela
elite da província de Mato Grosso, mas da qual em 1907 apenas ruínas
desoladas restavam; com o esgotamento do ouro, a população se transferira para outros lugares ou fora dizimada pela malária.
Só depois de 1925 o Brasil Central voltou a despertar atenção mais
an1pla, quando a expedição do coronel inglês Fawcett desapareceu na
região das nascentes do Xingu. Tanto o objetivo dessa expedição quanto
o destino que ela teve suscitam opiniões divergentes. Segundo o próprio
Fawcett, suas finalidades eram estritamente científicas e ele ia em busca
de uma cultura pré-colombiana branca e bem desenvolvida que se supunha, por vagas combinações de dados históricos, ter existido no coração
da América do Sul. Como o imenso território do Brasil Central não parece ter sido inundado desde o último período da era glacial, a hipótese de
uma remota evolução humana na área tomava-se teoricamente admissível. Tentou-se assim situar ali a lendáriaAtlântida, tema tão caro a tantos
diletantes e fantasistas . Já os brasileiros tendiam a realçar o interesse de
Fawcett por uma mina de ouro fabulosa, que já teria custado a vida a
muitos aventureiros. O Xingu tragou outras expedições, depois da de
Fawcett, e nem mesmo o Serviço de Proteção aos lndios conseguiu manter
um posto que havia criado no extremo sul da regjão. Melhor sorte tiveram os americanos Dyott, Petrullo e Quain (1928, 1931, 1938), o último
dos quais também morreu, pouco tempo depois, durante uma expedição
pelo norte do Brasil. Nas décadas de 30 e 40, a má reputação do Brasil
Central decorreu sobretudo das constantes notícias sobre ataques dos
índios Xavante, no rio das Mortes, e dos Kaiapó, no Xingu e no Tapajós.
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2
Para o Rio das Mortes,
por Campos Estorricados
Ninguém sabia como era o Brasil Central. A maior parte das terras que
teríamos de atravessar jamais fora pisada por homens brancos. Apesar
disso, o conhecimento das regiões vizinhas dava-nos uma idéia aproxin_iada do que esperar. Deveriam prevalecer ao sul as savanas ou campos,
situando-se ao norte a planície florestada ou hiléia, como Humboldt e
Bompland chamaram a região amazônica.
~ara apoiar a expedição, estabeleceu-se uma base em Aragarças, a
partu de um antigo posto de lavagem de diamantes na confluência dos
rios Araguaia e das Garças. O Araguaia, margeado de pesadas palmeiras
babaçu (Attalea speciosa), forma a divisa entre Goiás e Mato Grosso.
Pelo final de 1943 a expedição da Fundação cruzou o rio. Por toda parte
se estendia o cerrado, um campo seco de arbustos e árvores ou uma
.
'
espécie de mata rala. Formas de crescimento retorcido e nodoso, com a
casca grossa sulcada a fundo e folhas grandes e brilhantes, são marcas
distintivas da vegetação do cerrado. A seca extrema, que dura meses, e
a intensa exposição ao sol aliaram-se a determinados fatores geológicos
para darem às plantas que aí vivem - e, por conseqüência, à paisagem um caráter todo próprio. Como as campinas só ocorrem em trechos limitados, não se pode designar tal paisagem, a rigor, como savana.
Embora seja uma comunidade vegetal e animal relativamente pobre, q~e. quase nada apresenta da exuberância às vezes tão exagerada
dos trop1cos, o cerrado tem grande encanto para quem saiba observá-lo
como amigo da natureza. O nascer do dia, em especial, oferece uma
compensação com seu frescor e o variado canto dos pássaros. Como
uma gargalhada ou um latido agudo, ressoa ao longe o grito estridente
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da seriema (Cariama cristata). Assim que uma começa a cantar, outra a
acompanha, e logo uma terceira e uma quarta dão resposta. Mas não é
muito fácil ver essas aves pernaltas que praticamente só se deslocam por
terra. Por perto, num subarbusto cabeludo coalhado de sementes, tagarela um papa-formiga (Thamnophilus torquatus), que sacode as penas e
vai marcando o compasso com seu rabinho manchado de branco e preto.
Seu olho, que é cor de sangue, brilha. Outros passarinhos movem-se ao
redor, como um gracioso tico-tico-rei (Coryphospingus cucullatus), de
corpo vermelho-pardo, cujo topete forrado de escarlate, ao eriçar-se, brilha
contra a luz como seda. Sua atenção é despertada por um casal de pombas malhadas de branco e cinza, que passam batendo com estardalhaço
as asas e são conhecidas por um nome onomatopaico: fogo-apagou
(Scardafella squamata). Um ligeiro movimento no chão, em seguida,
revela a presença de um inhambu (Crypturellus parvirostris), que foge
às pressas de nós, movendo de um lado para outro a cabeça. Sua parte
traseira é alta e descai numa curvatura contínua, dando a impressão de
que o rabo nem existe. Esbeltas tesourinhas (Tyrannus savana), cujas
retrizes desenham uma bela forquilha e são três vezes mais compridas
que o corpo, cruzam por sua vez o ar. Além de estar como se fosse a
reboque, a extensa cauda é acionada também aos solavancos, para que
possa abrir e fechar, enquanto os pássaros no cio descrevem um complicado vôo giratório .q ue os deixa cair quase verticalmente no solo.
O olhar se estende mais para longe até notar, sobressaindo do matagal e entre palmeiras macaúba (Acrocomia aculeata) de finas folhas pinadas, algumas árvores de casca branca cobertas por um brilho tênue
que as folhas novas emprestam. Chega dali, já há algum tempo, um trinado suave e melancólico que decresce em tons hesitantes. São dois
joões-bobos (Nystalus chacuru) impassivelmente pousados, como se pode
reconhecer com esforço, os autores do canto mavioso que é a própria
voz da paisagem. Nas mesmas árvores pousa logo a seguir um bando de
anus-brancos (Guira guira ), tão espremidos uns contra os outros que
chegam a se dar encontrões. Seus rabos longos, brancos e pretos, erguem-se bem para cima, enquanto as cristas, rijas, se encrespam como
espinhos. Depois de um animado palrar a que se entregam, os anus retomam seu vôo, emitindo dessa vez pios lamurientos.
É através de pequeninos mosquitos que se toma contato no cerrado
com o mundo dos insetos. Quando aumenta o calor, surgem as abelhas
que se transformam numa praga em busca do sal que o suor humano
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contém. As abelhas silvestres· brasileiras não têm ferrões mas sabem
mesmo assim dar violentas picadas. As vespas também são muito comuns na região. Como manchas brancas, destacam-se nas copas das árvores as casas de marimbondos (Chatergus sp.), cujas paredes alongadas e grossas dão a impressão de serem feitas de papier maché torneado
e pintado. A presença das formigas é indicada por montículos de terra
vermelha, espalhados por toda parte. São as cortadeiras (Atta sp.) que
aqui estão em ação. De dia, elas mal se deixam ver, mas suas trilhas
cuidadosamente limpas, com um palmo de largura e esparsos fragmentos de folhas, dão testemunho de sua devastadora atividade noturna.
Quando se pernoita nessas paragens, é preciso tomar cuidado para que
as formigas não se lancem contra os arreios, as botas e até as roupas de
uso. Não tão evidente, mas igualmente destruidora, é a ação dos cupins.
Suas construções, duras como pedra, são vistas com bastante freqüência
no cerrado árido. Os grandes poços de aeração, que penetram no solo a
fundo, demonstram que esses montículos não constituem senão uma parte
d~s cupinzeiros. Através de brechas feitas nas paredes externas, de cuja
ongem falaremos depois, os cupinzeiros se tomam confortáveis abrigos
para as preás (Galea spixil), que se assemelham aos porquinhos-da-índ~a, e também às vezes para cobras, tatus, aranhas-caranguejeiras, escorpiões e outros artrópodes, não sendo por isso aconselhável meter a mão
nesses buracos. Túneis da grossura de um lápis, que serpenteiam em
todas as direções no solo compacto, são vias de superfície para a movimentação dos cupins, que temem a luz. O terror desses insetos é o tamanduá, que do ponto de vista da história da evolução é um dos seres
mais antigos do continente sul-americano. No cerrado ocorriam duas
espécies, a maior das quais o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga trida~tyla), cheg.a a me~ir até dois metros e meio de comprimento e a pesar
mais de 40 quilos.Alem de uma crina dorsal, tem uma cauda que lembra
uma bandeira, com mais de meio metro de largura. Com suas possantes
g:rras escavadoras, os tamanduás - de modo análogo aos tatus, a quem
sao aparentados - abrem os cupinzeiros mais duros, como que a picareta, e tragam os habitantes que lá dentro se amontoam usando a extensa
língua vermiforme, que sai de sua boca desdentada de forma tubular.
Para defender-se, senta-se o tamanduá sobre séu quarto traseiro e recebe
o agressor de braços abertos. Diz~se que nem a onça (Panthera onca)
pode dar cabo de um tamanduá e que, se esse for dos maiores, é capaz de
manter entre seus braços o felídeo que o ataca, retendo-o até que ele não
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tenha mais forças. Normalmente no entanto isso é muito improvável e a
simples pancada de uma onça basta para tontear um tamanduá-bandeira.
Massa de cabelos e uma garra de tamanduá-bandeira foram encontradas
por nós nos intestinos de uma pintada. Há um mito dos índios, que se
tornou conhecido através de Curt Nimuendaju, que trata da luta desses
animais, representados no céu pelas constelações do Cruzeiro do Sul e
do Escorpião; de início, quando nascem as constelações, a onça leva a
melhor, mas no final, antes do seu ocaso, quando a segunda constelação
se sobrepõe à primeira, que desaparece mais cedo, o vencedor é o tamanduá. Na floresta amazônica vive uma terceira espécie, anã e, por
excelência, arborícola: o tamanduaí (Cyclopes didactylus).
O exame dos rastros revela-nos ainda outros animais do cerrado. Na
areia clara há pegadas de um pequeno tatu, os rastilhes de lagartixas e
ratos e os sinais deixados pelo cachorro-do-mato (Cerdocy9n thous),
que lembram os de um cão doméstico. Após uma busca mais demorada,
encontramos também vestígios da passagem de uma cutia (Dasyprocta
sp.), que nos conduzem a uma palmeira-babão (Syagrus sp.), de cujos
cocos caídos, sem dúvida, o roedor havia se fartado. Adiante há de ter
passado um dos pequenos veados-catingueiros (Mazama gouazoubira),
como denunciam seus excrementos. Fezes indicam igualm·ente a ocorrência de minhocões (Magascolex sp.): há uns montinhos de barro, com
um palmo de extensão e mais de três centímetros de altura, que o sol
forte tisnou e endureceu, dando-lhes quase a consistência de tijolos. Apresenta-se assim em nossos dias algo de que só se tinha notícia noutras
eras da Terra, como a petrificaçã0 de exerementos de hienas na África.
Sentamo-nos num cupinzeiro que deve ter servido antes de posto de
observação a uma ave de rapina, como algumas manchas de cal e umas
peninhas espalhadas no chão dão a entender. Provavelmente esteve por
aqui um quiriquiri (Falco sparverius), da família dos falcões. Aparece
agora um bando de gralhas-do-campo (Cyanoeorax cristatellus), cujos
olhos penetrantes logo percebem o forasteiro; entre amedrontadas e curiosas elas espiam para baixo, enquanto agitam seus tapetes e soltam
gritos abafados. Como uma bola vermelha-escura o sol vai alto no céu;
parece, como dizem muitos índios; um tufo espesso de penas de tucano.
Uma neblina azulada e densa limita a visibilidade a poucas centenas de
metros, não permitindo que a um quilômetro de distância se distinga
mais nada. Voltaremos a falar dessa bruma seca adiante, e de sua origem. As folhas têm as cores do outono - amarelo, castanho e vermelho -
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às quais se justapõem o verde viçoso e os delicados tons amarronzados e
róseos das folhas que estão nascendo. Há também muitas flores para ver,
altas qmbelas de um amarelo-escuro e panículas violáceas. Um minúsculo beija-flor (Heliactin cornuta), com seu capuz azul-metálico do qual
irrompem como línguas de fogo dois chifrinhos de penas alaranjadas,
esvoaça ao redor das flores. A aparatosa retomada do crescimento vegetal no campo causa espanto, pois há mais de quatro meses que não chove
na região. Estaria mais de acordo com essa seca se um número maior de
arbustos e árvores tivessem perdido as folhas. Como a folhagem que
persiste freqüentemente está coberta por qma camada castanho-avermelhada de poeira, é mais incrível ainda ver brotar no meio dela um
cálice floral branco como a neve.
Com o crescente calor no decorrer do dia, o vento agita as folhas
duras que rangem, ao roçarem umas nas outras. Pequenos redemoinhos
levantam-se em espaços livres do campo. A meu lado se ergue uma lixeira (Curatella americana), cujas fo1has grandes e ásperas envergam
como chapas onduladas. Lixeira - ou fornecedora de lix<:l, e como tal, de
fato, suas folhas são utilizadas. Cada sopro de vento joga folhas secas no
chão e esgarça os tufos de penugem, branco-amarelados e cheios de sementes, dos imbiruçus e paineiras (Bombax sp.). Pencas pesadas de cápsulas seminais densamente revestidas de espinhos oscilam bem ao lado
de grandes vagens escuras e de outras, menores e avermelhadas, de plantas
típicas da região. O ruído de um chilrar sobe do chão. Mas ao invés de
encontrar algum filhote de ave, como seria de esperar, damos com uma
palmeira-tucuru (Astrocaryum sp.) de baixo porte, cujas frondes, com
seus longos espinhos, vão roçando nos arbustos vizinhos; raspando na
terra poeirenta, as folhas aí deixaram arranhões circulares.
Animais que não havíamos notado pela manhã começam a se manifestar com o calor. Junto de nós soa de repente um estrídulo: é uma
cigarra pousada num arbusto, de cabeça para baixo. Pouco depois, outra
responde, e logo essa zoada penetrante e aguda é um tal clamor uniforme, t~o integrado à atmosfera cheia de cintilações do cerrado, que já
nem mais se tem consciência de ele ser a voz dos insetos. Após se aquecerem, as cigarras se põem a voar ao redor e, desajeitadas, esbarram com
as asas frágeis nos galhos que estão à frente, emitindo então ruídos breves, mas lancinantes. Um dos inimigos mais perigosos desses insetos
estridentes é o sovi (/etinia plumbea), uma pequena ave de rapina de
plumagem cinza-ardósia e olhos vermelhos. Por toda parte, em meio às
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folhas secas no chão, algo se agita: são lagartixas que saem de suas tocas
com a velocidade de um raio. Muitas correm apenas sobre as patas traseiras, batendo com o rabo forte na terra, para dar apoio. Numa concavidade arenosa, há uma cascavel (Crotallus durissus) tomando banho de
sol. Mas a luz intensa do dia em geral não lhe agrada, pois no crepúsculo
e à noite é que ela se torna ativa. O chocalho da cauda, que lhe serve para intimidar inimigos, pode ser ouvido a 30 metros de distância. Embora ·
pareça ser quase surda, a cascavel é sensível assim a vibrações, como as
de alguém que se aproxima. O chocalho constitui-se a partir da segunda
mudança de pele: a escama do último anel córneo da cauda, ao invés de
descolar, fica presa na escama precedente, formand0-se assim com os
anos um pendente de vários guizos, até dez ou mais, que correspondem
mais ou menos à idade do animal. A vitalidade dessa cobra é tão grande
que seu coração ainda continua a pulsar, 50 horas depois de ela ter tido a
cabeça decepada.
Conheceríamos o cerrado, quente e escasso em sombras, até melhor
do que era nosso desejo. Esse tipo de paisagem predominava não só nas
margens dos rios Araguaia e das Mortes, nosso primeiro objetivo ao
norte, mas também em toda a área compreendida entre esse último rio e
as cabeceiras do Xingu. Não faltariam porém variações. Logo além do
Araguaia estendia-se um discreto espinhaço: a serra Azul. Na base desse
maciço, imersa numa mata rala, havia uma fonte de água quente. Aqui e
ali a serra fora talhada pela erosão em rochedos altos e escarpas. Na
encosta norte, um riacho escavara uma garganta profunda onde crescia
uma vegetação de bom porte que dava sombra e frescor. Esse lugar recebeu o romântico nome de Vale dos Sonhos e serviu para o assentamento
dos primeiros colonos que seguiram na esteira da expedição. Ingressamos então na bacia do rio das Mortes, do qual tivemos de atravessar sem
demora um grande afluente com o qual não contávamos, devido a falhas
nos mapas: o rio Pindaíba. Aqui, em pleno cerrado, erguia-se uma mata
isolada que cobria em certos trechos larguras de até 30 quilômetros. Entre
as espécies úteis destacava-se uma madeira vermelha (Brosimum ), semelhante ao famoso pau-brasil (Caesalpinia echinata) ,da costa, a que o
país deve seu nome. Uma das árvores que mais chamavam a atenção no
Pindaíba era o cambará, cujas fortes raízes serpenteavam vários metros,
como grossas protuberâncias, pela superfície da terra. O vale amplo e
fértil do Pindaíba, se por um lado dificultava o avanço da expedição, por
outro nos interessava muito, tendo em vista sua futura utilidade para a
17
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agricultura. Esboçou-se assim um plano que previa o estabelecimento
de 500 a 1.000 famílias nas margens-desse rio.
Os oásis florestados do Vale dos Sonhos e do Pindaíba apresentavam também uma notável fauna. Encontramos ali os primeiros elementos do reino animal da Amazônia, embora a hiléia propriamente dita
ainda estivesse muito longe. Vimos assim, por exemplo, a rara azulona
(Tinamus tao), que chega a pesar até dois quilos e é o maior representante de uma família de aves que se limita às regiões quentes do Novo
Mundo, com suas numerosas espécies - inhambus, perdizes, etc. - adaptadas à vida no solo. Nos paredões rochosos do Vale dos Sonhos nidificava uma das mais belas espécies de psitacídeos brasileiros: a magnífica
arara-vermelha (Ara chloroptera).
Apressamo-nos para chegar ao rio das Mortes, que, pelo que nos
tinham dito, já era conhecido no tempo dos bandeirantes, mas que posteriormente foi abandonado como via fluvial e que deve seu nome ao fato
de ali terem morrido, atacados pela febre, quase todos os integrantes de
uma das primeiras expedições a percorrê-lo. Nossa expedição atingiu o
rio das Mortes no começo de 1944. Trata-se de um rio típico de campo,
que ao invés de vegetação de grande porte nas margens apresenta tão só
uma orla estreita e rala de mata de galeria. Na margem sul, mais íngreme, escolhemos um ponto para a implantação de uma base, e logo ali se
deu início à construção de um campo de pouso. A baixada úmida de um
riacho que nascia por perto era propícia a plantações, ao passo que a
maioria dos pequenos rios da área só tinha água na ~estação das chuvas.
Por estar elevada e contida numa curva do rio, a n0va base, batizada
de Xava:ntina, possuía especial interesse agrícola. A vista abarcava rio
acima um bom trecho, distinguindo à distância, no meio da corrente,
uma ilhota revestida de arbustos. De modo geral, o leito do rio das Mortes fora escavado a fundo em solo duro. Sua largura, na altura do nosso
acampamento, era de cerca de 80 metros. A forte correnteza era um perigo para o banho, pois podia arrastar o nadador para baixo de árvores
que haviam desabado na água~ Tal se deu com o jornalista francês Maufrais, que andou à cata de aventuras na área da Fundação, em 1946, e
cujo desfino não foi conhecido no Brasil setentrional senão mais tarde.
Na época das chuvas, o rio enchia tanto que os arbustos da ilha ficavam
total.mente submersos ou mal podiam ser vistos. O aumento do nível da
água ia de dois a cinco metros.
O rio das Mortes era muito piscoso. Ocorria aí, entre outros, o pei-

xe-cachorro (Raphiodon vulpinus), fortemente armado, cujos caninos
inferiores são pontudos como agulhas e crescem mais de cinco centímetros; quando as mandíbulas do peixe se fecham, esses dentes passam
através de cavidades que Lhes são destinadas, no céu da boca, e suas
pontas aparecem assim fora da cabeça, perto dos orifícios nasais. Nas
gengivas desses animais, quase sempre se achavam diminutos crustáceos vivos (Argulus multicolor), que aí se instalavam como parasitas. O
peixe-cachorro, ao que parece, nunca ataca o homem, ao contrário da
piranha (Serrasalmus sp.), que é famosa por sua sede de sangue e cujos
dentes cortantes são capazes de seccionar até mesmo um pedaço de ara1n e. Protegíamos nossas linhas de pesca, contra esse serrassalmídeo,
amarrando uma colher de cozinha por cima do anzol com isca. Era preciso também muito cuidado com a piranha recém-pescada, que sai mordendo com vontade para todos os lados, enquanto emite um ronco forte.
O melhor, por isso, é dar-lhe logo na nuca, com o facão, um golpe certeiro. No rio das Mortes vivifim três espécies desse peixe voraz, nem todas
porém com a mesma agressividade. Seu perigo é maior pelo final da
estiagem, quando as piranhas se vêem confinadas, em grande número, a
pequenos espaços.
A piranha e o peixe-cachorro, apesar de serem corpudos, permanecem relativamente pequenos - a piranha mede cerca de 30 centímetros mas havia também peixes graúdos, com dois metros ou mais de comprimento, salientando-se entre eles os enormes silúridas, do tipo do bagre.
A exemplo do grosseiro pirarara (Phractocephalus sp.), considerado o
urubu dos rios, nem todos porém são comestíveis. Lado a lado com esses gigantes viviam anões de insignificante aparência, como o candiru
(Hemicetopsis candiru), que é fino como um fio ou um verme e às vezes
entra pela uretra de pessoas que urinam quando estão dentro d'água. Só
uma intervenção cirúrgica permite nesse caso extrair o peixinho, que
tem ínfimos espinhos. A presença dos peixes atraía a dos animais mais
diversos que deles se alimentavam. Dar caça à ariranha (Pteronura brasiliensis) tomou-se assim um esporte para muitos. Como ela escapa facilmente dos tiros, quando está na água, era preferível localizar suas
tocas, grandes construções na margem de onde uma rampa larga desce,
como um escorrega, para dentro do rio. Com uma lanterna na mão esquerda e na direita o revólver, o caçador entra agachado no interior da
arripla toca. Freqüentemente os túneis se ramificam, e nesse caso, é preciso um cuidado especial, pois a ariranha pode atacar pelos flancos. As-
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sim um dos nossos homens, Elias, perdeu dois dedos. A ariranha chega a
dois metros e meio de comprimento e sua pele é tão estimada quanto a
da lontra (Lutra longicaudis ). Ambas se tornaram mais tarde, ameaçadas de extinção.
Ainda mais ávidos de peixes que esses animais se revelavam os ágeis
botas (!nia geoffrensis), que subiam em grupos o rio das Mortes. Ao
fugirem deles, apavorados, dando com freqüência grandes saltos na água,
os peixes tinham muitas vezes o azar de cair na margem. Era possível
ver os botos, quando se passava de avião por ali, na época da seca, nas
águas transparentes do rio das Mortes.
De início, um animal costumava aparecer regularmente no lugar onde
tomávamos banho: era uma cobra gigantesca, a sucuri (Eunectes murinus), ou anaconda. Ora seu corpo grosso e enovelado era visto no rio,
junto aos barrancos carcomidos e cobertos de espessa vegetação, ora ela
se deixava levar pela correnteza, de uma margem à outra, pondo então a
cabeça fora d 'água e ofegando muito. Seguramente era sempre o mesmo
exemplar, que se estabelecera naquele ponto atraído talvez pelos restos
de comida que nós jogávamos no rio. Foi um custo convencer nossos
homens a não atirar nessa cobra, que eu queria observar mais de perto.
Minha argumentação era de que era prova de anacronismo e estreiteza
considerar perniciosos todos os animais que não são úteis ao homem,
deduzindo-se disso que convém eliminá-los o quanto antes; minhas tentativas de reabilitação do mundo animal e de seu Criador eram recebidas
ali com risos compassivos, tal como numa sociedade que se diz altamente esclarecida. Logo porém me demonstraram que a sucuri de fato era
perigosa, e ela mesma acabou por precipitar seu destino. Latidos aflitos,
um dia, ecoaram do ancoradouro dos botes. Um cachorro que fora até a
margem, para comer restos de comida, tinha sido agarrado pela cobra.
Como um tiro poderia feri-lo o cozinheiro empunhou seu facão, bem
afiado para cortar carne, e cravou-o numa das voltas lustrosas com que o
corpo da sucuri já apertava o pobre cão. O anel se afrouxou sem demora,
o cachorro foi libertado e com uma sucessão de outros golpes o réptil
partiu-se em dois pedaços. Para maior satisfação dos presentes, a parte
dianteira, que era mais curta e não incluía o coração, resvalou para a
água e foi sendo levada pela correnteza.
Com cerca de três metros de comprimento, essa sucuri era um representante modesto de sua espécie. A fantasia dos que se comprazem em
causar sensação tende a exagerar as proporções do animal, que é de fato
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maior réptil de nossa era. O maior exemplar a cair em mãos da expedião da Fundação tinha uma pele que, esticada da maneira mais natural,
~ediu seis metros e meio de comprimento e daria para cobrir a metade
de uma sala de aula. Quando algum desses monstros se revolve na água
ou num brejo cheio de mato, até mesmo o observador mais sóbrio se
impressiona e atribui-lhe proporções giga~tescas, so~:etudo ~orque o
corpo dos ofídios estranguladores pod~ equivale~ em diametro:, a~ vezes,
a um pneu de automóvel. A for~a contida em tais ~olossos perm1te-lhe.s
vencer até mesmo mamíferos de grande porte. Cap1varas (Hydrochaerzs
hydrochaeris) adultas de 80 a 90 quilos, que estão entre os animais mais
pesados da região, tornam-se assim vítimas das. sucuris. Mas em geral
são invenção os casos de ataques a pessoas. Teoncamente, um ser humano desarmado e que não possa fugir acha-se em situação de inferioridade ante uma sucuri, mesmo das menores. Nem uma cobra constritora
que tenha menos de um metro e que, a t~tulo de experi~ncia, um ?ornem
deixe se enroscar em seu corpo, podera ser desprendida sem aJuda de
outra pessoa. A pele desses répteis é além disso tão dura que uma faca
comum não entra nela nem consegue causar-lhes ferimentos mortais.
Como os tiros de chumbo também ricocheteiam, o melhor meio de atingir o alvo é a bala. Mas não são necessários 500 tiros de fuzis militares,
como se apregoou que aconteceu no Amazonas, no Forte Tabatinga, em
1948, onde com tal estardalhaço teriam abatido uma sucuri monstruosa,
de 40 metros e ~inca toneladas (um elefante grande pesa quatro toneladas!). Esse sensacionalismo serviu apenas para a venda de cartões postais de grosseira montagem fotográfica, embasbacando os incautos citadinos. Na verdade, são raras as sucuris de mais de oito metros, como
uma na qual Cláudio Villas-Bôas atirou mais tarde, no rio Turuíne, e que
media quase nove. A maior já registrada por cientistas brasileiros tinha
14 rnetros. Os erros de medição são freqüentes porque as peles esticadas
- só assim se avalia o tamanho das cobras - em geral ultrapassam o
comprimento real, devido à sua grande elasticidade. Não se deve subestimar a mordida das serpentes gigantes. Embora elas não tenham veneno, sua boca se toma perigosa por conter grande número de dentes, afiados e inclinados para trás, que se dispõem em fileiras e revestem até o
palato. Se não são as constritoras venenosas, e se as cobras que o são,
em contrapartida, não exibem a mesma força muscular, isso apenas comprova a economia da natureza, que a cada criatura só costuma conceder
uma arma. De igual modo, as velozes cobras-cipó ou trepadeiras pres-
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cindem de um aparelho inoculador de veneno ou só o têm pouco desenvolvido; para enfrentar os inimigos ou agarrar suas presas, basta-lhes a
extrema agilidade de que elas foram dotadas.
No que diz respeito à sucuri, nem é preciso ela ter um porte imenso
para ser perigosa. Tem técnicas perfeitas para subjugar grandes vítimas,
tanto dentro dos rios quanto em terra firme. Tranqüilamente ela se deita
num galho grosso, uns dois metros acima de onde os animais vêm beber
na margem, ou onde as capivaras saem da água para a terra. Quando
surge uma presa que lhe interessa, a sucuri se deixa cair do galho, como
uma pedra, e com seu enorme peso vai empurrando a vítima para a água.
Puxa-a depois para o fundo, para afogá-la e dá início ao enrodilhamento
com o qual lhe quebra todos os ossos. Dessa maneira ela dá cabo de
animais tão grandes quanto um porco-do-mato, ou queixada (Tayassu
pecarz), adulto. Meu acompanhante Damásio abateu no Xingu uma sucuri muito inchada, que ainda tinha no ventre um velho veado-mateiro
(Mazama americana) com a carnadura. Há alguns anos, faleceu no
Araguaia, vítima de uma sucuri, a mãe de dois irmãos que trabalharam
conosco. A mulher tinha ido ao rio, para lavar seus utensílios de cozinha, ·e não mais voltou. Quando alguém foi procurá-la, horas depois, só
encontrou uma sucuri muito inchada, estendida na enseada porto: a mulher tinha desaparecido. Não foi fácil extrair dos dois irmãos essa história, porque ambos, como é compreensível, tinham certo pudor em falar
do assunto.
Na água, a sucuri se torna aínda mais perigosa quando consegue
enlaçar o rabo, com firmeza, nalgum ponto qualquer, como uma raiz de
árvore. No acampamentó do Gachimbo, mais de uma delas se enredaram na turbina do gerador, que no entanto dispunha de grades de proteção. Era preciso, nesses casos, cortar as cobras, para extraí-las pedaço
por pedaço. O grito: "Sucuri na turbina!" tomou-se assim uma advertência freqüente usada no aldeamento.
Já as cobras venenosas não eram muito comuns na região que atravessávamos. De fato, elas são menos numerosas nos lugares ermos do
que nas cercanias dos aglomerados humanos, em cujas plantações e dejetos proliferam camundongos e ratos que por sua vez as atraem. A realidade de sua expressiva ocorrência no Brasil reflete-se nas estatísticas
do Instituto Butantã de São Paulo, que nessa época recebia de 16.000 a
20.000 cobras venenosas vivas por ano, usadas na produção de soro. Na
área do rio das Mortes, a espécie mais freqüente era a jararaca (Bothrops
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atrox), dotada de uma abertura, a fosseta lacrimal, que se situa .e~tre os
olhos e as narinas e lhe serve à percepção das temperaturas, fac1htandolhe provavelmente localizar suas presas. Os dentes venenosos da jara~a
ca são longos, ocos e articulados, assemelhando-se a uma agulha de injeção e constituem o mais perfeito dispositi~o já c:iado pela .natureza
para a excreção e transmissão de veneno. A d1sse~ao de um~ Jararac~
çu trouxe à luz 19 embriões totalmente desenvolvidos que, tao logo ltvres das membranas ovulares, trataram de escapar sibilando e mordendo
a esmo. Muitas vezes as vísceras das cobras mostravam-se repletas de
vermes que se alojavam até nas paredes intestinais. O cuidadoso exame
dos parasitos internos e externos dos animais que entravam para a coleção proporcionava muitos conhecimentos novos. Não se tratava apenas
de descobrir novas espécies parasitárias, mas também de verificar a relação existente entre o parasito e seu hospedeiro. Como muitos parasit?s
só ocorrem em hospedeiros bem específicos, é possível em certas cucunstâncias estabelecer o grau de parentesco que existe entre animais
atacados por espécies parasitárias idênticas ou similares. Para isso são
usados tanto os parasitos internos, ou entozoários, como os vermes intestinais, quanto os parasitos externos, ou ectozoários, como os piolhos
das aves. Os primeiros permitem avaliações mais seguras, pois os parasitos externos podem passar de um hospedeiro a outro que vivam sob
condições ecológicas assemelhadas. A partir do conhecimento das áreas
de dispersão dos piolhos e outros parasitos dos mamíferos da América
do Sul, já se tentou demonstrar quando e de onde terão os seres em
questão - parasitos e hospedeiros.- alcançado esse continente.
O animal de que mais se fala, quando entram em causa os perigos da
selva brasileira, é a onça-pintada, ou jaguar (Pantera onca ), cujo pêlo,
de fundo amarelo-ferruginoso, contém abundantes manchas negras com
padrões circulares. É um felídeo bem menor, de modo geral, do que o
tigre asiático, muito embora no Mato Grosso encontrem-se exemplares
de até três metros de comprimento. Seu peso de adulto, que oscila entre
70 e 80 quilos, pode ultrapassar, em casos excepcionais, os 100 quilos.
Em força e audácia a onça é comparável ao tigre. A compleição robusta
e sólida, com músculos que são volumosos e duros como madeira, impressiona até mesmo em animais mais novos. Na área do rio das Mortes,
tivemos freqüentes ocasiões de constatar a violência da onça. Embora a
caça fosse ali abundante e variada, sucediam-se os avanços desse felídeo contra nossos animais de montaria ou de carga. Nunca no entanto
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conseguimos ver os ataques empreendidos na escuridão da noite. Apenas dávamos pela falta de cavalos ou mulas que finalmente seriam encontrados na mata - como carniça. Examinando os ferimentos, deduzíamos que a onça tinha quebrado o pescoço de sua vítima. Mais tarde
ficamos sabendo que ela sempre tenta, no primeiro salto, romper a artéria jugular do animal que domina, o que causa uma rápida sàllgria. A
onça em geral só mata aquilo de que realmente precisa para saciar sua
fome, sendo comum ela voltar para uma nova refeição à carniça que
deixa oculta entre pequenos galhos para evitar concorrentes. Meu amigo
Ewaldo O. Koch informa que em Roraima, com o auxílio de cães, um
fazendeiro conseguiu localizar e matar uma pintada que em apenas três
dias dera morte a muitas ovelhas. Mas essa onça não tinha índole "assassina": apenas, como indivíduo ainda não desenvolvido de todo, divertiase no exercício da técnica de matar como juega el gato maula con el
mísero ratón. No rio das Mortes, a perda de nove das nossas mulas, que
foram mortas, uma depois da outra, em noites alternadas, deve ser atribuída também a uma única onça.Afera se contenta, às vezes, em chupar
o sangue das vítimas. Cavalos e reses que escaparam de tais ataques
apresentavam sempre as mesmas cicatrizes no dorso e nos quartos traseuos.
O cardápio da pintada é bem variado. Encontramos uma, certa vez,
comendo uma sucuri, e outra, num lugar diferente, deliciando-se com
um urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura) que derrubáramos com
um tiro na véspera e não localizamos na hora. Muito hábil na captura de
peixes, que ela é capaz de jogar na margem com a pata, a onça denota
ainda predileção especial pelas aves. Repetidas vezes constatamos que
se pode atraí-la quando se imita, com apitos de madeira, o pio melodioso
dos inhambus e macucos. Disso se originou a crença, muito corrente
entre caçadores brasileiros, mas sem dúvida errônea, de que a onça consegue imitar tal pio, tirando partido disso para capturar mais facilmente
as saborosas aves.
Nos lugares onde a onça se embrenha para passar o dia, é quase
impossível caçá-la sem a ajuda de cachorros, a não ser que recorra ao
uso de laços, armadilhas ou rifles engatilhados nas trilhas do seu refúgio. O animal, ao ser incomodado, desloca-se em geral de 10 a 20 quilômetros antes que os cachorros consigam localizá-lo. Se lhe for conveniente, o enorme gato trepa numa árvore. As onças mais velhas, e mais
espertas, escondem-se em matagais ou grutas, de onde se lançam a ata-

ques-relâmpagos contra seus perseguidores, valendo-se com extrema
agudeza das vacilações do inimigo e nunca errando um só golpe. Basta
uma de suas patadas para dar morte a um cão de bom tamanho. Se o
caçador estiver presente, é nele que a fera concentra sua atenção. Embora noutras circunstâncias ela não ataque o homem, nesse caso específico
não deixará de fazê-lo, sobretudo se o caçador chegar muito perto ou
atirar e errar. É um esporte muito perigoso caçar a onça encurralada com
a zagaia, uma espécie de lança curta semelhante à alabarda.
No rio das Mortes, além do cerrado e esparsos trechos de mata, predomina um terceiro tipo de paisagem, o buritizal. O buriti (Mauritia
fle~uosa) é uma palmeira alta, de folhas em leque, que cresce em terrenos úmidos e é um indício da existência de água, no Brasil Central. Em
consideráveis extensões, é não raro a única árvore presente. No topo de
um caule aprumado e reto como uma coluna, abre-se sua copa relativamente pequena, formada por um penacho de grandes folhas palmadas, a
uma altura de 20 a 30 metros acima de densos capinzais. O comprimento das folhas ou frondes de buriti, que fornecem não só um bom material
para fazer telhados, como também uma fibra excelente, de fácil extração, para tecer barbantes e cordas, chega aos quatro metros. Os cocos,
que se agrupam em grandes cachos, dão uma bebida refrescante e um
doce muito gostoso. Por seu porte majestoso, o buriti pode ser comparada à palmeira-real... (Roystonea regia), nativa da América Central; muitas
vezes ele está associado à buritirana ou falso buriti (Mauritia aculeata),
que é muito menor e tem o caule ou espique revestido de espinhos.
A extensão de um buritizal varia muito. Com freqüência há apenas
uma meia dúzia de exemplares aglomerados em t@mo de um olho d 'água.
Mas essas soberbas palmeiras podem também acompanhar um veio
d'água numa depressão pantanosa, numa linha quilométrica, ou disperse em ampla formação sobre uma superfície de muitos quilômetros quadrados, criando uma paisagem aberta- e grandiosa. Outras vezes o buritizal se adentra ainda pela mata ou margeia lagoas ou grandes lagos. No
mesmo solo pantanoso vicejam pequenas plantas carnívoras e uma grande
orquídea (Bletia rodriguesii), cujas inflorescências violetas incluem-se
entre os mais belos adornos da região.
Um manto espesso de neblina cobre o buritizal de manhã cedo, e por
ele é possível reconhecer a distância os brejos, quando se sobrevoa essa
área. Grudadas no solo úmido, sem demora as massas nevoentas, das
quais as copas das palmeiras escapam, vão sendo erguidas e dispersadas
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pel@ventO'·como plumas de garç.as brancas. Quem estiver num bur.itizal
nessa hora - no Gomeço cte outubro,. p.or exemplo - se encantará >com o
con.certo dos pássaros, que é realment,e ensurdecedor. O tom é dado por
um melro (Gnorimopsar chop}), de p,ortç médio, plumagem negr.a e canto mavioso. Um canto que, send@ bem simple~, impressiona por sua intensidade e pela manifestaÇão simultânea de muitos 0utros indivíâu:os
da espécie, que vivem em pequenos bandos. Há parentes désse melro
que estão entre os mais hábeis imitadores .d a avifauna brasileira,·como o
xexéu (CaCicus cela.) amarelo e,preto. Um dia ouvimos o grito inconfundível da ariranha, que lembra o de um ser humano. Dois de nossos homens foram correndo para o rio, eom a intenção de abater o cobiçado
animal, mas encontraram apenas um xex:én que lá estava sozinho., tagarelando alegremente.
Muitas espécies de papagaios e p.eriquitos fa~em seus nip.hos 'nas
eaules velhos e enfraqueeidos do buriti. Enti:e elas, a a:rara-de-barrig~
amárela ou canindé (Ara ararauna) e a arara-azul-grande (Anódorhynehus
'hyacinthinus),, çle plumagem escura, totalmente azul-cobalto. Roendo
.c 0cos e brotos e dial0gando com intimidade, elas vão escalando os penachos dos buriti:Zeiros~ que rangem sob seu .grande peso. Só a aproximação de algum perigo lev~-as a interromper su.a Gonheaida algàzarta
para partirem num mesmo vô0 pesado, arrastando as oGaudas pontiagudas e longas. Entre os típicos habitantes dos buritizais, há ainda um outro grupo de aves,: a família ôos andorínhões. Mas só um obser~a:dor
bem atento ,pode notar a presença dessas aves pequenas .e pouco vistosas~ não obstante dignas de c0nsideraçã0, que em vôo aélere e agit.a do
passam disparadas, etn g,rupos de dois ou três indivíduos, sobre as,,p almeiras ou per entre elas. Sua imagem em vôo dá idéia d~ um T formado
pela junção de dois fin0s tta~os. Te'm0s àiante de n@s o gracioso andorinhão-tesourirtha (Rt:inarda squamata). Com penifthas coloridas que agarra no vôo, e cola com sua p1:ópria saliva, ele oons,trói um ninho em forma
de bglsa, muito fofo, em folhas, secas de palmeiras que pendem c0mo
guarda-chuvas ,abertos, escqnd.endo totalmente o beTçb matizado e fazendo-o balanç~r ao menor sG>p.ro da brisa. Uma segµnda espécie, o. andorinhão-do-temporal (Chaetura andreiJ, menos· delgada e mais pareeida c,o m o andorinhão eutbpeu, vive tambéín nos buritizais, fazendo um
ninh0 muito resistente, de gravetos colados com saliva, no interior de
eaules apodrecidos das J>almeiras. Em ciüades do litoral brasileiro., encontrei e:xemplares dessa espécie que nidifieavam em chaminés - tecen-

te aàaptação, às cireun.stâncürs causada pela civilização, da qual jâ tínhamos n0tícia, há bem mais ~empo, atrav:és das chimney swifts dos Estados
Unidos. O emprego da saliva na construção a.os ninhos é conhecido sobretudo entre as salanganas da Ási'a, que pertencem à mesma famílía e
criam os fam0sos "ninhos eomestí~eis de andorinhas"~ produtos mais.ou
menos puros de secreção salivar.
Igualmente importante é o papel qesempenhado pelos mamíferos na
comunidade de vida dos buritizais. Como esses lugares, mesmo nos meses
mais secos, perman~cem úmidos,. tornam-se locais de refúgio p.ara os
animais mais diversos. Em tódos os sentidos os butitiz<tis são .cortados
por sinais de passagem que às v~zes parecem trilhas batidas por pés humanos ou gado. A água que empoça nas pegadas, depois da chuva, faz
essas trilhas reluzirem aà longe, quandó vistas de avião, como faixils
prateadas. O e~ame at.e ato dos rastros f<'.n:neee interessantes evidências.
Junto ao delicado mosaico impresso no es,c uro solo pantan0so p@r animais ung\llados da família ,dos eetvíqeos, surgem as marcas fundas e
espai:ramada~ da anta (Tapirus ter;restris), os vestígios espalmados do
guaxinim ou mão-pelada (Procyon aancriV,orus) e 0s rastros. de grandes
e pequenos felídeos. Um assíduo fteqüentador dos buritizais € o eervodo-pantaHal (Blastocerus dichotomus), a maior das es}?écies de :veados
brasíleiros. Sobrevoando a área, avistamos ao longe, eomo manchas pardas, muitos desses apjmai:s, ,s endo possível assim recenseá~los. Com:gr:andes chifres normalmente de oito pontas, 0 cervo-Çlo-pantanal tem um
aspeato imperrente. Sua ga1hada ramifica-se .em bifureações sucessivas
e bem acen:tüadas, distinguindo-se assim dos demais.cervídeos, nos quais
as pontas bifqrc~d.as foJmam-se .de rebentos nascidos ao lon.go de cadá
chifre. Todos os anos, após- o p:eríode> de Feprodução~ as galhadas são
renova.tia~, mas dificihnente se encontra n<i> chão as que caíram: b'ta a
vege.tação rasteira e densa as encobre, or.a, como material orgânico elas
sã0 rIDídas por ontr,os animais ou destruídas pelas intempéries. Ao contrário do que ocorfe rta maioria das espéeies da família, os filhotes do
vead0-galheiro não apresentam manchas braneas, já tendo desde o nascimento 0 ·pêlo uniforme-mente castanho.
O calor ê:lo dia incide sobre 0s burifrzais sem se fazer esperar. Lisos
e .grqssos, os cauJes ainza:-prateados pispõem-se em formação cerrada,
um atrás do outro QU ao.lado, até onde a vista aleança, e brilham à luz do
sol até sumirem a0 longe em meio às brumas. Pelas cascas das palmeiras, passam lagartixas velozes, enquanto os graveteitos (Phacelloâ'Omus
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ruber) se atarefam, remexendo sem cessar nas copas farfalhantes. De
minuto a minuto as levas de insetos se tomam mais numerosas. Mosquitos de todos os tamanhos juntam-se em enxames ao redor das vítimas
salientando-se do mesmo modo as mutucas, tabanídeos hematófagos qu~
cravam com tanta rapidez sua tromba, de um centímetro, que quase nunca se tem tempo de evitar a picada. Um mãe-do-sol (Euchroma gigantea ),
grande besouro de couraça verde-cobre, aproxima-se fazendo um ruído
grave. Com seu corpo pesado, que se inclina para baixo, ele parece um
pequeno biplano, devido aos élitros arredondados, ou asas anteriores,
sob os quais vibram as asinhas poste.riores.
Entre os buritizais e o cerrado ocorrem campinas baixas, às quais se
mesclam grupos de vegetação arbustiva rigidamente delimitados. Todas
essas ilhas de arbustos, distribuídas com regularidade na savana aberta,
têm em seu cerne um grande cupinzeiro. Assim, ao contrário do que em
geral se ouve sobre a ação <lanosa dos cupins em relação às plantas, nos
campos do Brasil Central esses insetos se tomam estimulantes indiretos
da vegetação e influenciam a formação da paisagem de modo totalmente
diverso do que ocorre, por exemplo, nos campos secundários da costa
brasileira, onde suas construções em montículo, duras como cimento e
e~palhadas por pastos desolados e nus, não permitem outro vestígio de
vida vegetal além do capim. Na época das chuvas fortes as campinas das
savanas de cupins são inundadas, enquanto os cupinzeiros permanecem
secos e ainda ;ão sendo aum_entados na altura pelos seus ocupantes. Aqui
o mundo fascinante dos cup1ns coloca mais um problema - um dos muitos com que nos deparamos onde quer que esses insetos ocorram. Suas
relações multifárias com o ambiente circundante culminam na convivência com outros ~n~etos, que se adaptam tanto aos próprios cupins,
por seu a_sp.~cto e ~abrtos, que acaba sendo difícil estabelecer distinção
entre anf1tnoes e hospedes. Interessei-me em particular por certos casos
e~ que essa semelhança se manifesta mais pelo comportamento dos
hosped.es do que por uma modificação de sua forma corpórea. Alguns
besounnhos (Xenogaster subnuda), por exemplo, que convivem constantemente com cupins (Nasutitermes ehrhardti), dos quais diferem por
s~rem achatados, estufam o abdome para a frente para compensar essa
d1feren~a. Se~s c~rpos adquirem desse modo a mesma altura dos cupins,
e eles nao mais sao reconhecidos como forasteiros, uma vez que os cupins, desprovidos d~ :is~o, só podem se orientar pelo tato e o olfato para
comprovarem a leg1tim1dade dos co-habitantes do seu ninho. O altear
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espontâneo do abdome, por parte desses insetos predadores, que fora do
fluxo do cupinzeiro deslocam-se com o corpo chato e estirada, equivale
à apresentação de um passaporte. O fato de o besouro ficar consideravelmente mais curto não se toma desvantajoso, pois os cupins que cruzam com ele ou o ultrapassam "medem" apenas sua altura e largura.
Quando se passa à noite a cavalo por um campo de cupinzeiros,
tem-se a impressão de ver ao longe uma cidade plantadâ sobre morros.
com seu mar de luzes. Tal visão maravilhosa consiste de inumeráveis
pontos de luz sobre os ninhos em montículo, emanados de uma larva de
besouro fosforescente (Elateridae) que vive em canaletes por ela mesma
escavados na superfície das cidadelas dos cupins. Na entrada iluminada
de sua casa, a larva fica à espera de suas presas, provavelmente atraídas
pela luz, e logo se recolhe ao interior dos canais, quando se sente ameaçada. Outros insetos também fosforescentes correm pelo capim úmido:
as larvas de vaga-lumes ou pirilampos (Aspisoma sp.). Esses animais
alimentam-se de caracóis e não é fácil encontrar uma justificativa prática, do ponto de vista biológico, para sua propriedade luminosa. Tampouco conseguimos compreender a utilidade da fosforescência nos machos adultos alados. Em compensação, não há dúvida de que as fêmeas
ápteras atraem os machos com sua luminosidade intensa, como se pode
comprovar experimentalmente. O olfato dos vaga-lumes é muito pouco
desenvolvido. Alguns pesquisadores acreditam que a luz afugente os
inimigos noturnos dos insetos fosforescentes, mas é difícil demonstrar
essa hipótese. Até os ovos de muitas espécies, de resto, são fosforescentes também. Nos insetos genuinamente luminosos, a luz se origina em
órgãos próprios do corpo, sob efeito de um forte afluxo de oxigênio, ao
contrário do que ocorre com outros, que fosforescem apenas em ocasiões específicas e nos quais o fenômeno se deve à presença de uma bactéria que, desenvolvendo-se em excesso, pode inclusive causar a morte
do inseto.
·
Dos pequenos animais da região do rio das Mortes, foram as aranhas
que mais despertaram minha atenção. Tive a sorte de encontrar dois colegas brasileiros, que se associaram ao estudo de minha coleção, e conseguimos identificar 88 diferentes espécies, 38 das quais eram desconhecidas. Demos com outras novidades, além disso, em relação às centopéias e vermes. Os invertebrados brasileiros, de quase todos os grupos, não estão ainda devidamente estudados. Faltam especialistas para
trabalhar com o material já coletado. Os poucos técnicos capazes se so-

r

29

TuKANI

brecarregam tanto que o tempo que transcorre até que possam dar suas
pesquisas por concluídas é em geral muito extenso. Eu mesmo, por exemplo, esperei anos a fio pela publicação de um colega americano sobre
uma coleção de cupins feita por mim, não obstante os estudos preliminares indicarem que 47% do material eram novos para a ciência. Esses
atrasos comprometem muitas vezes a prioridade de quem faz a coleta, já
que existe o perigo de que outros cheguem entrementes a descobrir os
mesmos animais. No tocante à botânica, a situação não é diferente.

3
Da Região dos Xavante
até a Beira da Floresta Amazônica
No rio das Mortes começava o território indígena. Apesar de toda a
atenção, não nos foi possível descobrir pegadas de índios em sua margem direita. Tratava-se dos mal-afamados Xavante, cujo reino até então
indisputado estendia-se do rio das Mortes até as nascentes do Xingu.
Nosso objetivo era atravessar a região assim que a base estabelecida
no rio das Mortes, que recebeu o nome de Xavantina, estivesse consolidada.
Os Xavante se incluíam entre as tribos que mais obstinadamente
resistiram à civilização. Os próprios brancos, com sua brutalidade, provocaram a inimizade dos índios. Sob a pressão feita por eles, os Xavante,
na segunda metade do século XVIII, abandonaram sua terra de origem,
a leste do rio Araguaia, e retiraram-se para o outro lado do rio das Mortes, onde,se estabeleceram nos campos secos que até então, para os brancos, eram inabitáveis. Aí viveram sem que os molestassem, mas dandose a ocasionais investidas contra tribos vizinhas e também contra os brancos; não toleravam nenhuma usurpação de seu território. O último conflito havia ocorrido em 1941, ou seja, quatro anos antes, e nele perderam
a vida seis funcionários do Serviço de Proteção aos Índios.
Retomando a marcha iniciada no Araguaia, e sempre na mesma direção, a expedição da Fundação penetrou em território Xavante. Era um
pequeno grupo de homens corajosos, acostumados ao sertão desde crianças, que reviviam a tradição dos antigos bandeirantes. Contava-se com
seis animais de montaria e dez de carga, bem como com um modesto
teco-teco para missões de reconhecimento aéreo. Seguindo-se a bússola, abriu-se na mata, a machado, facão e foice, uma picada de três metros

10

31

TUKANI

DA REGIÃO

de largura. A trilha propriamente dita não media porém mais de m~io
metro. Desse modo, era possível avançar até cinco quilômetros por dia.
O plano original de transformar essas picadas. em estradas teve d~ ser
abandonado, pois dependeria de um traçado diferente. Como as trilhas
abertas pela expedição não voltaram a ser utilizadas mais tarde, ou só o
foram muito pouco, em poucas semanas a mata novamente se fechou
sobre elas, sobretudo nos trechos onde a macega e os taquarais eram
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O cerrado era razoavelmente limpo. As árvores, retorcidas, surgiam
a intervalos e seus troncos claros e desnudos brilhavam a distância em
meio à rala "Vegetação. Um cinza-sujo era a cor predominante e só na
base das moitas aqui e ali irrompiam os tons de um verde viçoso: eram
os brotos recém-surgidos das taquaras. Por toda parte, onde o solo era
descoberto, via-se a crosta de laterita petrificada das tapiocangas, concreçôes de cor parda e violácea decorrente do seu teor de ferro. Tufos de
uma gramínea pilosa, a barba-de-bode (Panicum laxum ), ressaltavam
junto ao capim alto que o sol queimava e amarelecia. Moitas de ~almei
rinhas e ananás silvestre alternavam-se com os caules desprovidos de
folhas da canela-de-ema (Vellosia sp.). Azulavam no horizonte morros
levemente ondeados, prolongamentos da serra do Roncador. Não se podia falar de uma cadeia: tratava-se, antes, de colinas aplanadas, restos de
uma antiga meseta que se estendiam em amplas ramificações paralelas.
De longe, tais morros pareciam ser florestados, mas na realidade suas
encostas rugosas e seus cumes achatados eram quase destituídos de vegetação, quando não cobertos apenas por um tipo de cer~ado arbustivo.
Só nos grotões desenvolvia-se um cerrado mais denso. Agua, em parte
alguma se encontrava. O calor cingia a terra, erguendo-se dos matagais
de escassa folhagem como um sopro de fogo. O chão pedregoso queimava através das botas. Nem a brisa mais leve se fazia sentir. Tinha-se
às vezes a impressão de que um incêndio espontâneo ia ocorrer no campo. É um fato digno de nota que a época mais quente do ano, entre setembro e fevereiro, seja chamada no Mato Grosso de inverno.
Sem dúvida,. o calor é um dos principais fatores que levaram à formação do cerrado como tipo peculiar de paisagem. A temperatura do ar
chega a 45ºC, na sombra, e ao nível do solo já foi registrada em 57ºC.
Em noites claras, por outro lado, a temperatura cai para 22ºC e ainda
menos, havendo assim na região, uma variação térmica ao longo do dia
que supera em muito a variação existente entre as estações do ano.

Para muitos seres nativos do cerrado, é significativo que o calor penetre pouco no solo, e que apenas a um metro de profundidade já prevaleça uma ampla estabilidade térmica. A ressecação do solo também não
é tão intensa como se poderia crer: a falta de umidade, no fim do período
de estiagem, só é notada até cerca de dois a três metros de profundidade.
Adaptadas a essas condições, as plantas do cerrado, em sua maioria,
possuem raízes fortes que mergulham na terra a vários metros e, em
determinadas circunstâncias, alcançam depósitos de águas pluviais que
se situam bem fundo. Dá-se com isso, nalguns casos, a formação das
chamadas árvores subterrâneas, como o cajueiro-do-campo (Anacardium
pumilum), que em sua parte exposta, na superfície, não aparece senão
como um arbusto baixo e rasteiro. Certo paralelismo com esse modo de
desenvolvimento subterrâneo das plantas é apresentado por um variado
elenco de animais que também vivem sob o solo, como podemos exemplificar com certos répteis que passam o dia repousando dentro da terra
e só à noite vão à superfície.
Para as cigarras, o calor era o eletnento ideal. Seu canto fazia tanta
estridência e penetrava tão-fundo como se uma broca de dente estivesse
posta no tímpano. Eventualmente tentávamos localizar e afugentar as
mais próximas, correndo de um lado para o outro, mas tudo o que conseguíamos com isso era vê-las de imediato substituídas por outras. Não
restava senão uma saída: tapar os ouvidos e ficar engolindo em seco,
como se faz num avião para suportar a pressão sobre o canal auditivo.
Compreendia-se então a lenda indígena que narra como a cigarra, por
cantar tão alto, acabou explodindo. Tal lenda decerto originou-se porque
as peles das larvas de cigarras, vistas na região com freqüência, aparecem abertas na sua parte dorsal. Nem todas as cigarras são porém tão
barulhentas assim. Há espécies inclusive que não produzem nenhum som,
como a estranha jequitiranabóia (Fulgora lanternaria), cuja fronte intumescida, repleta às vezes de bactérias luminosas, dá-lhe o aspecto duma
cabeça de jacaré em miniatura.
.
.
Não raro, o cozinheiro da expedição tinha dificuldades para satisfazer sua clientela. Mas todos se alegravam quando alguém pegava um
tatu ou utn lagarto teiú (Tupinambis teguixin) para quebrar a monotonia
do almoço. Muitas vezes entrava no cardápio o jabuti (Geochelone sp.),
quelônio de casco alto que é encontrado nos mais diversos ambiente.
Sua carne lembra a de vaca e a presença de seus restos mortais no panelão de arroz era sempre saudada com exclamações de prazer. Como a
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carne picada era misturada no arroz, base constante de nossas refeições,
demos ao prato o nome de "garimpo" pois cada um tinha de achar seus
pedaços como os garimpeiros catam suas cobiçadas pepitas entre os seixos de um rio. A comparação procedia, já que muitos dos homens da
expedição tinham trabalhado antes como catadores de ouro ou diamantes. É claro que um jabuti apenas não dava para todos nós - meia dúzia
de bocas bem famintas - e feliz era aquele a quem a sorte concedia uma
das patas do bicho, gorda, com a pele preta como carvão cheia de manchas vermelhas. Além dos homens, os quelônios adultos têm poucos
inimigos, e foi esse um dos motivos que levaram tais animais a se manterem por mais de 100 milhões de anos, através de várias eras geológicas. E não é só a càrapaça que conta, para essa adaptação tão notável;
adiante veremos, ao tratarmos do tracajá (Podocnemis cayennensis), como
essa espécie é cautelosa e difícil de ser observada. Com base em tais
constatações, os índios tomaram o jabuti por símbolo da astúcia que
vence a força bruta, dando-lhe assim um papel que na Europa coube à
raposa.
Um dia descobrimos um tatu-canastra ou tatuaçu (Priodontes maximus)*, que, contrariando seus hábitos, vagueava pelo cerrado em pleno
meio-dia. Quatro homens tiveram de juntar suas forças para reter o colosso e impedir que ele se enfiasse na terra, como tentou. Pesando bem
40 quilos e com um metro e meio de comprimento, o tatu-canastra é de
longe o maior representante vivo dos seus congêneres. Amarrado por
uma pata traseira, o que agarramos defendeu-se o quanto pôde dando
lambadas com o rabo, que era duro como osso, e agitando sem parar
suas fortes garras. Além de bufar enraivecido, emitia ao palpitar uns
ruídos que lembravam o barulho de um motor à distância. Nossa cozinha acabou abastecida para vários dias; além da carne, o tatu forneceu
muita gordura, mas o cheiro penetrante do bicho, na verdade, não era
nada apetitoso.
O tatu-canastra cava buracos que atingem grande extensão e servem
também de esconderijo a muitos outros animais, como os caititus (Pecari tajacu) ou pequenos porcos-do-mato, que para sua própria desgraça
se enfiam aos bandos por tais buracos, de onde é fácil expulsá-los com
fumaça para abatê-los. Entre os índios do Xingu, pudemos ver colares
* O tatu-canastra tornou-se raro e foi incluído na lista de espécies ameaçadas de extinção
(observação do autor em 1988).

confeccionados com as possantes garras do tatu-canastra, que têm cerca
de 12 centímetros de comprimento. Outras tribos usam as cintas lisas da
cauda desse animal para fazerem tambores de sinalização.
Demos com vestígios de índios após cruzarmos os primeiros contrafortes da serra do Roncador. No terreno cada vez mais plano, encontramos junto a um buritizal cinco pequenas choças de folhas de palmeiras,
que se dispunham em semicírculo e mais pareciam tendas cônicas. Já
fazia muito tempo, sem dúvida, que os índios não voltavam ali: o mato
invadia o local e havia nas palmas secas um fulgor prateado. Mas as
trilhas que levavam ao campo, partindo em todas as direções, permaneciam bem recónhecíveis. Sabíamos, pelos vôos realizados na área, que
as choças daquele tipo só eram utilizadas pelos Xavante durante suas
temporadas de caça. As aldeias permanentes constavam de 10, 20 ou até
mais grandes casas comunitárias redondas, que lembravam colméias
quando vistas de longe. O padre Fuchs, morto pelos Xavante em 1934,
referira-se a aldeias que tinham mais de 100 choças-verdadeiras "cidades de palha". O traçado em semicírculo é sempre mantido, embora em
seu interior, nas aldeias de maiores proporções, as choças possam agrupar-se de diferentes maneiras. A abertura do semicírculo sempre dá para
o riacho mais próximo, orlado por uma mata de galeria, que fornece a
água necessária, situando-se invariavelmente a aldeia a pequena distância da vegetação ribeirinha.
Ainda bem que os grandes aldeamentos dos Xavante achavam-se
consideravelmente afastados de nossa rota, que se dirigia em linha reta
para noroeste. Qualquer maior atrito com eles, graças a isso, pôde assim
ser evitado. Era evidente que os índios procuravam furtar-se ao contato
com os brancos, assim como encontrá-los não era nosso desejo. As aldeias mais próximas da rota da expedição, que havíamos sobrevoado
mais vezes, eram evacuadas e incendiadas por eles, desaparecendo seus
ocupantes sem deixar vestígios. Nas aldeias mais afastadas, a situação
se complicava: os aviões que as abordavam, voando baixo, eram recebidos com uma saraivada de flechas e até por pedras atiradas no ar. Os
aparelhos assim saíam muito danificados e esses vôos, para não irritar os
índios, foram proibidos mais tarde.
O que víamos constantemente dos Xavante eram suas queimadas,
que ora faziam para limpar áreas de plantação - cultivavam milho, algodão, cabaça, etc. - ora para facilitar as caçadas. Eles recorriam ao fogo
para espantar e encurralar animais de grande porte, entre os quais a ema
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ou nhandu (Rhea americana), aparentada ao avestruz, ou simplesmente
para exterminar, desse modo, qualquer ser vivente que pudesse servir de
comida. O índios seguiam sem medo atrás das chamas, matando o que
essas tinham poupado ou recolhendo para consumir os lagartos, tatus,
roedores e insetos semi-assados e as frutas cozidas. Como os urubus e
algumas aves de rapina também faziam o mesmo, é possível que os mestres dos nativos, em relação a tal proceder, tenham sido de início esses
animais. Incêndios casuais, sem a intervenção humana, talvez fossem
causados pela queda de raios, em determinados momentos. O fato é que,
tanto para os animais quanto para os índios, as cinzas deixadas pelo
fogo, ricas em sal, constituíam uma grande atração.
As queimadas assumiam proporções inimagináveis. Sobrevoandose a região, em dias excepcionalmente claros, tinha-se apenas uma idéia
de sua multiplicidade e extensão: a uma altitude de 1.000 metros, não se
via o fim. As grandes línguas de fogo e os rolos de fumaça entrelaçavam-se uns aos outros. Muralhas de chamas com muitos metros de altura assomavam dos campos e o calor infernal que irradiavam ia deixando
crestado tudo o que havia ao redor. Só ateando um contra-fogo alguém
que se encontrasse no rumo de semelhante catástrofe poderia salvar-se.
Mas mesmo assim ainda existia o perigo das chispas. Perguntávamo-nos
às vezes se os Xavante não faziam aquilo com a intenção de nos impor
um cerco.
Cessadas as labaredas, muitos tições continuavam queimando, às
vezes sobre quilômetros, e tudo o que restava depois era a terra feito
carvão. Exalações de um amarelo-pardo, em forma de altas colunas, alternavam-se com a fumaceira azul e branca que se movia acima do solo,
até que os diferentes vapores se fundissem para compor no horizonte
uma só massa compacta. Não era pois de estranhar que no final da estiagem a nebulosidade das queimadas avançasse pelo país e atingisse até
mesmo a costa brasileira, erguendo-se a altitudes de 3.000 metros e impondo um limite de 15 a 30 metros para a visibilidade no solo. Como os
resíduos das queimadas, levantados pelas correntes térmicas, são na realidade partículas sólidas, secas e reduzidas a pó, não se deve a rigor
defini-los como neblina, mas sim como fumaceiro ou bruma seca. O fato
de serem "só" os índios que, no Brasil Central, promoviam tais devastações não basta para tranqüilizar. Infelizmente a prática das queimadas
foi herdada dos nativos pela população neobrasileira, que a ela recorre
não apenas no interior do país, onde o esclarecimento progride a duras

penas, mas também nas áreas mais desenvolvidas da costa, cedendo à
alegria momentânea de simplificar o trabalho e deslumbrada pelo viço
com que as gramíneas brotam, após o fogo, para dar uma ilusão de grande opulência. Posto que desse modo o equilíbrio natural da paisagem
originária se rompa, e que, em conseqüência, a módica camada de humo
logo seja lavada por chuvas fortes, nem mesmo a força vegetativa dos
trópicos pode reparar o dano já feito - cada vez mais se reconhece, de
fato, que o esgotamento do solo é mais rápido nos trópicos do que nas
zonas temperadas. O efeito das queimadas sobre as regiões do cerrado,
estendendo-se a leste até o estado de São Paulo, é tão grande que levou
pesquisadores de renome, em data ainda recente, à errônea conclusão de
que o cerrado seria, em suma, uma paisagem secundária criada pelo fogo.
As queimadas iluminavam fantasmagoricamente nossas noites, traçando às vezes um círculo ao redor de onde estávamos. A bruma escurecia o céu, sem que no entanto se formassem nuvens. Víamos apenas
al.gumas das estrelas mais, altas, circundadas por um halo de cor.· Com a
lua em quarto crescente surgia uma luz estranha e instável. Distantes
cumeadas tomavam-se visíveis graças às guirlandas de fogo que pareciam demarcá-las com traços espectrais. Sufocados, tentávamos sem parar respirar fundo, para aliviar a pressão do ar quente no peito, mas sem
lograr êxito. Dentro do rancho, às 10 da noite, o termômetro ainda marcava 30ºC: era a bruma seca, que nem mesmo depois do pôr-do-sol deixava o ar refrescar. Quanto mais, ao longo do dia, a radiação solar intensiva transpunha os bancos de fumaça e esquentava o solo, menos se
desprendia à noite o calor da terra: a reflexão térmica do solo era retida
nas camadas de bruma, bloqueando ao mesmo tempo as exalações refrescantes. Com isso interrompia-se também a queda do orvalho - elemento tão importante para a vida do cerrado, e normalmente tão intenso,
que de manhã, depois de uma noite clara, tinha-se até a impressão de
que havia chovido.
Um silêncio mortal reinava nessas noites. Tornavam-se perceptíveis
os menores ruídos, como as batidas dos cupins-soldados, que tamborilavam com as próprias cabeças, blindadas e planas, contra folhas caídas. A
qualquer aproximação excessiva, respondiam cravando suas mandíbulas, que não mais soltavam. Compreendia-se assim o uso que os índios
davam a essas tenazes mandibulares, transformando-as em ganchos para
aproximar e prender as bordas de um ferimento. Outro ruído furtivo revelava a presença de um grande escorpião-de-chicote (Mastigoproctus
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maximus), que protegido pela escuridão andava à cata de presas. Ao
invés do ferrão,, temível noutros escorpiões, essa estranha criatura tem
em sua extremidade traseira um longo e fino chicote. Para defender-se,
expele um líquido de odor muito forte. Com o rabo bem para cima e as
garras possantes prontas para atacar, o animal fugia do círculo de luz da
lanterna. Era possível ver também, nessas horas, uns ágeis eseutigerídeos (Brasilophora trimarmorata) que andam furtivamente de lado e cujos finíssimos tentáculos chegam a medir até sete vezes o comprimento
do corpo. Raras vezes se dava a perceber a voz de um bacurau-pequeno
(Caprimulgus parvulus), que lembra o som de uma bola de boliche rolando. Ouvia-se entretanto o monótono assobio dissilábico do saci (Tapera
naevia), ave aparentada aos anus e tida por agourenta na crença popular,
que a toma por espírito maligno. Assim, em suma, ia passando a noite,
sem sono para os animais e os homens. Pulávamos das redes, de manhã,
ainda mais cansados do que na hora em que havíamos deitado.
Enquanto avançávamos pela região dos Xavante, felicitando-nos por
praticamente não termos
tido contato com essa tribo tão perigosa, o Ser,.
viço de Proteção aos lndios tentava realizar com eles uma aproximação
amistosa, cuidadosamente planejada, no curso inferior do rio das Mortes. Depois de vários meses de esforços, os índios foram induzidos a
recolherem presentes que haviam sido colocados em postos avançados.
Os Xavante, seguindo a idéia de um comércio baseado nas trocas, deixaram por sua vez flechas e outros objetos. Mais tarde, num contato direto,
quando as duas partes afinal se encontraram, os índios compareceram
em bando, levando mais flechas para trocarem, mas deixando seus arcos
escondidos no mato. Os índios eram tantos que os presentes dos brancos
não deram para todos. Logo essa escassez lhes pareceu mostra de inimizade e só a muito custo os brasileiros conseguiram escapar com vida.
Como o lema do Serviço de Proteção aos Índios era "Morrer se preciso
for; matar, nunca",. não quiseram travar combate. Restou assim apenas a
alternativa da fuga, que só foi possível porque os brasileiros estavam a
cavalo. Os Xavante, enraivecidos, perseguiram-nos por vários quilômetros, correndo pelo cerrado com incrível velocidade, e foi por puro milagre que suas flechas não causaram aos fugitivos ferimentos graves. Apenas dois animais de carga foram deixados para trás. Mas a ocorrência há
de ter fortalecido nos índios a convicção de que os brancos eram fracos
e covardes, além de pouco numerosos, já que só em pequenos grupos
,.
eles surgiam em incursões pela região. O Serviço de Proteção aos Indios

não desanimou porém com o fracasso: .continuou a preparar novos encontros e finalmente conseguiu ganhar a confiança de pelo menos um
grupo de Xavante. Esses índios são altos, esbeltos e fortes, ainda que a
nossos olhos seu aspecto e seus modos pareçam brutais e repulsivas - a
própria essência dos selvagens imprevisíveis e amedrontadores. Eles
andavam totalmente nus e quase não usavam adornos.
Freqüentemente encontrávamos flechas no caminho de nossa expedição: eram advertências dos Xavante, que não se conformavam com a
invasão de seu território pelos brancos. Mas era raro avistar-se de longe
um deles, ou um pequeno grupo, que então fugiam sem demora. Geralmente era inútil procurá-los, pois
eles eram simplesmente engolidos pelo
,.
'
denso cerrado circundante. E uma tática comum dos índios selvagens,
quando se fazem reconhecimentos ou mal se dispara um tiro, mudar de
lugar para tomar sua localização mais difícil. Embora a nós nada de
grave tenha ocorrido, vivíamos sob a opressiva sensação de uma ameaça
constante - a de sermos atacados de surpresa. Sem dúvida, éramos vigiados o tempo todo. Sair desarmado do acampamento era proibido e em
princípio também ninguém andava sozinho. Custou-me um pouco fazer
o pessoal da expedição entender que era melhor eu prescindir de acompanhantes na maioria das vezes em que me afastava para dedicar-me à
tarefa de empreender observações meticulosas da fauna. Tínhamos, como
armas, fuzis militares e revólveres, além dé duas ou três espingardas e
outras peças de pequeno calibre. Havia ordens severas, também para
nós, de não disparar contra os índios; deveríamos apenas, em casos de
extrema necessidade, atirar para o alto.
Sem notarmos nenhuma modificação na paisagem, cruzamos a divisória hidrográfica entre o rio das Mortes e o Xingu, que têm seus afluentes freqüentemente entrelaçados. Amplos trechos da região são cobertos
por um cerrado bem árido, onde os leitos dos rios, quase todos completamente secos, já de longe distinguiam-se com absoluta clareza, quando
vistos do ar, graças às ralas matas de galeria que orlavam suas margens.
Árvores acinzentadas sem folhas, em maio, revestiam-se ali de um delicado brilho lilás que prorrompia em seguida no esplendor total das floradas, de um leve violeta. Era o ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla). Em
julho/agosto dava-se a floração do ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha),
cujos cálices, longe de limitarem-se às matas de galeria, luziam como
tochas espalhadas pela vastidão do cerrado e constituíam com freqüência as únicas manchas de cor que se podia avistar. Pés ainda novos já se
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adornavam de flores isoladas, enquanto os ipês mais velhos abriam copas imponentes - nuvens amarelas, muito claras, em torno das quais
esvoaçavam os insetos mais variados e beija-flores como o grande tesourão (Eupetomena macroura), de cauda longa e profundamente biftucada, cabeça azul e o corpo verde-escuro.
Na virada dos anos 1945/46 a expedição atingiu o primeiro rio formador do Xingu. Era o Turuíne, como mais tarde soubemos pelos índios. Tínhamos chegado portanto à beira da hiléia amazônica, encontrando finalmente o que muitos erroneamente entendem por "Mato-Grosso", quando esse nome, aplicado de início só à parte leste do estado, é
traduzido: a selva densa. Um .acampamento permanente, com campo de
aviação, foi então montado, e para inaugurá-lo pudemos incl11sive contar com a captura de um pequeno veado. O nome do animal, garapu
(Mazama nana), característico da região amazônica, foi dado por isso
ao novo acampamento.
Para um naturalista, o lugar era ideal, pois perto dali se ofereciam os
mais diversos tipos de ambiente. Cerrado, buritizal, mata e rio - tudo
estava relativamente à mão e continha todas as interessantes características de uma zona de transição, tanto em relação à fauna quanto à flora.
Bem por trás dos nossos ranchos passava um riacho límpido que dois
quilômetros além ia desembocar no Turuíne.
Até os tarimbados caçadores da expedição se confundiam com a
multiplicidade das vozes que vinham da mata adjacente para ecoar no
acampamento. O espanto de todos transformou-se porém em mal-estar,
tão logo alguém lançou a idéia de que não era possível tantos jaós (Crypturellus undulatus) piarem de uma só vez num só lugar: deviam ser os
índios que, através dos pios das aves, estabeleciam comunicação entre
si. Mas não houve como descobrir na mata qualquer vestígio de pegadas
humanas, nem então nem mais tarde, quando já estávamos no Garapu há
algum tempo e a dúvida continuava a sobressaltar-nos. Posteriormente
tivemos oportunidade de admirar, sobretudo entre os Kaiabi do alto
Tapajós, a extraordinária habilidade dos índios para imitar vozes de animais. Não seria de todo impossível que o Garapu fosse freqüentado pelos Arumá, uma tribo selvagem conhecida só pelo nome que, ao que
tudo indicava, vivia mais para o norte. Os Xavante, índios típicos do
campo, nunca penetravam nas matas virgens do Xingu, mas poderiam
chegar ao acampamento pelo lado do cerrado. O medo inspirado pelos
índios tomava o acampamento do Garapu meio incômodo: nossos ho40

mens iam ficando nervosos e tinham de ser rendidos. Eu mesmo nunca
suspeitei que os gritos provenientes da mata fossem emitidos por índios, mas por animais, e entre todos era eu, sem dúvida, quem melhor
conhecia as vozes da fauna. Mais para o norte essa situação tornou-se
ainda mais crítica e foi uma satisfação para mim, como conhecedor de
pássaros, poder avaliá-la com mais segurança do que os Villas-Bôas,
grandes conhecedores de índios.
.
Quando o luar era mais forte, a barulhada se tomava infemal em
torno do nosso acampamento. Participavam da algazarra principalmente
os bacuraus, que se diria entregues a um completo delírio. Deitado na
rede eu escutava, tentando destrinchar o emaranhad0 de sons. A pouca
distância uma da outra, três espécies distintas rivalizavam entre si. Um
bacurau de voz aflautada, suave e melodiosa (Nyctidromus albicollis),
era ouvido a intervalos de três a quatro segundos; a intervalos menores,
de um a dois segundos, soava o ronco brusco de outro (Caprimulgus rufus); e de dois em dois a,três segundos era emitido o matraquear do terceiro (Caprimulgus parvulus). Vários exemplares de cada uma dasespécies faziam-se ouvir ao redor; da última, por exemplo, havia quatro
indivíduos cantando numa área de uns 30 metros quadrados.
Com essa preciosa música da natureza soando nos meus ouvidos, eu
olhava em tomo. A paliçada improvisada de que eram feitas as paredes
do rancho sobressaía em nítido relevo ante o luar que entrava pelas frestas. Eu me alojava no rancho das provisões, parte do qual servia de gabinete para a preparação dos meus espécimes. O centro do recinto era
ocupado por um amontoado de entulho, de ond~ de vez em quando ~aía
um suspiro profundo. Meu preparador, recém-importado da Hungna e
ainda pouco familiarizado com os costumes e hábitos do interior do Brasil havia feito sua cama sobre uma porção de lenha e palha. E aquela
piiha, em pouco tempo, ton1ou-se o ponto predileto de encontro de perigosas lacraias e outros bichos que, se bem tivessem, para minhas coleções, grande interesse, não eram muito recomendáveis ao homem como
companheiros de sono. Não demorou muito e a "cama", com suas bases
minadas pela ação subterrânea dos tatus, afundou pela metade.
No telhado de folhas de palmeira, fez-se um barulho rápido, alguma
coisa se mexeu, para um lado e para o outro, e tudo voltou a se acalmar
em seguida. Não deu para saber o que era; vi apenas uma estrela, .~~e
brilhava sobre mim, na cumeeira, através de uma fresta. Quando eu Ja ia
adormecendo de novo, o barulho recomeçou, ficou mais forte e culmil'
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nou com um baque surdo no chão batido do rancho. A' luz fraca da lanterna, que eu sempre mantinha ao alcance da mão, vi um lagarto e uma
cobra-cipó, envolvidos numa briga bem diante da minha rede. Um palmo a mais e os dois teriam me caído no colo! Levantei-me às pressas e
preparei o flash para tirar uma fotografia. A cobra nem se perturbou;
estava ocupada em engolir aos arrancas a cabeça de sua vítima. Desesperado, o lagarto ainda se defendia, mas em vão, porque a cobra se enroscara em tomo dele, com três voltas firmes, impossibilitando-o assim
de arredar o corpo. Quase imperceptivelmente ele deslizava pela goela
do ofídio, girado aos poucos, para cá e para lá enquanto um rumor ligeiro, de sucção, acompanhava o deglutir. Lentan1ente a c~bra começou a
afrouxar suas espirais, distendendo-se bem. Meia hora depois não se via
senão a ponta do rabo do lagarto. Achei então que era hora de intervir,
como cientista, e meti em formal ambos os répteis. A cobra era uma cipó
trepadora, inofensiva, e o lagarto revelou-se uma fêmea prenhe; dois de
seus quatro ovos tinham sido amassados dentro da boca do ofídio. Noutra ocasião, também de _noite, uma urutu (Bothrops sp.) venenosa saiu da
cama do húngaro para ficar algum tempo enrodilhada debaixo da minha
rede.
A observação da horrível luta fez dissipar-se todo o meu cansaço.
Resolvi sair. A lua estava cor de laranja e havia uma forte bruma, mas o
luar, mesmo assim, era deslumbrante. Diante dos ranchos abria-se um
largo cuidadosamente limpo que se estendia para o sul até nosso pequeno campo de pouso, cujo final mergulhava na escuridão. Ainda dava
para localizar o Cruzeiro do Sul, que se inclinava sobre o horizonte para
sumir na imensidão do cerrado. Vinha de lá, em estrofes cheias de ritmo,
o canto do acauã (Herpetotheres cachinnans). Dois exemplares dessa
ave de rapina, amante da penumbra e, segundo dizem, grande destruidora de répteis venenosos, corresponderam-se por vários minutos com um
dueto indecifrável. No outro lado do largo um velho pequizeiro (Caryocar
brasiliensis) vergava com sua copa arredondada e cheia. Grandes morcegos se acercavam das flores, soltando guinchos penetrantes e revezando-se com mariposas que começavam a voar em enxames, mal o sol se
punha, e eram muito semelhantes a alguns beija-flores por seu modo de
vibrarem as asas enquanto sorviam néctar. Entre os ranchos tão baixos,
tão escuros e insignificantes sob o elevado telhado de palmas, erguiamse para o céu três altos troncos, tortuosos como cobras: eram os postes
da nossa estação de rádio. Ao norte, depois da depressão aberta pelo

riacho Garapu, ficava a mata, antes da qual brilhavam ao luar algumas
palmeiras.
.
. .
.
Um grande besouro vira-bosta voava zumbindo satisfeito. No brejo,
coaxavam sapos. Um tambor de gasolina estalou, no frescor da noite, e
longe, na mata, fez-se ouvir um ranger, seguido de um barulho de queda:
tinha caído uma velha árvore. Um cachorro latiu, mas logo parou, vendo
que os demais não latiam. Da mata vinham vozes diversas, como a do
cujubi (Pipile pipile), enquanto o jacamim (Psophia crepitans) revelava sua presença, a intervalos, com um grunhido grave. Em seguida
ouvi um grito fino que ainda não conseguira identificar - devia ser um
bacurau, do qual queria coletar um espécime- embora já o tivesse ouvido em muitas noites na mata. Na última vez tinha acontecido um estranho incidente.
Ao anoitecer penetrei fundo na floresta, seguindo uma de nossas
picadas. Fiquei mais de uma hora sentado, imóvel, sobre uma árvore
caída, com a hmtema apagada e a espingarda apoiada nos joelhos, no
local onde o bacurau cantava sempre, embora agora ele estivesse calado. No mato fechado que me &ercava a escuridão era, total. Um besouro
de bom tamanho ia pelo chão, espalhando a seu redor uma luz forte e
ligeiramente azulada. O silêncio era opressivo. Só o estridular dos grilos
e o estrilar dos gafanhotos não cessavam, dando uma fraca idéia de como
aquele mundo aparentemente adormecido estava cheio de vida, que apenas se pressentia. E quantas vozes de insetos ecoavam ainda, imperceptíveis ao ouvido humano! Nem de dia era fácil pegar algum desses seres:
eles não se deixam enganar, com seus sentidos mil vezes mais aguçados
que os nossos, de criaturas organizadas. Ainda assim, a audição é sempre, na mata, nosso sentido mais útil, e para o observador da natureza é
também o melhor guia, principalmente no escuro. Como era interessante, por exemplo, distinguir pelos seus sons os mosquitos que voavam em
tomo!
Cansado finalmente da espera inútil, botei a espingarda ao lado, levantei-me e estiquei os membros enrijecidos. No mesmo momento algo
fez um barulho perto de mim na escuridão: dois ou três passos de um
grande animal nas folhas secas caídas, a pouco menos de 10 metros de
distância. Logo carreguei a espingarda com a carga mais grossa de que
dispunha e apontei a lanterna para o lugar de onde viera o estranho ruído. A dois palmos do cano da arma erguia-se uma muralha de folhas,
agora vivamente iluminada, que ocultava na mais profunda sombra tudo
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o que havia por trás. Ouvi um novo barulho, como que de um salto para
o lado, e o silêncio de antes voltou então a reinar. Meu mal-estar causado
pela espera transformou-se em vago temor. Teriam os papéis se invertido? Seria eu a presa que estava sendo caçada? O certo é que a curiosidade devia ter movido uma onça a aproximar-se de mim mais do que o
desejável. E ela escapara à minha atenção, aguçada no entanto ao máximo, com sua magistral arte de aproximar-se silenciosa e furtivamente.
No dia seguinte levei ao local um dos nossos índios. Ele comprovou
que uma onça estivera ali realmente. Achou as pegadas, pêlos e um lugar onde o animal deveria ter estado deitado e demorado algum tempo;
ela também havia urinado.
_ Minh~ esperas pelo bacurau, por conseguinte, eram perigosas, e eu
nao me tinha dado conta. Afinal uma noite consegui identificar uma
misteriosa voz, cantando sempre pelo alto das árvores, que só podia ser
a daquela espécie. Não havia lua e dentro da mata estava tão escuro que
mal da~a para ver a m~~ diante dos olhos. Por sorte encontrei uma picada relativamente trans1tavel. Avançando pelo tato, com cautela, confiando mais no tato e na audição do que na visão, com os olhos semicerrados
para protegê-los de eventuais ferimentos, eu abria caminho com o máximo de rapidez possível. Esgueirava-me pelo matagal e as árvores, pul?ndo troncos caídos e seguindo em linha reta na direção da voz enigmática. Quando estava bem perto, ela se calou. Vivi instantes de ansiedade.
Conseguiria ainda localizar a ave, ou já teria elà fugido? Avancei um
pouco mais, preparei a espingarda para disparar e apontei a lanterna para
onde supunha q~e iria encon~rá-la. Entre as folhas, na copa de uma árvore, em hnha obliqua sobre mim, uma ave de tamanho médio, de fato, ali
e~tava pousada. A p~incípio só vi o rabo, mas em seguida distingui tambem um ponto luminoso vermelho, mais adiante: era o olho esquerdo
dela, observando-me por cima do ombro, que brilhava refletindo a luz
da lanterna. A posição era muito desfavorável para um tiro certeiro. Ainda .Pe:;sei em me apro~imar pelo outro lado, mas temi que ela fugisse,
p~1s Jª ~stava alerta..Disparei. Depois do tiro, nenhum vestígio da ave.
Nao a v1 voar nem calf, nem ouvi seu baque no chão. Corri para debaixo
do galho onde a tinha visto pousada. Encontrei um belo bacurau morto
(1!yctiphrynus ocellatus), estendido de costas: uma bolinha de penas,
~,ªº le:e, que nem pude p~rce~er sua queda. Para mim era uma espécie
nova . Ao ~etor.nar perdi a dtreção. Quando tentava descobrir o lugar
de onde havia atuado, para, a partir dali, orientar-me, ouvi distante um

barulho bem conhecido: do pequeno motor que alimentava nossa estação de rádio! Com algum trabalho consegui sair da mata.
Uma comprovação como a que o pequeno bacurau me dera causava-me imensa satisfação. Não suportava escutar uma voz de ave cujo
autor me fosse desconhecido. E muitas vezes acontecia de eu já ter em
minha coleção uma determinada espécie, sem ainda conhecer sua voz.
As matas do Xingu, nesse sentido, me deram muito o que fazer.
Em pouc© tempo o Garapu ficou com fama de excelente local de
caça, capaz de melhorar nossa bóia. Ocorriam com freqüência os grandes jacus e o mutum, a caça mais apreciada do Brasil, do qual havia duas
espécies: o mutum-de ..crista-listrada (Crax fasciolata), que já conhecíamos dos rios Pindaíba e das Mortes, e o mutum-cavalo (Mitu mitu), um
gigante amazônico que pesa até quatro quilos. São aves ariscas, da mata
fechada, que vivem aos pares. Melhor para observá-las era bem de manhã. Começávamos a caminhada ainda no escuro. Diante de nós, baixando no oeste, a lua, na minguante, era uma lâmina fina, mas com o
disco completo delineado como pálida sombra. Seguíamos pela trilha
bem batida que levava ao Turuíne, atravessando o cerrado e contornando a mata alta que acompanhava o riacho do Garapu. Como íamos com
as lanternas acesas, para andar mais rápido, as sombras dos arbustos
mais próximos pareciam saltar sobre o caminho como animais. Eu quase
pisava nos calcanhares de Cícero, meu acompanhante, que andava à
minha frente com passos curtos e rápidos de mateiro treinado. Os movimentos da calça dele me permitiam reconhecer a tempo os obstáculos
imediatos. De vez em quando galhos arranhavam o rosto ou agarravam
nas espingardas, que tentávamos proteger com os ombros. Os arranhões
da palmeira piaçava (Attalea eichlerz), com as quinas cortantes de suas
folhas, eram dolorosos. Cícero não parava de pitar seu fumo de rolo
enrolado em palha de milho; como a fuligem que sai da chaminé de uma
maria-fumaça, restos de palha acesa iam caindo a meus pés. Habituados
às trilhas estreitas, onde só se pode caminhar em fila indiana, os matutes
brasileiros habituaram-se a andar sempre assim, um atrás cio outro, e não
ao lado, mesmo em caminhos largos e até na cidade.
Estava muito abafado, pois quase não tinha havido sereno. Logo, o
tempo mudaria. Os animais se ressentiam também da atmosfera pesada,
em toda a região havia um grande silêncio. Um barulho na mata, bem no
caminho, nos deixou assustados: provavelmente era um veado-catingueiro
(Mazama gouazoubira), que por sua vez se assustou conosco. Muito
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longe, no cerrado, ressoava o ganido rouco e ansioso do cachorro-domat~ (Cerdocyon thous). Na proximidade, duas corujas-orelhudas (Otus
choll~a) ~onversavam com arrulhos melódicos. Passamos por grandes
formtgueuos, com.metros de comprimento, feitos de tabatinga que, no
lusco-fusco, pareciam brancos como neve. Finalmente o cerrado deu
lugar ao campo. Recebeu-nos aí, com estalar de asas e com seu "bitzevit"
canto .afinado e tênue, mais uma espécie de bacurau (Caprimulgu;
maculicaudus) que, mal visível na meia-luz, fazia acrobacias no ar.
Começou a clarear, tímidas cores matinais se mostraram. Um bando
de perdizes (Rhynchotus rufescens) pôs-se a pipilar de repente, como se
obedecesse a uma ordem coletiva. A voz cristalina de um tico-tico-docampo (Ammodramus humeralis) tiniu na vasta campina. Também na
mata próxima ao riacho Garapu a vida se manifestava. Os jaós flautea~am, alguns bicos-de-brasa trinavam. Longe, os primeiros macacos-gua~1ba (Alouatta ~araya) se preparavam; ouvia-se a princípio um ressonar
asper~ e ~~udos como os de um porco, que se interrompiam; depois,
repetidos vanas vezes esses ensaios, o canto propriamente dito: um zunido cheio, mas suave, que sobe e desce em ritmo alongado. Um aparelho de ressonância na garganta dá considerável alcance à voz do guariba, também chamado de bugio. A orgia coral desses macacos, como o
canto das aves, serve para marcar seu território. Alexander von Humboldt
(1805) disse que o urro dos bugias é "como a voz das montanhas que o
v~nto levou". Alfre.d Russel Wallace (1853), que "talvez seja difícil ouvu o coro dos guanbas sem se impregnar de sua energia espiritual".
Apressados, tropeçando em duros montículos, avançamos pelo campo. Uma queimada tinha chegado até ali, o solo estava oaleinado. Mas
por .~oda parte já bro~ava~ talos novos e verdes, que os veados, que
frequentavam o local a noite, gostavam muito de comer. Em frente, alta
e densa, via-se a mata das margens do Turuíne. Separei-me do meu companheiro, que ia então cuidar do seu trabalho, como o primeiro agricultor da região. Para adubar sua pequena horta de alface, que plantara no
acampamento, ele usava esterco de anta, que juntava no Turuíne e transporta;a e~ .sacos. A anta defeca muito, e sempre nos mesmos pontos, o
que s1mpbf1cava bem a tarefa. Além de alface, Cícero plantou melancia,
com sucesso, perto da nossa pista de pouso.
Embrenhando-me na mata, dei ainda com as sombras da noite. Fui
recebido por um udu (Momotus momota) com um grito contido. A voz
suave e apagada dessa ave, que soa como "udududu", é um dos sons

mais característicos a anunciar naAmazônia o raiar do dia. Os primeiros
sabiás cantaram. Por um tronco caído, atravessei o Garapu, que ali abrira uma fenda com metros de profundidade, e segui-o pelo vale até sua
foz no Turuíne, onde havia uma merendiba (Terminalia brasiliensis) carregada. Já de longe se sentia o cheiro azedo das frutas que apodreciam
no chão e que, estando frescas, o homem também pode comer. A árvore
pendia sobre a margem alta do rio. Aproximei-me com cuidado, olhei
em cima do barranco e lá estava, brilhando, um colosso negro, uma anta
que pisoteava frutas e escolhia as melhores, catando-as com seu focinho
em tromba. Seria 0 nosso fornecedor de esterco? Um galho podre quebrou sob minha bota. A anta levantou a cabeça, pondo as orelhinhas
redondas, e engraçadas, para se moverem. Ainda deu para eu ver um dos
seus olhos de porco, tão pequenos, onde se espelhava o claro céu da
manhã, mas foi muito rápido. No mesmo instante a anta se virou e se
jogou no rio com toda a força do seu corpo maciço. Sumiu num redemoinho e sua cabeça, que nunca'se sabia direito se lembrava mais um porco
ou um cavalo, ainda voltou à tona. Mas depois o tímido paquiderme
desapareceu. A anta, do ponto de vista zoológico, tem mais afinidade
com rinocerontes e ungulados do que com os elefantes, apesar do seu
focinho em forma de tromba.
O barulho-assustou não poucos animais ao redor, entre os quais dois
corocorós (Mesembrinibis cayennensis), parentes das íbis, que estavam
amoitados ali e fugiram com um coró-coró prolongado. Um martimpescador (Chloroceryle americana), indignado, refugiou-se na outra
margem do rio, com seus gritos ásperos, e um bando de anus-corocas
(Crotophaga major) seguiu atrás, mostrando sua plumagem brilhante,
azul e negra. Uma corruíra (Thryothorus leucotis) começou a cantar de
susto, e um surucuá-de-ventre-ve~elho (Trogon melanurus), que tinha
o ninho num velho cupinzeiro, deu um grito de alarme. Voltei à mata,
onde continuava a penumbra. Atento a um movimento nas copas, nem
olhei bem o chão. Com grande barulho, como tábuas batendo umas nas
outras, uma azulona (Tinamus tao) levantou-se à minha frente: vinha
vindo em silêncio, andando pela terra escura, talvez a caminho da merendibeira. Tanto barulho não poderia passar despercebido aos mutuns,
que, por observações anteriores, eu contava encontrar na área. Não demorou de fato para que um grunhido profundo revelasse sua presença:
era o gemer característico dessa ave, comum na época de reprodução e para sua infelicidade, pois por ele os ininiigos a localizam - audível a
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das jacutingas. Tem a plumagem ricamente manchada, em preto e branco, e no pescoço uma barbela violeta. Ao invés da manifestação vocal,
durante a reprodução distingue-se por um sonoro "rasgar de asas" que é,
por assim dizer, música instrumental. Suas asas terminam numa série de
penas muito finas que, quando a ave voa, produzem forte ruído. O matraquear só ocorre numa postura específica de vôo que indica tendência
ao acasalamento. Não se ouve o rasgar de asas, assim, a qualquer vôo de
partida ou chegada, e é nas primeira horas do dia ou em noites enluaradas que ele se faz mais freqüente.
Nossa horta de alface, cuidada com tanto carinho, esteve exposta a
um grave perigo. Não foram de.s sa vez as saúvas, o inimigo número um
do Brasil, e sim gafanhotos. Chegaram às centenas, aos milhares, dos
vastos campos do sul e, quando já acreditávamos estar presenciando uma
invasão fantástica, a coisa se complicou mais ainda: surgiram às centenas de milhares, senão aos milhões. Batiam como granizo na gente, quando passávamos pela baixada do Garapu, ou moviam-se a pouca altura,
como nuvens cintilantes. O chão, o capim, tudo ficava coberto pelos
gafanhotos, que no entanto levantavam vôo tão logo alguém se aproximasse. O ruído era comparável ao de uma revoada de pombos, quando
um grande enxame partia. Os insetos em repouso evitavam o sol e comprimiam-se à sombra das guarirobas, palmeiras que cresciam isoladas
no campo. Em seus vôos, quando eles davam com a muralha da floresta
amazônica, retrocediam.
Cícero não arredava o pé da horta. Mas o gafanhotos, estranhamente, não tocaram em nada. Embora cobrissem todo o espaço, abstiveramse das plantas cultivadas e devoraram apenas as ervas daninhas que,
para o desgosto de Cícero, insistiam em crescer entre as alfaces e os pés
de tomate. Não podendo contar com um favor especial do céu e a conseqüente salvação de nossas hortaliças, tratamos de averiguar as causas do
fenômeno e descobrimos que ess~s gafanhotos só comiam capim.
Seu instinto migratório, alguns dias depois, arrefeceu-se. Tornaramse preguiçosos, pensando só no acasalamento. Por toda parte havia machos no capim, estridulando sem parar ou perseguindo fêmeas. Suas asas
.
se uniam num sussurro continuo, como vento encanado. Mas bastou a
dieta à base de gafanhotos para tudo chegar a um brusco fim. Diante de
tanta fartura, todos que não tinham repulsão por seu gosto passaram a
alimentar-se deles. Nossas galinhas, que de início os devoravam ávidas,
já nem ligavam para gafanhotos depois, tão cheio ficava o papo. Os es-

grandes distâncias. O mutum, para reforçar a voz, desenvolveu uma traquéia curva, em forma de S. É fácil imitar seu canto, gemendo com a
boca fechada.
Havendo pouco sub-bosque na área, foi fácil me aproximar. O mutu1n que cantava estava pousado a poucos metros de altura, camuflado
entre folhas. Enquanto procurava vê-lo melhor, dei com um outro, uma
fêmea, beliscando frutas no chão. Agachei-me para não assustá-la, mas
ela pulou para um galho, com um resmungo. A agilidade desses animais,
aparentemente tão desajeitados, é espantosa. Com um ligeiro bater de
asas, suas pernas altas e dedos compridos, a cauda e o pescoço grandes,
eles pulam de galho em galho e logo alcançam os pontos mais altos das
árvores, de onde voam em segurança para baixo, quase sem ruído. Enquanto eu aguardava, sentado no chão, outro macho começou a cantar a
uns 100 metros do primeiro. No entanto, o primeiro era um mutum-depenacho (Craxfasciolata) e o de agora era um mutum-cavalo (Mitu mitu).
Suas vozes quase se confundiam. As duas espécies, aparentadas sob tantos aspectos, ali vivam lado a lado, em paz.
Não dava para observar o mutum-de-penacho, oculto nos emaranhados de folhas. Aproximei-me assim do mutum-cavalo, cujo bico vermelho-vivo virado para o alto localizei um pouco acima de mim. Fiquei
envergonhado por matar aquela ave linda, pois viva e livre, a meu ver
ela valia muito mais. Era sempre assim: antes de disparar, eu repensav~
ca~a tir? três .v:zes, e com freqüência dava tempo para o animal escapar.
Mu1~a ind,ec1sa? era se~pre a mesma, fosse a peça para a coleção ou
de.stinada a cozinha, em epocas de pouca fartura, como contribuição de
minha parte. Quando afinal atirei no mutum-cavalo ouvi um clic: a mola
do percutor tinha quebrado! Mas deu tempo de apertar o outro gatilho
que cumpriu seu papel.
'
No caminho de volta foi a vez do mutum-de-penacho, que estava
comendo brotos de folhas, na margem do rio, soltando de vez em quando um dos seus gemidos profundos. O som de ventríloquo dessa chamada ainda me fez duvidar um pouco sobre sua exata procedência. Cheguei a pensar que a ave estivesse acima de mim, e não abaixo, no chão,
en~re os a~~ustos. Um tronco caído, ness.es casos, era muito oportuno,
pois pe~m1tia uma aproximação silenciosa. Também nesse exemplar o
que mais ressaltava era a cor do bico: um amarelo-vivo, que contrastava
fortemente com a plumagem negra.
Galinácea menor e mais esbelta é o cujubi, representante amazônico
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tômagos de muitas aves silvestres estavam igualmente repletos. A excessiva ingestão de gafanhotos fez com que a carne de seus consumidores, e até seus ovos, tomassem o gosto penetrante que esses acrídeos
têm.
O estrago que pode ser causado por gafanhotos de outras espécies,
como um gigante de 12 centímetros de comprimento e asas azuis (Tropidacris sp.), vimos na zona de cerrado próxima ao rio Araguaia. Ali os
insetos devoraram tudo: as folhas duras das árvores, as bananeiras, plantações de mandioca e arroz, a folhagem das laranjeiras, das palmeiras e
até um eucalipto recém-plantado. Atacando também tecidos, destruíram
as capas dos motores dos aviões e abiruta. Na mata do Garapu a invasão
de gafanhotos deixou poucos vestígios. O capim cortado chamava menos atenção do que os grumos de .excremento dos vorazes insetos, cobrindo regularmente o campo.
Era preciso que as chuvas fortes chegassem, até mesmo para arrastar aquela sujeira. O calor estava insuportável. Agora, para agüentá-lo,
só no rio. Invejávamos por isso a vida das capivaras. No fim do dia, às
vezes relampejava ao norte, mas as nuvens escuras não eram impelidas
para perto de nós. Um dia tudo mudou. O sol se pôs mais cedo, entre
véus azuis e densos que cobriam todo o horizonte. Tão logo a bola cor
de fogo sumiu, o leste do céu se coloriu de laranja. Por cima do banco de
bruma seca, azul-acinzentado, que pairava a leste sobre a mata do Turuíne,
concentravam-se cúmulos gigantescos. De entre eles ergueu-se pelo céu
azul-pálido uma imensa torre de nuvens, indo tão rápida e tão alto que os
raios solares, de há muito postos para nós, alcançavam-na ainda para
dar-lhe uma tintura suave, cor de rosa. Eu estava numa baixada descampada do rio. Diante do céu crepuscular, as silhuetas marcantes de
umas palmeiras tucum (Astrocaryum sp.) salientavam-se. A água brilhava como um espelho entre guirlandas de raízes aéreas, cortado pelo perfil de um bote na margem. A música febril dos mosquitos misturava-se
cada vez mais ao cantar dos grilos. De uma moita de sapê, à minha frente, saiu uma pequena saracura, que ainda pousou num toco de palmeira
antes de desaparecer.
A escuridão caiu depressa. O maciço de nuvens de chuva a leste
havia tomado proporções colossais, luzindo sem parar em transparências vermelhas. Escuros farrapos tempestuosos, vindos de baixo, avançavam pela magnífica crista de nuvens brancas. Relâmpagos caíram então
no cerne da formação, iluminando fantasmagoricamente aquelas massas

revoltas. Rapidamente as nuvens escuras cobriram todo o céu, cortadas
por sucessivos relâmpagos, de intensidade variável. O negrume, mesmo
assim, era opressivo.
Enquanto eu voltava apressado para o acampamento, ouvi uma barulheira, comparável à rebentação de ondas, que chegava do leste. O
estrondo era de início impreciso e isso dificultava localizar sua origem,
mas sem dúvida era real, pois de instante a instante crescia e se tomava
mais próximo. No acampamento, vozes sobressaltadas me receberam.
Havia um corre-corre para cuidar do nosso teco-teco, que chegara de
tarde e ali mesmo ficara, diante dos ranchos, sem proteção. Mas o temporal já estava desabando. Uma nuvem de poeira envolveu a tudo e todos. Vinham terra e ciscos em tanta quantidade nos olhos, que era preciso muito esforço para poder mantê-los semi-abertos. O chefe do acampamento estava com o rosto cheio de sangue: cego pela poeira, tinha
batido, ao correr, numa asa do avião. Todos trabalhavam febrilmente
para amarrar o aparelho. Foi preciso fincar estacas para as cordas, que
estavam presas em argolas, na cauda e nas pontas das asas. Uma tarefa
simples que no entanto, devido à escuridão e à poeirada, tomou-se complicadíssima.
Aquela agitação me contagiou. No rancho encontrei a mesma sujeira que havia lá fora, pois as paredes em paliçada, cheias de frestas, deixavam tudo passar. O telhado de palha, além do mais, tinha levantado
em grandes tufos, no lado que dava para o vento. Um rapaz subiu para
arrumar as folhas. Mas era ele tapar de um lado, que o vento destapava
de outro. Afinal o vendaval jogou-o no chão. E a chuva caiu, entrando
aos jarros pelas aberturas no teto~ As lamparinas de querosene apagaram-se com o vento e a escuridão foi total. Por fim conseguimos botar
em funcionamento meu velho lampião. Não estava chovendo na estante
de mantimentos nem no canto onde guardava as coleções zoológicas; eu
havia tomado as precauções necessárias. Já onde estávamos dormindo,
o aspecto não era tão bom, e tivemos de mudar de lugar. Não foi muito
difícil encontrar para minha rede um cantinho seco - mas que fazer com
a tarimba do húngaro, montada no topo daquela pilha de lenha, que se
encharcou até as fundações?
Depois de tudo já em ordem, fui até a entrada do rancho. Um cheiro
maravilhoso, mistura de terra e folhas, veio até mim. O vento tinha diminuído, mas ainda chovia muito pesado. Relâmpagos e grandes raios rivalizavam no céu. À intensa e efêmera luz de tantos clarões, o olhar
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super-excitado julgava reconhecer no largo, em frente dos ranchos, padrões marrrtorizados. Lentamente a tempestade se moveu para o norte.
Mas durante muito tempo ainda se viam coriscos - longe, por sobre a
selva desconhecida e sedutora na qual estávamos prestes a nos embrenhar.

4
,,,,

Com os Indios do Xingu

A_picada que vinha do Araguaia, atravessando os campos do cerrado,
terminava no Garapu. Daqui para a frente era preciso recorrer à técnica
de locomoção mais comum na região amazônica: usar os rios como estradas. A vegetação exuberante já opunha obstáculos demais, mesmo
aqui, no extremo sul da hiléia, onde a mata ainda não é especialmente
alta e se limita a acompanhar os cursos dos rios, com campos ocupando
os claros restantes. Os rios, de resto, corriam para noroeste, que era a
rota traçada para a expedição. Construímos botes para prosseguir por
rios cujos nomes recém-dados seriam posteriormente trocados, quando
aprendêssemos com os índios suas designações, e as adotássemos.
Os rios avançavam por estreitos meandros entre margens sombreadas pela floresta. A caça e a pesca eram mais fáceis que nunca. Um dia
as margens se apartaram e a mata se abriu: chegamos a um rio largo.
Devia ser o Culuene, o maior formador do Xingu, vindo do leste. Atravessamos o rio e encontramos logo, em sua margem esquerda, na beira
de um grande descampado, um lugar adequado para montar o novo acampamento. Estávamos em dezembro de 1946.
Tínhamos chegado ao mundo singular do Xingu, que o etnólogo
alemão Karl von den Steinen fora o primeiro civilizado a visitar, nos
anos 80 do século passado. Praticamente nada, desde então, tinha mudado no Brasil Central. Como há milênios, os índios ainda viviam ali em
comunhão com ambiente natural e a fauna originais, intocados pela civilização que ainda não tinha posto os pés nessas regiões tão remotas. Os
primeiros nativos do Xingu que nós encontramos foram os Kalapalo,
cuja aldeia ficava nas proximidades do nosso acampamento. Pelos ob-
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· servadores que eles mandaram, compreendemos que queriam contato
com a expedição. Mostraram-se a princípio fechados, desconfiados; mas,
graças à nossa maneira amistosa e prudente de tratá-los, como também
aos muitos presentes, logo se tomaram mais acessíveis.
Os Kalapalo pertencem ao grupo dos Karaíba, parentesco que eles
faziam esforço para nos explicar. Mas aprendiam o português bem depressa, ao contrário de nós, que de início pouco entendíamos de sua
língua. As línguas indígenas, múltiplas e muito diferenciadas, são de
importância básica para a classificação etnológica dos nativos. Só a região das nascentes do Xingu abriga mais de uma dúzia de tribos. Apareceram a seguir outros Karaíba - que curiosamente nos chamavam, a nós
os brancos, de Karaíba - além de Tupi-Guarani, Aruak, etc. Esses grupos lingüísticos, que também têm ou tiveram representantes noutras regiões do Brasil, decompuseram-se em tribos isoladas. Manifestava-se
assim uma notável fragmentação de culturas, que deixava entrever um
pouco da história cheia de mutações das populações primitivas. Os
Kalapalo mantinham relações amistosas com dez tribos vizinhas, todas
de agricultores sedentários como eles. Mencionaram além disso outros
índios com os quais viviam em inimizade, principalmente a triboArumá,
também Karaíba - talvez os mesmbs selvagens de cuja presença suspeitáramos no Garapu - e os Suiá, do grupo Gê. Por fim falaram dos Txicão,
um perigoso grupo isolado, ainda totalmente desconhecido pelos etnógrafos, que vivia na parte ocidental das nascentes do Xingu.
O nome dos Kalapalo e de seus vizinhos, os Nafukuá, ficaram ligados para sempre ao do coronel inglês Fawcett, que desapareceu no alto
Xinguem 1925. Três anos depois do acontecido foi encontrada entre os
Nafukuá uma cafeteira da firma de Londres onde Fawcett havia se equipado. O destino nunca esclarecido desse explorador ainda daria trabalho
à expedição da Fundação.
Havia entre os Kalapalo 180 indivíduos, corpulentos e de estatura
média. A forma geral dos corpos dos dois sexos era tão parecida que,
vistos de costas, mulheres e homens se confundiam, a não ser que se
observasse bem o cabelo. Os homens fazem um penteado de pajem, com
o auxílio de dentes de piranha, e uma pequena tonsura no remoinho. As
mulheres limitam-se a cortar uma franja e deixam que o cabelo caia
sobre os ombros em seu tamanho natural. A barba e os pêlos do corpo,
pouco desenvolvidos, são arrancados, do mesmo modo que as pestanas
e sobrancelhas, com os dedos, que antes os índios passam em cinza; para

essa operação, logo demonstraram grande interesse por minhas pinças
de preparação. O cabelo do índio é grosso, de um negro intenso, não fica
branco nem cai com o avançar dos anos. Só ao nos conhecerem eles
souberam que os cabelos podem mudar de cor! Nunca também tinham
visto um louro, e sendo eu, na expedição, o único, achavam que eu era
muito velho.
Esses índios não usavam roupa nenhuma. Sua pele morena, a princípio clara, vai escurecendo com o tempo até chegar a um tom de tabaco,
através do constante tratamento com extratos de plantas, principalmente
o urucu, que tinge de vermelho, e o óleo de peqni, que é amarelo. As
matérias corantes são queimadas na pele com o suor pela radiação solar
muito intensa. Só nos recém-nascidos e nos adolescentes enclausurados
,
durante a puberdade se pode ver a tonalidade natural da pele. E sobretudo em decorrência desse escurecimento do corpo que mal tomamos consciência da nudez dos índios.
O tratamento com tintqras é uma proteção dos nativos contra as hostes de insetos, se bem que eles, tendo a pele tão menos sensível, não
sintam como nós as picadas. Observando-se de perto sua pele curtida,
vê-se como por toda parte se espalham as marcas que os insetos deixaram. A fricção com urucu constitui também, sem dúvida, uma proteção
contra o sol, além de·ter suas razões de beleza. Nas ocasiões festivas,
aplicam-no em espessa camada, às vezes com padrões geométricos, e os
homens não poupam sequer a c~beleira, que fica emplastrada e dura
como um capacete. O agradável aroma vegetal do urucu se impregna
nas pessoas e até nos seus utensílios, sendo por assim dizer o cheiro
típico dos índios. De resto eles s~o muito asseados e banham-se di\~ersas
vezes por dia. Mas, como não usam ~abão, não conseguem se livrar dos
piolhos (Pediculus humanus capitis), que uns catam nos outros, mordendo-os e cuspindo depois, como fazem também com os carrapatos
(Ixodidae). Na operação cata-piolho prevalece uma certa ordem: a mulher cata os do marido, os dos filhos e os de algumas amigas. Avaliandose a força com que o piolho adere ao cabelo, constatou-se que ele pode
agüentar até 2.000 vezes o peso de seu próprio corpo, o que equivaleria,
na escala humana, a podermos agüentar com as mãos um peso de 150
toneladas. Uma massa aglutinante faz com que os ovos dos piolhos, ou
lêndeas, fiquem literalmente grudados no cabelo.
Uma característica notável dos índios do Xingu é o tama-aup ou
uluri, que distingue a mulher: um gracioso triângulo de entrecasca de
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Com índias do Xingu usando uluri.
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árvore, não mais, no tamanho, que duas vezes a unha do polegar, preso a
uma cordinha de fibras de palmeira, que as índias amarram nos quadris .
Do vértice livre do triângulo, que aponta para baixo, sai um outro cordão, que passa para trás entre as pernas para deixar o uluri bem amarrado. Sem essa coisinha de nada a mulher não se considera "vestida". Pequeno como é e assentado em tal lugar, o uluri no entanto mais chama a
atenção para a região pubiana, antes de lhe garantir proteção. Trata-se de
um adorno e um símbolo que as meninas recebem no começo da puberdade e daí por diante devem usar constantemente; quando crianças, elas
levam apenas uma cordinha nas cadeiras. A primorosa confecção desse
adorno é um motivo de orgulho para toda mulher. Um jogo completo de
uluri compõe-se de três partes: o cordão combinado, que é um trançado
de 10 a 20 cordões simples, e dois triângulos, um dos quais de reserva,
dotados do cordão perineal. O uluri representa uma das principais características etnográficas dos índios do alto Xingu, já agrupadas por isso
sob a designação de "tribos uluri". Conhecem-se objetos similares, com
partes modeladas em barro, provenientes de outras tribos, extintas, da
Amazônia.
Entre os homens, não há adornos para o púbis, mas eles ocultam a
glande com o prepúcio, que é preso à mesma cordinha que usam em
volta das ancas. Alguns grupos têm estojo (tubular) de pênis. Os rapazes, em sua maioria, já usam nos quadris uma corrente de conchas de
caracol artisticamente trabalhada, que às vezes tem no centro uma pedra
negra cilíndrica. A mesma corrente, composta em média por uma 800
plaquetas cii:.culares perfuradas, qu.e aumentam de diâmetro à medida
que se aproximam do centro, é transformada pelas mulheres em colar.
Os homens, além disso, costumam fazer realçar sua musculatura atando
cordas de algodão no antebraço. Às vezes usam cintas de algodão na
barriga e, nos tornozelos, adornos de entrecasca.
O pudor como o conhecemos - produto da educação de nossa e tantas outras culturas - não existe entre os índios. A absoluta despreocupação com o corpo e a graça espontânea desses filhos da natureza causam
ao homem civilizado uma impressão muito forte, algo como um vislumbre do paraíso perdido. Não estamos no entanto no jardim do Éden, e
sim em face da mais rude realidade terrena!
Os índios achavam muito estranho que houvesse entre os "brancos"
diferenças tão grandes de características corporais, a começar pela cor
da pele, que entre os membros de nossa expedição variava da mais clara
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à negra como carvão. Os índios preferiam a pele clara. Tinham muito
desejo de ver as mulheres dos "Karaíba". Mais tarde, nas raras ocasiões
em que vinha alguma do Rio, em visita, sua curiosidade não teria limites. Inesperado efeito surtiu um número doNational Geographic Magazine que trazia uma matéria fartamente ilustrada sobre negros africanos
e suas mulheres. Os índios disseram, sem maiores rodeios, que não achavam os negros bonitos. "Bonito" foi a primeira palavra portuguesa a ser
adotada por nossos novos amigos. Após uma apresentação, que consistia em um bater no peito do outro, a conversa mantida resumia-se praticamente a descobrir tudo o que era bonito.
A inclusão dos índios sul-americanos num dos atuais grupos étnicos, como mongol, não é mais possível. Genericamente, sua terra de
origem deve ter sido a Ásia, de onde terão passado pelo estreito de Behring
para atravessar aA.mérica do Norte e a Central, há muitíssimos milhares
de anos. Um grupo bem menor pode ter atravessado diretamente o Pacífico Sul. A região das nascentes do Xingu deve ser considerada uma
zona de retiro, para onde certas tribos estabelecidas originariamente no
Amazonas teriam sido forçadas a se dirigir. Nos exames de sangue feitos, os índios do Xingu eram sempre classificados no grupo O, o mesmo
dos índios norte-americanos.
Os índios do Xingu, decerto, eram primitivos, mas estavam ligados
a uma tradição antiquíssima e rica - não escrita, mas nem por isso menos eficaz. Não necessitavam das noções de religião dos civilizados.
Um cacique hereditário (confirmado poI seu pelo prestígio) e alguns
caciques auxiliares, sendo esses os chefes das malocas comunitárias,
dão as ordens. Tais comandantes nãb são identificáveis pela aparência,
ao contrário das mulheres descendentes de caciques, que usam uma tatuagem em forma de faixa na parte superior do braço. Do cacique chamado de capitão* - o homem comum é distinguido pelo nome de
camará. A mesma conceituação se aplica ao mundo animal. Assim, por
exemplo, entre os pássaros icterídeos (como os xexéus, japus, etc.), um
exemplar maior e mais forte é chamado de capitão e os menores de camarás (trabalhadores), não se levando em conta que a diferença de volume se deve ao dimorfismo sexual, e que os maiores são os machos. Os
índios também aplicam essa distinção aos brancos; para eles, por exemplo, eu era o capitão, e o meu preparador, o camará.
* Em português no original. (N.T.)
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Como é natural, também as relações entre os sexos estão sujeitas a
normas bem definidas. Os pais costumam determinar com quem seus
filhos vão se casar. Mais tarde, é comum que aconteçam outros casamentos. Quando atingem a puberdade, os jovens são mantidos em confinamento por alguns meses - as meninas até um ano - para evitar relações sexuais e fortalecer a estrutura física em geral. Na clausura elas
ficam pelo menos três meses, em geral seis e raramente ainda mais tempo (até um ano, especialmente em famílias ilustres). A monogamia predomina, se bem que em determinados casos um homem possa se casar
com duas mulheres, por exemplo, com duas irmãs. Essa última forma de
união é considerada particularmente auspiciosa. Os homens influentes e
bem situados -quase sempre, portanto, os chefes-costumam ter duas e
às vezes até três mulheres. Anos mais tarde, quando levamos um
Kamaiurá, simpático filho do cacique, ao Rio de Janeiro, o rapaz foi
visitar-me em casa e achou muito natural que eu, como capitão, tivesse
duas mulheres- ele não c,onseguia entender que a segunda (uma vizinha
suíça que estava ali casualmente) era só "emprestada". Essa visita contribuiu bastante para melhorar ainda mais nosso relacionamento com os
índios. Uma das mostras de simpatia dos meus amigos foi dar a um menino chamado Kakazá o meu nome, do modo como o aprenderam na
região do Xingu: "Síqui". Cada índio tinha vários nomes que trocava
diversas vezes .durante a vida. Nomes que, freqüentemente, eram tomados de animais ou plantas.
As relações sexuais, denominadas toke-toke, são abertamente reconhecidas como um prazer especial e mantidas às escondidas, pelo menos do branco. A liberdade sexual do home.m é bastante grande e não
ofende as esposas, que toleram bem as outras mulheres que pertençam
legitimamente aos seus maridos. A infidelidade da mulher o marido deve
punir com castigo corporal, caso contrário cairá em ridículo. O marido
enganado, nalguns casos, chega a ser castigado pelos irmãos da tribo e
às vezes até deixa a aldeia. Os meios preventivos e abortivos parecem
muito difundidos nas relações extramatrimoniais. Dentro do casamento,
por outro lado, a esterilidade é amargamente sentida. Toda viúva fica em
reclusão por nove meses - e só depois poderá casar-se de novo. A paternidade de um eventual filho, assim, fica assegurada. O pai é considerado
tão ligado corporalmente ao recém-nascido quanto a mãe: daí, o estranho costume da couvade ou "resguardo" (dieta) dos homens após o parto. Poucas das crianças nascidas entre os índios do Xingu, ainda hoje,
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s0brevivem. As d0.entes ou fracas, e muitas nascem nessas condições,
são sacrifieadas logo após o parto, qpando não morrem antes. PG.ueos
portanto otescem, só QS mais resistentes, o que confere aos integrantes
dessas tribos um magnífico aspecto de saúde. Freqüentemente os h0mens têm, por assim dizer, formação atlética. Mas novas geraç~ões são
escassas; em geral, há bem menos indivíduos: entre um e 1§ anos do que
acima dessa faixa.
Nas margens do Culµene, ficamos apenas o necessário para instalar
mais um campo de aviação e averiguar até que ponte terlamos de descer
pelo rio. Estávamos em plena esta~ão das chuvas e os mosquitos nos
amargav(}m a vida. A malária, que era a grande ameaça, já atacara todos
os índios, em&era só as crianças pequenas tivessem acessos agudos. A
lóngô prazo nenhum de nós escapou dessa doença traiçoeira. Dia e noite, em todos os rancho;s, havia mo.squitos. transmissores, e o DDT s6
dava para desinfetar os da expedição.
Durante semanas procuramos naquele labirinto de rios - que em
grandes trechos as chuvas haviam transformado em lagos sem margens
nítidas - um lugar aclequado para.o pró.~imo acampamente.; eni vão, pois
não encontramüs. O que nos faltara no cerrado do rio das ,Mortes, em
termos de água e sbmbra, aqui havia em ~xcésso, o que prejudicava
nossos planos. Finalmente os índios guiaram a expedição até um lugarejo que chamavam de Jacaré, na margem direita do baixo Culuene. Havia
ali clareü~s mais secas com muitos pés tle pequi e mangabeiras. Compactos tufos .de uma grande orquídea atnarelo-avermelhada cresciam no
chã.o, enquanto flores de maracujá, de um vermelho-vivo, trepavam pela
ramag~m· das mangabas. Os frutos dessas árvores são muito apreciados
pelos fndios, que as plantam sistematiçam~nte. Rela dispersão e idade
dos pés de pequi e mangaba pode-se inferir a pFesença de antigas aldeias
de ·índios em toda a lle:gião do Xingu e estabelecer-se até mesmo a época
de sua existência. ~oubemos que no Jacaré· os Truniai tiveram uma aldeia, denominada por eles de Alacta. Outros índios guerreiros, mais· tarde,. despovoaram o local. Os Trumai eram uma tribo isGlada, outrora
numerosa e potent~, qu~ migrou relativamente tarde_para o alto .Xingu,
onde se uniu às tribos uluri, cujos costumes adotou.
O campo do Jacaré mostrou-.se betn adequado às nossas necessidades-, tornando-se por isso nossa príncipal base na região do Xingu. A
grande pro~imidade da mata virgem e do rio faziam-no também muito
indicado para os trabalhos de pesquisa próprie>s do naturalista; devido a

isso, instalei-me ali por bastant~ tempo. Equipamos um rancho p.ara mim
com o t.e lhado mais alto que de eostume, para entrar mais luz. Nossos
homens cobriram a metade. Da outra se encarregaram os índios, com
um trabalho muito mais uniforme e mais garantido contra .a chuva. As
paredes foram feitas de troncos rachados em f0rma de tábuas. Na porta,
toscamente trabalhada, pusemos um cadeado; diante da curiosidade e,
ocasionalmente, da aisp.osição dos índios para o furto., tudo tinha de ser
bem guardado. Os únicos elementos de ferr:o a entrarem na construçã0
dessa .c abana foram alguns pregos na porta; toâas as uniões foram feitas
com cipós de diferentes espécies. Os pregós eram vistos pelos índios
como um verdadeiro tesouro, sendo usados por eles como pontas de
fle.chas, em substituição aos ossos de macaco e ferrões d'e arraia.
(} ponto cen(ral da vida do acampamento era ~ chefia. 0 rancho
maior e mais bonito e,ra a residênciª dos chefes da e~pediçáo, os três
irmães Villas- Bôas·. Ali se discutia o dia tGld0, balançando "n as redes,
enquanto os índios entravam e saíam. Nosso acampamento havia setornado a meta preferida de suas viagens, tão logo ficou patente que não
éramos perigosos. e sempre tínàamos algo reservadQ para lhes ·d ar de
presente. Aproveitávamos. essas ocasiões para saber de seus ~ostumes ;e
conhec~r melhor as diversas línguas indí:genas.
As aldeias dos índios do Xingu eram parec;idas, de longe; com as
dos Xavante. Em torno de urna área capinacla e alisada pelo cdnStan.te
pisoteio, que servia ao trabalho e às festividades, dispunha-se uma m~ia
dúzia.de grandes malocas cemunitárias. Eram de forma oYal acentuada,
medindo 15 a 20 metros de oomptimento e uns nove de largura por oinbo
a sete de altura, e C:obertas de sapê de alto a baixo, de um moqo tão
uniforme que parecia trabalho feito a máquina. Nos lados mais longos,
há uma entrada bem pequena. A duração de uma cobertura de palha é
muito grande. Conforme a região, empregam também às vezes folhas de
palmeiras,, e,o mo buriti e inajá, m~ nunca junco ou cana. Um telhado
desse tipo pode cl.urar de três a cinco anos, quando nãe mais tempo. Nas
époc;as de muito caloJ, umà parte da maloca é descoberta, deix:andô-se
apenas uma proteção eontra o sereno. e .ada easa abriga um grupe - de
cerca de 30 pessoas - de famílias côm .estreitos laços de parentesce. Os
índios dormem em _redes que são armadas tadialmente entre os dois es'"
tei0s centrais que sustentam a .c asa e suas paredes muíte bem trançadas.
A tede da .esposa, quando se trata de um casal, é pendurada embaixe> da
do marido. Uma pequena fogueira, que a mulher pnde alcançar de sua
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rede para, ajeitando a lenha, regular o calor, é mantida acesa durante a
noite inteira; pelo menos na época da seca, as noites esfriam muito, e é o
calor dessa fogueira que aquece os índios. As menores oscilações da
temperatura são sentidas intensamente nos trópicos. Quando algum índio ganhava por acaso de nós uma camisa ou uma calça, só a usava de
dia, mesmo que fizesse muito calor, para que todos vissem que ele possuía aquelas roupas de pano, das quais não tinha a rigor necessidade
nenhuma. Os objetos pessoais eram pendurados nas paredes e em tomo
das redes, enquanto no meio da maloca ficavam as provisões coletivas
de mandioca e milho, panelas de barro, vasilhas de cabaça em reserva,
material de pesca, etc.
Mesmo entre as tribos uluri, a língua sofre grandes variações. Para
seu aprendizado, homens solteiros vão morar por temporadas em tribos
vizinhas amigas. Caso os membros de um casal pertençam a tribos diferentes, os dois vivem de início na casa da mulher, mas depois prevalece
a liberdade de escolha. Apenas os caciques nunca abandonam suas comunidades.
Era com enorme curiosidade que os índios nos observavam, e a nossas instalações. Os homens mostravam suas armas, davam explicações
sobre elas, falavam de caçadas e pescarias ou de suas incursões guerreiras contra outros índios. Não omitiam os menores detalhes: eles têm
uma memória infalível. A nós, cabia apreender o nexo de sua linguagem
gestual altamente expressiva. Para dizer, por exemplo, que havia passado um dia, descreviam com o braço um arco, de leste a oeste. Para representar o sono, punham a cabeça de lado, como se dormissem, nas mãos.
Olhando tudo, as mulheres sentavam-se no chão vazio sobre as pernas
encolhidas, para se protegerem da umidade e da sujeira; acalmavam suas
crianças e ficavam à espera de um bocado de açúcar. Gêneros eram trocados conosco por ferramentas, especialmente machados e facões, e também por colares de miçangas.
Na chefia, havia sempre grande número de animais domesticados.
Papagaios de todas as idades e pequenos periquitos de rabo longo trepavam por toda parte ou gingavam com suas pernas arqueadas pelo piso de
chão batido, procurando comida. Dois bem-te-vis (Pitangus sulphuratus),
criados ali mesmo, saíram em perseguição um ao outro, gritando com
estardalhaço entre as redes, e ao chegarem perto de um papagaio amazônico, bem gordo, foram separados por esse com bicadas enérgicas. Um
dos dois bem-te-vis teve fim prematuro, quando um homem sentou-se

em cima dele na rede. Com ar pacífico vagava pelo recinto um casal de
mutuns, bicando restos de comida derrubados pelos papagaios, ou insinuando, com temos sibilados, que alguma índia lhes fizesse um carinho.
Um dos mutuns, ao resolver voar para uma das vigas do telhado, derrubou as vasilhas de folha-de-flandres penduradas ao lado. Foi uma barulheira terrível, acrescida dos gritos espantados do próprio autor da confusão. Havia ainda, na chefia, alguns quadrúpedes: um filhote de capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e uma dúzia de cachorros e sentiamse ali em casa.
No Jacaré entramos em cGntato com a maioria dos índios cujos nomes nos tinham sido dados pelos Kalapalo .. Nossos visitantes mais assíduos eram os Kamaiurá, que moravam a um dia de viagem. Tinham duas
aldeias, que ocupavam alternadamente. Uma delas, chamada Tuatuari,
ficava junto das suas plantações de mandioca e milho. Assim que eles
acabavam ali suas tarefas, mudavam-se para a outra, Ipavu, à beira de
um grande lago, onde pescavam e colhiam pequi, muito abundante no
lugar. Com o pequi os índios faziam uma sopa gordurosa e grossa que
para o nosso gosto era insuportável. Após os Kalapalo, os Kamaiurá,
pertencentes ao grupo Tupi, eram a tribo uluri mais numerosa, com 120
pessoas. Na época de von den Steinen, os Kamaiurá ainda contavam
com quatro aldeias, mas hoje podem manter apenas uma, como as demais tribos da região. Algumas tribos se reduziram tanto, que seus sobreviventes tiveram de incorporar-se a outros grupos vizinhos e amigos.
De índole naturalmente amistosa, esses filhos da natureza riem.muito. Quase nunca se vêem rixas ou discussões entre eles, assim como os
berreiros de crianças também sã.o praticamente desconhecidos. Apesar
disso, ocorrem muitas vezes problemas - de rivalidade entre os homens.,
por exemplo, e principalmente os caciques. Tais pendências são porém
resolvidas na intimidade dos círculos familiares, ou sob a forma desolenes arengas pronunciadas no terreno da aldeia. Maiores rivalidades notam-se entre as diferentes tribos uluri que, malgrado uma estima básica,
acusam-se mutuamente de maldade, preguiça, etc. Perigosos são os litígios com pajés, ou curandeiros, se se suspeita que tenham feito um feitiço capaz de causar, mais cedo ou mais tarde, uma morte violenta. O
medo de demônios, entre os índios, é grande. Não existem aliás para
eles nem doença nem morte naturais - é sempre algum feiticeiro zangado que deve estar em ação. Acreditam firmemente em outra vida após a
morte, num além semelhante ao mundo terreno, onde devem se achar
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seus venerandos antepassados, considerados os heróis da cultura. O índio não vê uma diferença muito clara entre o animal e o homem. Visto
mitologicamente, o ser humano pode sem mais nem menos converter-se
num animal, acasalar-se com ele ou mesmo ser seu descendente. Tanto
os animais quanto as plantas são seres capazes de pensar e agir como
nós - idéia essa conservada também em nossas lendas, talvez como lembrança das formas de pensar primitivas dos nossos antepassados.
O índio se ocupa o tempo todo, mas não cabe dizer que seja, no
sentido habitual da palavra, muito trabalhador. Dá o máximo de suas
forças, mas é entre risadas que executa os trabalhos pesados que mais
lhe S'ã o adequados, como a derrubada de árvores. Todos os movimentos
desnecessários são evitados. A divisão do trabalho entre homens e mulheres é estritamente regrada e, a nosso modo de ver, bastante lógica.
Aos homens compete cortar árvores, caçar e pescar, acender o fogo,
construir casas, fazer a guerra e cuidar da produção de armas, utensílios
e adornos. As mulheres se ocupam das crianças, ajudam nas colheitas,
fazem comida, fiam o algodão, tecem cordões de fibras de palmeiras e
confeccionam as belas redes que são parte do inventário característico
desses nativos. Nas lavouras, o trabalho é feito em comum. Em viagem,
a mulher leva todos os pertences da família numa grande cesta na cabeça, não como escrava do homem, mas sim como a dona de tais pertences, como corretamente observou o etnólogo Herbert Baldus.
As ferramentas dos índios, até há algum tempo, eram típicas da Idade da Pedra. Ainda boje os ossos e as pedras são imprescindíveis para
eles, que aproveitam muitos dentes de animais como ferramentas. Os de
capivara e cutia (Dasyprocta azarae), por exemplo, fazem às vezes de
cinzel; os de peixe-cachor~o e quati (Nasua nasua) servem como furadores; ·e os dentes de piranha, como também conchas e bambus afiados e
endurecidos no fogo, dão instrumentos cortantes. O fogo é produzido
com a rotação de uma haste apropriada; mas, para evitar o cansativo
processo, é costume guardar brasas entre cascas de árvores. Nossos fósforos estavam entre os objetos de troca mais cobiçados pelos índios. A
introdução entre eles de instrumentos de ferro, se por um lado tem a
grande vantagem de simplificar o trabalho, por outro apresenta um inconveniente: o índio não sabe, em geral, como empregar noutra atividade útil o tempo livre que lhe sobra.
Muitas tribos são conhecidas por suas criações específicas. Os Kamaiurá têm fama de serem os melhores fabricantes de arcos e belas fle-

chas. Seus arcos, de seção oval-esquinada, medem mais de dois metros
de comprimento. As flechas são feitas de cana-brava, que lembra a canade-açúcar, cresce em lugares secos e é cultivada por diversas tribos. Como,
na natureza, as varas não são retas, é preciso endireitá-las no fogo com
óleo de pequi. O mesmo método é seguido na produção das flechas dos
Juruna e Kaiabi, feitas de taquari, que em muitos lugares se multiplica
"como praga". Os Kalapalo vangloriam-se, com toda razão, de seus colares. Os Trumai fornecem pedras polidas e os Waurá, uma tribo Aruak,
foram sempre os únicos ceramistas do Xingu. A esses produtos especializados cabe o papel de maior destaque no comércio de troca efetuado
entre as várias tribos. Primazia absoluta tem a cerâmica e, sendo ela um
trabalho feminino, as mulheres Waurá gozarn de especial prestígio e são
muito desejadas como esposas, por homens de outras tribos uluri, ou
raptadas por inimigos. A grande importância da cerâmica relaciona-se
ao fabrico de imensos caldeirões bem cozidos, com mais de 70 centímetros de boca, que servem para preparar o pequi e a mandioca. A rica
variedade da ornamentação com figuras de animais, sobretudo nas vasilhas de pequeno formato, dá um caráter bem próprio à cerâmica Waurá.
Cada panela representa um bicho, em geral deitado de costas, com a
parte correspondente à barriga trabalhada para ser a abertura. Em pouco
tempo identifiquei 46 animais como modelos, entre os quais 17 espécies
de aves e 11 de mamíferos. Muitas vezes .tinha de perguntar à fabricante
qual era o bicho representado. Mas, ao lado de figuras intencionalmente
estilizadas, havia reproduções naturalistas muito expressivas e facilmente
reconhecíveis. A preferência por certos animais, como o morcego, era
marcante nas formas estilizadas. Os índios dispõem comumente de um
senso estético apurado, que se manifesta na ornamentação e pintura dos
seus objetos de uso. Até o fundo das panelas recém-fabricadas é pintado
com esmero.
O principal trabalho dos índios diz respeito à obtenção de mandioca
(Manihot utilissima), a única importante planta cultivada, além do milho, que aprenderam a utilizar por si mesmos. Seus roçados ficavam no
meio da mata. As árvores maiores eram deixadas de pé, tendo as mais
fracas o caule cortado em volta, ou só de um lado, para que elas caíssem
juntas, uma derrubando a seguinte, quando o mato secasse e os índios
pusessem fogo para arrematar a limpeza. Tanto os roçados quanto as
queimadas eram feitos antes da estação das chuvas, ou seja, em agosto/
setembro. Cercas de paus roliços, deitados uns sobre os outros, prote-
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gemas plantações contra os porcos-do-mato. Entre desenterrar a raiz, já
totalmente desenvolvida, e consumir a farinha de mandioca em forma
de algo parecido com um pão, há um longo e trabalhoso caminho, pois
os índios só conhecem a variedade venenosa, a mandioca-brava, nativa
da bacia amazônica. A mandioca pertence à família das euforbiáceas,
que inclui muitas espécies tóxicas, algumas das quais fornecem, mas
não no Xingu, o veneno utilizado nas flechas. Os índios desenvolveram
toda uma série de utensílios para processar a mandioca: cortadores entalhados, tábuas de ralar e esteiras de palmeira tuavi para espremer a massa ralada, além de outros. Comiam a mandioca em forma de um beiju
chato e tostado, agradável ao n<rsso paladar mas de digestão difícil, e
faziam também com ela um mingau gostoso.
Do milho, também fundamental para eles, cultivavam numerosos
tipos, de todos os tamanhos e cores. Em comparação com o nosso, era
mais macio, mesmo ficando abandonado vários meses no pé. Os Kaiabi,
que tinham uma agricultura notável, altamente desenvolvida e mais conhecimentos do reino vegetal do que os índios do Xingu, plantavam
ainda uma meia dúzia de tipos de amendoim.
Os índios do Xingu não conheciam o sal de cozinha, do qual também não precisavam. Em vez dele, usavam um produto obtido da incineração de determinadas plantas, uma especialidade dosTrumai e Waurá.
Esse sal vegetal, rico em cloreto de potássio, continha pouquíssimo cloreto de sódio, mas a taxa de ambos os compostos no sangue dos índios
se mostrou normal, como verificado, no Xingu, em 1947-48, pelo Dr.
Sílvio J. Grieco. O peixe assado, às vezes, era revolvido por eles nas
cinzas da fogueira, e com isso ficava ligeiramente salgado. Como tempero, usavam uma espécie de pimenta.
Os índios suam muito menos que nós, perdendo menos substâncias
como o sal e a vitamina B. O cheiro do seu suor não é igual ao do branco
ou do negro (catinga, bodum), o que os deixava muito intrigados. Normalmente nem se percebe cheiro de suor nos índios, já que ele é neutralizado pelo abundante tratamento com urucu e outras substâncias. O sal
vegetal produzido de aguapé (Eichornia sp.) tem elevado teor de iodo e,
por conseguinte, é bom contra o bócio (papeira). Os índios chegaram à
conclusão de que o sal em excesso enfraquece os brancos, e nós, de fato,
o consumimos além do necessário. Em 1947, no Rio de Janeiro, discuti
essa questão com o general Cândido Mariano da Silva Rondon, que me
confirmou que os índios encontrados por ele apreciavam nosso sal. Os

que passavam a viver com a expedição da Fundação, em pouco tempo,
também se acostumavam a usá-lo.
Um dia me apareceu Sawa-kabá, um Kamaiurá de meia-idade, com
um filhote de araçari (Pteroglossus castanotis). Ofereceu-me a ave, que
ele chamava de Tukani, e eu, não podendo resistir, dei-lhe em troca um
bonito facão. Tukan-i, que significa "tucano pequeno", é o nome dado
pelos índios a esses parentes menores dos tucanos que, como eles, aninham-se em ocos de árvores. Um filhote de araçari vivo é algo de considerável valor, já que nem para um índio é fácil localizar e alcançar seus
ninhos na mata virgem e alta.
Tukani já tinha ares de adulto; embora a plumagem colorida e vistosa ainda não houvesse crescido. Parecia irritado com seus canhões. Bicava-os com tanta fúria, que era estranho que essas formações delicadas,
os canos das grossas penas das asas, nada sofressem. Era engraçado vêlo sacudir-se e eriçar esses esboços de penas como se elas, de fato, já
estivessem grandes. O revestimento da rabadilha e da barriga foi o que
mais demorou, se bem pequenos toques vermelhos logo indicassem que
ali iriam crescer as partes mais bonitas da plumagem. Também as espécies grandes de tucanos têm áreas vermelhas ou amarelo-alaranjadas na
plumagem, perdendo a vida, com freqüência, por causa de suas penas. A
conquista de semelhante troféu no alto das árvores é dificultada ainda
mais ao índio pelo porte do arco e flecha. Ao empreender a caçada, ele
vai se escondendo bem e tenta atrair a ave; para tanto, sopra umas folhas
finas, que, com os dedos, mantém na boca, e produz uns sons estridentes. O barulho faz com que os tucanos, por curiosidade, se aproximem,
apesar de não corresponder à vocalização normal dessas aves e sim à
gritaria de desespero de qualquer espécie, em face de predadores que
assaltam ninhos. Com as penas vermelhas e amarelas dos tucanos são
criados adornos para a cabeça e as orelhas. Como geralmente elas são
combinadas às penas negras e brilhantes da barriga dos mutuns, o contraste produz um belo efeito. O nível qualitativo dos adornos de penas
das tribos brasileiras é variável. Entre os maiores artistas, sob esse aspecto, estão ·OS Munduruku, de que falaremos mais adiante, e os Arara
dos rios Tapajós e Madeira, outrora temidos caçadores de cabeças, que
eram mestres na confecção de mantos de penas - especialidade em geral
só conhecida entre os incas. Em imitação dessa arte, no século XIX, os
imperadores do Brasil, numa expressão de indianismo romântico, mandaram confeccionar para eles dois magníficos mantos, um dos quais todo
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de penas de peito de tucano. Diz-se que naquela época algumas tribos
eram obrigadas a pagar ao soberano brasileiro um tributo em penas de
tucano e de galo-da-serra (Rupicola rupicola).
O mais interessante em Tukani era seu bico, que no entanto ainda
não se desenvolvera, não tinha cores e era tão macio que ainda cedia à
pressão dos dedos. Até certo ponto, o bico de um tucano é uma simulação de poder. Seu enorme tamanho e a forma exagerada enganam. Há
espécies em que o bico mede quase um terço do comprimento total da
ave. Também nos adultos, é pouco consistente e sensível: basta um grão
de chumbo no bico, muitas vezes,, para derrubar um tucano. Eles se alimentam basicamente de frutas, se bem comam um pouco de tudo. Distinguem-se, entre outras coisas, como peritos saqueadores de ninhos.
Tive ocasião de observar um tucano abrindo um ninho de bem-te-vi
'
grande e fechado, com paredes grossas, para de lá retirar os filhotes.
Nem os ninhos pendurados, em forma de bolsa, estão a salvo de seus
avanços. Para saquear ninhos, a longa pinça que é o bico do tucano torna-se mais apropriada ainda do que para comer frutas. Também aqui
vale o princípio de que na natureza, e especialmente nos trqpicos, mantém-se não só o que convém, mas ainda muito do que, mesmo sem convir, não chega a pôr em risco a conservação da espécie. O principal efeito do bico do tucano parece ser de ordem psicológica: trata-se, afinal, de
um bico para ser visto! Sua coloração exuberante, decerto, contribui para
isso. As pinceladas, que se estendem até pela parte interna do bico, desdobram-se em variações infinitas, de uma espécie para outra, e em seu
esplendor incomparável estão entre as grandes maravilhas dos trópicos.
A desconfiança com que Tukani era visto por nossos animais domesticados devia-se sem dúvida à estranha aparência que o bico lhe dava.
Mas ele na realidade não fazia mal a ninguém - e por ser ainda jovem,
provavelmente, não era audacioso em excesso. O susto de um dos nossos papagaios amazônicos, ante a chegada de Tukani, acabou virando
uma pantomima. Quando Tukani, sem mais nem menos, pousou ao lado
dele, o papagaio se ergueu e empertigou-se, jogando um pouco para trás
a parte superior do corpo, o que lhe deu momentaneamente um aspecto
de ave mal empalhada. Arrepiou todas as penas, em seguida, e tratou de
abandonar às pressas seu lugar costumeiro, mantendo-se de olho em
Tukani até descer finalmente pela corda de uma rede. Teria esse papagaio já vivido alguma experiência negativa com tucanos, ou se enquadraria Tukani para ele, como típico predador dos· seus ninhos, num elen-

co de inimigos hereditários, mais ou menos como tantas aves se abrigam, mal percebe~ p.el~ instinto o perfil de um vôo, com 0 típico pesco~ curto~ das suas 1n1m1gas de rapina? Nem o homem pode furtar-se à
1mpressao de que o tucano é perigoso. Tukani, mais tarde, passou uns
tempos entre pessoas da cidade, não habituadas com animais. Todas 0
r~deava~ bem e, de uma distância prudente, perguntavam se ele mordia. ~u Jª estava acostumado a dizer que sim, para o mais rápido possível hvrar-me dos curiosos.
,. F~sse ~a~a distrair seus filhos, fosse para disso tirar algum proveito,
os 1nd1os v1v1am nos trazendo filhotes das espécies mais variadas aves e
mamíferos, anfíbios e répteis, e até insetos como cigarras e gafa~otos.
Apresentara~-nos fantást~cos exemplares de louva-a-deus (mantídeos)
que, com mais de 30 centtmetros de comprimento, incluem-se entre os
maior~s inset~s do Brasil e da Terra. Os índios davam os bichos para
se~s filhos ~nncarem e ocasionalmente comiam os gafanhotos. O perfe~to conhecimento que têm do modo de vida das espécies, permite-lhes
cnar por algum ten_1Pº os animais mais diversos. Preocupavam-se, pelo
n,ienos, ~º1!1 su~ alrmentação correta, que podiam manter com o que já
tinham a d1spos1ção nas próprias malocas: farinha de mandioca em forma de beij~s,. e grilo~. ~ bei~u é amolecido e esquentado na b~ca, passando dos lab1os dos 1nd1os drretamente para o bico das aves. Assim eles
al~entam, por exemplo, os papagaios. Já os grilos e baratas que aos
i:i1lhares povoam suas casas são um prato excelente para as aves insettvoras.
~esmo modo os índios criam lagartixas, tartarugas e rãs.
Como an1ma1s e seres humanos são igualados por eles, não surpreendia
que mulheres amamentassem filhotes de porco-do-mato, por exemplo,
ou que deixassem camundongos morar em seus cabelos. O rato nômade
(Rattus norvegicus), por sinal, não ocorre na região, limitando-se no Brasil
a uma estreita faixa costeira. No interior só ocorre o rato-de-casa (Rattus
rattus), em três variedades de cor, sendo o preto a mais comum, num
mesmo lugar; acreditou-se por isso antes que fossem raças geográficas.
Geralmente os animais criados permanecem pouco tempo nas choças dos nativos, que não se empenham por reproduzi-los. Assim que
crescem o suficiente, aves como os papagaios ou os grandes icterídeos
têm as penas do rabo e das asas arrancadas para o fabrico de flechas e
cocares. Nem os papagaios verdadeiros, grandes e corpulentos, nem os
mutuns, que são maiores que um peru, agüentam muito tempo essa crueldade. Entre as fornecedoras de penas em cativeiro temporário inclu-

68

69

1

J?º

CoM

TUKANI

os ÍNDIOS DO XINGU

em-se as maiores aves de rapina do Brasil, as possantes harpias (Harpia
harpyja), ou gaviões-reais, que eram alimentadas com mamíferos e aves
vivas. Os índios procuram não só seus ninhos, mas também os do elegante apacanim (Spizaetus tyrannus), para apanhar o filhote, que é sempre apenas um, e mantê-lo em gaiola no terreiro da al<jeia, com a mesma
finalidade de extrair as penas que cresçam. Um dos animais mais freqüentes no séquito dos índios da Amazônia é o jacamim (Psophia sp.),
que ocupa a posição de um cão de guarda, delatando com ruidoso cacarejar tudo o que acontece na aldeia, seja a chegada de animais ou pessoas, seja um começo de incêndio ou outro fato incomum. Como fornecedor de penas, não se destaca. Consta que os jacamins domesticados, na
época da procriação, vão se juntar aos seus congêneres selvagens, retornando mais tarde para perto dos homens. A voz do jacamim é muitas
vezes imitada por índios que querem indicar onde se encontram na mata.
Outro que serve nas aldeias indígenas com o "sinal de alarme" é o grande e escandaloso quero-gueto (Vanellus chilensis), dotado de um afiado
esporão em cada asa. Facilmente domesticável é também o bonito
pavãozinho-do-pará (Eurypyga helias), que goza de simpatia por catar
com eficiência as moscas e mosquitos que molestam pessoas. Curiosamente, não encontrei entre os índios do Xingu um único cachorro, nem
outros animais domésticos dos mais comuns.
A princípio esperava contar em meu trabalho com a ajuda dos índios, crendo que me trariam animais raros, em especial as aves que eu
mostrava em reproduções ou descrevia, ou cujos gritos imitava para eles.
Pensei, sem refletir mais a fundo, que seria fácil para um índio pegar o
que quer que fosse. Seu arguto p0der de observação, a eficácia de suas
armas - eles desconheciam a zarabatana e a flecha envenenada - e o
domínio que tinham da região justificavam grandes esperanças. Mas eu
estava incorrendo em erro, sobretudo por não levar em conta a personalidade dos caçadores. Todas as esperanças falhavam quando o homem
não sentia vontade ou, coisa bem típica, não tinha a perseverança necessária para alcançar um determinado objetivo, mesmo sabendo que a recompensa era boa. Traziam-me sempre as mesmas aves, comuns, pequenas, fáceis de caçar, e sempre contavam com uma bela retribuição
em açúcar. Em geral era difícil estabelecer sintonia entre as nossas noções de valor e as dos índios.
Não se devia superestimar tampouco sua capacidade de matar, fosse
com flechas, arapucas ou visgo. As armas primitivas, apesar de toda sua

perfeição - o arco e flecha são às vezes obras de arte dignas da admiração da técnica moderna - não podem de modo algum comparar-se às
nossas armas de fogo, mesmo que sejam as velhas espingardas de carregar pela boca, ainda em uso no interior do Brasil. É preciso também
levar em conta que nem todos os índios são bons arqueiros e que eles
erram freqüentemente seus alvos. A maior façanha a que -assistimos,
quanto ao uso do arco, foi uma flechada certeira numa arara que voava a
uns 30 metros de altura sobre nosso acampamento no Jacaré. Foi um
espetáculo impressionante ver aquela esplêndida ave amarela e azul despencar, com um grito terrível e o pescoço varado por uma flecha de dois
metros que se juntava aos movimentos da cauda, de meio metro, e às
asas batendo desesperadamente para formar um redemoinhó confuso.
Meninos que ainda pegam colo já se exercitam no manejo do arco e com
suas armas infantis matam gafanhotos e borboletas. Gostam muito das
flechas rombudas, que têm na ponta um coquinho todo perfurado e por
isso vão cantando no ar, quando as disparam.
Uma outra tendência, a de subestimar as armas dos índios, é comum
entre os brancos. Mas com uma única flechada um Kamaiurá, Maricá,
conseguiu acertar no coração e matar uma anta, cujo couro é da grossura
de um polegar. Outra anta foi flechada por um Kaiabi no ouvido, tombando no mesmo instante. Uma flecha pode trespassar o corpo de uma
pessoa. lndios ainda adolescentes já conseguem esticar totalmente um
arco grande, o que é impossível para nós, que logo começamos a tremer
e nunca chegamos à abertura máxima. Para cordas de seus arcos, os
Kamaiurá usavam fibras de embaúba; os Kaiabi, de algodão, que eram
preparadas pelas mulheres.
Como os índios não me traziam aves de valor para a coleção zoológica, acabou sendo mais freqüente que eu passasse a acompanhá-los nas
caçadas de espécies que eles mesmos queriam para utilizar suas penas.
Meu trabalho despertava grande interesse entre os nativos. Queriam ver
tudo o que eu trazia da mata e rodeavam meu rancho o tempo todo, para
'
assistirem às operações de conservação de animais e plantas. A noite,
quando estavam dormindo, normalmente eu escondia em lugar seguro
as peças que eles mais cobiçavam. Só à noite também eu separava as
miçangas para o "pagamento" de serviços eventualmente prestados, pois
se os índios soubessem que havia um bom estoque desses adornos, tão
apreciados por eles, decerto eu não me livraria mais dos pedintes ou
poderia até sofrer um assalto. Mais coisas, e mais valiosas para nós,
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correriam o risco de desaparecer nesse caso, como as máquinas fotográficas e outros aparelhos. Só as miçangas maciças, fabricadas na Tchecoslováquia, vermelhas, azuis e brancas, resistiam à prova material dos
índios, que as mordiam para testá-las. Se elas quebrassem, cuspiam-nas
"
a nossos pes.
Sempre que possível, o melhor era tomar os índios por guias. Era
admirável o domínio que tinham de todas as necessidades práticas para
a vida na selva - a orientação no terreno, a observação dos menores
detalhes ao redor, a descoberta e seguida de um rastro. O que havíamos
considerado a princípio um sentido de orientação misterioso lentamente
tornou-se-nos compreensível como um modo de proceder natural. Sem
dúvida, os, índios têm uma idéia do caminho percorrido muito mais clara
que a nossa e orientam-se melhor do que nós pela posição do Sol, capacidade também inata em muitos animais e demonstrável experimentalmente, por exemplo, em abelhas e aves migratórias. Acrescente-se a isso
o exato conhecimento do mundo circundante, propiciado aos nativos
pela prática da observação. Sua acuidade visual, contudo, não ultrapassa
a nossa: é a mesma de um recruta normal.
O índio é capaz de localizar seu ponto de partida, numa caminhada,
e retornar até lá em linha reta, sem precisar voltar pelo trajeto de ida nem
depender de eventuais marcações, como nós. Muitos andam o dia inteiro, cobrindo grandes trajetos, nos sentidos mais variados, e sempre acabam encontrando sua meta ou o caminho de casa. Mas até os índio, de
vez em quando, se perdem; como ocorre com.a precisão da pontaria, no
manejo do arco, também para andar na mata há gradações individuais
quanto ao talento.
A vantagem obtida com a extrema absorção nos detalhes, comum a
todos os primitivos, acarreta prejuízo à compreensão dos conjuntos. Assim, por exemplo, os índios vêem a mata como árvores particulares que
eles distinguem e nomeiam pelas espécies. Há um nome específico para
cada palmeira, embora falte em sua língua esse conceito globalizante de
"palmeiras". Isso cria uma diferença fundamental entre o índio e o colono neobrasileiro, o caboclo ou caipira, que em geral tem algo de negro e
cujo conhecimento individualizado da natureza é escasso, sendo expresso por alguns poucos conceitos de valor genérico, como mata, animal,
palmeira. Apesar disso, o caboclo também não chega a um raciocínio
sintético de grande alcance - no fundo, e sob o aspecto espiritual, é ainda mais pobre do que o índio, pois tampouco tem uma conexão viva com
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mundo civilizado, pelo qual aliás não se interessa. É muito desagradável, por isso, ver a arrogância com que o caboclo trata o índio, meno~s
prezando-o .como se fosse um animal - categoria à qual, de resto, ~le n~o
sabe dar valor. Quase nada porém há no caboclo que o torne assim tao
distinto dos habitantes primitivos. Muito pelo contrário, sua situação
material, diante das condições naturais que prevalecem, é até inferior. A
agricultura do caboclo, por exemplo, tem com freqüênc~a um caráter
mais rudimentar que a do índio. A subestimação dos nativos do Novo
Mundo foi vivamente contestada pelas pesquisas lingüísticas contemporâneas: há 100 anos, Darwin descreveu os habitantes da Terra do Fogo
como selvagens que se exprimiam por grunhidos, mas os missi?ná~ios
britânicos de hoje já puderam identificar 32.000 palavras desses 1nd1genas - mais do que o dobro das palavras usadas por Shakespeare em seus
dramas.
De bom grado eu seguia os índios nas suas incursões pel~s r~os. Er.a
então que eles se mostravam em seu verdadeiro ele:nento,. pois sao m~1to mais pescadores do que caçadores. As embarcaçoes mais comuns nao
eram as ubás de um só tronco, mas sim canoas muito leves de casca,
com seis a sete metros de comprimento. Para construir uma delas, ~rran:
cavam numa só peça a casca de uma árvore viva - como um Jatoba
(Hymenea sp.) bem crescido - reforçavam-na com trave~as e curvavam
para cima, com auxílio do fogo, o lado co~res~~~dente ~ popa. Curvar
também o extremo oposto, no calor, era mais d1f1cd, e assim a proa ~on
sistia tão só de uma ponta plana, por onde até pequenas ondas podiam
avançar para dentro. Uma canoa dessas, em águas tranqüilas, prestava
bom serviço, mas não convinha esquecer que estávamos numa canoa de
casca e não num verdadeiro barco.
dia saí com dois Trumai, Maracauá e o filho dele, para percorrer
um braço do Culuene. Deslizamos em silêncio pela vegetaçã.o fechada,
que pendia das margens, e entre grossas raíze~ aéreas. Em muitos galhos
havia grandes tufos de orquídeas (Cattleya violacea ), algun~..adornados
por belas inflorescências roxas e ver?es. Em re~~;iso~ tranqutlos balouçavam, com seu leve lilás, os aguapes: U~a sequencia d.e ~essaltos apareceu por baixo de uma árvore que se inclinava sob~e o no. eram pequenos morcegos negros (Rhynchonycteris naso) que ah descansavam e logo
se puseram em fuga, voando por entre nossas cab~ças. Na ramagem cantavam dois cardeais (Paroaria baeri), de uma mteressante raça nov~,
como se evidenciou depois. Passamos por uma trilha de anta, bem bati0
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da e em forma .de garganta, que conduzia até o rio. Vimos uma grande
caninana (Spilotes sp.), preta e amarela, esgueirar-se em silêncio pelo
matagal, certamente procurando ninhos de aves. Os galhos debruçados
estavam cheios de pelotas de barro, restos deixados pela enchente, e
uma delas, onde um arredio-do-rio ( Cranioleuca vulpina) construíra seu
ninho, servia agora de esconderijo diurno a um rato-de-espinho (Proechimys sp.). O roedor, assustando-se ao ver-nos, fugiu por cima dos galhos. Atirei nele e achei que tinha acertado, mas o mato era tão fechado
que não vimos onde caiu. O Trumai que estava na proa garantiu que o
rato havia escapado. Eu, certo de não ter errado, troquei de lugar com o
índio. Logo depois vi o animal emergir, ferido, diante da embarcação.
Com a intenção de pegá-lo, e sem lembrar da fragilidade da canoa de
casca, avancei mais um passo. Foi o bastante para que a água entrasse.
Meus companheiros deram boas gargalhadas. Vi a espingarda atrás de
mim se molhando, enquanto eles levantavam a tempo meu embomal
com o material fotográfico. Um galho flutuando na água impedia que a
canoa afundasse. O rato, nesse meio tempo, tinha desaparecido, e já agora
levantava vôo uma elegante biguatinga (Anhinga anhinga), que antes
estivera pousado num galho oculto. Tanto quanto eu, os Trumai lamentaram o ocorrido, pois de bom grado eles teriam comido aquele rato-deespinho.
As canoas de casca velhas, quando carregam muito peso, podem
rachar de um extremo ao outro. Foi o que aconteceu certa vez, quando vi
uma família inteira, de sete pessoas, desaparecer na correnteza. Refeitos
do susto, homens e adolescentes de ambos os sexos transformaram porém tudo em prazer, nadando e mergulhando para resgatar objetos.
As viagens de canoa eram boas para estudar as técnicas de pescaria
dos índios, que atingiam os peixes com flechadas, de pé ou de ~ócoras
na canoa, ou ainda de cima de árvores que se debruçavam sobre os rios.
Apesar de errarem muitas vezes, em pouco tempo eles conseguem as
quantidades de que necessitam, sobretudo na época da seca, quando os
rios ficam claros e os peixes se aglomeram devido ao baixo nível das
águas. Há ocasiões em que os índios usam também arpões de pesca, que
parecem flechas grandes, além de flechas de ponta dupla e sem penas.
Os menores movimentos na água são percebidos por seus olhos treinados. Geralmente eles esperam até encontrar um peixe imóvel na água
antes de arremessar o arpão. Para uma festa, 600 peixes, contando-se só
os maiores e mais bonitos, foram flechados por apenas três índios. Não
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adiantava ultrapassar esse número, já que o único modo de conservação
era enterrar
os peixes na areia.
,
E bastante comum a pesca em grupo. Os índios usam nesse caso o
timbó, um veneno viscoso, dado por cipós, que eles espalham na água
em trechos antes represados dos rios. Embora mortos por envenenamento, os peixes que assim são obtidos podem ser comidos sem risco. O
timbó, como ocorre com a pesca a dinamite, destrói toda a fauna ictiológica, mas seu emprego pelos índios, dadas as circunstâncias, não chega
a constituir uma ameaça grave. Com essa técnica, meia dúzia de homens
podem pegar de uma só vez mais de 100 quilos de peixe. Noutras ocasiões, os nativos simplesmente tiram peixes da água com um facão, e até
garotos de cinco anos já capturam os que irão comer, orgulhosamente
levando-os para casa em fieiras. Na época das chuvas, as pescarias tornam-se difíceis, porque os peixes se dispersam por águas muito mais
turvas e volumosas. É comum que eles sigam pelos rios que penetram na
mata, onde encontram farta alimentação, seja de frutas caídas ou de pequenos animais que cobiçam e também tombam na água. Os peixes desovam nas cabeceiras e seus filhotes aparecem no final das chuvas. Durante toda essa época, os índios transferem a pesca para a mata. A mandioca torna-se então a base de sua alimentação, substituindo desse modo
o pescado, que na época da seca desempenha o mesmo papel.
Gritos específicos já anunciam de longe quando a pesca foi abundante; uma alegre expectativa se apossa da aldeia e muitos saem correndo ao encontro dos pescadores. O montante é repartido entre os parentes
mais próximos ou então com toda a tribo, sob supervisão do chefe supremo. Um dos peixes mais apreciados na região é o tucunaré (Cichla
sp.), que mede cerca de 40 centímetros e tem na base da cauda notáveis
manchas ocelares. Geralmente os peixes são comidos tostados, e é possível guardá-los, depois de assados, para que a provisão dure mais tempo. Os índios não têm horários fixos para as refeições: comem quando
estão com vontade, preferindo fazê-lo em privacidade.
Cada vez que eu voltava para o acampamento, impacientava-me para
saber onde andaria o nosso Tukani. Quase nunca ele estava em meu
rancho, onde só costumava ficar quando eu me encontrava em casa. Na
minha ausência, procurava outra companhia, fosse nas vizinhas choças
dos índios, no rancho dos trabalhadores ou na chefia. Essa o atraía de
modo especial, por permitir que ele aí se mesclasse à confusão reinante,
que lembrava a da arca de Noé. Invejando-me por causa do meu pupilo,
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muitos diziam: "Esse Sick não cuida do Tukani", ou "Não dá comida
para ele", ou coisas do gênero. Eu me expunha assim a grandes dissabores quando tinha de ir à casa dos outros para pegá-lo de volta.
Era pois bem melhor quando Tukani regressava espontaneamente.
Sem demora ele entendeu que sua casa era a minha. Mal eu ouvia em
frente do rancho um rumor de asas, torcia para que fosse ele, mas em
geral eram os papagaios domesticados, que viviam perambulando no
acampamento. Seu vôo, embora diferente do dos tucanos, é também muito
desajeitado. Enquanto os papagaios voam em linha reta, batendo as asas
com força, os tucanos descrevem uma trajetória ondulada que se assemelha à dos pica-paus, aos quais são aparentados. Durante o vôo, o enorme bico do tucano parece deslocar o peso do corpo para a frente. Evitando sobrevoar trechos extensos e abertos, os tucanos geralmente preferem saltar de galho em galho às escondidas.
Volta e meia Tukani se anunciava com gritos agudos de uma nota só
que eram ouvidos de longe. Aproximava-se fazendo escalas e repetindo
a chamada a cada pouso, até que enfim aparecia num ponto do telhado
do rancho, de onde eu havia retirado um pau para deixar que ele passasse. Tukani logo aprendeu a usar o buraco como porta e o encontrava sem
maiores problemas quando vo1tava de algum vôo distante. Quase sempre era a fome que o trazia. O canto a ele destinado, ao lado da minha
rede, ficava sobre uma tosca armação de madeira, coberta de papel e
pano, embaixo da qual eu conservava minhas coleções zoológicas. Esfregando o nariz na plumagem lustrosa de suas asas, eu constatava, corh
desgosto, que ele estava fedendo a fumo. Quem teria abusado, mais uma
vez, de sua alma infantil? Mas Tukani ·não estava interessado em manifestações de carinho: queria apenas comer e me beliscava com força.
Eu, já contando com isso, fechava por precaução os olhos. Para dar a
ele, tinha abóbora cozida, o único produto da pequena plantação que
nossos homens fizeram no acampamento. A plantação rendia pouco, de
início, mas era da maior importância para nós, pois durante vários meses
não dispúnhamos de outro legume. Tukani gostava muito de pegar abóbora na ponta de uma faca, que talvez lhe trouxesse uma lembrança do
bico dos seus progenitores. Ainda queria a comida na boca; se os pedaços no entanto fossem grandes demais, ele mesmo lhes dava a forma
adequada para poder engoli-los. Como sobremesa ganhava um pouco de
fruta, quando havia. Todas as. espécies animais do Brasil Central têm
marcada predileção, por exemplo, pelo murici (Byrsonima sp.), uma fruta
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amarela-escura que lembra no sabor uma cereja ãcida. O conhecimento
de tais fontes de alimentação natural é também muito importante para o
branco que penetra na selva. Via de regra, tudo o que os macacos, papagaios, tucanos e morcegos comem não faz mal para o homem. A riqueza
das matas virgens brasileiras, em termos de frutas comestíveis, é bem
menor do que a princípio se crê, e isso deve ser imputado, entre outras
causas, ao fato de os períodos de frutificação serem breves nessas regiões tropicais. Há anos em que muitas árvores simplesmente não produzem nada. Na expedição, sentíamos com freqüência a falta de vitaminas,
o que causava certo abatimento e abria caminho para males mais graves.
Se as frutas fossem pequenas, Tukani revolvia-as na ponta do bico,
jogava-as para o alto, pegava-as de novo e recomeçava o processo. Livrava-se assim de eventuais pecíolos e sépalas, antes de enfiar a fruta na
goela. Quando ele estava com muita fome, simplificava essa operação
prévia; mas retomava a brincadeira, à medida que saciava o apetite, e
'
acabava jogando a comida fora. As vezes ele devolvia, totalmente intactas, frutas que havia engolido inteiras e tinham permanecido em seu papo
por um bom espaço de tempo. Uma cena dessas deixou-me meio sem
jeito, quando voltei do Brasil Central para o Rio. Em meu quarto de
hotel, Tukani comeu vários tomates, do tamanho de uma cereja. Meia
hora depois, desci com ele pousado em minha mão, certo de que o pequeno xinguano teria um bom comportamento. Mas no restaurante onde
fui tomar café, nisso que eu ia levando minha xícara aos lábios, aconteceu algo que não estava no programa: Tukani vomitou um tomate intacto. Bastou a esfera vermelha aparecer em seu bico para que ele lhe desse
sucessivas mordidas, espirrando suco e caroços para todos os lados. Parecia estar querendo dizer: "Esse danado desse tomate já me fez enjoar!"
Depois de revirá-lo várias vezes no bico, colocou-o em posição favorável e mandou-o de novo para a goela num impulso seguro. Houve certo
embaraço entre os circunstantes. A primeira parte do espetáculo, o expelir do tomate, causou em todos má impressão, e as coisas só pioraram
quando o suco espremido bateu na mesa. Mas o segundo ato, no qual
Tukani voltou a engolir o tomate, divertiu as pessoas, e acabamos tendo
um final feliz.
Não havia tomate no Xingu. Tentamos por sinal plantã-los, mas as
formigas cortadeiras logo acabaram com tudo. Para Tukani isso não era
problema. Sentia-se plenamente satisfeito, mesmo sem eles. Empanturrado de comida, ele deitava de barriga, revirava os .olhos com sono e
78

COM

"
os INDIOS
DO XINGU

1

IJ

volta e meia soltava sobre minha caixa de livros algo que não poderia
conter. Prevenido, eu estendera ali umas folhas de papel que deveriam
ser diariamente trocadas. Mas nem sempre nos lembrávamos disso e,
pensando bem, era até melhor, pois o excremento acumulado atraía percevejos (Megalotomus sp.) bem-vindos à minha coleção de iqsetos. Com
a mistura que compunha sua dieta normal Tukani fabricava um belo creme de abacate, fruta que ainda não fora introduzida no Xingu. Quando
ele comia carne em excesso, o produto final da digestão eram pequeninas salsichas que lembravam pelo seu cor de rosa a pátina dos caranguejos cozidos. Além disso, ele ex:pelia umas bolotas brancas que pareciam
nata batida, ao se acumularem. Se comesse uma fruta de caroço grande,
cuspia depois uma pelota não digerida. Causa-nos admiração muitas vezes
que uma quantidade tão inexpressiva de polpa torne uma fruta tão atraente para as aves. Uma pequena mancha de cor, uma porção mínima de
polpa adocicada, já basta para seduzir o olhar de uma ave e garantir à
planta sua propagação. Há sementes inclusive, ao que parece, que só
germinam depois de terem passado pelo intestino de uma ave.
Ao lado de Tukani, havia uma lata d'ãgua, da qual ele bebia antes e
depois de comer, e também durante a digestão. A penugem da garganta,
enquanto isso, movia-se para cima e para baixo, seguindo o ritmo determinado pelo mover da pele. De início, ele também cantava ao comer,
mas sem demora abriu mão dessa graçola infantil. Um dia Tukani permaneceu pousado e quieto mais tempo que de costume. Eu me esquecera totalmente dele, que no entanto me fez notar sua presença atravé's de
renovadas batidas nas folhas do jornal onde estava. Para chamar atenção, era capaz de fazer ainda outros ruídos discretos, dando por exemplo
estalidos com o bico. Mas só depois de o bico solidificar-se tornaram-se
tais estalidas audíveis. Além disso, ele espirrava dormindo, embora num
tom tão baixo que só de muito perto se ouvia.
Finalmente Tukani acordou. E bocejou com tanta vontade, e tantas
vezes, que eu mesmo quase demonstrei que seus bocejos pegavam. Logo
esticou as asas: primeiro para baixo, o quanto pôde, e depois para cima.
Deu umas sacudidas enérgicas - e estava pronto para novas empreitadas. Não voou para fora, como pensei que fosse fazer: ficou pelo rancho,
empreendendo viagens de descobrimento. Depois de algum tempo, voou
para cima da minha mesa de trabalho, que infelizmente, com a variedade
de coisas que continha, sempre era o principal ponto de atração para ele.
Ia direto ao que queria, levado pelo olhar apurado, e agia com tanta
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rapidez, que era impossível tomar qualquer precaução contra os ataques
daquele incorrigível. Dessa vez, apossou-se de um frasco de insetos conse~vados, re:irou-o no bico, para saber se era de comer e, decepcionado,
deixou-o cau no chão. Atacou em seguida a caixa de alfinetes, que estava aberta, e espalhou-os em volta com um golpe certeiro. Tentou enfiar o bico no vidro de veneno. Como tudo dava errado, pulou irritado em
minha mão para agarrar uma carcaça de ave na qual eu estava então
trabalhando. Não, assim não podia ser. Botei Tukani fora de casa.
Tive sossego durante uma meia hota. Mas logo ele reapareceu no
telhado, vindo agora pelo outro lado. De um só vôo atravessou o rancho
até o seu bebedouro, mas apenas meteu o bico na água e sacudiu a cabeça, ao invés de beber. Era uma indicação inequívoca de que ele estava
querendo tomar banho. Poder-se-ia até dizer que, na imaginação, já se
banhava - que era para secar a cabeça que Tukani a sacudia. Depois, no
banho real, esse movimento faria absoluto sentido, como parte importante da sua toalete. Enchi a banheira de Tukani com água do cantil. A
banheira, muito estável, era o casco de um grande jabuti. Desprendia no
começo um forte odor de carne putrefacta, por isso não me agradava
nada que Tukani bebesse da água do banho. A banheira permitia que
primeiro ele pousasse na borda, para ir entrando devagar para o fundo.
Nesse dia estava muito disposto e em poucos minutos se molhou todo.
Era engraçado como, na hora de pular para fora, terminado o banho,
Tukani ainda cuidava em separado da cauda, maior que o corpo, mergulhando-a algumas vezes. Por fim, ao sacudiÍ-se todo, molhava com os
borrifas quem estava por perto, como fazem os índios sacudindo ao sair
do banho os cabelos, como os cães se sacodem.
Tukani ficava tão ensopado que não conseguia voar; sua aparência,
além disso, era lastimável. O melhor era colocá-lo ao sol numa árvore,
para evitar que, pulando pela casa, ele sujasse o chão. Como o tempo
mudava tão bruscamente, muitas vezes já começava a chover antes de
Tukani se secar. Dando grandes saltos, ele vinha então refugiar-se no
rancho. Se a chuva fosse fraca e não caísse de lado, parava embaixo do
beiral do telhado de sapê. Caso contrário, espremia-se por uma fresta da
parede em paliçada para entrar. Uma vez errou de fresta e dei com ele
imprensado, com a cabeça para dentro e o corpo para fora, sem poder ir
para a frente nem para trás. Quando chegava em casa, Tukani se refazia
da caminhada descansando sobre um crânio fraturado de onça que estava no chão. Em geral ele tremia de frio e eu o enfiava por baixo da ca-
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misa, onde logo se aquietava, enquanto a mim só restava habituar-me ao
contato de suas penas molhadas.
De vez em quando Tukani me acompanhava até a cozinha, que ficava a meio caminho entre os ranchos e a água. Era um lugar cheio de
distrações para ele, sobretudo porque era por ali que a cachorrada costumava ficar. Foi por sinal entre cachorros que travei conhecimento com
Tukani. Ele estava diante da choça de seu antigo dono, rodeado de grandes cães que ainda não o conheciam e sentiam uma bruta vontade de
avançar naquela coisinha ali pulando no chão. Tukani, porém, não se
perturbava. Observando os oponentes, abriu as pernas mais que de costume. A cada aproximação mator de uma das feras, logo respondia com
uma bicada, que no entanto não atingia o objetivo, pois com a mesma
ligeireza o cachorro recolhia o focinho. Muitas vezes, Tukani passava
decididamente ao ataque. Não era pois de admirar que todos nós torcêssemos por ele, especialmente eu, que odiava profundamente os cachorros. Essas mesmas feras, alguns dias antes, por pouco teriam me estraçalhado. Ocupado na dissecação de uma corça recém-abatida, eu nem notara que a matilha viera juntar-se à minha volta, atraída pelo cheiro de
sangue e carne fresca. Há muitos dias que os cachorros não comiam
direito e nós mesmos estávamos a meia ração, pois chovia sem parar e
os aviões não podiam descer no acampamento. Com latidos terríveis, de
repente, toda a matilha se jogou contra mim. Atacando-me ao mesmo
tempo, dois cachorrões me puxaram para trás, um mordendo em minha
perna, outro me agarrando pelo braço direito. Felizmente, esse se enredou na manga da camisa, o que me permitiu ganhar tempo e me livrou
de uma mordida mais grave. Desarmado, numa das mãos eu segurava
uma pinça e na outra um pequeno frasco de álcool. A barulhada chamou
a atenção de um cozinheiro, um negro alto e forte, que correu para me
ajudar e dispersou a cacetadas o escandaloso bando. Na confusão, um
dos meus atacantes saiu com a espinha quebrada, e tivemos de sacrificálo com um tiro.
Embora pudessem se tornar perigosos para nós mesmos, os cachorros eram de grande utilidade prática na caça aos bichos de pêlo, particularmente antas, onças, queixadas e as muitas espécies de cervídeos. Além
disso, eram nossa maior proteção contra ataques noturnos de índios selvagens. Os perigosos Suiá, nas matas ao norte do Jacaré, sempre podiam
ser uma desagradável surpresa. Tanto quanto o cheiro da caça, o cheiro
dos índios excitava os cachorros, e até os que já eram amigos e freqüen81
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tavam nosso acampamento eram recebidos com importunos latidos.
Nunca aconteceu nada, pois os perseguidos sempre conseguiam subir
nalguma árvore, embaixo da qual a cachorrada, como se assediasse uma
presa, se mantinha latindo. O condicionamento ao cheiro das raças humanas evidencia-se na domesticação e comprova que é menos à figura
do homem do que ao odor que ele exala que os animais se habituam. De
noite, os cachorros se tomavam tão irascíveis que atacavam qualquer
um que se aventurasse a sair dos ranchos, e só a custo eram contidos por
certas ordens enérgicas. Volta e meia eles me criavam problemas, quando eu saía depois de escurecer atrás de bacuraus e corujas.
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A caça e a pesca eram para nós necessidades vitais. Se já era difícil, na
seca, mandar mantimentos ao Xingu, na época das chuvas ficava muito
pior. O único elo com a civilização era o avião. Dois bimotores da FAB,
com boa capacidade de carga, abasteciam-nos durante os meses de seca,
mas n~ época das chuvas dependíamos todos dos pequenos monomotores da Fundação, os teco-tecos, que às vezes enfrentavam grandes dificuldades para pousar nas pistas cheias de lama. Outras vezes, no rio das
Mortes, o tempo estava tão ruim que impedia a decolagem e os aviões
ficavam retidos. Em situações semelhantes, nos últimos anos, a aviação
militar viria em nossa ajuda, lançando-nos alimentos de pára-quedas.
A base da alimentação da expedição era o arroz e feijão dos brasileiros, aos quais se somava a abóbora plantada por nós. Aos domingos
havia macarronada e não faltava o tradicional cafezinho. Os índios, curiosos, provavam de todos os alim·entos que desconheciam. Logo passaram a gostar de arroz; quando um saco, ao ser descarregado, arrebentava, as crianças lambiam grãos pelo chão. Os índios também não conheciam o álcool, que era proibido na expedição. Em geral não faltava caça.
Vivíamos rodeados de animais em condições naturais, com seu equilíbrio ainda não afetado pela ação do homem. Os macacos são os únicos
mamíferos que os índios matam para comer. Quando eles gritavam por
perto, na mata, era impossível conter os índios. Para caçá-los, faziam
flechas especiais, com pesadas cabeças de madeira de quatro pontas,
cuja função era desequilibrar os macacos, antes de serem atingidos pelas
penetrantes flechas mortais. Se a flecha envenenada os atingisse primeiro, não raro eles se agarravam tanto nos galhos - contando para isso, em
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especial, com a cauda preênsil musculosa - que não caíam nem depois
de mortos. O mesmo acontecia às vezes quando levavam tiros. Era preciso certo esforço para comer macaco, nas nossas refeições, porque o
animal assado inteiro - só tiravam as tripas - lembrava muito um corpo
de criança. Outro fato a provocar aversão·pela iguaria - a carne, em si,
era deliciosa - é que os macacos, quase sem exceção, estavam cheios de
vermes. A marcada predileção de muitos nativos por carne de macaco
pode ser vista como reminiscência de antigos hábitos antropofágicos,
que custaram a ser abandonados por numerosas tribos. No século XIX,
os Juruna e os Munduruku ainda eram canibais, conforme relatos que
eles mesmos fizeram e indicações de outros documentos. O canibalismo
se baseia na crença de que a força e a inteligência do morto passam para
o matador. Cláudio Villas-Bôas chegou à conclusão de que a aversão de
tantos índios por carne de mamíferos que não os macacos não tinha fundamentos religiosos. Nos porcos-do-mato, o cheiro lhes seria desagradável (ikatin, sarém). Os Trumai no entanto caçavam todos os mamíferos, principalmente a capivara. As tripas da anta, que ia ao fogo no próprio couro, eram usadas para armazenar carne picada e assada.
Mamíferos como as lontras eram ocasionalmente caçados por esporte ou para a extração de seus dentes e ossos. Quase todas as aves; P?r
outro lado, servem de comida aos índios, do mesmo modo que répteis,
anfíbios e insetos. Alguns animais são respeitados por razões de ordem
religiosa, prineipalmente se são seres que figuram entre os antepassados
da tribo; entre os Karajá do Araguaia, isso ocorre por exemplo em relação a uma espécie anã de papagaio.
,
.
Para nossa cozinha, o pessoal se concentrava na caça as diferentes
espécies de veado, sobretudo o campeiro (Ozotoceros bezoarti~us), de
armação ramificada, o veado-catingueiro (Mazama gouazoubzra) e o
mateiro ou suaçupita (Mazama americana). Nos dois últimos, em vez
de ramificar-se, a armação é simples, com dois chifres pontudos de menos de um palmo de extensão. Raramente eram encontrados o grande
cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) e o pequeno garapu (Mazama nana). Inicialmente podíamos contar com seis a set~ veados por
semana, para o sustento de 20 pessoas e sete cachorros. As vezes, no
entanto o resultado da caça era menor. Assim, de junho a dezembro de
1947, f~i caçado um total de 90 exemplares. No mesmo período, fo~am
mortos 30 queixadas, 25 mutuns e uma anta, além de cerca de 650 quil~s
de peixe. Mais tarde, a caça diminuiu ainda mais. Os melhores locais

para caçar veados eram pequenos trechos de campinas nas proximidades de um rio, interrompidos por trechos de floresta e matas alagadas
junto a antigos canais. O mais visado era o mateiro, que chega a seus 80
centímetros de altura e é bem corpulento. Além de uma carne ótima, dá
um couro valioso para a confecção de capangas, arreios, etc. A espécie
mais elegante da região era o veado-campeiro, que vive em pequenos
bandos, ao contrário do mateiro, um animal solitário, e lembra por sua
bela galhada o veado europeu.
Era triste ver que ninguém obedecia às disposições legais sobre a
caça. O ano inteiro se atirava em qualquer bicho ao alcance da espingarda, ainda que fosse uma fêmea prenhe ou ao lado do seu filhote. A única
coisa que às vezes ainda continha os homens nessa matança era o gosto
desagradável que a carne de veado tem durante o cio. Dignas de se admirar, em comparação, eram a inteligência e a moral dos índios, que não
matavam as fêmeas prenhes ou com filhotes. Ao retirarem uma colméia,
deixavam mel suficiente nos favos, para que o enxame pudesse começar
a reconstruí-lo.
A abundância de caça na região atraía os grandes felídeos,... como a
onça-pintada e a suçuarana ou onça-parda (Puma concolor). As vezes
ouvíamos duas pintadas esturrando juntas de noite, ou até três, como
ocorreu no Tapajós. O esturro da onça é um urro profundo que sobe
gradualmente de tom para finalizar como um horripilante gemido. Curiosamente, o canto emitido na época de reprodução pelo socó-boi
(1ígrisoma lineatum ), tipo de garça que ocorre nas mesmas áreas, tem
certa semelhança com os gritos da pintada, superando-os até na força
expressiva; pode-se falar assim, não sem razão, do esturro do socó. Já a
voz da onça-parda, que é fácil de imitar para atraí-la, parece um miado
de gato.
Especialmente propícios para manter-se à espreita da pintada são os
chamados barreiros - barrancos salinosos que se tomam pontos de encontro de todos os animais das redondezas. Com o passar do tempo, os
animais vão cavando cada vez mais fundo, para comer a terra salgada, e
até parece que os buracos abertos foram obra de gente. O solo dos barreiras mostra .. se pisoteado e lanhado pelos animais, enquanto as paredes
estão riscadas de dentes. Além de uma abertura principal no meio, aonde
vão os animais de grande porte, há cavidades laterais menores, de até
um metro de profundidade, que são feitas na encosta, sobretudo, por
roedores. Em geral os barreiros se situam numa margem de rio, co-
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nectando-se assim a um bebedouro. Da borboleta à anta, as espécies
mais diversas são aí encontradas. Bandos de araras (Ara ararauna) concentram-se durante o dia em muitos barreiras, cujas tocas à noite são
particularmente atraentes para os bichos de pêlo.
As redes levadas pelo pessoal eram armadas a uma altura de quatro
metros. O que se ganha em conforto, desse modo, para a espera e a
espreita, perde-se em agilidade depois, no momento decisivo, porque a
rede atrapalha os movimentos para fazer pontaria e disparar a tempo.
Foi em tais circunstâncias que perdi um tiro numa onça-pintada que apareceu por baixo da rede de um dos meus companheiros, o qual pegara no
sono. Pelo barulho, ligeiro, apenas petceptível, pensei tratar-se de uma
ave ou de um pequeno roedor. Mas os olhos do felídeo, que tem a íris
redonda, e não fendida, como o gato doméstico, deram um forte reflexo
à luz da minha lanterna. Talvez fosse a mesma onça que vimos pouco
depois no leito seco de um riacho, caçando em plena luz do dia. Como
outros animais, os grandes felídeos têm territórios bem definidos, dos
quais normalmente não se afastam.
Num barreiro, certa madrugada, tive oportunidade de observar uma
jaguatirica (Leopardus pardalis) pegando um inhambu. Depois de passar a noite em claro à espera, sem nada de interessante para ver, eu afinal
tinha dormido. Fui acordado por um forte barulho de asas que se debatiam no chão e, à luz nascente do dia, reconheci o gato do mato montado
sobre sua presa. A claridade ainda escass~ requeria certo esforço para
visualizar o conjunto. Só se distinguiam da fera, com segurança, as manchas brancas das orelhas, que brilhavam como dois olhos. Ajaguatirica
grunhia e rolou pelo chão eomo se brincasse com a ave, que ela devia ter
matado logo com a primeira mordida. Ao mesmo tempo, começou a
depená-la. Instantes depois se levantou, pegou a presa com a boca e
desapareceu pelo mato.
Se era raro que os índios perseguissem felídeos, fizeram-no porém
uma vez, quando uma onça atacou crianças que estavam tomando banho, perto da aldeia dos Kamaiurá. Para caçar esse animal, usam uma
flecha de ponta de bambu bem comprida, afiada e cortante como uma
faca, semelhante às que são usadas na guerra, e bordunas de pau. Em
seus maços individuais de flechas, os índios, quando vão à caça, têm
geralmente uma ou duas "flechas de onça", cuja ponta extra-forte pode
também ser feita de madeira. Abater uma onça com armas tão primitivas
era realmente difícil, e poucos podiam se gabar da proeza. Extraídas as

garras, os índios confeccionavam com elas grandes e preciosos colares,
necessitando das garras de duas a três onças para fazer cada um deles.
Pequenos pedaços do pêlo do animal eram também conservados como
adornos. Entre os caçadores brasileiros, os dentes de onça, como os de
jacaré, foram comuns como amuletos.
Na realidade, raramente a pintada se torna um perigo para os índios,
porque eles não costumam sair de suas ocas à noite. Entretanto, ouvimos
falar de diversos ataques de onça em plena luz do dia, executados, ao
que tudo indicava, por animais mais velhos. Nosso companheiro Itaituba
contou o caso de uma mulher de seringueira que acabara de cozinhar
uma abóbora quando, ao se virar, deu eom uma onça enorme na entrada
da sua choça. A mulher arremessou a abóbora quente, com toda a força,
no animal que a espreitava, e alguns dias depois foi encontrada nos arredores uma onça morta, com a cara fortemente deformada.
No acampamento de Cururu-açu, no Tapajós, Pará, o próprio Itaituba
passou por um aperto desses. Ele estava sentado na cozinha do seu rancho, remendando uma calça, quando percebeu um ruído e, a uns dois
metros e meio, já na entrada do rancho, uma pintada agachada, pronta
para dar o bote. Itaituba pulou para pegar a espingarda, que estava encostada na parede, perto dele, e atirou na testa do animal; a bala resvalou, abrindo-lhe superficialmente o crânio. A onça ainda atacou, mas o
rapaz deu-lhe outro tiro, dessa vez no peito, e ela caiu dentro do rancho.
De tarde, quando os demais integrantes da expedição voltaram, ainda
encontraram uma grande poça de sangue no meio da cozinha. Itaituba já
havia começado a abrir o animal que, com o estômago vazio e dentes
muito desgastados, era visivelmente bem velho. Sua carne deu fartas
refeições por vários dias e sua trilha indicou que a onça tinha saído de
uma ilha e atravessado o braço de rio, como nossos homens faziam, por
cima de um buritizeiro caído; em terra firme, ela havia sentado, para
dirigir-se em seguida diretamente ao rancho.
Macarion, meu companheiro no Cururu-açu, sabia de um outro caso.
Uma onça atacou um casal de velhos e, não havendo armas no rancho, o
homem mandou-lhe no focinho um tição. Ela deu a volta na casa e foi
para a outra entrada, onde porém já a esperavam com mais um pedaço
de pau em chamas. Depois disso o animal sumiu. No dia seguinte,
Macarion e seu pessoal tocaiaram e mataram a onça nas proximidades;
era velha, com os dentes fortemente desgastados.
A onça-pintada caça sobretudo veados, caititus e também cotias e
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aves grandes, que vivem mais no chão das matas. Teme os queixadas,
por aparecerem em grandes manadas e saberem se defender muito bem.
Facilmente uma anta jovem pode ser dominada por uma onça; mas se a
anta for velha, é mais difícil, porque sua pele é tão grossa que a onça não
consegue rasgá-la. A anta tem força para sair correndo com a pintada
nas costas e arremessá-la contra os galhos. Presenciamos um caso em
que uma onça conseguiu abrir pela frente o pescoço de uma anta, depois
de dar seu bote costumeiro por trás. Gravemente ferida, a anta fugiu para
o rio, onde nadou primeiro para baixo, depois para cima, sempre acompanhada da margem pela pintada, como as pegadas demonstraram. Finalmente, a anta ficou presa embaixo de um tronco caído, onde morreu
banhada em sangue. A onça acabou perdendo a presa.
Todos os carnívoros caçam em primeiro lugar animais inexperientes
ou de alguma forma incapacitados, contribuindo dessa maneira para a
seleção natural positiva dos mais fortes. Comprovou-se isso quando a
análise de 15 veados vitimados pelo puma do sul dos Estados Unidos
demonstrou que todos eles tinham características anormais. Fica assim
bem claro que a extinção dos eamívoros e de outros "predadores", nos
tempos modernos, prejudica seriamente o perfeito equilíbrio natural na
fauna.
Também na floresta ocorreram encontros com onças durante o dia.
No Cururu-açu, Itaituba estava no mato, cortando cipó para fazer seu
rancho, quando escutou um rosnado a poucos metros: era uma suçuarana ou onça-parda, deitada atrás dele. Itaituba pegou a espingarda ao lado
e, levantando-se, conseguiu atingir o animal no ombro. Macarion e outros trabalhadores, retomando "à tarde por urna picada que haviam feito
pela manhã, viram uma árvore, derrubada por eles antes, que uma onça
arranhara a fundo. Noutra ocasião, deram com uma pintada que mastigava uma sucuri e já tinha engolido um bom pedaço da cobra.
Nosso cozinheiro Watuku deu uma demonstração prática, totalmente inesperada, de como era fácil atrair uma onça, durante o dia, imitando
vozes de animais. Encostado numa árvore frágil, ele pôs-se a imitar o
macaco-prego (Cebus apella), quando uma onça saltou por trás rosnando forte. Bateu na árvore e quase derrubou Watuku, que levou um susto
tão grande que jogou longe o arco e flecha e fugiu, mandando que outros
mais tarde fossem recolher seus pertences.
Era raro ocorrer um acidente grave. Mas encontramos um Guaikuru
com um braço em ângulo reto, que tinha se soldado assim após uma

fratura. O índio fora atacado por uma pintada acuada por cachorros na
periferia da aldeia. Numa outra oportunidade, um Kaiabi mandou uma
flecha em direção à onça que o atacava e que em seguida se lançou sobre
ele, matando-o.
A pintada, quando caça uma presa grande, costuma cobrir seus restos de capim
,, e folhas, voltando noutra noite ao local para acabar de
comê-los. E provável que ela tenha elaborado essa técnica para manter
sua comida a salvo dos urubus, que se orientam mais pela visão. A estratégia da onça, porém, se é válida contra o urubu-preto (Coragyps atratus),
não surte efeito contra o urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura),
que tem o olfato suficientemente ap4rado para descobrir dentro da mata
as carcaças ocultas, mesmo que sejam de pequeno porte. Itaituba sabia
do caso de um seringueiro, no Tapajós, que ao voltar para casa, de noite,
por sua trilha de seringa, fora atacado e morto por uma onça-pintada. No
dia seguinte, o corpo do homem foi encontrado a alguns metros da picada, arrastado portanto pelo animal, e por esse coberto com um monte de
folhas.
Quando nos reuníamos para almoçar, Tukani se apresentava também no rancho da cozinha. Cada qual enchia um prato de lata, já bem
amassado, e - caso não chovesse - ia procurar um lugar na sombra, fora
da choça enfumaçada, sentando-se numa pedra ou num toco. Alguns
ficavam simplesmente de cócoras, postura de descanso comum no interior do Brasil. Não tínhamos mesa nem cadeiras. Seguindo a tradição do
país, misturávamos o feijão com o arroz e o que mais houvesse para
comer. Acabada a refeição, as próprias folhas de palmeira do telhado do
rancho serviam de palitos. No entendimento local, era um hábito de homem fino ficar com um palito na boca, e às vezes até dois, movendo-os
entre os lábios e mastigando-os. Os mais exímios não só ainda enfiavam
um cigarro na boca, como também cuspiam.
Após dar comida a Tukani, eu o punha no colo, e a abóbora em meu
prato, com seu amarelo brilhante, voltava a lhe despertar o apetite. Eu
levantava o prato, para evitar que o alcançasse. Tukani esticava incrivelmente o pescoço e, como eu insistisse no gesto, esvoaçava por cima do
meu braço até apanhar rapidamente um pedaço de abóbora. Revirava-o
na ponta do bico, notando que estava quente, mas não resistia à vontade
de mandá-lo para dentro da goela - e era então irritado que ele sacudia a
cabeça. O pedaço de abóbora, desmanchando em seu bico, ia acabar por
respingar e me sujar a camisa. Pobre Tukani! Continuava a balançar a
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cabeça, quando se queimava assim, e a espalhar em minhas mãos os
últimos restos da papa amarela e quente.
Em diversas ocasiões pude notar que certas cores, em especial o
amarelo e o vermelho, exerciam forte atração sobre Tukani. Com esse
interesse pelas cores, chegou a criar problemas. Volta e meia ele cismava, por exemplo, com minha caixa - vermelha - de alfinetes. Pegava-a
pelo bico e sacudia, esparramando alfinetes para todos os lados. A atração pelo vermelho denotava em Tukani, em matéria de gosto, uma afinidade com os índios, que utilizam apenas dois corantes básicos, o vermelho e o preto, aos quais podem excepcionalmente acrescentar o branco,
o amarelo e, em menor escala, o roxo. A cor mais empregada é de longe
o vermelho, obtido do cozimento das semente de urucu, de que já falamos. O preto é feito com fuligem, ou com suco de jenipapo (Genipa
sp.). Para terem o branco, servem-se de um tipo de barro, a tabatinga,
enquanto o amarelo é fornecido pelo fruto pequi.
Além de se deixar levar pelas cores, Tukani examinava atentamente
tudo o que pudesse pegar no bico sem lhe causar incômodo. Com freqüência ele agarrava uma rolha, das que havia em minha mesa espalhadas, girava-a no bico um instante, largava-a e apanhava de novo algumas vezes, até jogá-la finalmente de lado. O mesmo aconteceu um dia
com umas bolas de naftalina que eu não tivera o cuidado de guardar e
cuja semelhança com pequenas frutas tomava-as bastante atraentes. Enquanto o bico sondava as coisas de maneira mecânica, a língua comprida e franjada se esticava para orientar o paladar. Tukani nunca engoliu
nada que não correspondesse ao seu gosto e lhe parecesse intragável.
Em contrapartida,. vi o nosso bem-t~-vi domesticado engolir grãos de
chumbo, um peso enorme, sem dúvida, para a barriga dele, além de um
risco de envenenamento. Minha caneca também era compartilhada com
Tukani, que logo descobriu que ali costumava ter coisas boas. Sempre
que eu preparava para mim um leite em pó com cacau, o primeiro gole
era dele. Gostava tanto, que às vezes até fazia um gargarejo, deixando o
líquido escapar pelo bico para se derramar sobre o peito. Gostava muito
também de café com açúcar, como os papagaios brasileiros domesticados, que são useiros em palrar a palavra "café". Em segredo, Tukani
controlava minha caneca, e foi após uma de sua incursões curiosas que
um dia levei à boca, com o último gole de cacau, um corpo estranho
semelhante a uma baga: era o olho de uma ave antes dissecada por mim,
que Tukani tinha pegado no lixo e metido em minha caneca.

Um enérgico menear da cabeça era uma indicação inequívoca de
que ele se negava a comer ou beber alguma coisa, fosse por estar muito
quente, ou porque o gosto era ruim, ou simplesmente por se achar saciado. Esse jeito de abanar a cabeça, que em nossa própria espécie encontra
uma expressão parecida, está muito difundido também na avifauna. É
evidente que os estados de ânimo, de alegria, abatimento, raiva, dor ou
aversão, e os efeitos que eles acarretam nas aves e demais vertebrados
são diretamente comparáveis às expressões dos nossos sentunentos. Para
mostrar que estava farto, Tukani tinha ainda outro recurso - esfregar o
bico. Tratava-se na realidade de uma operação de limpeza que ele realizava automaticamente depois de cada refeição completa, tnesmo se não
estivesse com o bico sujo. Muitas outras aves - e sobretudo os filhotes
que ainda não saíram do ninho - permitem-nos observar igualmente essa
ação instintiva.
Eu procurava evitar que Tukani se desse a vôos mais longos, além
de onde ficava a cozinha. Mas não havia porque temer que ele deixasse
o acampamento atraído por membros de sua espécie, pois mal ligava
para as vozes de seus irmãos, que ao longe se comunicavam na mata.
Em compensação, prestava muita atenção aos gritos dos nossos papagaios e bem-te-vis domesticados. Sua percepção auditiva, de modo geral, ainda estava no entanto pouco desenvolvida. Não houve como impedi-lo, certa vez, de me seguir até a água. Chegando lá, deixei-o num
arbusto, na esperança de que fosse se entreter algum tempo. Ao ver que
eu ia para a margem, Tukani porém foi logo atrás. Nosso lugar de tomar
banho era num velho braço do rio, separado da corrente principal por
utna península coberta de vegetação. As águas tinham alcançado, na
época, seu nível máximo anual: o rio, ao transbordar, espalhava-se com
suas ondas amarelas terra adentro. Toda a mata ribeirinha estava submersa, em alguns lugares até a altura de um metro. Como não dispúnhamos assim, há bastante tempo, de um lugar realmente adequado para
tomar banho, tínhamos de nos contentar com os poucos pontos que o rio
ainda deixava na margem, e que variavam de um dia para outro. Quem
levava a melhor, com isso, era o cozinheiro, pois seu caminho até a água
já havia encurtado mais de dois terços.
Tukani pousou numa árvore, perto de mim, um tanto assustado com
a própria audácia - pois não havia senão água por baixo dele. E logo
começou a arfar, porque o sol batia forte no galho em que estava. Passava um pouco do meio-dia, estava muito quente e abafado. O ar se im-
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pregnava de miasmas, os vapores pantanosos tão temidos outrora por
serem considerados tóxicos e causadores da malária ou febre palustre.
Ninguém sabia o que era pior: se as trovoadas e chuvas insistentes, que
encharcavam tudo, mas pelo menos traziam uma fresca depois, ou os
rápidos momentos de sol, que tomavam o calor insuportável devido à
saturação higrométrica da atmosfera. Corpo e mente esgotados, éramos,
para nós mesmos, um peso, e só um olhar muito apagado podíamos lançar ainda às maravilhas tropicais circundantes. Enxames de mosquitos e
abelhas azucrinavam homens e animais. Pequenas borboletas coloridas,
como se fossem materializações da vibração do calor, dançavam por
toda parte cintilando na água para vir pousar a meu lado, uma atrás da
outra, na lama fresca, onde moscas, vespas e abelhas já disputavam as
g0tas d'água. Apesar de intensificar-se o movimento no chão, a quantidade de insetos no ar, voando em todas as direções, aumentava ao invés
de diminuir.
Lavei minhas vasilhas fingindo não observar Tukani. Era fácil notar
que sua permanência nas árvores da margem já o enfastiava, embora ele
não se decidisse a voltar para a terra firme. Bisbilhotava em silêncio,
atento ao que se passava ao redor. Um beija-flor se aproximou, descobriu Tukani, voou duas vezes em tomo dele e ficou pairando no ar, para
poder contemplar de perto aquele monstro de bico exagerado. Surgiu
então um segundo beija-flor, que se lançou aos gritos sobre o primeiro, e
no mesmo instante os dois galinhas de briga desapareceram, como duas
fagulhas verdes ao sol. Bastou Tukani se refazer do susto para que pousasse a seu ]ado um martim-pescador-grande (Ceryle torquata), de porte
análogo ao dele e com um bico em baioneta capaz de impor respeito até
a um tucano. O meu pequeno comedor de abóbora, sem dúvida, ainda
tinha muito o que aprender. Já pronto para voltar para o acampamento,
pedi a um garoto índio que andava zanzando por ali para ir pegar Tukani
na árvore. Ele voltou pousado no meu ombro, onde agarrava firme, ainda atfando sem parar e olhando excitadamente o caminho. Ao chegarmos ao rancho, mostrou-se indeciso, se~ saber o que lhe convinha primeiro - comer, beber ou tomar um banho.
Era só jogar um anzol com isca, no lugar onde tomávamos banho,
para pegar uma piranha em questão de minutos. Esse peixe tem tantas
espinhas que é pouco apreciado para comer, embora sua carne seja farta
e gostosa. Deve ser comido bem fresco, além disso, pois se decompõe
em menos tempo que outros. Nossa "geladeira", que, à moda dos índios,

era um monte de areia molhada à beira-rio, não era boa para conserválo, mantendo entretanto frescos frutos como o pequi. Normalmente a
piranha só era usada como isca. Não eram freqüentes, na região, os ataques dessa espécie voraz a outros animais ou homens. Pelo contrário:
muitas vezes nós tomávamos banho nas mesmas águas de onde tirávamos para a panela os melhores exemplares . Certas mutilações em patas,
que observamos em patos selvagens e tartarugas, foram porém atribuídas pelos índios à ação das piranhas, e alguns deles tinham cicatrizes
provenientes de mordidas do peixe. Era de "dentes de piranha", por sinal, que os índios chamavam nossas tesouras.
Não muito dignos de confiança eram os jacarés, que passavam o dia.
dormitando sob os galhos da vegetação ribeirinha, nas margens dos rios.
Ninguém dava pela sua presença, a não ser quando uma ave derrubada,
por exemplo, caía por azar perto de um deles e era abocanhada na hora,
como generosa oferta do caçador. Perdi assim, repetidas vezes, muitas
das aves que caçava. Estando tudo normal, os jacarés só começavam a
se agitar ao crepúsculo. Uma vez, ao anoitecer, atravessamos num bote
o braço de rio do acampamento, sem notar que um cachorro tinha ficado
na margem. Nisso que ele nadou atrás de nós, vimos as linhas de outro
nado que se movia atrás dele. Era um jacaré. O cachorro porém nem
parecia ter visto seu perseguidor, que ganhava terreno rapidamente. Só
por um triz ele chegou ileso ao nosso lado, de onde mandamos no jacaré,
à distância de uns cinco metros, uma descarga de chumbo que lhe atingiu em cheio a cabeça. Caçar à noite esses répteis era um dos esportes
prediletos entre o pessoal. Deslizávamos lentamente de barco através de
silenciosos remansos. À luz forte da lanterna, pontos violeta-esverdeados
brilhavam por toda parte: era.m olhos de grandes jacarés, dando excelentes alvos. Compreendia-se então o que pensavam os índios, para os quais
a fonte que originava o fogo na Terra jorrava do brilho intenso dos olhos
de alguns animais.
Sempre que possível, desde que eu tinha Tukani, procurava voltar
para o acampamento antes do pôr-do-sol. Meu protegido, todas as noites, era tomado de grande inquietude. Olhava com ar de espanto ao redor, emitindo incessantemente seus gritos. Esticava-se ao máximo e voltava a se agachar várias vezes, antes de se decidir a voar. Quando eu
conseguia retê-lo no rancho, esse nervosismo passava logo. Com a rapidez do crepúsculo tropical, escurecia tão de repente no interior do rancho, onde a luz, mesmo de dia, já era pouca, que Tukani pegava no sono.
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A inquietação ao final do dia é conhecida entre muitas aves, podendo
estar relacionada, entre outras coisas, à procura em comum de lugares
para dormir. Os tucanos, que têm vida comunitária, reúnem-se em bandos ao crepúsculo e voam para determinados ocos de pau, onde passam
a noite juntos.
De inicio eu tinha de botar Tukani na cama, como uma criancinha, e
ficar a seu lado até que ele dormisse. Queria sempre estar com alguma
coisa no bico, de preferência uma ponta de dedo ou um pedaço de pano.
Gostava de enfiar a cabeça sob a manga da minha camisa, logo se aquietando na cavidade escura, enquanto com a mão livre eu lhe acariciava o
pescoço. Ele fora acostumado, pelos índi0s, a dormir em rede. Acostumei-o porém a uma cestinha, que eu colocava na rede em meio às minhas cobertas. Assim, mais tarde, quando eu mesmo fosse deitar, podia
retirá-lo dali sem incomodá-lo muito. Ao dormirem com animais domesticados, em especial macacos, em suas redes, os índios agem menos
por ternura do que pela razão de ordem prática de se aquecerem. Serviam-se também, para o mesmo fim, dos cachorrinhos que lhes dávamos.
Já as aves, só em casos excepcionais eles levavam para as redes, por ser
maior o risco de esmagá-las. Mantinham os filhotes de aves em cabaças
ou, se fossem de espécies grandes, amarravam-nos por um dos pés, deixando-os correr pelo chão. Macacos, rãs e lagartos eram atados com
uma corda de fibra de palmeira, sendo os laços tão frouxos que até as
criaturas mais sensíveis os suportavam; mas sempre havia um perigo,
que era esses animais cativos, durante a noite, serem devorados por formigas. As aves domesticadas adultas empoleiravam-se de preferência
nas cordas que serviam para amarrar as redes.
Tukani tinha um jeíto de dormir característico: dobrava para cima
do corpo a extensa cauda, de modo que as penas mais compridas chegavam a cobrir-lhe a cabeça e a ultrapassavam até. Quando ele ficava cansado - depois de comer durante o dia, por exemplo - logo levantava o
rabo. Essa postura, comum a todos os tucanos, pode ser interpretada
como adaptação à permanência nos espaços ocos das árvores. Não obstante, há muitas outras espécies de rabo longo que não o dobram para
cima ao dormir, mas que se aninham igualmente em árvores ocas. Outra
característica de Tukani e seus parentes decorria também de um acomodamento ao ninho: grandes calosidades nas patas, que facilitavam aos
filhotes a permanência e movimentação nas cavidades sem forro.
Enganei-me ao pensar que me livraria deTukani acostumando-o sim-

plesmente a dormir na cestinha. Embora ele a aceitasse, de bom grado,
como refúgio noturno, sempre queria mais alguma coisa que o induzisse
ao sono. Logo após sua manifestação vespertina de desassossego, ele
vinha para minha mesa, insistindo em passar pelo meu colo para dali
alcançar, acima do cinto, as dobras da camisa. Quando eu lhe permitia
esse trajeto, ficava satisfeito. Ia se aconchegando a mim, com movimentos disfarçados e ligeiros gritos contínuos. Eu continuava tranqüilo em
meu trabalho, ignorando os puxões na camisa, e em poucos minutos
Tukani sossegava. Mas ficava furioso quando, logo em seguida, eu o
pegava para botá-lo em sua cestinha. Foram precisos muitos conselhos e
carinhos, além de um velho calção de banho, como coberta, para induzilo a se corrigir desses maus modos.
O sono prévio sob minha manga, inventado por Tukani, nada mais
era que uma expressão do seu anseio instintivo por um buraco escuro e
aquecido onde dormir. Eu não deixava de atendê-lo, pois assim evitava
que Tukani virasse o rancho de pernas para o ar ou voasse para fora,
caso sua inquietação se prolongasse. Se eu não estivesse ali na hora,
gritos estridentes me indicariam depois para onde o meu pupilo se extraviara. Quando eu ia buscá-lo, metia-se imediatamente em minha camisa,
sem nem querer saber se estava seca ou molhada de suor ou de chuva.
Uma vez em que o levei até a beira do rio ao anoitecer, Tukani mostrouse indignado quando o tirei da camisa e o pus numa toalha, a descoberto.
Embolando a camisa, envolvi-o então nela, mas deixei uma abertura por
onde olhar para a água. Tão surpreso e contente ele ficou, que não pôde
conter uma tímida manifestação de alegria. Bem abrigado em seu ninhozinho úmido e quente, observava-me em minhas incursões pela água.
Nadei até o meio do remanso para encher o cantil de água potável. Lá
havia mais correnteza que na margem, a água era mais fria e certamente
estava livre de dejetos humanos. Perto da margem, além disso, podiam
surgir às vezes o cadáver de um jacaré ou restos de um peixe grande,
vítima de algum predador, e só a autodepuração do rio, nesses casos,
livrava-nos de sofrer conseqüências. Quando nadei de volta, passaram
voando baixo dois corocorós (Mesembrinibis cayennensis), cujos corpos se refletiram na água junto com as últimas cores do crepúsculo e
uma grande estrela. Os gritos melodiosos das aves, por sua vez, mesclaram-se ao canto de saracuras, que vinha do matagal já escuro da margem. Mosquitos zumbiam ao redor da minha cabeça - estava na hora de
acabar o banho.
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O hábito de ele dormir em minha camisa levou-me a conhecer ainda
outra peculiaridade de Tukani. Desde que acomodava o corpo, esticava
o pescoço procurando um lugar onde apoiar o bico, que afinal encontrava ao enfiar a cabeça sob meu braço imóvel. Se eu mexesse com o braço,
ele passava para o outro, imprensando-se por cima das minhas costas e
sempre tateando com o bico. Parecia estar à cata de um estojo onde o
recolher. Quanto mais apertado ele ficava, mais satisfeito parecia também, a tal ponto que eu chegava a temer que se sufocasse. A explicação
dessa conduta parece decorrer da circunstância de os tucanos, e especialmente seus filhotes, ao dormirem juntos, introduzirem os bicos - que,
como dissemos, são mais sensíveis do que geralmente se crê - entre os
companheiros ao lado, com a finalidade de se aquecerem mutuamente.
Na época das chuvas, as noites perdiam seu revitalizante frescor.
Mesmo que soprasse uma brisa, o mosquiteiro a impedia de chegar à
rede. Em geral nem dava para pensar em dormir. Numa dessas noites,
levantei-me incomodado por várias larvas de moscas de berne (Dermatobia hominis) que haviam se alojado na pele das minhas costas. De vez
em quando elas se moviam em seu canal, penetrando ainda mais na pele
e causando-me uma mistura indefinível de coceira e fisgadas. Estavam
maduras para a extração. Para criar suas larvas, essas moscas necessitam
de mamíferos de sangue quente, entre os quais o homem. No gado atacado pelo berne, o couro parece às vezes até que foi perfurado por grãos de
chumbo. Nem as aves são poupadas pelo inseto. Certa vez encontrei
dois filhotes de beija-flor (Thalurania glaucoprs) com mais de 60 larvas
de berne. Entretanto, os filhotes saíram bem do ninho e as moscas
(Philornis angustifrons) re,cém-metamorfoseadas também se desenvolveram normalmente. Um detalhe, interessante é que as moscas do beme
não põem seus ovos diretamente no hospedeiro definitivo, e sim atacam
outras moscas ou mosquitos para os quais transferem sua postura. Desses hospedeiros intermediários, as larvas passam, na primeira ocasião
propícia, para o corpo de um mamífero ou de uma pessoa. Também a
grande mosca azul (Cochliomyia macellaria) depositou seus ovos em
membros da nossa expedição, que atacou até mesmo no nariz.
Saí do rancho pela porta que rangia nas dobradiças de couro: um
vento suave e quente acolheu-me e o céu estava encoberto. De todas as
direções vinham trovões e relâmpagos.As fogueiras dos índios no acampamento brilhavam fracas agora. Não se ouviam aves, mas chegavam do
rio o martelar de uma perereca (Hyla sp.) e o coaxar dos sapos (Bufo

marinus). Um pequi maduro, ao cair no chão, fez um barulho abafado.
Com toda essa sucessão de ruídos, tornava-se o silêncio ainda mais opressivo. Um latido o cortou; mas bastou uma ordem minha para que o cão
se calasse. Minha atenção se concentrava no norte, onde, além da nossa
pista de pouso, erguiam-se os muros negros da selva. De lá vinha um
rumor impreciso, um distante sibilar que ora se tornava mais forte, ora
mais fraco. Uma lufada de vento levantou a poeira e as folhas secas, e eu
pude então ouvir com nitidez: era a chuva que estava chegando. De minuto a minuto o barulho ia aumentando. Um som mais firme sucedia aos
ribombas e, de quando em quando, parecia parar completamente. Os
relâmpagos se repetiam com tanta rapidez, que mal se notava a escuridão. A claridade deixava ver em detalhes as nuvens que se acumulavam
no céu. Em geral eram relâmpagos difusos que iluminavam as nuvens
pelo interior, dando ao conjunto uma tal força escultórica, que se chegava a acreditar que era possível tocá-las. Um raio mais possante, às vezes,
corria em ziguezague entre dois castelos de nuvens, ou então se ramificava por dentro de suas massas coesas. Era raro cair um raio na terra. O
barulho distante, sobrepondo-se aos trovões mais próximos, tornava-se
cada vez mais audível.
Novas rajadas assustaram as galinhas pousadas nas mangabeiras
defronte do meu rancho. Seu alvoroço foi no entanto abafado por um
súbito estrondo que ecoou ao redor. A poeira era tanta, que eu não podia
respirar, como se estivesse por trás do escape de um avião. Em belo
estado ficariam amanhã nossas coisas, cobertas pela sujeira! Algumas
das fogueiras dos índios tinham apagado, mas outras eram avivadas ainda mais pelo vento e lançavam fagulhas para todos os lados. Apesar de
tudo, a verdadeira tempestade ainda não desabara. Na tensa expectativa,
o tempo como que parou de repente, e só então o furor dos elementos
chegou na mata a um clímax. Na massa de ruídos confusos, distinguiam-se alguns, fosse o compacto tamborilar da chuva nas folhas, fosse o
som do temporal avançando pelas copas das árvores. Ao mesmo tempo
eram perceptíveis os gemidos das árvores e o estalar dos galhos que iam
sendo quebrados. Bruscamente fez frio; deu para ouvir os primeiros pingos caindo no campo de aviação ao lado, e logo em seguida a cortina de
chuva despencou sobre nós. Só tive tempo de correr para o rancho.
Mal acabei de fechar a porta e ela voltou a ser aberta com força.
Precisava amarrá-la e fui buscar a lanterna. Preocupado, procurei possíveis goteiras. O telhado, metade de sapê, metade de folhas de palmeira,
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era vulnerável em vários pontos. Por precaução eu já pusera uma lona
para cobrir minha rede e as peças mais frágeis do equipamento - roupas,
munições e armas. Ali também tinha guardado o mais sagrado de tudo:
minhas coleções zoológicas. As pancadas de chuva se sucediam. Eu me
encolhia por instinto, tal a impressão causada pelos clarões dos raios e o
rugir dos trovões. O telhado agüentava, se bem entrasse muita água no
rancho, como se fosse despejada aos baldes, pelos espaços existentes
entre o telhado e as paredes, só vedados em parte. Pelas próprias frestas
das paredes a chuva entrava também. A choça ficou imersa em vapores.
Amplos riachos corriam pelo chão, avançando por um lado para sair do
outro. Num prospecto turístico
de Jacaré - se existisse um dia algo assim
,,
- poder-se-ia anunciar: "Agua corrente em todos os quartos". Em 30
minutos caíram quase 100 milímetros de chuva. O vento soprava sem
parar, vindo ora de um lado, ora de outro. Torcendo para que o telhado
não se desfizesse, eu pensava com inveja nas casas comunais dos nativos que, em suas aldeias, são sempre solidamente fechadas, embora tornem-se por isso escuras e sufocantes. Lá não entrava uma gota d 'água.
Os índios que vinham visitar nosso acampamento faziam apenas uns
abrigos provisórios, que lhes davam um mínimo de proteção contra as
incertezas do temno. Se a chuva e o vento fossem fortes demais, logo
corriam para nossos ranchos.
A tempestade foi violenta e custou a passar, mas os ranchos resistiram. Na sua disposição, o acampamento era pensado para que nada acontecesse se, durante uma chuvarada, caísse por acaso uma árvore. A mata
estava repleta, de fato, de troncos e galhos mortos que ainda se mantinham de pé ou penduravam-se a esmo. Toras de tbdos os tamanhos desabavam junto com a chuva, e apenas um dos galhos mais grossos já daria
para arrasar uma ou mais das nossas cabanas, destruindo também o que
havia dentro. Acidentes assim podem custar a vida a caçadores solitários surpreendidos na mata por um temporal. Eu mesmo, sentado em minha barraca de observação, num dia totalmente sem vento, quase fui
atingido na cabeça por um enorme galho podre, que fez um rasgo na
lona antes de ir cair com estrondo, à minha frente, e partir-se em quatro
pedaços.
Tudo se acalmou finalmente. A plenos pulmões, respiramos o ar refrescante e puro, sem um vestígio de poeira sequer. Até os mosquitos
tinham sido arrastados pela força da tempestade. Os índios pelejavam
para reativar as fogueiras. Eu me enrolei na rede úmida, que estava,

como tudo mais, com um cheiro horrível de mofo, e adormeci profundamente. Sonhei que minhas coleções tinham mofado também.
Depois de uma dessas noites de chuva, era possível caminhar em
silêncio pelas trilhas na mata, pois as madeiras podres e as folhas caídas,
estando encharcadas, amorteciam o rumor dos passos. Os ruídos dos
animais que passavam, da mesma forma, tornavam-se bem menos distintos. Um cheiro forte de madeira e terra subia dos matagais. Do Culuene
vinha um nevoeiro cinzento que passava sobre a mata para se deslocar
para o sul. O mais leve sopro de vento, ao bater nas folhas, produzia uma
chuva de respingos, fazendo crer que sobre um galho ou no chão algum
animal tinha se mexido. No mais, reinava na mata um silêncio mortal.
Atraído pelo som de frutas caindo, fiz um pequeno desvio para ir ver
o que era. No alto das árvores, macacos-prego (Cebus apella) pulavam
pelos galhos, enquanto dois jacus (Penelope superciliaris) bicavam frutas pelo chão. Esse encontro casual de galináceos e símios decorria tão
só do regime alimentar de cada espécie, nada tendo a ver com fenômenos de interação social. Sem que os animais me notassem, prossegui
meu caminho. Acima de mim, um beija-flor banhou-se na folhagem delicada e ainda cheia de gotas de um galho mais arriado. Um grito agudo,
erguendo-se do mato, anunciou a presença, sobre um tronco caído, de
uma ave de pernas altas e pescoço curvo: era um jacamim-de-costasverdes (Psophia viridis), em que eu estava muito interessado. Seguiu-se
um espetáculo indescritível, com a repentina entrada em cena de muitos
outros jacamins que, piando e cacarejando, corriam para todos os lados
e voavam pelas moitas e árvores. Só quando um galho estalou e quebrou
sob meus pés, o bando, dando pela minha presença, fugiu dali.
O grande tucano-de-papo-branco (Ramphastos tucanus cuvieri) saudou com seu sonoro canto os primeiros raios de sol que penetraram na
selva.Anunciaram-se então alguns uirapurus (Pipra rubrocapilla), prontos para apresentarem sua interessante dança. Aproximei-me sorrateiramente. Um duende negro, de cabeça cor de fogo, esmerava-se numa
alternância de avanços e recuos sobre um galho isolado, onde sua fêmea
pousada, com a plumagem verde-escura, tão discreta, mais parecia uma
folha balançando ao vento. De vez em quando, como que eletrizado, o
macho levantava as asas e sacudia a cauda, alternando posições ereta e
abaixada, em movimentos rítrnicos. Quando o galho-palco das evoluções de cortejo se acha perto do chão, o deslocamento de ar provocado
pelo alçar vôo dos machos abre uma clareira entre as folhas caídas que,
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mesmo na ausência dos pássaros, é uma indicação valiosa sobre o local
do encontro. Entre as diferentes espécies de piprídeos - só na região
havia pelo menos uma dúzia - há uma verdadeira competição quanto à
riqueza das extravagantes cerimônias pré-nupciais e a coloração da plumagem. Para um estudo comparativo das diversas formas de dança, fiz
desenhos das principais poses e~dbitórias das espécies que pude observar. Certamente, tais cerimônias se vinculam em parte aos mesmos princípios. Seu desenvolvimento ocorreu em harmonia com a evolução dos
diversos tipos de plumagem de gala, que adquirem com as danças seu
realce máximo. Assim, por exemplo, o uirapuru-de-cabeça-encarnada,
citado acima, exibe de um modo bem ostensivo, durante o cortejo, seus
calções vermelhos, normalmente ocultos pelas penas negras da barriga,
mas limita-se a fazê-lo de um lado - o que ele vira para a fêmea. Com
freqüência também os machos dançam entre si, assumindo às vezes um
deles o papel de fêmea, sem que ocorra no entanto acasalamento. Os
machos de muitas espécies de uirapuru emitem uns ruídos bem singulares, via de regra produzidos com as asas, cuja mecânica é de apreensão
difícil por serem essas manifestações raras.
Para o desenvolvimento de uma teoria sobre os complicados hábitos
de acasalamento dos piprídeos - afinal o comportamento dos animais
também precisa de um históricó das suas origens! -é importante considerar o aparecimento de espécies nas quais o macho tem as cores tão
despretensiosas quanto as da fêmea. É significativo que essas espécies,
que no sistema filogenético de classificação das aves associam os piprídeos à família dos tiranídeos, não realizem danças coletivas. Uma notável convergência evolutiva ocorre em certas circunstâncias. Assim viviam no Xingu, lado a lado, um piprídeo (Xenopipo atronitens) e um tiranídeo (Knipolegus poecilocercus), cujos machos, mesmo examinados
na mão, eram difíceis de diferenciar. Tinham o mesmo tamanho e a mesma plumagem negro-azulada brilhante. Só as asas, quando estendidas,
m0stravam um recorte diferente. A determinação das famílias às quais
essas espécies pertencem faz-se com mais clareza nas fêmeas: a fêmea
do tiranídeo é listrada, e a do piprídeo, como em geral ocorre entre os
uirapurus, verde. A extraordinária semelhança entre as fêmeas das várias espécies de uirapuru só se revela em animais empalhados. Quando
vivos são muito melhor caracterizados e é por intermédio dos machos de
cada espécie que se reconhecem os comportamentos específicos.
Seguindo rio abaixo, chegamos à mata alagada. Os olhos precisa-

ram de um tempo, na penumbra reinante, para distinguirem entre céu,
água as confusas imagens refletidas. Estávamos num trecho relativamente baixo da mata, onde as copas se fechavam de tal modo que o sol
mal conseguia transpô-las. Na luz crepuscular, custei a reconhecer um
pequeno martim-pescador (Chloroceryle aenea), que passou com avelocidade de um raio; mas bastou-me ouvir um mergulho para confirmar
que era ele, o insaciável comedor de peixes, que cumpria sua rotina. Na
copa de uma árvore, pela qual se entrelaçavam sinuosos cipós, uma garça gigante, a maguari (Ardea cocoi), chamou-me a atenção pelo ruído de
suas duras asas, com o qual assustou algumas pombas que se achavam
por perto. Papa-fo>rmigas mantinham uma animada conversa, e um prolongado "kiak" levou-me a descobrir o tauatoí (Micrastur gilvicollis),
ágil ave de rapina que raras vezes se deixa ver e nunca abandona a brenha. Outro ruído, por entre galhos que nos encimavam, mostrou em pleno vôo um caçula (Myiornis ecaudatus), que chega a pesar no máximo
4,8 gramas. Tínhamos diante de nós o menor pássaro do Brqsil Central,
se excetuarmos os beija-flores, entre os quais há anões que não pesam
mais de dois gramas; beija-flores porém variam muito de porte, havendo
espécies de até oito gramas. De uma distância indefinível veio a voz
grave da anhuma (Anhima cornuta), ave do tamanho de um peru, dotada
de um apêndice. córneo frontal (''chifre"), que lembra uma antena, e de
esporões triangulares, com a extensão de um dedo mindinho, na borda
anterior das asas.
Recorríamos a um bote para nos embrenharmos pela mata alagada.
Havia certas brechas por onde ainda podíamos passar relativamente bem,
mas em muitas das nossas tentativas logo atingíamos trechos onde não
havia outro jeito senão deslizar para adiante sobre troncos de árvore
escorregadios ou plantas rasteiras cobertas de lodo. Às vezes alguém
caía e se atolava até o pescoço, podendo considerar-se feliz por não afundar de todo na lama. Não me faltavam motivos para invejar os índios
qu,e me acompanhavam, por sua pele curtida, por sua habilidade para
trepar e por seu senso de equilíbrio. Dispensavam o binóculo, além disso, e suas armas, o arco e a flecha, eram naturalmente à prova d' água.
Nunca esquecerei o dia em que uma índia Mehinaku foi buscar para
mim um pica-pau que, abatido de um tiro, caíra no rio muito longe da
margem. Rapidamente ela tirou tudo que usava - apenas numerosos colares - pulou na água e nadou para o pássaro. Aninhando-o na cabeleira,
em seguida ela o trouxe às minhas mãos seguro e seco.
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Era inacreditável a quantidade de mosquitos que proliferavam nessas paragens quentes, sombrias e úmidas. Até dava para distinguir as
diferentes espécies pela dor causada pelas diferentes mordidas. A picada
do Anopheles, o .mosquí to transmissor da malária, é mais dolorosa que a
do Cu/ex. Para repelir esses sugadores de sangue, usávamos um óleo
que, no entanto, logo escorria com o suor e ardia muito nos olhos. Por
isso eu só passava esse óleo quando ia ficar à espreita, parado, um longo
tempo. Também os animais sofrem com os mosquitos. Num ninho de
uirapurus, que eu observava atentamente há muitos dias, sempre havia
mosquitos sugando sangue dos filhotes. O ninho das espécies dançadoras é de construção tão frágil, que através do seu fundo os mosquitos
podem picar os filhotes. Os que peguei ali pertenciam a espécies transmissoras da malária das aves, enfermidade certamente muito difundida.
Para Tukani, pelo menos à noite, os mosquitos eram um terror; em
tomo dos seus olhos, nos círculos desprovidos de penas, as picadas sucediam-se sem interrupção. Ele reagia sacudindo a cabeça, mas sem chegar a acordar. Seria melhor, nessas circunstâncias, que escondesse o bico,
e também a área exposta dos olhos, nas penugens do dorso. Mas ele só
fazia isso quando se instalava para dormir nalgum lugar descõberto, como
cm cima de uma viga. Sendo os mosquitos portadores de outras afecções
parasitárias, são freqüentemente encontrados parasitas nas pálpebras das
aves. Mas, como são relativamente pequenos e não costumam ser numerosos, não parecem incomodar muito seus hospedeiros. Em muitas
espécies da avifauna tropical, a presença de 'parasites, quase sempre, é
certa.
Normalmente os mosquitos se aglomeram perto do chão, exatamente onde o homem costuma fazer sua cama. Para espantá-los, os índios
deixam queimar madeira úmida, que se consome lentamente. A fumaça
produzida era tão irritante, que evitávamos pernoitar nas choças dos índios, cuja única entrada de ar é uma abertura no topo do telhado. Nossa
própria solução era botar fogo em cupinzeiros, que também ardem lentamente, mas não desprendem um cheiro tão desagradável.
Um bem-te-vi domesticado (Pitangus sulphuratus) vez por outra vinha visitar-me em n1eu rancho. Sentia-se atraído, entre outras coisas,
pelas pipetas com suas bolas de borracha vermelha. Se eu me esquecesse de guardá-las, era certo que ele iria atrás delas. Descia como um raio
do seu posto de observação para agarrar sua presa. Depois, pousado numa
das traves do telhado, concentrava-se em "matar" a pipeta a pancadas,

como antes havia feito com uma grande mariposa, com cujo corpo, pegando-a pela cabeça, ele bateu seguidamente na madeira para quebrarlhe as resistentes asas. Desse modo eu, que já estivera imerso numa nuvem de fragmentos de mariposa, vi-me também so0 uma chuva de finos
estilhaços de vidro. Por mim, até que o bem-te-vi poderia levar uma ou
mais pipetas por dia, o problema, ali, seria substituí-las depois!
O bem-te-vi era um prodígio de atrevimento e destreza. Um dia arrancou-me da mão uma pequena cobra (Leptotyphlops subcrotilla), que
eu havia extraído do estômago de uma ave de rapina, enquanto eu dava
explicações sobre o réptil a um grupo de companheiros. Embora nunca
se deixasse pegar, o bem-te-vi adorava pousar em nossas cabeças. Tinha
uma curiosidade insaciável: não se assustava nem mesmo com aquele
monstro cintilante que o avião devia ser para ele; foi surpreendido aliás
tentando pegar mosquitos através do vidro da cabine. Gostava também
de tomar banho. Quando, para aparar água da chuva, eu deixava do lado
de fora a banheira de Tukani, feita de casco de tartaruga, às vezes o bemte-vi aparecia para dar uns mergulhos. Era um moleque; não perdia uma
ocasião para se divertir. Se Tukani o visse, lançava-se em sua direção,
mas nunca conseguia pegá-lo. Apesar de tudo, o bem-te-vi também passou apertos, compensando-se assim, com justeza, seu hábito de incomodar os outros. Uma noite ele perdeu o rabo. Dormia sempre na chefia,
numa determinada trave do telhado. Acuado por um marsupial (Marmosa
murina), um papagaio correu para subir nessa trave; na escuridão, porém, ao invés de se agarrar na madeira, agarrou o rabo do bem-te-vi,
puxando-o com tanta força que arrancou todas as penas. A confusão que
se seguiu foi ainda maior que a que reinava normalmente no rancho.
Era dos próprios companheiros selvagens de sua espécie que o bemte-vi levava as melhores lições. Perto do lugar onde apanhávamos água,
havia um casal chocando. Quando ele aparecia por lá, saía invariavelmente uma briga, e sempre ele saía perdendo. Fui testemunha de uma
dessas lutas, na qual o nosso bem-te-vi correu perigo de vida. O casal o
encurralou na mata alagada e, empurrando-o cada vez mais pelos galhos, com gritos furiosos, forçou-o a cair na água. O perseguido levou
tantas bicadas, antes de poder agarrar-se a um outro galho, que só não
morreu por um triz. Bastava apresentar-se a ocasião para que o bem-tevi se vingasse num filhote de coruja pertencente aos meus vizinhos
Trumai. Quando a coruja, contrariando seus hábitos, andava de dia pela
frente do rancho, o bem-te-vi logo aparecia. Ela não tinha outra saída
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senão fugir apressada: esgueirava-se pela parede em paliçada para dentro do rancho, adotando a mesma técnica que Tukani usava. Ao se prepararem para ir embora, os índios amarraram a coruja por um dos pés e
puseram-na sobre uma cesta cheia de utensílios domésticos. Desde que
a mulher que ia levar a cesta botou-a sobre a cabeça, o bem-te-vi desferiu um ataque atrás do outro sobre sua vítima, insistindo nisso até os
índios saírem finalmente do acampamento.
Em meu rancho, num canto, uma galinha havia feito seu ninho no
chão. Eu não suportava essa ave, mas para com essa galinha específica,
que me dava, todas as manhãs, um ovo fresco, não podia senão ser tolerante. Só esperava ·o dia em que ela começasse a chocar - pois então
chegaria sua hora. Essa visão estreita e rude de minha parte em nada
diferia da conduta ingênua dos índios, que ao ganharem galinhas, pela
primeira vez, como um presente nosso, só deixaram vivos os galos, para
se deleitarem com seu canto. O canto dos numerosos galos, se por um
lado desagradava a todos, por começar logo depois da meia-noite, tinha
por outro um aspecto inesperadamente positivo. Volta e meia alguém se
extraviava, já perto do acampamento, e nesse caso era o canto dos galos,
ouvido em todo o derredor, que servia de orientação.
Tukani sempre foi o meu melhor companheiro. Seu poleiro preferido era meu ombro e gostava de ficar passando de um lado para o outro
através da gola. Puxava-me o cabelo, mas sem fazer força, e tentava
pegar os óculos, cujas hastes gostava de mordiscar. Seu olho reluzente
ficava tão perto de mim nessas horas, que nele·eu via refletirem-se uma
trave do rancho, uma nesga azul do céu e, às vezes, até mesmo a silhueta
de um urubu que descrevia seus cfrculos. Como Tukani, por sua vez,
veria o mundo? Ele se agarrava em minha orelha pelo bico e pulava para
cima da cabeça num salto ágil. Depois de a explorar em vão, em busca
do que comer, dava-me umas bicadas no cocuruto, percebendo certamente que a "fruta" tinha um som oco. Eu sentia suas garras, pelejando
para não escorregarem, enquanto meu cabelo, despenteado, caía sobre o
rosto. Para coroar tudo isso, certa vez desceu-me pelo nariz, que por
azar não é nada curto, uma descarga úmida. Lavar o nariz seria fácil,
mas o mesmo não se poderia dizer sobre a m.áquina de escrever, que
estava embaixo, na mesma direção, e recebeu entre suas teclas o deslizante "creme de abacate" que Tukani expelia. Tão logo aliviado, meu
esperançoso pupilo voou para outros cantos, pronto para novas aprontações. Tudo indicava por sinal que não era por "amor" que ele me procu-

rava, mas sim, apenas, porque precisava ocupar-se. Além do mais, ali
dentro eu era o ponto mais alto, servindo à perfeição para escalas, durante os vôos constantes que Tukani empreendia de um extremo a outro do
rancho.
Com o passar do tempo, a técnica de suas acrobacias em torno do
meu corpo, enquanto eu trabalhava, aperfeiçoou-se. Causava-lhe especial prazer pular de um braço para o outro, quando eu estava escrevendo
a máquina. Subia também em minhas mãos para, com toda a precaução,
bicar as teclas. Decepcionado ao notar que era impossível arrancar aquelas
frutinhas, investia contra o revestimento da máquina; mas também nada
podia ante a superfície polida, na qual ficava deslizando como um ~ati
nador novato. Os tucanos têm pés estreitos, com dedos longos, particularmente adequados para agarrar galhos grossos. Dois dedos estão virados para a frente, dois para trás, e é disso que resulta a forma estreita do
pé. O ambiente natural dos ranfastídeos são as copas das árvores da mata
primária, em cujos galhos eles evoluem aos saltos, com grande facilidade. Ao explorar minha máquina de escrever, Tukani demonstrou-se particularmente atraído pela campainha que soava indicando o fim das linhas - única coisa daquela caixa barulhenta e incompreensível pela qual
os índios s~ interessavam também. Enquanto eu escrevia, eles aguardavam ansiosos cada tilintar, prorrompendo ao ouvirem-no em exclamações de alegria.
Entrou-me um espinho de palmeira no pé, certa vez, e na prirneira
tentativa que fiz para tirá-lo ele se quebrou. Confiei-me então aos cuidados de uma mulher Guaikuru, dando-lhe uma agulha de costura novinha, cuidadosamente desinfetada com álcool. Depois de ter futucado
meu pé por longo tetnpo sem resultado, a mulher mandou que seu filho,
que estava ao lado, fosse fazer alguma coisa. Num instante o menino foi
e voltou com a mandíbula inferior de um peixe-cachorro (Raphiodon
vulpinus). Com os dentes maiores de uma dentadura, ou servindo-se, se
for preciso, de mais de uma mandíbula, os índios obtêm conjuntos completos de ferramentas, que usam para os fins mais diversos. Fui assim
operado com um desses dentes, e doeu muito. A mulher acabou por chamar também o marido, que me fez mudar a posição do pé e tentou por
sua vez a sorte, com o mesmo insucesso. O dente de peixe caía volta e
meia no chão e a ferida constantemente era "limpa" com um pouco de
saliva numa ponta de dedo. Mandaram o menino ir buscar outra mandíbula e ele voltou dessa vez com uma de traíra (Hoplias sp.), peixe tam-
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bém carnívoro. Comecei a perder a paciência. Consegui que me dessem
a nova peça e esfreguei com álcool o grande canino que eles pretendiam
utilizar na operação agora. O algodão ficou logo cor de café, e quanto
mais eu esfregasse, sem dúvida, mais sujeira ainda iria sair. Minha paciência exauriu-se e assim passei-lhes o instrumento para que a operação
prosseguisse. Finalmente o espinho foi extraído. Devo admitir que achei
um pouco difícil parecer tão grato quanto devia a meus amigos índios.
Dei à boa mulher, em sinal de agradecimento, a agulha nova - que ela já
havia escondido nos trapos com que se vestia. Assim, o presente também não foi muito bem apreciado.
Devido à vida dura à qual se condicionaram, os índios são muito
menos sensíveis à dor do que nós. São também pouco propensos a terem
feridas infeccionadas por falta de limpeza, porque entre as práticas de
sua higiene figura a de raspar periodicamente a pele com o jajáp, um
instrumento em forma de pente que eles fazem com os dentes, afiados
como agulhas, de certos peixes. Tal procedimento, até certo ponto, parece corresponder a uma sangradura. Todos os índios do Xingu, fossem
homens ou mulheres, tinham a pele fortemente marcada pelas cicatrizes
do jajáp.
O índio adulto, a despeito de sua capacidade para sobreviver ante as
condições adversas que o ambiente natural sempre lhe impôs, teve pouca resistência às doenças dos civilizados. De início, os nativos não sabiam o que eram a gripe, a tuberculose, as doenças venéreas, nem as afecções infantis como o sarampo. O maior perigo para eles, com o passar
do tempo, ficou sendo a gripe, introduzida no Xingu, antes de nossa
expedição chegar à área, via Cuiabá. Os mais idosos, quase todos, morreram dessa epidemia. Em 1947, assim, não encontramos senão um velho Kamaiurá, chamado Kratzipá, que nos falou acerca de dois brancos,
"Karl" e o "Doutor Meyer". Era curioso que, entre brasileiros, ele dissesse esses nomes com uma pronúncia nitidamente alemã. Só podia estar se referindo aos etnólogos alemães Karl von den Steinen e H. Meyer,
que, como vimos, estiveram no Xingu entre 1884 e 1899.
Levamos a gripe aos Kamaiurá como a havíamos levado, antes, aos
Kalapalo - em duas semanas morreram nada menos do que 25 pessoas
dessa tribo! Nossos homens pareciam contrair apenas um resfriado ligeiro, mas para os índios a gripe era mortal. Quase todos os dias traziam-nos novos doentes para que nós os curássemos. A confiança que
tinham em nossos remédios era ilimitada. Nisso os nativos se distingui-

am dos caboclos, em geral muito desconfiados da medicina moderna.
Não há como descrever os gemidos, espirros e ataques de tosse que emergiam das choças. Os índios, antes tão limpos, agora andavam desmazelados e sujos. Suas figuras morenas caminhavam trôpegas, com fundas
olheiras e.sem um laivo restante de alegria. As expressões fisionômicas,
que já em circunstâncias normais não eram de interpretação nada fácil,
tomavam-se completamente impenetráveis. Eles tossiam desesperadamente e cuspiam sem olhar para onde. Em todos os esteios das choças
havia placas de catarro. Fracos e pálidos, os índios, tremendo de febre,
jaziam apáticos em suas redes. Fizemos todo o possível para tentar reparar o dano causado: doses colossais de penicilina foram aplicadas. A
Fundação passava por uma de suas periódicas crises financeiras e havia
suspendido o envio de remédios para os índios. Mas os chefes da expedição não mediram sacrifícios para enfrentar a tarefa, e com dinheiro do
seu próprio bolso mandaram comprar penicilina no Rio. Numa só noite
chegavam a ser dadas mais de 40 injeções. O número de mortes, apesar
disso, aumentava. Um dos primeiros a morrer foi Kratzipá.
O pior é que ninguém conseguia convencer os índios doentes a se
absterem de tomar seu banho diário ou de jogar água fria sobre os corpos, prática que provocava um choque, levando à pneumonia, mas com
a qual eles esperavam baixar o calor da febre. Quando entendiam que o
fim estava próximo, os índios pediam para ser embarcados em suas canoas de casca e rumavam para suas aldeias. Freqüentemente morriam a
caminho.
Também em nosso acampamento houve baixas. Uma tarde morreu
Arawiku, jovem esposa de um Kamaiurá, Takaruai. Seu corpo foi lavado, o uluri trocado, e as coxas e a testa pintadas com urucu, como para
um dia de festa. Com todos os seus colares, que se entrelaçavam em
profusão uns aos outros, a morta foi depositada na rede, tendo o busto e
o rosto cobertos por uma esteira de tuavi. O marido, sentado à cabeceira,
no chão, pronunciou entre soluços uma determinada seqüência de palavras; à frente dele, seu brinco de penas de tucano. Finalmente levantouse, suspendeu a esteira do rosto de Arawiku e levou a mão a seu peito,
como se ele ainda tivesse esperança de sentir o coração bater. Deixando
então o brinco de penas junto ao seio da mulher, cobriu-a novamente
com a esteira.
Na mesma tarde Arawiku foi enterrada diante de sua choça, ou seja,
bem no meio do nosso acampamento. Os índios sempre sepultavam seus
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mortos no espaço livre que há no centro das aldeias, e como aldeia consideravam nosso Jacaré. Cavaram uma cova com quase dois metros de
profundidade por cerca de um m.etro de lado. A partir daí, abriram galerias horizontais na terra, para ambos os lados da cova principal e a mais
de um metro da superfície. Nesse túnel foi colocado o cadáver, estendido e enrolado na rede. Arawiku descendia de uma família de caciques e
foi enterrada com o ritual devido e apropriado.
Enquanto os lamentos dos índios, monótonos e tristes, preenchiam
as noites, eu também penava na rede, com febre alta. De forma ainda
mais violenta eles nos devolviam a doença que havíamos levado até lá.
Nosso estoque de medicamentos esgotou-se. Mas dessa vez eu não quis
saber dos curandeiros indígenas, aos quais recorrera em ocasiões anteriores, quando atacado pela malária (porque já tinha tomado remédios
apropriados e julgava estar melhorando). O tratamento dos índios não
era nada agradável: o curandeiro, para extrair a doença instalada no corpo, sugava o paciente, em especial pelo nariz e as orelhas. Ao mesmo
tempo, fumava sem parar, e acompanhava o processo chocalhando seu
maracá. Os índios contam com alguns remédios eficazes (se bem que
nenhum contra a malária), que não gostam de dizer quais são, por temerem que a revelação do segredo possa tornar menor sua eficácia.
Por sorte pude embarcar num pequeno avião, que chegou inesperadamente do rio das Mortes, para escapar do Xingu e seu inferno gripal.
Enquanto todos foram ver o piloto - também para os nossos homens um
tal contato com a civilização era um fato importante - tranquei-me. em
meu rancho para cuidar às pressas dos últimos preparativos. Trancar-se,
no caso, era uma providência essencial. Quando os índios percebiam
que algum de nós estava de partida, não continham a ambição de obter
tudo o que pudessem, fosse pedindo coisas, fosse simplesmente pegando-as para sumirem com elas. Tukani logo se apresentou: queria tomar
banho. Pousado na borda da banheira de casco, e já entregue de todo a
uma antecipação do prazer, ora ele enfiava o bico na água, ora sacudia a
cabeça. Coloquei-o num galho, coberto de orquídeas, que estava no chão
e iria para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em seguida esvaziei a
banheira bem no meio do rancho, antes de jogá-la de lado. Tukani pôsse a dar pulos no galho, olhando-me como se nada entendesse, quase eu
diria "estupefacto". Eu corria sem parar pelo rancho; para pregar uma
dúzia de caixotes, fiz uma barulheira medonha, e incomum. Os índios
foram atraídos, sobretudo porque sua curiosidade na pista, onde o avião
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j.á havia aterrissado, agora estava saciada. Em toda a volta do rancho, os
rostos morenos se apertavam nas frestas, e vez por outra uma mesma
pergunta ressaltava no seu vozerio confuso: "Capitão Sicki atekewá?" A
palavra atekewá significa ir-se embora, desaparecer. Eu dava respostas
evasivas, mas quando fui afinal desamarrar a rede, para guardá-la, percebi que esse momento era aguardado por todos: era o sinal mais claro
de que de fato eu ·estava de partida. Seja para o índio ou o branco, a rede
é aqui o mais importante dos apetrechos pessoais. Para o índio, é também seu objeto mais precioso, sendo sempre o que ele guarda por último, quando vai viajar.
Tukani foi no avião em meu colo, dentro de uma cabaça. O aparelho, se fosse maior, teria certamente atolado, pois o chão lamacento e
pegajoso dificultou bastante a decolagem. Sobrevoamos a baixa altitude
a floresta virgem, que começava no fim da pista para estender-se indefinidamente. As copas justapunham-se umas às outras em formação tão
cerrada, que me faziam pensar nos densos revestimentos de musgo do
solo das nossas próprias florestas do norte. Aqui e ali, destacava-se da
mata uniforme, como um gigantesco buquê, uma árvore de flores lilases. Outras copas mais baixas, revestidas de folhas novas, marrom-avermelbadas, que brilhavam muito, pareciam também estar em plena floração. Da massa compacta de cimos frondosos, onde todas as tonalidades
de verde se faziam presentes, alguns galhos desnudos erguiam para o
céu seus braços brancos, como a lembrar-nos de que aquele tapete, espesso e fascinante, era apenas a cobertura de uma complexa construção
em patamares, cuja real profundidade não se podia aquilatar vendo-a do
alto. Ao imaginar como seria cair naquela mata, vinha-me à mente a
imagem de um aquário no qual se joga um corpo sólido que afunda lentamente entre as plantas aquáticas e desaparece no fundo. A carcaça de
um avião desapareceria também no emaranhado de plantas, como um
barco é tragado pelo oceano: por mais estragos que fizesse ao redor, o
verde voltaria a se fechar sobre ela.
Sobrevoamos um remanso do Culuene. A borda da floresta se refletia na água, dando uma visão muito
mais precisa de sua textura do que
,,.
aquela que obtínhamos de cima. Arvores de diferentes formas e tamanhos. estavam caídas dentro do rio. Seus galhos acinzentados haviam se
precipitado nas águas barrentas que giravam em pequenos rodamoinhos
a sua volta. Algumas das árvores maiores jaziam atravessadas, estendendo uma ponte para a outra margem. Alguns dos gigantes mortos da

mata haviam arrastando outras árvores ao caírem. Manchas negras, sobre galhos esbranquiçados estendidos sobre a água, traíam a presença de
biguás (Phalacrocorax brasilianus) tomando sol.
Logo a seguir vimos um lago na mata. A água, excetuando-se um
pequeno claro no meio, estava toda coberta por um tapete de plantas. Ao
redor se dispunha um cinturão de vegetação pantanosa de altura média,
vindo a seguir a borda da floresta, totalmente fechada por muralhas de
folhas. O que a princípio tomamos por ninfeáceas no pântano, vimos de
perto, quando as supostas flores alçaram vôo, que eram garças (Egretta
thula) brancas como a neve. Voou também um urubu-rei (Sarcoramphus
papa), que pairou por uns instante e sumiu, com a rapidez de uma pipa.
Abaixo de nós, o rio Culuene dobrou-se então para noroeste com
suas águas barrentas. Um confuso labirinto de igarapés, remansos, braços laterais mal permitia distinguir o curso exato das águas. O espaço
invadido pelas cheias, na realidade, era muito maior do que o que nós
avistávamos. Olhando bem para baixo, constatávamos que numerosas
ilhas, distantes da terra firme, estavam igualmente inundadas e que até
bem dentro da mata, onde o rio já não fazia seus recortes, brilhavam
manchas suspeitas: a enchente tinha chegado até lá, deixando freqüentemente a descoberto só as copas das árvores. Os mapas mais antigos do
Mato Grosso mostram no sul um imenso mar de água doce, concebido
pelos cronistas sob a impressão das cheias que, na época das chuvas,
inundam toda a região.
O tempo ficou ótimo. A paisagem do Xingu desdobrou-se ao brilho
intenso do sol, embora houvesse um prenúncio de tempestade numa densa
acumulação de nuvens no horizonte, que pareciam recortadas a tesoura
por baixo e das quais, em certos trechos, a chuva ia caindo em cortinas
matizadas de cinza, preto, amarelo e lilás. Com suas sombras, as nuvens
projetavam figuras de variados contornos no imenso espaço de terra,
quebrando-lhe a monotonia. Finalmente tivemos de enfrentar o mau tempo. O pequeno biplano ora dava um baque no vácuo, ora era lançado
mais para cima, como que a socos de um gigante. Meus condutos auditivos, obstruídos pela gripe, não resistiram à pressão, e senti que um dos
tímpanos, doendo muito, tinha se rompido.
Pensei nos índios, que demonstravam uma serenidade espantosa
quando sobrevoavam pela primeira vez a mata primária que é sua terra
de origem. Na maior calma, iam olhando para baixo e dizendo-nos nomes de lugares na selva que os brancos nunca tinham visto e muito me-
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nos pisado. Mais forte que em qualquer outra hora tomava-se então a
consciência de que essa terra pertencia aos índios, desde os tempos mais
remotos, e de que ali não passávamos de intrusos. Dei uma última olhada para o norte, que ficara atrás, As extensões de mata sucediam-se infinitamente. Entre duas muralhas de chuva, brilhava uma grande curva de
rio, como que envolta nos vapores do calor do meio-dia: era um trecho
do curso principal do Xingu, próxima meta da expedição da Fundação.

6
Novas Amizades

Era maio de 1949. Encontrávamo-nos no acampamento de Diauarum, a
120 quilômetros, por via aérea, ao norte do Jacaré. Após descermos o rio
Culuene até sua foz no Xingu, continuamos a descer por esse. Contando
agora com índios que nos serviam de guias, logo chegamos a um grande
afluente d0 Xingu pela margem direita, o Suiá-miçu. Os Suiá são uma
tribo selvagem que vive na região; miçu, na língua dos Trumai, significa
ao mesmo tempo água e espelho. Os Kamaiurá que nos acompanhavam
demonstravam sem maiores rodeios seu desagrado em avançar por território inimigo. Não se afastavam dos homens da expedição e suas armas
de fogo. Os Suiá, desde há muito, eram vistos como o terror da região. O
último conflito sangrento com eles, quando os Suiá invadiram terras dos
Waurá, ocorrera poucos anos antes. Noutra ocasião, atacaram os Kamaiurá
num acampamento de caça e mataram um dos seus chefes: o cadáver foi
encontrado tendo ao lado a borduna que servira à execução. Depois disso, os Waurá, Kamaiurá, Mehinaku e Trumai aliaram-se numa ação de
represália contra os Suiá, servindo-se para tanto de uma flotilha de mais
de 20 canoas.
Ao norte da foz do Suiá-miçu havia um palmeira! bem extenso: era
o Diauarum. Mal descemos à terra, constatamos que o local, como o
Jacaré, já havia sido noutros tempos povoado por índios. Indícios seguros disso eram os pés de pequi, grandes e velhos, que espaçadamente se
erguiam no meio do ralo palmeira!. Com uma investigação mais minuciosa no chão, achamos alguns cacos - restos de cerâmica indígena. Era
evidente que o local estava desabitado há muito tempo.
Diauarum, também como Jacaré, era um nome dado pelos próprios
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índios, decorrente da contração de duas palavras tupis, iauát (onça, jaguar) e rún (preto). Nossa dificuldade em pronunGiar o nome levou-nos
a simplificá-lo na forma Diauarum. A alusão à onça-preta - Nomen est
omen* - não tardaria a justificar-se. A secura do terreno e a ausência de
mata alta num trecho de um quilônietro ao longo do rio fizeram de
Diaua:rum um lugar ideal para nós. Logo se tratou de derrubar algumas
palmeiras e remover as raízes, para fazer-se uma estreita pista d~ pouso.
Estáv ames a uma hora de v.ôd do Jacaré.
A vanguarda da expediçãp voltou sem demora aos ba,rcos, para prosseguir na exploração do Xingu. Eu passei uma temporada no Rio,, retornando a Diauarum de avião. Só ~uatro hótnens tinham ficado no ac;:ampamento. Oficialmente, a chefia estava entregue a Damásio, um trabalhador simpático e já meio velhote. Mas quem dava o t©m ali,; na r~alida
de, .e ra Ghicb, um peoari-caititu domesticado. Gh'ico - nome dac.fo nó
Brasil a muitos animais mansos, sobretudo macacos - já ílle recebeu na
descida do aviã0. Foj amor à pl'Ímeira vi:sta ou, para. exprimir~me em
termos pecarinescos,, a simpatia pelo cheiro que nos uniu. Ele deu antes
de tudo uma vóltá, para me ter na direção do vento. Depois, sendo satiS'fatório o t~ste, aproximou-se, enfiou
,. a cabeça entreminhas pernas elevant<;n1 com toda 1or<ja o focinho. E pFecist~ ter muito autocontrole para
agüentar carinh0s de ~aititu. Reagi como pude, sem 1Uostrar hesit ação,
dando-lhe uns tapinhas no eouro. Zoologicamente trata-se, no easo de
Chico, .de um caititu, uma pequena espécie de porco-do-mato (Pecari
tajacu),, que atinge quase meio metro de altura. Sua coloração é uma
mescla de cinza e branco, com uma faixa clara, da grossura de um dedo,
que desce como um colar do alto das costas ao peito. Até os filhotes
desses taiaÇuídeos já apresentam o interéssailte detalhe.
Chico tinha me dado uma primeira lição. Em breve, meter o focinho
entre minhas pernas tornou-se uma demonstração de afeto que agradava
a ambas as partes:. Assim ele indicava também que· estava interessadô
em brincar e· ficava todo contente quando eu mantinha as pernas bem
juntas, opondo resistência aos seus :a vanços. O grande problema erasaber lidar com as arremetidas em falso Elo focinho de Chico, sempre lambuzaüo de uma terra preta que, quando úmiqa,, adquiria a consistência da
tinta nanquim Günther Wagner. Ainda que não caiba falar aqui de sujeira, pois aquele nariz, pelas noções pecarines:eas, estava ·irrepteensivel"' Em latim no original:
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mente asseado, sempre havia o perigo de uma calça acabar toda manchada de preto. As intimidades de Chico, assim, não eram em geral muito benquistas, sobretudo porque cada um de nós tinha de lavar sua própria roupa. Comigo era um pouco diferente, pois a "roupa de mato" que
eu usava já tinha uma tal pátina, que umas pinceladas a mais quase não
seriam notadas. Por isso, Chico continuou a aplicar-me, sem entraves,
seus negros beijos de caititu - que afinal não eram piores que os que têm
sabor de cereja e mancham de vermelho.
Instalei-me com meu preparador num rancho desabitado que havia
sido construído como um dormitório para 12 pessoas. Quando entramos
pela primeira vez naquela palhoça, pulgas em quantidade nos subiram
pelos pés e as pernas. Mas ainda bem que era a pulga comum (Pulex
irritans), e não a conhecida como bicho-de-pé (Tunga penetrans) praga
muito disseminada, não só no Brasil e outros países sul-americanos, como
também na África, que encontramos freqüentemente no Xingu. O pior
do bicho-de-pé é que os abscessos a que ele dá origem são muitas vezes
terreno fértil para infecções secundárias. Após a eliminação das pulgas,
o rancho foi posto em ordem para atender às nossas necessidades. O
trabalho se tornou mais fácil porque em Diauarum os índios não se intrometiam tanto quanto no Jacaré. Tudo podia ser deixado aberto e nem
era preciso botar portas nos ranchos, cujas paredes eram de folhas de
palmeira, e não em paliçada. Em frente da minha mesa de trabalho, feita
de uma raiz sapopema de carapanaúba (Aspidosperma sp.), bastou-nos
dar uns cortes nas folhas, mais ou menos a um metro acima do chão,
para fazer uma janela.
Os numerosos índios que freqüentavam nosso acampamento do J acaré, num constante ir e vir, nunca estiveram no Diauarum, pois tinham
medo dos Suiá. Entre os territórios indígenas havia fronteiras rigorosamente políticas que, se não fossem respeitadas, por acordo tácito, seriam
causa de conflitos. Dentro dos seus limites, cada tribo isolada escolhia e
mudava à vontade a localização de suas aldeias, à medida que ocorresse
o esgotamento do solo. Nas suas antigas tradições ainda sobreviviam
lembranças de locais de moradia anteriores, muito mais ao norte, ocupados por eles antes de sua migração para as cabeceiras do Xingu. Um
marco concreto de fronteira, nas nossas imediações, eram os rápidos de
Morená no Xingu, a 80 quilômetros, rio acima, de Diauarum, um lugar
de relevo na crença dos índios, onde teria residido, segundo eles, seu
antepassado Mavutsinim. Rio abaixo, pelo Xingu, o território dos Suiá

limitava-se com o dos Juruna e o de outros índios selvagens totalmente
desconhecidos.
Era Chico quem mais tirava proveito dos nossos ranchos abertos.
Ele aparecia grunhindo em toda parte, abusando sem escrúpulos da bondade ou da indiferença de pessoas que lhe haviam dado um passe livre
para o acesso, a qualquer hora, às suas casas. Trabalhando em minha
mesa, às vezes eu ouvia um barulho por perto e já sabia que era o Chico
fazendo alguma das suas. Em geral nossos homens não intervinham, a
não ser que se tratasse de algo muito incomum. Espantava-me a facilidade com que eles aceitavam ficar sem suas coisas. Diziam simplesmente:
"Chico levou", e o caso estava encerrado. Quando alguém ia embora,
vendia para os companheiros todos os seus pertences que ainda pudessem ter serventia. Os homens riam da minha mania de conservar as coisas. E achavam extraordinário que eu cerzisse meias, que usasse o mesmo aparelho de barbear há mais de 20 anos e o mesmo pincel há mais de
dez, e que minha espingarda predileta- a mesma que o ornitólogo berlinense Oskar Heinroth havia levado numa viagem pelo Pacífico - tivesse
mais de 40 anos de uso.
Chico passava a maior parte do tempo no maior dos três ranchos, o
único que, após a partida do grosso da expedição, continuava totalmente
ocupado e abrigava também nossa estação de rádio, montada sobre uma
tosca mesa de \troncos. O lugar predileto de Chico ficava embaixo da
mesa, onde ele abrira um buraco de meio metro. Evidenciava-se com
isso um de seus muitos traços simpáticos: Chico era um amante da música e, como bom brasileiro, escutava com devoção os sambas, composições carnavalescas que lhe chegavam pelo ar como que por encanto.
Se o deixassem só com a música, no entanto, ele tinha medo. Quando o
operador Elpídio se afastava do receptor para ir desligar o motor do rádio, numa coberta de palmas atrás do rancho, Chico reclamava e gritava
até abandonar afinal seu camarote. Ou seria a berraria um protesto porque estavam cortando a música? Além daquele buraco, Chico tinha outras camas, uma das quais perto de mim. Aparentemente ele não fizera
amizades, antes, no rancho que eu agora ocupava. Raramente vinha me
ver de dia. Mas, se sentisse que não estava sendo observado, adorava
entrar, hábito esse que gerou desagradáveis problemas. Uma vez esqueci de guardar no alto uma lata de biscoitos cheia, provisão que deveria
substituir o pão por semanas. Chico derrubou a lata no chão e conseguiu
abri-la. Quando chegamos, já havia comido a maior parte e emporcalha-
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do o resto - num ligeiro atentado à estética. Apanhado em flagrante,
ensaiou uma apressada fuga, mas conteve-se antes de sair do rancho.
Afastou-se então a passos comedidos, com a queixada caída e uma expressão que parecia dizer: "Não gostei nada disso, vou ver se encontro
alguma coisa melhor".
Chico já estava à minha espera lá fora, quando eu me levantava de
manhã cedo. Ele vinha me acordar, dando uma balançada na rede, e
corria para fora de novo. Se eu custasse a sair, demonstrava sua impaciência grunhindo e dando saltos diante da pequena janela. Havia um
motivo especial para isso: o fraco que ele tinha pela minha pasta de
dentes. Eu me dava ao trabalho de deixar que caíssem sobre seu focinho
as sobras da espuma branca. Atingido o alvo, instantaneamente ele virava a cabeça para esfregar o nariz na glândula odorífera que tem no alto
do dorso. Dava a entender que não gostava do cheiro do dentifrício e
que tentava neutralizá-lo com a secreção da glândula. Aquela substância, no entanto, o estimulava, e por isso ele sempre se mantinha na direção da espuma. Para acabar com a brincadeira, mandava-lhe no focinho,
com ótima pontaria, a água suja de pasta que eu ainda tinha no copo.
Mas isso realmente já era um pouco demais. Chico cambaleava, como
se estivesse tonto, e punha-se a correr com a boca aberta, em parte com
ares de ameaça, em parte sentindo falta de ar.
Na cozinha havia farofinha - farinha de mandioca torrada com carne seca picada - ou cada um ia assar na brasa sua espiga de milho.
Pedrinho, o cozinheiro, quis mostrar sua dedicação à ciência e comunicou que a temperatura, nessa manhã, era de apenas 36ºC. Não deu muita
sorte, porque 36ºC, na época Gulho), era nossa temperatura máxima à
sombra entre as 12 e as 3 da tarde, como Pedrinho tinha me ouvido dizer
noutra ocasião. A ingenuidade do nosso cozinheiro, um caboclo simples
sem a menor instrução, lembrou-me de que noutro acampamento um
atento observador perguntou-me quantos quilos pesava a ave que eu estava então preparando; a avezinha, quando muito, pesava dez gramas.
Mais impressionante ainda foi a manifestação de um rapazinho esperto
que me pediu que lhe explicasse onde ficava a Alemanha. As distâncias
que dei o confundiram, e ele me disse: "Eu pensei que o senhor vinha de
um planeta"*.
Eu me apressava em sair do rancho esfumaçado. Eram as manhãs
mais frescas, mais bonitas que se possa imaginar. Cada dia eu achava
que era o mais radiante que já tinha vivido. Entre maio e agosto, não há

chuvas nem nebulosidade na região das nascentes do Xingu, excetuando-se uma eventual neblina sobre as águas, pela manhã. De noite serenava forte. Além de uma pequena baixada com sapê, via-se um trecho
do rio. O Xingu tem ali 800 metros de largura, e suas águas, na época,
corriam tão claras que pareciam à distância espelhadas e imóveis. Na
margem oposta estendiam-se grandes bancos de areia que brilhavam
agora, brancos como a neve, aos primeiros raios do sol. Por trás se erguia a mata primária, e sobre ela o céu muito azul, sem uma nuvem. Do
lado em que estávamos ainda pairavam no entanto as últimas sombras
da alvorada. Contra o fundo claro e luminoso do céu do levante, os telhados desgrenhados dos ranchos de moradia, mais altos que o da cozinha, mal se distinguiam dos crespos penachos das palmeiras. Por perto
erguia-se uma soberba inajá (Attalea sp.), cujas frondes mais baixas,
longas e muito resistentes, haviam servido para a construção dos nossos
ranchos. Por sua copa entrelaçava-se a folhagem carnosa da baunilha
(Vanilla pompona), prova\,'elmente a única orquídea cujos frutos têm
valor prático para o homem, partes da qual então floriam, numa bela
tonalidade amarelo-clara. Rio abaixo, a pequena depressão, com suas
altas gramíneas, ia se estreitando para logo dar lugar a uma faixa de
floresta primária que se estendia terra adentro para o palmeira! do
Diauarum.
O caráter d~ paisagem completava-se com as variadíssimas vozes
animais, quase sempr~ de aves, que se faziam ouvir. O tom era dado
pelas pombas, entre as quais sobressaía a grande pomba divina* (Columba speciosa), cuja beleza justifica de fato o nome pomposo. A seus
arrulhos mesclavam-se o ruidoso tagarelar matinal dos papagaios amazônicos, o forte grito aflautado do jaó e o melodioso canto de chamada
dos grandes tucanos (Ramphastos tucanus cuvieri). Cujubins matraqueavam ao redor. Dos bancos de areia vinha o rude cacarejo dos cortaáguas (Rynchops nigra); no matagal da margem, arapaçus (Dendrocincla
fuliginosa) mantinham uma conversa e corruíras (Thryothorus sp.) cantavam alegremente. Um mugido profundo, distante, soava de vez em
quando: o canto de acasalamento do anambé-preto ( Cephalopterus
ornatus). Bruscamente, algo como uma risadaria infernal: as ariranhas,
que desciam o rio em grupo, brincando e pescando.
O anambé-preto ou pássaro-trovão, como é também chamado pelos
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brasileiros, um dos mais notáveis componentes da avifauna local, era
em princípio uma espécie típica do alto Amazonas, que ninguém esperaria encontrar nas cabeceiras do Xingu. Seu nome alemão - Stiervogel,
ou pássaro-touro - alude à sua voz, audível num raio de um quilômetro,
que realmente lembra muito um mugido.Aparentado a ele e de voz também muito forte é a conhecida araponga (Procnias nudicollis) do litoral
brasileiro, que tem a plumagem branca, em contraste com o anambé,
que é negro uniforme com um brilho azul-aço e apresenta dois detalhes
bem típicos: um grande penacho-chapéu sobre a cabeça, que lembra o
penteado dos índios, e um pendão no pescoço, que cai em forma de
gravata. Em inglês, devido ao seu penacho, o anambé tornou-se conhecido como umbrella bird, ou pássaro-guarda-chuva.
Era difícil observar de perto o anambé-preto, mas me empenhei na
tarefa e acabei por surpreender uma fêmea que transportava material
para fazer seu ninho. Logo encontrei a árvore que o abrigava. Toda atenção era pouca, pois a ave, se se sentisse seguida, certamente abandonaria a obra já começada. Mas afinal consegui o que eu queria: vi um ovo
brilhando pelo fundo do ninho, que era muito ralo.
Certa manhã, embrenhando-me pela mata ribeirinha, não tardei a
perceber, acima de mim, um forte rumor de asas. Por uma brecha entre
as folhas, vi uma fêmea de anambé pousar no alto de uma árvore nua,
que se elevava bem acima das outras e por cujos extensos galhos entrelaçava-se um cipó (Norantea sp.) de grandes flores vermelhas. Ouvi um
novo bater de asas, ao mover-me um pouco para ver melhor, e vi que um
segundo anambé pousava na mesma árvore. Dessa vez era um macho,
que em seguida se postou ante a fêmea numa reverência profunda. Seu
grande penacho caiu para a frente e abriu-se em toda a extensão. Agravata, que em geral pende frouxa, tornou-se erecta. O pescoço intumesceu-se e seu mugido profundo, que o macho já emitira ao começar a
cena, fez-se ouvir novamente. Nos Andes peruanos há um parente do
anambé amazônico cuja gravata de penas é ainda maior. Já na América
Central há uma outra espécie que na época da reprodução exibe, ao invés desse pendão no pescoço, uma saliência na pele, vermelha e nua.
Eu havia me metido, sem me dar conta, num lugar cheio de micuins.
Quando notei a primeira comichão, já era tarde. Os minúsculos sugadores de sangue - que não chegam ao tamanho de uma cabeça de alfinete e
são estágios juvenis de formas maiores - já haviam me atacado às centenas por debaixo da calça. Esses carrapatos ixodídeos aglomeram-se em

partes baixas da vegetação, de onde pulam sobre quem, por inadvertência, ali esbarra. Com freqüência esperam em vão por algum passante e
são capazes de resistir meses ou anos sem qualquer alimento. Os micuins se dirigem para a pele com uma rapidez espantosa e é bem difícil
tirá-los. Os índios porém são mestres nisso; extraem os parasites inteiros, sem deixar que fique a cabeça com os órgãos bucais. Quando um
índio via alguém catando carrapatos - sem roupa diante dos ranchos,
para aproveitar a claridade do dia - logo corria para ajudar. Outro bom
método era esfregar no corpo, na beira do rio, areia ou lama e folhas. Os
carrapatos que não fossem extraídos inteiros davam origem a um prurido que durava dias, enquanto os que não eram descobertos a tempo acabavam por se manifestar como caroços escuros, cheios de sangue coagulado e prontos a arrebentarem. Sentar-se no chão da mata algum tempo era expor-se sem demora ao ataque de hordas de carrapatos grandes,
que vinham com as patas dianteiras, onde têm os órgãos olfativos, suspensas no ar como sensore~. Altamente desenvolvido, além disso, é seu
sentido de orientação pelo calor. Esses bichos repugnantes, que subiam
pelas costuras da calça, à procura de brechas por onde entrarem, também atacam muitos animais, como tartarugas e cobras.
Muitos carrapatos, como outros parasitas, especializam-se quanto
aos seus hospedeiros, ou seja, são encontrados exclusivamente em espécies determinadas de aves, répteis ou mamíferos. Os mutuns, muitas vezes, mostravam-se cheios de carrapatos (Amblyomma sp.) na cara. Poucas espécies habituaram-se a utilizar esses parasites como alimento; entre elas contam-se duas aves de rapina: o carrapateiro (Milvago chimachima) e o gavião-de-anta ou pinhé (Daptrius ater). Entre esse e a anta,
consta existir uma simbiose: a anta pia, ao ouvir o pinhé, e esse corresponde à chamada, vindo logo catar para comer os carrapatos da anta,
que se deita lhe oferecendo a barriga.
A pior praga do Diauarum eram os piuns ou borrachudos (Simulium
sp.). O acampamento achava-se tão perto da margem que ficava à mercê
desses insetos, que nunca se afastavam do rio, onde suas larvas se desenvolvem. Embora meçam apenas um a um e meio milímetro - eles atravessam facilmente os mosquiteiros usados nas cidades - seus terríveis
aparelhos bucais furam num instante a pele humana. Vinham em tal quantidade, que de um só tapa se matava uma meia dúzia. As picadas coçam
muito e deixam pontos escuros que persistem várias semanas. A irritação é causada pela saliva que o borrachudo injeta na pele ao picar - um
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líquido de efeito tóxico que acelera a circulação sangüínea na área e
facilita sua ação hematófaga. Essa gotinha de saliva é fatal quando contém parasitas do sangue, como, por exemplo, microfilárias. As centenas
de picadas por dia constituem uma prova para a paciência dos recémchegados. Com o tempo, a gente acaba se habituando, e até desenvolve
certa insensibilidade, como pude comprovar em mim mesmo, a qual se
torna maior nas áreas onde há grande concentração de picadas. Os borrachudos incomodam sobretudo antes do começo da época das chuvas,
quando o calor abafado decorrente da bruma seca das queimadas se abate sobre o Brasil Central. Parecíamos ser uma novidade para tantos insetos dados a morder e picar, e era talvez por isso que eles nos visavam
mais que aos nativos. Não havia em geral grande perigo de que outras
doenças fossem transmitidas pelas picadas, além da malária, pelos mosquitos anofelinos, e da leishmaniose, pelos flebótomos. No Garapu encontramos casos de leishmaniose, doença que se manifesta por ulcerações superficiais da pele e é de difícil cura. Não soubemos de nenhum
remédio contra a febre amarela, também transmitida por mosquitos e
cujas conseqüências eram muitas vezes fatais entre os brasileiros; de
dois em dois anos, mais ou menos, tínhamos de nos vacinar contra ela. A
perigosa doença-de-chagas, transmitida por um percevejo, o barbeiro
(Triatoma sp.), e muito espalhada pelas zonas rurais do Brasil civilizado, ainda não tinha penetrado no Xingu, onde também não assumiam
relevo as verminoses tão comuns noutras partes do país.
Como viviam então os nativos da área do Diauarum? Rio abaixo, a
poucos quilômetros, ficava a foz de um caudaloso afluente do Xingu
pela margem esquerda: o Manitsauá-miçu. Ao explorarmos pela segunda vez esse rio, encontramos pegadas frescas de índios e logo a seguir
conseguimos vê-los na praia, numa grande ilha. Mas estavam muito longe para que pudéssemos identificá-los com segurança. Tudo que distinguimos foi uma misturada confusa de corpos nus e vermelhos que em
poucos minutos desapareceram no mato: os índios, ao darem pela nossa
presença, fugiram. Era de se supor que fossem os Juruna, tribo que devia
habitar na região. Aproximamo-nos com o motor desligado, bem devagar. Sob as árvores da margem tinha ficado um pequeno grupo de índios,
todos homens, armados de arco e flecha, que nos observavam atentamente. A uma distância em que já dava para falar, servimo-nos como
interlocutor de um dos índios que nos acompanhavam: Tamaku, um Juruna de nascimento, raptado pelos Suiá aos três anos de idade e mais tarde

capturado como presa de guerra pelos Kamaiurá. Quando o encontramos no Jacaré, ele estava agregado a essa tribo.
Os gritos de Tamaku, supostamente em língua Juruna, soaram por
cima d'água. Mas, ao contrário do que esperávamos, os índios se mostraram ainda mais intranqüilos. Um atrás do outro, foram desaparecendo
no mato, e só dois ficaram onde estavam. Saltamos do barco num lugar
mais raso, com a água muito clara chegando quase à cintura, e passo a
passo avançamos para a margem. Só um de nós tinha um revólver, calibre 38. O nervosismo dos dois índios se tornou mais óbvio: várias vezes
eles nos apontaram suas flechas, sem dispararem. Erguendo o arco, esticavam-no com a mão esquerda, na qual tinham também um punhado de
flechas de reserva, e com a direita mantinham uma na corda, pronta para
ser lançada. É assim que todos os índios manejam o arco, em condições
de mandarem, sem perda de tempo, uma flecha atrás da outra.
Tamaku gritou de novo em Juruna, as mesmas parcas expressões, e
de novo os índios aponta:r;am para nós suas armas. Tamaku pensou então
que eles fossem Suiá e passou a lhes falar nessa língua, que conhecia à
perfeição. A resposta não se fez esperar: uma flecha zuniu por sobre
nossas cabeças, enquanto outra sibilava ao lado. Ninguém, agora, podia
perder a calma. Recuamos um pouco para discutir a questão. Seria o
caso de acabar com aquele jogo perigoso, dando uns tiros para o ar para
amedrontá-los? Não, pois se o fizéssemos poderíamos conquistar para
sempre sua inimizade. As duas flechas que já haviam lançado, não seriam apenas uma advertência? Se quisessem mesmo, os índios, afinal,
teriam nos atingido. Talvez ainda fosse possível levá-los a acreditar nas
nossas intenções pacíficas. Uma certeza, em meio às dúvidas, é que já
estávamos ali há três horas sem conseguir coisa nenhuma.
Adotamos uma técnica indígena, com quatro passos para a frente,
três para trás, e fomos nos aproximando de novo. Os índios, na beira da
mata, continuavam com suas armas em punho. Agora dava para distingui-los: um era um jovem de compleição hercúlea, o outro um homem
velho e fraco. Não usavam nos lábios o batoque que é uma das principais insígnias da tribo dos Suiá. Um de nós teve a idéia de sugerir a
Tamaku que gritasse seu próprio nome em Juruna: Xatuná, Xatuná,
Xatuná. A atitude dos misteriosos nativos mudou na hora. Eles relaxaram, deixaram cair os arcos, gritaram coisas que ninguém entendeu e
agitaram sobre a cabeça, várias vezes, os seus maços de flechas. A tensão se desfizera. Eram realmente os Juruna que estavam à nossa frente.
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De sua língua materna, nosso intérprete Tamaku só se lembrava bem de
seu nome, que os companheiros de tribo compreenderam logo. Os índios tremiam sem parar, de tanta excitação, quando nos saudaram na margem. A cada um demos de presente um belo facão, e eles, em troca,
ofereceram-nos suas flechas, segurando-as com as pontas viradas para
eles mesmos, num gesto muito significativo, e não contra nós.
Passaram-se semanas antes de os Juruna começarem a aparecer no
nosso acampamento. O mais assíduo era o jovem que havia nos mantido
na mira, em nosso primeiro encontro. Muitas vezes ele vinha com o pai,
o velho que então estava com ele: chamavam-se Pauaidé e Jubê. Eram
grandes as ,diferenças entre os Juruna e os índios que tínhamos conhecido antes. A primeira impressão, sobressaía o cabelo dos homens, que
não era cortado a pajem, como normalmente, mas sim usado, como o
das mulheres, no comprimento natural - moda que os Trumai, de início,
também tinham seguido. Os Juruna não depilavam o corpo nem portavam estojos de entrecasca para protegerem o pênis. Mas sempre estavam revestidos, dos pés à cabeça, de uma espessa camada de urucu.
Viajavam numa ubá pesada e muito bem construída num só tronco, um
tipo de embarcação totalmente diverso das frágeis canoas de casca das
tribos uluri. A ubá ia carregada de arcos e grande quantidade de flechas,
levando também tacapes de madeira, afinados como espadas, vasilhas
de barro, de paredes tão finas como as que são feitas de cobre, e outros
utensílios domésticos.
Os Juruna se mostravam reservados e extremamente sérios. Não tocavam em nossas coisas nem entravam nos ranchos sem permissão.
Dominavam totalmente sua curiosidade e não nos pediam nada. Os contatos com eles eram facilitados porque compreendiam um pouco de português. Na realidade, faltava-lhes a prática da língua dos brancos, mas
através de outros membros da tribo iam sempre aprendendo alguma coisa. Os Juruna, não fazia muito tempo, tinham vivido mais ao norte, e
foram forçados a mudar para o sul pelas constantes lutas com outras
tribos e seringueiros. Eles já possuíam instrumentos de ferro, devido aos
contatos prévios com a população brasileira, que avançava descendo do
Amazonas. Sabiam também manejar armas de fogo, como verificamos
depois. Tinham algumas carabinas Winchester, calibre 44, com uma história provavelmente tão aventurosa quanto a dos velhos fuzis de repetição que havíamos encontrado entre as tribos uluri. A carabina do cacique Waurá, como por exemplo apuramos, era a arma de um jornalista

americano desaparecido, Winton. No Jacaré, o velho Waurá vinha nos
visitar com freqüência, e por alguns de seus adversários soubemos das
circunstâncias em que ele a tinha obtido. Denúncias assim, entre índios
de tribos diferentes, eram muito comuns e às vezes despertavam nossa
atenção para coisas interessantes, porém difíceis de descobrir de outro
modo.
Winton estava em busca de Fawcett, desaparecido naquela mesma
região dez anos antes. Guiado por alguns índios Bakairi civilizados, tinha saído de Cuiabá para o Xingu. No alto Culuene, o jornalista americano entrou em contato com os Kalapalo, que lhe deram água de mandioca envenenada para beber e o largaram no rio numa canoa de casca. No
baixo Culuene, os Kamaiurá encontraram Winton passando mal e, descendo o Xingu, guiaram-no até o limite de seu território, os rápidos de
Morená. Ali mataram o estrangeiro e se apossaram da carabina dele, que
posteriormente negociaram com os Waurá, por temerem uma vingança
~os brancos. A animosidade dos Kalapalo para com Winton foi tomada
por indício de que eram realmente esses índios que tinham matado Fawcett
e depois temido, da parte do jornalista, uma represália. Os ossos mostrados pelos Kalapalo, em 1951, à expedição da Fundação, tomados a princípio pelos de Fawcett, revelaram-se afinal os restos de uma outra vítima, desconhecida.
Os índios portavam seus rifles com orgulho e não deixavam de leválos nas incursões mais longas, mesmo que não tivessem munição. Cada
tribo tentava roubar as armas das outras e em todos os nativos ardia um
forte desejo: o de obter balas conosco. Raramente lhes dávamos algumas, pois era grande o perigo de que a munição causasse novos derramamentos de sangue. Os índios aprendiam rapidamente a usar com eficiência as armas de fogo, mas tinham de desabituar-se primeiro de atirar
na vertical - a melhor posição para lançar a flecha contra a caça alojada
em árvores. Uma carabina, para um índio, tinha o valor de troca de uma
canoa grande.
Os Juruna sempre ficavam pouco tempo conosco, mas costumavam
aparecer outras vezes, trazendo outros membros da tribo. Só mais tarde
fomos conhecer sua aldeia, que se situava na foz do Manitsauá, no meio
de fartas plantações, principalmente de banana, milho e amendoim. Até
fins do século XIX a bananeira (Musa sp.) ainda era desconhecida no
Brasil Central. Essa importante planta de cultivo, ao que parece, chegou
à América do Sul na época das descobertas, e não antes de Colombo e
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Cabral, como supôs Humboldt, baseando-se em observações feitas na
Venezuela. A bananeira já se encontrava, em seu tempo, em aldeias indígenas afastadas. Foram os espanhóis que a levaram para as Antilhas, de
onde essa musácea passou para as Guianas.
Longo tempo transcorreu até que os Juruna nos permitissem ver suas
mulheres. A falta de mulheres afetava todas as tribos, mas nem sempre
fora assim: sabia-se inclusive de tribos que limitavam artificialmente o
número de meninas, para aumentarem o valor das mulheres. O medo
que se observava agora nos índios, de que lhes roubassem suas meninas
e mulheres, estendia-se tanto aos brancos quanto a outros índios. Nas
guerras travadas entre tribos vizinhas, o rapto de mulheres desempenhava muitas vezes o papel principal. As conquistadas pela violência adaptam-se sem maiores problemas à nova sociedade, na qual vivem em igualdade de direitos com as nascidas na tribo. Só a diferença de línguas,
decerto, coloca-lhes alguns entraves. Os abusos dos brancos em relação
às índias começaram na época das descobrertas e se prolongam até hoje.
Pelos Juruna, recebemos uma notícia alarmante. Os Txukahamãe,
índios selvagens do médio Xingu, estavam aparentemente a caminho.
Os Juruna evacuaram sua aldeia e carregaram todos os seus bens transportáveis para uma ilha, para a qual também levaram de noite suas mulheres e crianças. Os Txukahamãe, segundo eles, não sabiam fazer canoas, e uma ilha era assim um refúgio seguro. Posteriormente constatamos
no entanto que aquela tribo construía toscas jangadas, semelhantes às de
outros índios primitivos. Os homens Juruna penduravam suas redes na
mata, fora da aldeia. Quando começa uma agressão, os índios invasores
freqüentemente botam fogo nas choças, disparando flechas incendiárias, e aproveitam a confusão reinante e a claridade do incêndio para lançarem-se ao ataque propriamente dito, ou seja, à matança e pilhagem.
A presença do Txukahamãe em determinado ponto era detectada a
grande distância pelas colunas de fumaça que se erguiam dos incêndios
nos campos e nas matas. Lá devia estar pelo menos o grupo principal,
mas ninguém sabia até onde eles mandavam seus espiões. Pelo que os
Juruna diziam, os Txukahamãe dispunham não só de armas de fogo,
mas também de munição, e era isso o que mais nos preocupava. Diziam
também que havia brancos entre eles. De fato, havia casos isolados de
brancos, em geral maus elementos proscritos da sociedade civilizada,
que se associavam aos índios e transformavam-se entre eles em perigosos mestres. Relativamente raros são os exemplos de brancos que pas-

sam realmente a integrar uma tribo - embora o tema seja caro à imprensa sensacionalista, que em tais personagens vê prisioneiros sofridos, descendentes de exploradores desaparecidos ou mesmo um vestígio residual de "índios brancos", confusões que se tornam ainda maiores devido à
eventual ocorrência de alguns índios albinos. Soube-se recentemente da
história de um homem, chamado Bemotire, raptado em criança e criado
pelos Kaiapó, que usava as insígnias dessa tribo: os lóbulos das orelhas
furados, e esticados para baixo, e o lábio inferior furado também, e adornado por um batoque de madeira do tamanho de um pires. O homem em
questão tanto desconhecia o costume de se vestir quanto sua língua materna. Mas ele usava um colar de civilizado, pilhado num ataque aos
brancos. Bemotire vivia exatamente como um Kaiapó e havia se casado
com uma das mulheres da tribo, com a qual tivera dois filhos. Esses não
se distinguiam em nada das crianças de sangue Kaiapó, enquanto o próprio Bemotire, pela compleição, a forma do rosto e o tipo de cabelo,
logo se mostrava diferente dos índios. Era um arqueiro e tanto, e supunha-se que ele já vivesse entre os nativos há mais de 20 anos.
Os Txukahamãe sobem o Xingu todos os anos, na época em que
amadurecem os cocos de uma certa palmeira. Essas movimentações periódicas dos índios lembram as de animais frugívoros, sobretudo aves,
que ocorrem freqüentemente nas regiões tropicais. Sob esse aspecto, o
Diauarum, com seu extenso palmeira!, constituía um ponto de atração
todo especial - fosse para animais, fosse para seres humanos.
Nada de novo, porém, aconteceu. Os Juruna se foram do nosso acampamento e continuamos com nossos afazeres diários, nos quais Chico
era um auxiliar prestimoso, embora não requisitado, que nos dava constantes ocasiões de ver coisas bem curiosas, quando não divertidas. Um
dia em que os latidos dos nossos cachorros soaram ao longe na perseguição a uma presa, Chico, que estava em frente do meu rancho, veio correndo para dentro com o pêlo todo eriçado. Parou no meio; aproximeime como se fosse enxotá-lo e ele permaneceu grudado no chão, atento
aos latidos. Havia algo de tão persuasivo em seu terror, que ninguém
teria sido capaz de fazê-lo sair à força. Era estranho que o alvoroço dos
cachorros - que, como logo saberíamos, tinham descoberto uma toca de
paca (Agouti paca), roedor de grande porte aparentado à cotia - causasse tanto medo em Chico, que normalmente era atrevido bastante para
encará-los. Poderia estar em pauta uma recordação traumática da infância, do dia em que o próprio Chico esteve acuado e perdeu a mãe? Havi-
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am-no encontrado de fato, como um bichinho desamparado de apenas
um palmo, no fim de uma caçada a porcos-do-mato.
A inimizade entre Chico e os cachorros, renovando-se dia a dia, foi
se tornando cada vez maior. Raramente se notava algum fato concreto
exterior, como o ciúme da comida, que a provocasse. Os entreveras entre eles, em geral, pareciam ser pura antipatia. Não era nada fácil, por
isso, tomar partido. Os cachorros controlavam sua agressividade porque
sabiam que não permitiríamos um verdadeiro ataque. Por outro lado,
eram uns cachorros covardes que só faziam comer e latir fora de hora.
Os bons cães de caça tinham seguido com a vanguarda da expedição.
Chico, em contrapartida, era un1 valentão, se bem seus métodos de luta,
freqüentemente traiçoeiros, pudessem se voltar contra ele. Era difícil
observar seus entr~veros, sobretudo quando começavam, porque tudo
era muito imprevisível e acontecia com a velocidade de um raio. De uma
nuvem de poeira saíam terríveis gritos e uivos - mas em geral de nada
mais se sabia.
Nalgumas ocasiões, víamos uma cena mais longa. Um cão estava
tranqüilamente comendo. Chico vinha vindo silenciosamente por trás.
A' distância de dois metros ele parava um instante, depois, como um
carrinho de corrida, desatava a correr. Ao chegar à sua meta, como se
pode imaginar, estabelecia-se o caos. Finalmente o cão saltava da nuvem de poeira e fugia ganindo, enquanto Chico, com toda a calma, ia se
apropriar da comida. Esse mesmo cachorro cometeu a imprudência de
aproximar-se de Chico, certa vez, quando ele estava no banho ou, melhor dizendo, na lama. Embora o cachorro passasse casualmente, sem
qualquer má intenção, Chico se sentiu incomodado - sempre que chafurdava, era preciso tratá-lo com atenção redobrada. Respingando lama
para todos os lados, ele se levantou do buraco e disparou atrás do cachorro, que fugiu apavorado para enfiar-se no mato. Mas não é nada
simples, no Xingu, penetrar no mato, a não ser que se trate de um animal
como a anta, que tem volume e vigor suficientes para se desvencilhar
dos cipós e amassar seu caminho. Até mesmo a anta, corpulenta como é,
às vezes fica retida numa armadilha natural e só consegue libertar-se
depois de repetidos puxões, preferindo também, por causa disso, andar
apenas em trilhas próprias, já batidas anteriormente por ela. O cachorro
se enredou num cipó, da grossura de um dedo, que pendia logo da primeira árvore. Com um passo para trás, poderia ter se soltado, mas atrás
estava Chico, e assim ele se limitou a ficar latindo e uivando como quan-

do o punham na corda. Chico então se deteve, perplexo porque agora,
em lugar de pernas em fuga, havia à sua frente uma assustadora bocarra,
que se virara contra ele. Seu impulso ofensivo evaporou-se no ato. Eu,
depois de me lembrar, achando graça, do nome que haviam dado ao
cachorro, fui libertar do cipó o pobre Leão que ali estava.
A valentia de Chico, quando lhe faziam oposição enérgica, não se
sustentava. Mas ele, sabendo dissimular as próprias fraquezas, nunca
"perdia a compostura". Tínhamos uma velha cadela, chamada Juruna,
que já fora muito brava, tendo inclusive tomado parte no ataque contra
mim no Jacaré. Embora um pouco dominada pela preguiça, ainda era
um perigoso inimigo, sem dúvida, para um jovem caiti tu enfrentar. Muitas vezes a cadela Juruna demonstrava boa vontade para relacionar-se
com Chico. Um dia ela se aproximou dele, nesse estado de ânimo, balançando discretamente o rabo e abaixando a cabeça com uma expressão insegura. Mas Chico não quis saber de conversa, pois se negava por
princípio a tornar-se amigo dos cães. Pensando apenas na vantagem que
ele estava levando, já que a pacífica disposição de seu oponente não
parecia alterar-se, atirou-se contra a cadela. Essa escapou da investida e
ficou plantada no chão, resmungando e pronta para contra-atacar. Imediatamente se arrefeceu o ímpeto agressivo de Chico, que passou então a
uma postura de ameaça, abrindo e fechando repetidas vezes, como que
numa espécie de bocejo, suas maxilas. Levantara a cabeça, ao mesmo
tempo, e a mantinha ligeiramente inclinada. De sua boca não saía um
sussurro. Seus olhos estavam reduzidos a duas fendas estreitas. A maxila inferior arriada, que parecia curta demais, e a dobra que se formara
num dos cantos da boca davam-lhe à cara enraivecida uma expressão
muito cômica, como se ele risse de escárnio. Na realidade, estava a sério, arreganhando os dentes para o seu inimigo. Um ruidoso entrechocar-se das maxilas acabou por suceder, no auge da excitação, àquele
abrir e fechar de boca de Chico, por assim dizer, no vazio. Mantida por
algum tempo a ameaça, lentamente ele foi saindo de banda. Parecia ter
se desinteressado do assunto, mas estava, na verdade, com medo. A cadela deu um último rosnado profundo e deitou-se sem sair do lugar. Olhava fixamente para Chico, como se quisesse dizer: "Ah, seu fedorento
miserável! Se eles não me impedissem, num instante eu lhe partiria em
pedaços".
O fedor de Chico merece considerações à parte. Já falamos de sua
glândula odorífera nas costas, detalhe surpreendente pelo qual se inte-
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ressou um dos primeiros viajantes a fazer por escrito o relato de suas
observações no Novo Mundo. Era uma descoberta notável: os porcosdo-mato americanos tinham o umbigo nas costas! No primeiro dia em
que toquei na glândula odorífera de Chico, um trabalhador que estava
por perto me participou enfaticamente: "Isto é a catinga dele". Chico, no
mesmo instante, se virou. Nossa amizade ainda era muito recente para
que eu já me permitisse mexer na "catinga" dele, sede de suas sensações
mais fortes e mais íntimas. Quando Chico levava um susto, ou se enfurecia, seu pêlo se eriçava e a glândula - grande, em forma de mamilo tornava-se perfeitamente visível para quem o observasse por trás. Ela
segrega um líquido viscoso, ora meio leitoso, ora mais claro, de intenso
odor almiscarado e que jorra, sob estimulação especial, descrevendo um
arco elevado. A área da glândula fica sempre marcada, no pêlo pardo e
geralmente seco, por uma mancha de mais ou menos um palmo, úmida
e, por isso, mais escura. A quem ele já conhecia bem, Chico permitia
esfregá-la: contorcia-se então e espichava o corpo, com evidente prazer.
Quando dois pecaris se encontram, e já são conhecidos, um esfrega
a cabeça na glândula do outro e ambos lançam o jato. A glândula da
fêmea é menor que a do macho. A secreção, espirrada em árvores e outros pontos salientes em torno, serve para marcar o território. Na hora de
ela ser expelida, os pêlos se eriçam para não atrapalharem o jato, que sai
assim na vertical. Durante a emissão, o animal se movimenta, em sentido lateral ou circular, e a ação visivelmente é do seu agrado.
O pêlo de Chico era duro e áspero: o roçar de suas cerdas produzia
um leve rumor. Seu pêlo se eriçava gradualmente, em etapas muito bem
definidas que se estendiam do pescoço e o fio do lombo até a parte traseira. O contorno do animal, com isso, aun1entava de modo considerável, ao mesmo tempo em que ocorria, na sua coloração, um surpreendente contraste, pois as raízes amarelas das cerdas se tornavam visíveis.
Quando ele aparecia assim de repente, como um enorme monstro selvagem pronto a se lançar sobre mim, eu mesmo experimentava o susto que
Chico era capaz de causar. Visto por trás, no entanto, o eriçamento do
pêlo mostra-se uma tentativa de impostura meio engraçada: a pequenez
da carcaça fica então em realce e suas cerdas em pé, longas, soltas, não
compondo cobertura, não causam a menor impressão de porte e força.
Em síntese, os cuidados de Chico com o próprio corpo resumiam-se
aos banhos de lama e de poeira, complementados por nós com aplicações de DDT contra seus muitos carrapatos e pulgas; mas ele dava, ape-

sar disso, uma impressão de limpeza. Tomava os banhos de poeira em
diversos buracos situados na periferia dos ranchos. Deitando-se de lado
num deles, batia seguidamente com as patas para que a terra preta e fina
se erguesse e cobrisse totalmente seu corpo. Só ele mesmo era capaz de
saber como essa orgia na poeira não acabava por causar-lhe uma irritação no nariz. Tornava-se o mistério particularmente intrigante porque às
vezes, focinhando ao redor na terra revolvida, ele a agitava ainda mais
com seus fortes sopros, obviamente disposto a farejar toda aquela nuvem de pó. Quando Chico afinal se levantava, com o corpo bem empoeirado, bastava-lhe se sacudir com vigor para que logo seu pêlo voltasse
a exibir com toda a clareza o belo padrão em preto e branco, enquanto as
cerdas isoladas brilhavam como agulhas de aço.
Quando eu saía a empreender minhas observações e coletas, tinha
de me desdobrar em cuidados para que Chico não me acompanhasse, o
que ele adorava fazer. De madrugada, sobretudo, quando através de
muitos saltos, corridas e volteios ele demonstrava estar de ótimo humor
e transbordante de vida, seu desejo de ir comigo era enorme. Para mim
era sempre um renovado espanto ver um animal aparentemente tão desajeitado como Chico revelar-se tão exímio em seus movimentos. Da
marcha lenta, sem mais nem menos, ele passava a um furioso galope,
dando saltos à distância de até dois metros e descrevendo um ziguezague volúvel que o levava ao denso sapezal, onde ele sumia com estrépito. Ante a resistência que as moitas de sapê opunham à sua animação,
Chico voltava sem demora, já bem mais calmo e molhado de orvalho
como se tivesse resvalado na água. Para eu poder livrar-me dele, o melhor era retornar aos ranchos. Docilmente ele vinha atrás. No acampamento eu fingia estar ocupado, até ele se distrair com alguma coisa, e
saía de novo às escondidas. Nunca tinha certeza, porém, de ficar por
muito tempo a salvo do seu faro. Um dia eu me achava à espreita, no
sapê que crescia pelo palmeiral, para observar um saci (Tapera naevia)
que se alimentava no chão, por perto, emitindo seus assobios. Subitamente ouvi um barulho atrás de mim e ao me virar, já pronto para dar um
tiro, notei um movimento no capim, à beira da trilha estreita que havia
tomado e a cerca de três metros do lugar onde eu então me encontrava.
Um grunhido ligeiro mostrou-me que se tratava de Chico, o qual passou
a trote lento pelo ponto de onde eu me afastara do caminho normal.
Respirei aliviado: o sapê muito alto me ocultava. Mas logo ele deu uma
fungada irritada e, como se fosse estimulado, disparou a correr pelo ca-
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minho, perfazendo ainda alguns metros. A seguir se deteve, virou-se e
veio lentamente voltando para o ponto onde meu desvio ocorrera. Aí
ficou imóvel, pondo-se a farejar meus passos. Logo pude avistar parte
do seu dorso eriçado, enquanto ele andava para perto de mim de um
modo quase imperceptível. Chico se comportava portanto como um cão
de caça. Seu galope no caminho, depois de ele perder minha pista, fora
uma espécie de explosão causada pela contrariedade: "Ora essa, aonde
será que se meteu esse cara?" Quando finalmente me viu, parou sobressaltado. Furioso com a intrusão, virei o cano da espingarda para ele e
dei-lhe na cabeça umas pancadas ligeiras. Seu crânio, pelo som, parecia
duro como um pau. Chico ficou desapontado e enfureceu-se também,
mordendo o aço Krupp do cano e a própria alça de mira, que infelizmente não era à prova das mordidas de um porco-do-mato. Deixou escapar,
ao mesmo tempo, uns rugidos de raiva. Forcei-o a retroceder no entanto,
dando-lhe novos piparotes na cabeça dura e uns safanões no corpo roliço, até que ele acabasse por se decidir a ir embora. Antes de retirar-se de
fato, Chico ainda deu algumas voltas em torno, com as quais pôs termo
à calma que ali reinava antes. Não me restava assim nada a fazer, senão
me afastar também e procurar outras áreas de pesquisa.
Uma palmada de advertência era o jeito, quando não havia como
evitar que Chico percebesse que estávamos saindo do acampamento. Se,
apesar disso, ele insistisse em nos seguir, era preciso apelar para a brutalidade. Mandávamos então contra ele uma saraivada de pedras, cacos,
paus e cocos, não lhe deixado senão a alternativa de pôr-se em segurança para salvar sua pele. Chico tinha pavor de certas coisas às quais nós
recorríamos, como bípedes imprevisíveis, para infligir-lhe castigos. Qualquer pedaço de pau, assim, ~a usava-lhe profunda aversão. Uma vez, logo
que o conheci, quis ajudá-lo com uma vara a localizar um coquinho que
rolara para debaixo do seu peito, enquanto ele se espojava na poeira de
um dos seus buracos de banho. Com uns grunhidos assustadores, meu
novo amigo levantou-se de um salto, fazendo-me crer que iria me atacar.
Outra coisa que ele não suportava era ser posto em contato com sapatos.
De tanto levar pisadas dos homens, acabara por se tomar hostil a seus
pés e a tudo o que vinha junto com eles - especialmente os tamancos que
eram comuns entre nós. Deitado de lado e com os olhos fechados, Chico
nos permitia a ousadia de acariciá-lo com um pé; se no entanto percebesse o que roçava em seu corpo, grunhia e procurava mordê-lo.
Com o tempo, Chico aprendeu a acompanhar-nos até quando saía-

mos de barco, um mau hábito que os cachorros tinham também. Observando a direção que tomávamos, eles se punham a correr no mesmo
sentido. Quando chegávamos bem perto da terra, podíamos ouvi-los e
vê-los em suas correrias na margem, espantando de moita em moita todos os animais que lá estavam. Era de exasperar qualquer um.
A localização à beira-rio era o maior atrativo do Diauarum. A captura de peixes, itens essenciais do nosso cardápio, tornava-se desse modo
bem simples. A proximidade do rio era também propícia à caça. Em
determinado momento, outro produto natural passou a integrar nossas
refeições: os ovos de tracajá (Podocnemis cayennensis). Essa bênção
durou ao todo uns dois meses, e a época melhor foi agosto. Os homens
voltavam cheios de ovos de quase todas as incursões que faziam. Bastava-lhes seguir os rastros dessas tartarugas pelas praias extensas, os quais
invariavelmente levavam a um lugar onde a areia havia sido mexida. No
inaior segredo, ali elas enterravam seus ovos, durante a noite, cobrindoos cuidadosamente para em seguida voltarem pelo mesmo caminho. Até
pelo tato era possível descobrir a exata localização dos ninhos, pois a
areia escavada pelas tracajás e amontoada de novo sobre os ovos apresentava uma consistência distinta da que estava ao redor, depositada pelo
vento e a água. Os ovos são chocados na areia quente, sem intervenção
parental. Em 30 a 40 dias, uma noite as tartaruguinhas vêm ao mundo,
pelejando para saírem da areia e correndo diretamente para a água, onde
desaparecem. Os filhotes recém-nascidos, desse modo, contam com a
proteção da escuridão e evitam a areia aquecida pelo sol, que poderia
queimar suas delicadas patinhas.
Cada postura de tracajá consta de 10 a 20 ovos, quantidade que porém se reduz entre as fêmeas jovens. Um número superior de ovos, por
volta de 30, já constitui exceção, muito embora até mais de 40, em casos
raros, tenham sido encontrados. Nossa coleta diária, na época principal
de desova, elevou-se por vezes a mais de 1.000 unidades, quando várias
pessoas, inclusive índios, participavam da busca. Tratando-se de uma
outra espécie, a tartaruga-da-amazônia ou jurará-açu (Podocnemis expansa), freqüente, por exemplo, no curso inferior do rio das Mortes, a
quantidade é ainda maior, contando-se em cada ninho de 50 a 100 ovos.
Os ovos de tartaruga, depois de cozidos, são deixados no sol até que a
casca, que lembra o pergaminho, comece a ficar enrugada. Dispensando-se o que restar da clara, come-se então a gema, granulosa e seca. Já
no café da manhã comíamos uma dúzia desses ovos, que são mais fáceis
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de digerir que os de galinha, misturando-os com farinha de mandioca ou
açúcar. Até os ovos fecundados são aproveitados pelos índios, que assam os embriões em cinza. Em vastas regiões da Amazônia, a época de
desova do tracajá e do jurará-açu é a melhor do ano, pois significa alimentação farta para todos os habitantes. Dos ovos obté1n-se também um
certo tipo de banha, a chamada manteiga de tartaruga, muito apreciada
pelos civilizados e cuja industrialização já se converteu num grave perigo para a sobrevivência dos animais que a fornecem.
Além dos índios, muitos animais, na paisagem virgem, tiram proveito das tartarugas. Rastros os mais diversos sulcam as praias do Xingu.
Junto às marcas leves deixadas na areia pela furtiva locomoção de lagartos e ratos, vêem-se as de diferentes espécies de aves, as pegadas dos
cachorros-do-mato e os sinais mais profundos deixados por grandes ou
pequenos felídeos e por jacarés. Entre tantos indícios corre o rastro pesado do próprio tracajá, traçado por duas linhas uniformes. Aqui e ali,
buracos de um palmo de profundidade, revolvidos às pressas, e restos de
ovos quebrados dão testemunho das refeições desfrutadas por numerosos predadores.
A época de desova é perigosa também para as próprias tartarugas
adultas - praticamente a única, aliás, em que elas se expõem às ameaças,
uma vez que terminada a postura esses tímidos animais somem de vista.
À noite, os índios vasculhavam os areais à sua procura, às vezes à luz de
tochas. Um tracajá tomando sol podia também ser enganado por eles.
Nesse caso, o caçador ia nadando por debaixo da água e, ao emergir
perto do animal, impedia-lhe o acesso ao rio. Os tracajás levados para o
acampamento eram amarrados com um cordão, que passava por um furo
na parte posterior dos seu~ cascos. Desse modo dispúnhamos, como reserva de carne viva, de 20 a 30 exemplares que deixávamos na beira do
rio. A carne dessas tartarugas é uma fina iguaria. Com os índios, aprendemos a assá-la nos próprios cascos.
O tracajá atinge o comprimento médio de 40 centímetros e seu casco é mais achatado que o do jabuti, espécie que leva vida terrestre. Além
das piranhas, os animais que mais perseguem as tartarugas adultas são
os grandes felídeos. Os índios nos explicaram como a onça as vira de
barriga para cima, para impedir que escapem, e não sossega enquanto
não comer tudo o que o casco contém. Muitas vezes encontrávamos pedaços de cascos, o que os índios atribuíam, com toda segurança, às ações
de uma onça-preta.

A "safra" de tracajás converteu-se assim numa boa oportunidade
para a observação de diferentes predadores. Certa manhã, Damásio e eu
avistamos uma onça-parda (Puma concolor), também chamada de puma
ou suçuarana, numa praia de uma ilha do Xingu onde acabáramos de
encostar nossa canoa. Ela não nos viu. Ao que tudo indicava, viera a
nado da outra margem, em busca de um lugar sombreado, na parte coberta de vegetação da ilha, para descansar durante o dia. Andava a passos leves, com a ginga típica dos grandes felídeos, por uma faixa de
areia com água de ambos os lados, em meio a centenas de borboletas
que à sua passagem levantavam vôo e voltavam a pousar em seguida.
De vez em quando a onça se detinha. Abaixava a cabeça, espiava a água
rasa a seu lado e depois apontava o focinho erguido na direção da mata,
farejando o ar. Num movimento pendular, balançava incessantemente o
rabo, em cuja ponta se notavam pequenas contrações intermitentes, como
se ele fosse enrolar-se. O amarelo-queimado do seu pêlo destacava-se
em nítido contraste com ~brancura cintilante da areia e o brilho da água.
Finalmente a suçuarana dobrou para um ponto mais elevado e seco da
praia, onde uma sucessão de marcas em relevo, curvas e às vezes coloridas, assinalavam os níveis descendentes do rio nas últimas semanas.
Para chegar até lá, ela passou por um lugar que servia de abrigo, nas
horas mai~ quentes do dia, a um grupo de tartarugas: a areia ali tinha
vestígios de andanças e parecia estar sulcada pelas bordas angulosas dos
cascos de tracajás. Olhando pelo binóculo o rio, que era um espelho
contraposto àquela rampa de areia, notei que havia bolhas de ar subindo
de vez em quando do fundo: as tímidas tracajás, ainda submersas, esperavam que a praia ficasse livre de outros freqüentadores para que elas
pudessem começar a tomar seu banho de sol.
Ocultando-nos por trás de uma duna, tentamos chegar mais perto
para fotografar a onça. Mas quando, depois desse desvio feito às pressas, nos esticamos entre as flores amarelas do mato para vê-la, contendo
a respiração e cheios de esperança, nossa estrela cinematográfica já havia sumido. Suas pegadas, como que impressas a sinete na areia úmida e
fina, levavam para os matagais da ilha, onde logo as perdemos.
Muitas outras vezes eu já havia encontrado uma suçuarana de dia.
Tudo, como sempre, era inesperado. De certa feita, em plena mata, estive diante de uma fêmea, a poucos metros, e a princípio quase não me dei
conta disso. Minha atenção foi despertada por umas manchas amarelas
entre o verde das folhas. O pêlo do animal, monocrômico por natureza,
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decompunha-se num mosaico de diferentes matizes, devido à alternância de sombras fortes e discretos raios de sol. Dir-se-ia que um manto
revestia o felídeo; tal como a onça-pintada, mais freqüente nas matas
que seu parente mais pálido, inclui no seu equipamento uma camuflagem de pêlos. A suçuarana não se mexia. Ainda embevecido com a contemplação dos raios solares que vinham dispersar-se no fundo escuro da
mata, notei no chão, por baixo do animal, um movimento: era um filhote
que se aconchegava à mãe! Não se podia portanto brincar com aquela
senhora. Normalmente essas grandes feras são afugentadas até por um
pequeno cão ladrador, mas há duas circunstâncias em que se tornam
temíveis: quando elas são acuadas ou quando estão com filhotes. Eu me
senti meio inseguro, sobretudo porque só tinha comigo uma espingarda
de chumbo. Como na maioria das vezes, largara no acampamento o revólver, que em tais situações me tranqüilizava. Com a mesma cautela
com que me aproximara, comecei assim a me afastar. A onça não saiu do
lugar. Eu era provavelmente o primeiro ser humano que ela tinha visto
na vida.
Também da onça-pintada, noutra ocasião, eu pude ver os filhotes.
No meio da mata alta, preparando-me para atravessar por sobre um tronco caído o leito seco de um riacho, fui surpreendido por uns fracos rugidos que subiam do fundo. Para meu espanto, eram duas oncinhas, não
maiores que ursos de pelúcia, que lá se engalfinhavam brincando. Uma
tinha agarrado a outra, que jazia de costas, pelo pescoço. E essa, ao esforçar-se em vão para alcançar a adversária, agitava no ar as pernas curtas e grossas; suas patas largas eram tão macias, que até pareciam desprovidas de ossos.
Uma enorme confusão instalou-se no acampamento uma vez, por
volta do meio-dia. Ninguém sabia muito bem o que era, mas todos correram a pegar suas armas. Um animal de grande porte vinha nadando no
rio. Meu primeiro impulso, como de hábito, não foi apanhar a espingarda, mas sim o binóculo, que apontei para a superfície ampla e brilhante
da água. Vi, a apenas 200 metros da nossa margem, uma imponente cabeça preta. A compacta solidez de sua forma, por um lado arredondada,
por outro talhada em ângulos bruscos, mostrava-se tão imprecisa que
não dava para saber onde ficava a parte da frente. A dúvida ainda persistiu algum tempo, porque o animal mudou de direção várias vezes, até
que finalmente parou e deu meia volta, nadando sempre e deixando atrás
de si uma larga esteira. Na cabeça maciça, a única variação eram as

orelhas pontudas, uma muito separada da outra pelo alto do crânio. Não
era uma anta, como havíamos de início suposto. Era uma onça-preta - o
iauarum. O animal dirigiu-se para um banco de areia, que se formava,
na época, bem no meio do rio. Ele entrara na água um pouco acima do
acampamento e, para chegar à sua meta, era forçoso que passasse diante
da clareira onde estávamos. Mas ali fora surpreendido pela gritaria dos
homens, que os renques de palmeiras, atuando como uma antena dirigível, haviam projetado até o rio. Foi fácil localizar o ponto por onde pouco depois a onça-preta subiu de novo para nossa margem. Suas pegadas
enveredavam pela terra, mas os homens logo desistiram de persegui-la
porque nem os cachorros tinham êxito em manter-se no rastro. Atarantados, eles corriam de um lado para o outro, soltando uivos de angústia e
descrevendo ziguezagues que não faziam sentido.
Tivemos outros encontros, no Diauarum, com a onça-preta. Mas foram raros, confirmando-se assim o que os índios tinham nos dito. Os
hábitos da onça-preta, segundo eles, diferem dos da pintada. Já falamos
dos inimigos dos tracajás. E também já entramos em contato com o grande
destemor do iauarum. Num acampamento na mata, entre o Xingu e o
Tapajós, comprovamos tal destemor quando uma onça-preta bloqueou o
caminho do nosso cozinheiro índio que estava indo buscar água. O fato
de numa mesma ninhada nascerem filhotes pretos e pintados demonstra
que a onça-preta é apenas uma variante individual da coloração, e não
uma outra espécie; exemplares pretos e pintados cruzam e reproduzemse indistintamente. O mesmo ocorre com o leopardo ou pantera do Velho Mundo, que é aparentado à onça e cruza com ela em cativeiro. O
pêlo da onça-preta, quando examinado de perto, não apresenta uma cor
pura: tem um fundo pardo-escuro, que puxa para o sépia e é salpicado de
manchas ou anéis negros.
Freqüentemente dávamos de manhã com pegadas recentes daqueles
grandes felídeos, que haviam perambulado à noite pelos arredores do
acampamento. Era provável que o odor almiscarado de Chico fosse uma
atração para eles. O pecari, por sua vez, evitava sair do acampamento
depois que escurecia. O lugar em que ele mais gostava de dormir ficava
na frente do meu rancho; as pontas mais baixas das folhas de palmeira
de que a parede era feita esbarravam no chão, e Chico delas se servia
como se fossem seu colchão de molas. Quando ele se refestelava nas
folhas secas, fazia tanto barulho, no silêncio da noite, que eu chegava a
achar que a parede estava desmontando. Mas era por culpa minha que
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ele se sentia ali tão à vontade. Trabalhando em minha mesinha, até altas
horas, à luz da lamparina a querosene, eu deixava muitas vezes que alguma coisa sobrasse para ele. Incapaz de saber, pela visão ou a audição,
onde havia caído o que eu jogara, Chico saía fuçando impacientemente
ao redor, até descobrir a novidade e provar. Com ar de conhecedor, trincava então o caroço de ameixa ou fosse lá o que fosse.
Apagada a lamparina, e bem depois de já nada quebrar a quietude,
Chico se introduzia furtivamente em meu rancho. Às vezes eu o via ao
luar, parado na entrada, farejando na minha direção. Se eu não me mexesse, lentamente ele vinha para dentro. Mesmo que não fizesse nada de
mais, suas visitas perturbavam bastante, e era preciso ser como ele um
casca-grossa para poder dormir em sua presença. Chico bufava sem parar, metendo o nariz em tudo. Sempre encontrava alguma coisa no chão.
Parava para ver o que era e, com estardalhaço, provava. Fazia também
muito barulho quando interrompia essa andança para se coçar. Volta e
meia a curiosidade o levava a mexer nas nossas garrafas. No lugar onde
as guardávamos, uma noite ele derrubou o galão de querosene, com o
pouco que restava do precioso líquido para acender minha lamparina.
Nem mesmo nossas redes ficavam a salvo das incursões noturnas de
Chico. Dando-lhes prosseguimento, chegava ao ponto mais baixo desses simples substitutos das camas, o único que ele podia alcançar, e investia com o focinho contra os nossos traseiros. Todas as redes, como
também os mosquiteiros que as protegiam, sempre estavam assim com
manchas pretas, resultantes de suas carimbadas. Para livrar-me dele, eu
o repreendia chamando-o pelo nome e soltando o palavrão mais forte
que me ocorresse. Se isso não adiantasse, acendia a lanterna e me mexia
na rede, como se fosse levantar-me. Aí, então, ele saía logo.
Com freqüência apareciam também outros visitantes noturnos, que
eu podia observar, e às vezes só ouvir, da rede. Os grilos, que saltavam
aos montes na escuridão do rancho, serviram de chamariz para uma
corujinha-orelhuda (Otus watsonii), que se instalou numa das traves da
empena aberta, onde sua silhueta realçava contra o fundo do céu. Quando eu imitava sua voz baixa e rouca, ela desistia de entrar no rancho e
acabava voando para longe. Bem menos prazer me dava ver os marsupiais (Marmosa murina e Caluromys philander) que deslizavam às pressas pela mesma trave. Esses animais compartilhavam do meu interesse
por aves empalhadas e às vezes entravam no secador à noite, cometendo
verdadeiras atrocidades com os meus espécimes. Um dia, ao acordar,

dei com várias aves embalsamadas enfileiradas na direção da entrada do
rancho. Os marsupiais tinham tentado levar bem uma meia dúzia delas.
Algumas ficaram agarradas nas reentrâncias da parede, enquanto outras
se espalhavam ainda mais longe no chão, a vários metros do rancho. Na
noite seguinte derrubamos a chumbo um dos malfeitores, abatendo o
outro a pauladas. Só assim tivemos paz.
Uma especialidade do Diauarum era o urutau-gigante (Nyctibius
grandis), estranha ave noturna do tamanho de uma coruja e aparentada
ao bacurau. De dia, semelhando um galho torcido, ele costuma manterse imóvel no topo das árvores mais altas. Para descobri-lo, é preciso
prestar muita atenção, pois sua plumagem cinza-esbranquiçada confunde-se com a cor da casca dos galhos que estão à sua volta. Ao sentir-se
observado, o urutau assume uma posição erecta, com o bico para cima,,.
quase na vertical, aperfeiçoando ainda mais assim sua camuflagem. E
justamente o contrário do que faz o bacurau, que se espicha até ficar
totalmente plano, como UIJ\ charuto deitado. Através de fendas quase
imperceptíveis em suas pálpebras superiores, cada qual lhe servindo como
um olho mágico, o urutau observa os arredores e não se preocupa em
voar quando há alguém sob a árvore. Nas vizinhanças do Diauarum descobri vários desses lugares de repouso diurno, um dos quais era um ninho. Havia um único ovo posto diretamente sobre um galho de pequizeiro, cuja grossura e disposição horizontal, associadas à rugosidade da
casca, constituíam uma base segura para ampará-lo, dispensando assim
qualquer construção. Coletar aquele ovo foi uma aventura arriscada, pois
ele estava muito longe do tronco, a 12 metros do solo, e não havia outros
galhos por perto para facilitar a escalada. Mas o risco era válido, pois em
nenhuma coleção do mundo se encontrava até então um ovo de urutaugigante.
Só quando já vai longe o crepúsculo o urutau começa a caçar insetos, colhendo-os com a boca mole, que lembra a de um sapo e lhe serve
à guisa de rede. Sua boca é tão grande que dentro dela cabe o punho de
um homem; urutau, por sinal, quer dizer "boca de fantasma". Há uma
crendice popular de que basta o urutau ficar à espera na árvore para que
os insetos lhe entrem pela boca aberta e grudem na saliva - mais ou
menos como as fórmulas do país de cocanha, onde pombas assadas voam
para a goela dos comilões. Tanto entre índios quanto entre caboclos, o
urutau é tema de numerosas lendas. A estranha ave noturna é tida por
exemplo por guardiã das virgens, que devem varrer sob suas redes com
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uma vassoura de penas de urutau. Do mesmo modo, diz-se que uma
carta de amor escrita com uma pena de urutau sempre será infalível.
Baixando de vez a escuridão, o urutau-gigante manifestava-se com
sua voz lúgubre, uma espécie de grasnar meio rouco. Para emitir as chamadas, às vezes ele pousava no mastro da bandeira, no centro do nosso
acampamento, e perturbava os cachorros, que ao ouvi-lo se remexiam
no chão cheios de medo. Outra espécie menor e mais freqüente (Nyctibius
griseus) tomou-se famosa por seu canto melancólico, que se ouve a grande
distância e que se diz ser o lamento amoroso de uma jovem índia transformada em ave. Seus soluços teriam penetrado com tal força no céu
noturno, que nele abriram uma fenda - o arco da lua crescente. Por isso,
o urutau é chamado também de mãe-da-lua.

7
Perigos e Alegrias
nos Rios do Brasil Central
Como já havíamos verificado no Garapu, a identificação das vozes que
eram ouvidas à noite nos arredores do acampamento não tinha apenas
um interesse científico. Encontrávamo-nos no meio de uma imensa região habitada por índios, justificando-se por conseguinte a suspeita de
que as vozes aparentemente emitidas por animais fossem na realidade
sinais de comunicação entre nativos que se esquivavam à nossa observaçao.
Quando ainda quebrávamos a cabeça, no Diauarum, por causa dos
Txukahamãe que se aproximavam pelo norte, avistamos na foz do Suiámiçu uma embarcação indígena que desapareceu sem demora. Só podiam ser os Suiá, dos quais até então nada de concreto tínhamos observado. Todos os nossos esforços para descobrir sua aldeia, mediante vôos
entre o Jacaré e o Diauarum, haviam sido infrutíferos. Provavelmente
eles viviam muito mais para cima, nalgum ponto do Suiá-miçu, ou à
beira de um dos seus afluentes em partes recônditas da selva. As aldeias
indígenas, via de regra, não se situam logo junto aos grandes rios, mas
sim terra adentro, nas margens de riachos ou lagos. A proximidade das
grandes artérias fluviais é perigosa, pois elas servem não só à navegação
dos amigos, como também dos inimigos.
Os Suiá, ou pelo menos um grupo avançado deles, achavam-se portanto agora nas nossas imediações. Esses índios eram muito temidos
pelas demais tribos do alto Xingu, embora fossem para nós menos perigosos, uma vez que não tinham armas de fogo. Seguramente eles estavam há muito tempo isolados, tanto dos outros índios quanto dos bran-.
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cos, que nunca haviam penetrado no território que lhes servia então de
refúgio. Pelas tribos com as quais fizemos amizade, soubemos que os
Suiá ainda viviam em plena Idade da Pedra. São exímios fabricantes de
pontas de pedra polida para flechas, como as que as tribos uluri também
empregam. Contávamos com informações minuciosas sobre os Suiá, que
pertencem ao grupo Gê, fornecidas não só por Tamaku, mas também
pelo cacique dos Trumai, Aluari, nosso vizinho no Jacaré, que vivera
longos anos entre eles e ostentava inclusive um dos seus distintivos tribais: grandes perfurações nos lóbulos das orelhas.
Os seis homens que mantínhamos no acampamento do Diauaru1n quatro trabaJhadores, meu preparador e eu - estávamos portanto numa
bela enrascada, rodeados de verdadeiros selvagens com os quais provavelmente não conseguiríamos chegar a um entendimento. Na medida do
possível, nunca andávamos sozinhos, e evitávamos nos afastar demais
do acampamento. Além disso, sempre saíamos armados, pois era preciso ter em mente a hipótese de índios mal intencionados nos prepararem
uma emboscada, fosse de cima de uma árvore ou de qualquer ponto
estratégico. As grandes flechas de guerra ali usadas, de pontas de bambu
com gume duplo, cortantes como facas, eram realmente temíveis. Tínhamos visto com freqüência as horríveis cicatrizes de ferimentos causados por aquelas armas, que podiam ser fatais. No médio Xingu foram
encontrados cadáveres literalmente costurados a flechadas, que os jornais brasileiros descreveram como paliteiras* humanos. O bambu, mesmo quando não submetido a nenhum tratamento, corta para valer, e já se
soube de pessoas que se feriram gravemente e até morreram espetadas
em varas, após um tombo infeliz ou uma queda de cavalo no meio de
uma touceira.
Se nos atacassem com armas de fogo, em plena mata virgem, nossa
situação seria tão desesperadora quanto a dos seringueiros mais ao norte
que, entregues a seu trabalho de extrair o látex, foram atacados por índios Kaiapó com rifles carregados e espingardas de chumbo. A falta de
perícia no manejo dessas armas punha freqüentemente em perigo a vida
dos próprios índios. Dizia-se assim que os Kaiapó, entre o momento de
apontar e o de apertar o gatilho, viravam para trás a cabeça, por medo de
perderem um olho se a explosão se desse em sentido inverso. Com a
• Em português no original. (N.T.)

142

-

Rios DO BRASIL CENTRAL

arma apoiada e alvo fixo, a precisão do tiro podia ser razoável, sobretudo quando eram usadas, a curta distância, espingardas de caça. Vi essa
técnica ser posta em prática por caçadores brasileiros armados de espingardas de carregar pela boca, pouco confiáveis, nas quais era relativamente comum o tiro sair pela culatra. Esse tipo de arma é chamado de
pica-pau, nome que alude à necessidade de socar a carga no fundo do
cano com uma longa vareta.
Nosso nervosismo, nos primeiros dias, tinha também seu lado cômico. Uma tarde vieram me chamar às pressas para eu observar de binóculo o banco de areia rio acima, pois lá estavam três homens que deviam
ser índios desconhecidos. Nossos homens se achavam todos no acampamento e os Juruna tinham ido embora na véspera. Ao fazer o que me
pediam, vi no entanto que não eram pessoas, e sim três jaburus ou tuiuiús
(Jabiru mycteria), cicônidas gigantes que, sob a sombra de uma nuvem,
tinham assumido uma estranha e escura aparência. Outra vez nos alarmamos porque ouvimos na mata próxima um barulho repentino de golpes de machado. Mas nossos batedores constataram que era apenas um
grupo de macacos (Cebus cai) que, para abrir umas frutas de casca dura,
iam batendo-as contra os galhos.
As noites, às vezes bem desagradáveis, logo nos fizeram sentir a
falta que os bons cachorros nos faziam. Os que nos foram deixados, uns
covardes da laia do Leão e, em sua maioria, ainda novos, não se atreviam a sair do acampamento no escuro e latiam horas a fio, desassossegados por cheiros ou ruídos estranhos que chegavam da mata circundante. Também de dia era possível observar a sensibilidade dos cães,
muito semelhante à de Chico, em relação aos ruídos de origem desconhecida. Eles se exasperavam, por exemplo, com qualquer estalido nos
matagais mais próximos ou com o rumor produzido quando animais ou
homens se embrenhavam pelo sapezal. Os cachorros me observavam
com indiferença, quando eu me afastava do acampamento pelas trilhas
já batidas, mas bastava eu sumir no mato ou em meio à extensão de sapê
para que logo se pusessem a latir. Tal vigilância, em princípio, nos convinha, mas mostrava-se descabida e exagerada naquele caso concreto,
pois faltava-lhes a coragem necessária para ir ver de perto o que estava
ocorrendo. Seu desassossego aumentava ainda mais à noite, quando até
as inofensivas vozes das aves lhes causavam forte impressão. A gritaria
dos cachorros, quando peixes de grande porte saltavam no rio próximo,
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quando um jacaré emitia seus roncos surdos na margem, ou quando uma
capivara passava, parecia que nunca ia ter fim e nos tirava boas horas de
sono.
Já estávamos indiferentes, de tanto ouvi-los, numa noite em que índios de verdade se aproximaram do nosso acampamento. Havia conosco,
em visita, alguns Juruna que nos garantiram ser os Suiá, e por isso resolvemos chamá-los para atraí-los. Os Juruna tinham algum conhecimento
de sua língua e sabiam diversos nomes de homens Suiá, que gritaram na
escuridão da noite. Queríamos estabelecer relações amistosas com aquela
tribo, o que não só facilitaria nosso trabalho na região, como também
seria do maior interesse etnográfico. Os Juruna, muito en1bora não pensassem como nós, dispuseram-se a parlamentar com seus inimigos, confiantes na proteção de nossas armas.
Os gritos em Suiá, incompreensíveis para nós, ecoaram longe. Todos nos pusemos à escuta, cheios de expectativa, mas não houve resposta. Repetiram-se os gritos - e de novo nada. O silêncio mais profundo
voltou a envolver a paisagem virgem. A seguir, ao longe, uivou o loboguará (Chrysocyon jubatus) e gritaram dois caburés (Glaucidium
brasilianum), ao mesmo tempo em que se ouviram as estrofes incoerentes do macaco-guariba. Mas seriam realmente esses animais, ou os índios que, retirando-se da área, comunicavam-se entre si através de tais
sons? Pouco a pouco os cachorros se acalmaram. Nós, cedendo ao frio e
ao sono, voltamos a nos abrigar sob os mosquiteiros. Eu já estava quase
dormindo quando distingui o dueto estridente e confuso das saracurastrês-potes (Aramides cajanea), uma fantástica combinação de notas graves e agudas que os Kamayurá garantiam ser produzida não só pela laringe, mas também pelo intestino das aves! A resposta, vinda de algum
ponto a montante, não se fez esperar, e surpreendi-me a pensar como as
chamadas dessas aves iam se propagando pelas margens do Xingu e
transpunham extensões quilométricas de matagais e pântanos para afinal penetrarem, com o alvorecer, nos brancos e densos bancos de névoa
que pairavam sobre o Amazonas - brumosas combinações de idéias que
já não havia como separar do sonho.
Esses estados de alarme noturno tornaram-se cada vez mais freqüentes, sem que pudéssemos ter um noção muito clara da razão que os causava. Durante o dia vasculhávamos os arredores, dando particular atenção à nossa pista de pouso. Mas certamente os índios sabiam que aquele

espaço aberto poderia traí-los e revestiam seus pés descalços de mato
para não deixarem pegadas. Certa manhã, no meio do campo, encontramos uma pilha de grandes galhos - uma armadilha para os aviões! Isso
no entanto não constituía um perigo, pois diariamente passávamos a pista em revista, redobrando os cuidados quando nosso serviço de rádio
anunciava a próxima chegada de um aparelho. A manutenção do campo
de aviação em bom estado era a principal tarefa dos trabalhadores. Ali,
com incrível rapidez, formavam-se cupinzeiros na superfície do solo, ou
então eram tatus que esburacavam a pista. Na época das chuvas, além
disso, em pouquíssimo tempo a vegetação avançava sobre o espaço aberto. A localização do acampamento deixava-o sobremodo exposto e indefeso, o que, até certo ponto, era lamentável. Meu preparador contoume que uma noite, enquanto eu escrevia à luz da lamparina, ele vira um
índio no escuro, junto da porta de trás do rancho - e não havia no acampamento, na ocasião, nenhum índio amigo. Volta e meia, a aproximação
sorrateira de selvagens sobressaltava-nos até mesmo durante o dia, e os
homens do Diauarum reagiam dando tiros para o ar ou contra as copas
das árvores. A demonstração de força de um ruidoso disparo de fuzil,
sem dúvida, era o meio mais eficaz para amedrontar os nativos. Dispúnhamos, para as emergências, de vários fuzis do exército. Os revólveres
também serviam para a mesma finalidade, mas por serem pequenos impunham muito menos respeito que qualquer espingardinha de chumbo.
Outro método para assustar os índios, muito eficaz e inofensivo, consistia no emprego de rojões e fogos de artifício.
Pouco a pouco fomos nos despreocupando de novo e livramo-nos
da sensação de que estaria para ocorrer em breve um encontro com índios ainda não conhecidos. Nossas forças eram insuficientes, no acampamento, para nos defendermos até mesmo de homens tão primitivos, no
caso de uma agressão n1ais séria. No Brasil dos nossos dias sabia-se de
não poucos exemplos, em data ainda recente, de índios que haviam sobrepujado brancos - matando-os simplesmente, enquanto dormiam, a
golpes de borduna. E só mais tarde soubemos que os Suiá passavam por
ter exterminado uma expedição de 12 homens, nos arredores do Diauarum, na época em que se iniciaram as ações de busca de Fawcett.
Entre os J uruna que mais vinham ao acampamento, havia dois rapazes, irmãos, que se divertiam fazendo provocações a Chico. Um dia em
que o animal esfregava distraidamente a cabeça entre minhas pernas,
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um desses jovens, Pitchanda, que era muito ágil, aproveitou-se para
agarrá-lo por trás e o reteve com força entre seus joelhos. Temi que Chico
associasse a zombaria a alguma deslealdade de minha parte. Ao invés
disso, porém, ele partiu como um raio para cima do índio, que escapou
por pouco e fugiu correndo, sempre perseguido de perto pelo pecari.
Como se pode imaginar, Chico era no Diauarum a grande diversão para
o povo! Ele mesmo, quando estava a fim de brincar, dava-me uns beliscões nos tornozelos e ia apertando cada vez mais. Mas eu, estando longe
de ser uma porquinha-do-mato, não tinha uma canela de aço, nem o
couro tão duro, e era incapaz de agüentar por muito tempo esses beliscões de taiaçuídeo. Livrava-me por conseguinte de Chico, dando-lhe
uma boa palmada, ou derrubava-o no chão e, para seu maior prazer, lhe
fazia cócegas.
Chico e eu tínhamos inventado ainda outra brincadeira. Quando eu
ia para a beira do rio, ele me seguia grudado em meus calcanhares. De
vez em quando eu fazia uma parada súbita. Chico, não contando com
isso, ou não querendo demonstrar que contava, vinha com toda a força e
batia de fuça em minhas pernas. Aí então ele parava também, com um ar
de espanto. E eu recomeçava a andar, e ele me seguia de novo, e íamos
repetindo pelo caminho a cena até chegarmos ao ancoradouro. Chico
tinha ali, na lama preta, uma maravilhosa pocilga. Mas Pedrinho, partidário fervoroso da civilização, não tinha a menor consideração por porcos-do-mato, e um dia obstruiu o lugar jogando sobre ele alguns troncos. Nosso querido fedorento não teve alternativa senão improvisar para
si outra pocilga ao lado. Um mês depois, no entanto, o lugar ficou completamente seco e muito longe do rio, porque a água fora descendo de
nível. Chico, por algum tempo, mostrou-se desnorteado. A margem do
rio, no Diauarum, era predominantemente composta por um solo rochoso, com pedras escarpadas de alto teor de ferro. Havia nisso, para nós,
uma vantagem - não faltava onde apoiar a tábua de lavar roupa - mas as
possibilidades de banho se reduziam. Era preciso ter a sola dos pés bem
grossa, como os índios, para poder pisar nas pedras cheias de quinas que
a água não tinha arredondado. Eu só entrava na água de tamancos, que
não tirava nem para nadar. As preocupações de Chico, se bem fossem de
outra ordem, eram causadas também por essas pedras, entre duas das
quais ele acabou encontrando um lugar coberto de lama. A primeira coisa que fez, ao chegar à nova pocilga, foi beber sofregamente daquele

caldo viscoso. Antes de tomar outros goles, agitou a lama, e repetiu o
processo várias vezes com um refinamento a mais: urinou no caldo. Para
arrematar, Chico ajoelhou-se e afundou na lama macia, espessa e fresca.
Observando-o de longe, eu podia perceber o prazer que aquilo lhe dava.
Levantou a cabeça, revirou-se espojando-se e um momento depois, com
um salto, pôs-se novamente de pé respingando lama do corpo. Repetiu
mais uma vez todo o processo, desde o início, antes de considerá-lo definitivamente encerrado. O novo poço de Chico continha um barro amarelo-claro e o estado em que ele saiu dali era indescritível. Tinha os pêlos grudados em mechas pegajosas e grandes crostas amarelas na cara
que o forçavam a apertar os olhos em fenda para conseguir enxergar. A
mesma cor cobria as pernas que, sem mostrar um só pêlo, pareciam transformadas em paus. Ao chegar à terra, após o banho, Chico costumava
sacudir-se, e o resultado era uma mancha amarela se sobrepor à coloração escura da trilha, como se um balde de lama fosse ali despejado.
Quando Chico aparecia assim nesse estado, todos saíamos da sua frente.
Mas ele se atreveu muitas vezes a ingressar no acampamento com sua
veste de lama, como se fizesse uma demonstração contra as nossas tolas
idéias de limpeza. Esse Chico pintado de amarelo, que causava espanto
aos cachorros, a nós trazia uma lembrança dos índios, que se pintavam,
também, com óleo de pequi.
O rio aberto não interessava a Chico. Mas os porcos-do-mato que
vivem em estado selvagem comumente atravessam a nado rios e lagos.
Uma vara de mais de 100 cabeças passou um dia por nosso acampamento do Culuene, que ficava pegado à margem do rio principal. Os animais, vindos do cerrado contíguo, precipitaram-se por entre os ranchos.
Os dois únicos homens que estavam no acampamento na hora desdobraram-se para reter um pouco daquela farta comida que tão providencialmente se apresentava à porta da cozinha. Os caititus, ao contrário do que
seria de esperar, não opuseram nenhuma resistência. Duramente atacada, a vara lançou-se ao rio. Os animais atravessaram a nado e, uma vez
na outra margem, prosseguiram seu caminho em linha reta. As varas de
caititus têm um guia; se esse animal for morto, todo o grupo se dispersa,
até que outro porco experiente tome a iniciativa de guiar os demais para
longe do perigo. Algo bem semelhante se observa entre os bandos de
macacos cuxiús (Pithecia satanas).
No baixo Tapajós, o grande rio que se segue ao Xingu no rumo
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oeste, testemunhamos o extermínio quase total de uma vara de queixadas (Tayassu p ecari) - a segunda espécie de porcos-do-mato existente
no Brasil -, enquanto os animais tentavam atravessar a nado a corrente,
de vários quilômetros de largura. Não se disparou um só tiro. Os porcos
foram mortos a facões e porretes por duas mulheres, duas meninas e um
rapazinho que se lançaram sobre eles, no meio do rio, a bordo de três
botes a remo. Os chefes das famílias em questão eram seringueiros que
estavam ocupados em seu trabalho na mata e por isso não tinham podido
aparecer para ajudar as mulheres. Nós estávamos voltando do Amazonas, num grande barco a motor, com muita carga, e ficamos com 12 dos
18 animais abatidos, em troca de arroz, feijão e alguns cortes de tecido
estampado. Foi um dia feliz para as valentes mulheres dos seringueiros
que, queimadas de sol, molhadas até os ossos e cheias do suor dos queixadas, atracaram em nosso barco em pleno Tapajós. Só a intervalos de
muitas semanas aparecem por ali os barcos dos mascates, que levam
mercadorias aos caboclos dispersos e recolhem a borracha bruta por eles
coletada.
Em terra, o queixada é um animal agressivo e ainda mais temido que
a onça. Freqüentemente há cachorros vitimados pelos céleres golpes dos
seus rudes colmilhos. Também no Diauarum pudemos assistir à travessia do rio por um porco-do-mato. Um velho caititu solitário, uma tarde,
resolveu cruzar o Xingu e, sem suspeitar de nada, saiu trotando justamente em frente a nosso acampamento, onde o receberam com uma saraivada de balas. Como era domingo e todos os homens se achavam
presentes, organizaram uma competição de tiro em direção ao banco de
areia da margem oposta, onde eu estava procurando ovos de batuíra-decoleira (Charadrius collaris). Uma bala passou zunindo sobre minha ·
cabeça e várias outras foram bater na areia, a meu lado, e na água.
O baixo nível da água, na época da estiagem, causava o constante
afloramento de novos bancos de areia, ou praias* no rio. Quando passávamos ao longo desses baixios, em nossa leve canoa, víamos às vezes as
perigosas arraias (Potamotrygon sp.), dotadas de aguilhões ou espinhos
e aparentadas aos tubarões, que medem cerca de um metro. Ficavam
imóveis na água rasa, mostrando apenas seu dorso pardo-sépia achatado, sobre o qual a correnteza ia juntando areia. Os reflexos da água,
·Em português no original. (N.T.)
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dificultando ainda mais a visão, mesclavam-se a seus padrões em mosaico, pontilhados e claros. Aprendemos com os índios a andar dentro d 'água
arrastando os pés, para evitar pisar nas arraias. Assim elas se espantavam a tempo e desapareciam num torvelinho de areia, tal como a lula se
afasta numa nuvem emitida por sua bolsa de sépia. Pobre de quem levar
uma chicotada dada pela arraia com o rabo! Na parte de cima ele é revestido de farpas que antes de sua ponta se convertem em dois aguilhões
serrilhados do tamanho de um dedo. Muito embora esses aguilhões não
se liguem a um aparelho venenoso propriamente dito, a secreção mucosa que cobre toda a superfície do peixe penetra no corte aberto por eles,
causando inflamações dolorosas e, às vezes, até mesmo a paralisia dos
membros atingidos. Os índios, como já vimos, fazem pontas de flechas
com os aguilhões da arraia.
Era intensa, nos bancos de areia, a movimentação de aves. Entre as
aparentadas às gaivotas, salientava-se o vistoso corta-água ou talha-mar
(Rynchops niger), que passava o dia na praia, em geral inerte, e se animava de tal modo ao crepúsculo que era difícil observar como se serve
de seu bico notável. Os corta-águas voam rente da água, que vão arando
com a mandíbula longa e lateralmente comprimida, comparável a um
abridor de cartas. Alimentam-se de peixinhos e outros animais aquáticos
suficientemente pequenos para caberem na apertada abertura triangular
da boca.
A um tiro dado numa praia, logo levantavam vôo ao redor os trintaréis-anões (Sterna superciliaris), as batuíras-de-esporão (Hoploxypterus
cayanus) e as batuíras-de-coleira (Charadrius collaris). A essas espécies praianas misturava-se um bacurau muito parecido com elas e seu companheiro constante. Assim como algumas aves noturnas dão excelentes
exemplos de camuflagem no fundo sombrio da mata, com a plumagem
escura confundida à cor da casca das árvores, o bacurau-da-praia ( Chordeiles rupestris) da Amazônia põe em prática a proteção pela cor ao
confundir-se por completo com a claridade reluzente da areia. Sua plumagem é amarelo-acinzentada por cima e branca como a neve por baixo. O bacurau pões seus ovos na superfície plana da praia, sem nem se
dar ao trabalho de torná-la algo côncava para fazer um arremedo de ninho. Outra de suas características pouco comuns é a intensa atividade
diurna que ele desenvolve. Nas horas de sol mais forte, bandos de bacuraus, compostos por 50, 100 ou até mais indivíduos, vão sulcando o ar
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sobre as praias com seus gritos alegres e extremamente semelhantes aos
dos trinta-réis-anões que voam pelas mesmas paragens. Ocorre com isso
uma convergência, que para nós é pura harmonia a impregnar o espaço
vital.
Tanto pela manhã quanto à tarde, pombas-galegas ou legítimas (Columba cayennensis ou C. rufina) baixavam para beber na m·argem. Os
jacarés, não raro deitados à linha d'água, confundiam-se de longe com
troncos grossos. Era preciso chegar perto para notar sua cauda alta, em
forma de quilha, e as fauces entreabertas ·_ fenômeno anatômico bem
típico que já era do conhecimento de Heródoto: à diferença de outros
animais, os jacarés não baixam a mandíbula, e sim levantam a maxila,
para abrirem a boca. Ao ornitólogo vem de imediato à lembrança, ante
tal fato, os papagaios e flamingos, os quais - se bem que em circunstâncias totalmente diversas, determinadas pela estrutura do crânio - podem
também levantar a metade superior do bico, o que dá a essas aves sua
singular "fisionomia". Os jacarés deixavam a canoa aproximar-se até a
distância de jogar uma pedra. Orlando, nosso guia, divertia-se às vezes
em abordar um dos monstros com vigorosas remadas, para arremessarlhe sobre a cabeça uma piranha antes capturada por nós. O jacaré, pondo-se lentamente em movimento, só se agitava mesmo quando o peixe
batia diretamente em seu corpo; o monstro, nesse caso, desaparecia com
estardalhaço nas águas. As capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris), que
'
ali também se detinham, não se mostravam tão indolentes. A primeira
vista, seus contornos, facetados e altos, mais evocavam blocos de pedra
ou malas de viagem que animais propriamente. Era difícil distinguir onde
ficava a parte de trás. Esse roedor, o maior do mundo, lembra também
um porquinho-da-índia de porte muito avantajado. Seus dentes têm a
grossura de um dedo e seis centímetros de comprimento, sendo utilizados pelos índios, como os de outros roedores, ora como formão, ora
como pendentes na criação de toscos colares.
A anta (Tapirus terrestris) figurava igualmente entre os freqüentadores ocasionais dos bancos de areia. Em minhas lentes Zeiss, a imagem de uma, que vi perambulando sob o sol a pino numa ilha fluvial,
mais parecia um brinquedo: ela andava cabisbaixa, mas não porque meditasse, e sim, decerto, porque devia estar seguindo o doce perfume
de uma fêmea da espécie. Sobre a lisa superfície, suas pernas curtas e
grossas davam a impressão de se mover sem esforço, fosse qual fosse a

ligeireza do andar. Quem suspeitaria, ao contemplar-lhe de longe a imagem tão graciosa, de que ali se deslocava uma massa de carne e ossos de
200 quilos, revestida por um couro da grossura de um dedo? Desaparecidos os mastodontes elefantinos e outros enormes seres originariamente nativos da América do Sul, a anta ou tapir é hoje o maior animal
selvagem do continente e um dos mamíferos mais antigos em existência
na Terra. De outra feita, uma anta surgiu também na vasta praia defronte
do Diauarum. Uma flotilha de canoas - tínhamos conosco, na ocasião,
um grupo de índios Juruna - partiu de imediato em seu encalço. Todos
os homens que não estavam remando portavam~ espingardas ou arcos e
grandes feixes de flechas. Mas, enquanto as embarcações ainda lutavam, no meio do rio, contra a correnteza, o ligeiro paquiderme desapareceu na mata protetora da margem. Eu, de pé na frente do meu rancho,
observei satisfeito o desenrolar da cena, lamentando interiormente que
todos só pensassem ali em matar e comer.
Aquele mundo encantado dos bancos de areia existia apenas durante
o tempo da seca, ou seja, mais ou menos um semestre. Quando chegavam as chuvas fortes, as praias ficavam totalmente alagadas e os animais que as povoavam eram forçados a migrar ou a modificar seu modo
de vida. Formas de locomoção mais fácil, como as aves, transferiam-se
sem maiores-problemas para lugares próximos. As condições, para isso,
eram favoráveis, pois o alagamento não ocorre por toda parte ao mesmo
tempo; a água vai subindo progressivamente de nível no sentido dos
cursos inferiores dos rios e do equador. Pelos impulsos da própria natureza, a areia só se acumula nos pontos onde os cursos dos rios, sempre
muito sinuosos, fazem curvas profundas. Terra adentro, as praias são
orladas por faixas de vegetação arbustiva, às quais sucede a mata alta.
Tanto essa eomo aquelas mostram-se enlaçadas por uma rede de trepadeiras - entre as quais diferentes espécies de maracujá (Passiflora sp.),
com suas flores de formas extravagantes e magníficas cores - que bloqueia por completo a visão de troncos ou galhos. Já nas curvas abertas o
aspecto é outro. Aí se aprumam em geral altos barrancos argilosos, de
dois a três metros, que se prolongam para o fundo dos canais navegáveis. Acima desses despenhadeiros, em que os rios provocam uma erosão contínua, alça-se a mata alta. As árvores à beira da margem, tendo as
raízes escavadas pela ação da água, perdem sua sustentação e acabam
por cair muitas vezes. Nesses lugares, olhando-se de dentro dos rios,
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viam-se caules esbranquiçados e nus que amparavam copas soberbas,
parcialmente enlaçadas pelas raízes vermiformes de diferentes imbés
(Philodendron sp.), aráceas cuja folhagem muito recortada e abundante
se abria em tufos isolados ou em guirlandas pendentes. A família das
aráceas, escassamente representada na Europa, desenvolve-se no Brasil
com uma diversidade espantosa; eu mesmo descobri, no rio das Mortes,
uma nova espécie de imbé.
Num desses barrancos abruptos, junto a uma câmara incubadora de
bico-de-agulha (Galbula cyanicollis), ave de belo brilho metálico, encontrei o ninho de uma pequena andorinha, a peitoril (Atticora fasciata ),
que eu ainda não conhecia. Tinha a plumagem toda negra e uma larga
faixa branca na parte anterior do-pescoço. Era fundamental incluí-la na
minha coleção. Ela voava sobre o rio, de onde nunca se afastava, e às
vezes pousava em galhos na água. Enquanto meu acompanhante permanecia na canoa, a uns 50 metros de distância, comecei a explorar o local,
em busca da andorinha, me agarrando em ramagens. Uma grande iguana ou sinimbu (Iguana sp.), que tomava sol, escondida num galho, pulou na água a meu lado. Ocultando-me entre a vegetação, pude me aproximar sem ser notado. E vi a peitoril novamente, pousada na mesma
árvore caída na água, enquanto outra voava sobre o rio, descrevendo
curvas tão inesperadas e rápidas que, ao brilho ofuscante do sol, eu a
perdia de vista a cada instante. Aproximei-me ainda mais. Sentia-me
como um espírito das trevas, maldoso e pérfido, levando a destruição e a
morte. Mas, para o cientista, não havia tempo a perder. Eu tinha de agir,
como faziam nossos homens, quando era preciso alguma coisa para pôr
na panela. Acab~i derrubando a andorinha na água e ela foi arrastada
pela correnteza. Mas Damásio, atento na canoa, logo a seguir conseguiu
retirar a pequena ave do rio.
Fosse para enriquecer a coleção com novos exemplares, necessários
à sua identificação, fosse para empreender observações minuciosas sobre certas espécies, uma longa e paciente espera, de horas e mais horas,
era inevitável. Para facilitar meu trabalho, eu havia traçado trilhas dissimuladas, em todas aS-Jireções, por entre os matagais, na mata alta e nos
brejos. Após uma rápida marcha inicial, tinha de prosseguir com toda a
atenção, passo a passo e em tal silêncio que nem a mim ouvia bem. De
há muito trocara as botas altas e incômodas, que todos os principiantes
usam na mata virgem, com medo de mordidas de cobras, por sapatos

leves que arrebentavam logo e só se sustentavam ainda devido às polainas de lona que eu punha por cima deles. Em muitos lugares eu abrira
um claro nas trilhas, de uns dois palmos, arredando as folhas do chão.
Semelhantes aos claros que os bichos fazem ciscando, eram pontos ideais de onde observar o que se passava ao redor. A manutenção do silêncio era fundamental. E era preciso estar atento aos menores detalhes,
pois uma simples pisada num graveto podia deitar tudo a perder, revelando minha presença. A necessidade de tamanha concentração explicase, por exemplo, em relação aos prudentes inhambus, que vivem no chão,
nunca saem dos matagais fechados e dão-se a reconhecer por um ligeiro
movimento de cabeça que, se não for captado, provavelmente impedirá
que se perceba também a própria ave. Como os próprios animais da
selva, que se orientam mais pela audição que pela visão, eu confiava
mais no ouvido e menos nos olhos. Sentidos tensos, seguia os menores
ruídos, que com freqüência não se esclareciam. Um pequeno papa-formiga pode fazer tanto barulho, entre folhas secas, quanto um porco-domato. Há ruídos, além disso, que não são causados pela presença de
animais, mas sim pela queda de galhos podres, folhas grandes e frutas
que pesam até mais de meio quilo. Havia árvores das quais, em determinadas horas do dia, despencavam frutas aos montes. Até as flores de
algumas árvores da mata virgem, ao caírem aos milhares, produziam
estranhos rumores que podiam ser confundidos com os sons da bicharada ou da chuva a caminho; tais flores, espocando contra folhas ou galhos
próximos, faziam esses se moverem também, e o concerto, com isso,
tornava-se ainda mais amplo.
O uso do facão fazia tanto barulho, que um alarme se difundia por
toda parte ao redor, sobretudo quando enfrentávamos as touceiras de
taboca (Guadua sp.), um bambu de colmos lisos, flexíveis e duros. Também ali se amontoavam folhas secas no chão. Os bambus morrem poucos anos depois de florescerem, acumulando-se assim onde eles crescem grandes quantidades de matéria vegetal decomposta. Trata-se de
uma exceção à ~egra, pois em amplas extensões da mata virgem tropical
encontra-se apenas uma fina camada de folhas secas e humo. Basta encostar numa haste de taboca para que as demais varas em torno a acompanhem rangendo. Idêntico efeito causam os cipós quando, ao puxar um
pé casualmente enlaçado, o caminhante arrasta atrás de si todo um espetáculo de súbitas sonoridades. Naquela vegetação, era preciso abrir tú-
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neis de meio metro de altura. Alguns dias depois eu retornava ao local e
podia então utilizar em paz as trilhas abertas.
Geralmente passava um longo tempo sentado, sem me mexer, sobre
um tronco caído ou até mesmo no chão, em cima do meu chapéu de
pano surrado, com o binóculo nas mãos e a espingarda no colo. Sentiame como sendo parte da mata, mas consciente de aspirar aquele ar pesado e quente de estufa, no qual as emanações de matérias em decomposição se misturavam a um cheiro de almíscar, de plantas novas e flores.
Um percevejo de forma meio bizarra passava sobre meus pés. Ao lado
punham-se em contato dois exemplares de uma enorme formiga, a temível tocandira (Dinoponera grandis), que com seus três centímetros de
comprimento é a maior de todas. Sua picada, extremamente dolorosa,
causa inflamações e às vezes também acessos de febre que podem durar
24 horas. Mas se a gente não mexesse com elas, nem se aproximasse
demais dos formigueiros, ocultos embaixo de raízes, não havia perigo.
Um enorme besouro descrevia círculos ao redor da minha cabeça, dominando com seu forte zumbido os demais sons. À minha frente, havia
penas penduradas nalgumas teias de aranha. Um rumor discreto, mas
contínuo, indicou que um cortejo de lagartas ia passando pelo alto das
árvores. Uma grande borboleta, de coloração bem escura, fazia suas evoluções na luz difusa. O ar era cortado, em todas as direções, por mosquitos de formas extraordinárias e gráceis, muitos dos quais com meias
brancas e tufos de proteção pilosa ao redor das patas. Um tapa imprudentemente ruidoso que dei num desses insetos fez com que algo se
assustasse e pulasse no matagal contíguo: era um quati (Nasua nasua),
como constatei em seguida, quando o animal, tranqüilizando-se, apareceu num trote lento e oscilante. Vinha com o focinho, comprido e pontudo, rente ao solo, e o rabo peludo na horizontal, mas um pouco arqueado. Seu pêlo, arruivado como o da raposa, e os anéis pretos do rabo mal
se distinguiam na confusão variegada da mata, sobretudo onde o fundo
sombrio era atravessado por pequenas manchas de sol. A luz já estava
acabando, era um fim de tarde. Afastando-se o alegre quati, notei outro
barulho a meu lado. A dois metros de altura, um marsupial que ia subindo pelos galhos parou para espiar para baixo e, com um ar desesperado,
jogou-se no chão perto de mim. Não podia ser eu, portanto, a causa
desse seu desespero, e por isso me levantei com cautela. No lugar onde
o marsupial caíra, a um metro de mim, e desaparecera, dei com uma

grande cobra-coral (Micrurus sp.) enrodilhada em novelo. Toquei com o
cano da espingarda no ofídio, cuja cabeça não estava vendo. A cobra se
desenrolou lentamente e permitiu que então eu visse um pedaço de pêlo:
era o marsupial! Depois de dar uma forte pancada na cabeça da cobra,
com um pau, peguei-a para cortar-lhe o pescoço e levá-la comigo. Justificava-se o cuidado, pois não dispúnhamos de soro contra o veneno da
coral, muito diferente do das demais espécies peçonhentas do Brasil.
Era difícil consegui-lo, na época, até mesmo no Instituto Butantã, pois
eram poucas as cobras capturadas vivas para sua fabricação. As corais
são aparentadas a algumas espécies européias, das quais porém se distinguem por viverem muito ocultas e quase nunca morderem; em circunstâncias normais, suas presas venenosas só são utilizadas para agarrar a vítima, e não como armas de defesa. Os dentes venenosos das corais são curtos, maciços e imóveis e o veneno flui para sua ponta por um
canal superficial.
O coração do marsupial ainda estava batendo e havia em sua cabeça
muita saliva da cobra. As corais só costumam sair de seus covis ao crepúsculo e à noite, quando seu vistoso desenho em anéis vermelhos, brancos e negros não realça tanto quanto outros padrões miméticos que não
tenham o vermelho brilhante próprio dessa espécie. Convém notar que
há um grande número de "falsas" corais não venenosas que são difíceis
de distinguir pelo desenho da pele, mesmo por um especialista, das espécies peçonhentas menos abundantes.
Quanto maior o tempo passado num posto de observação, maiores
as possibilidades de captar na intimidade a vida da natureza. Mas as
esperanças, muitas vezes, caem por terra. O homem na selva, por outro
lado, nem sempre é um elemento tão perturbador como seria de se crer a
princípio. Um tiro, por exemplo, ao invés de necessariamente espantar
todos os animais que estão ao redor, pode às vezes ter o efeito contrário,
atraindo-os para o lugar de onde ele partiu. Diz-se que certos abutres
africanos aprenderam a interpretar o som das armas de fogo como um
sinal de haver comida por perto, e que eles voam, por isso, em direção
aos estampidos que ouvem.
Comi um pouco de amendoim, que eu sempre tinha num saquinho
comigo, e tomei o caminho de volta pela mata alagada, que conhecemos
na época das chuvas. Sua fachada, uma sucessão imponente de espessas
copas justapostas, não deixava entrever o interior. Aquelas depresSÕ((S,
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agora, já podiam ser atravessadas a pé. As partes baixas da vegetação,
cobertas de água durante meses, tinham perdido, devido à falta de luz,
sua capacidade de criar folhas. Tudo era um emaranhado de galhos e
troncos nus cobertos de grossas crostas de barro. Massas espinhentas
cresciam nas ramagens: colônias de espongilas (Tubella sp. ), ali assentadas na época das cheias, que os índios usavam para dar consistência à
argila, nas suas cerâmicas. Das copas das árvores pendiam raízes aéreas,
ora isoladas, ora entrançadas, ora ainda formando densas cortinas, pertencentes a plantas epífitas, que crescem sobre galhos, onde encontram
a luz solar necessária às suas folhas e flores. Certas espécies tinham
parentesco com a nossa videira. Algumas das raízes aéreas são revestidas de uma cortiça rígida marram-avermelhada, que dava aos índios um
material excelente para amarrar a ponta das flechas. Entre elas balançavam umas bolsas compridas, ninhos do caga-sebo-de-orelha-preta
(Tolmomyias sulphurescens), que as constrói com um finíssimo cipó e
"crina vegetal" (filamentos do fungo Marasmius sp.). No solo, onde a
trama de raízes avançava por entre restos de madeira podre, amontoavam-se folhas maceradas e enegrecidas pela ação da água. Eventualmente se encontrava aí a espiga-de-sangue (Helosis brasiliensis), planta
rara, de vida parasitária, que não tem folhas e lembra um cogumelo.
Entre os insetos salientava-se um enorme besouro, o hércules (Megasoma
actaeon), com mais de dez centímetros de comprimento; era tão resistente, que fugia com as grandes agulhas de preparação espetadas no corpo, se não fosse suficientemente anestesiado.
O que restava de água, naqueles dias, era um labirinto de·poças de
um palmo de profundidade, em cujo fundo apodrecido e escuro vivia a
pipa (Pipa pipa), um dos batráquios mais interessantes do Brasil. De
forma achatada, cabeça pontuda e que parece sem olhos, esse animal
tem patas natatórias fortemente desenvolvidas e mãos muito delicadas;
os dedos terminam em pequenos sensores tácteis lobulosos. A pipa se
reproduz no fim do ano. A ova é depositada, não pude descobrir como,
sobre o dorso largo da fêmea, e os ovos aí se desenvolvem com a formação de um minúsculo tumor em torno de cada um. Pelo menos cem embriões, desse modo, maturam simultaneamente. Cada um rompe seu alvéolo pela parte de cima, mas nele ainda se mantém algum tempo, como
que numa bóia. Depois os filhotes saem nadando, como perfeitas miniaturas da mãe, sem passarem pela fase larvar como girinos. Já nascem

emancipados para escaparem ao primeiro perigo: a goela voraz dos próprios pais. No dorso da mãe, o favo aberto permanece sangrando, mas
cicatriza em poucos dias.
Foram os índios que me chamaram a atenção para a pipa; para eles,
o haruzam é uma iguaria, embora esse animal, devido a um cheiro forte
que se desprende de sua pele viscosa, não seja muito apetitoso. O interesse especial que ele desperta nos índios, manifesta-se através de desenhos, como um motivo de cerâmica que encontrei entre os Waurá: um
casal de haruzam dotado de órgãos sexuais humanos.
Muito apreciados pelos índios são também os caris (Loricariidae),
peixes solidamente revestidos de placas ósseas, que vivem nos arroias
escuros da floresta. Para capturá-los, usavam arcos de apenas meio metro
e flechas também pequenas, ou simplesmente os agarravam com as mãos.
Isso exigia enorme paciência, sobretudo porque, enquanto o índio se
mantinha à espreita, totalmente imóvel, um monte de mosquitos pousava em seu corpo nu.
Aquela surpreendente floresta não revelava facilmente seus segredos. Levei anos tentando identificar, por exemplo, um trinado de ave
que emergia, no crepúsculo ou à noite, dos matagais escuros da margem.
A ajuda dos nativos, como tantas vezes, não adiantou. Deram-me diferentes nomes para a ave, mas ninguém foi capaz de descrevê-la e, menos
ainda, de capturá-la. Cheguei a emprestar minha espingarda a um Juruna,
considerado excelente caçador, mas foi em vão. Afinal, confirmei pessoalmente a suspeita de que fosse um peixe-frito (Dromococcyx phasianellus) através de um feliz encontro com ele. Sendo ave de observação
tão difícil, compreende-se que tão pouco se saiba a seu respeito. Até
recentemente não se tinha certeza se o peixe-frito e outra espécie afim
eram parasitas de ninhos alheios, como o cuco europeu. De fato ambos o
são, como um terceiro cuculídeo, o saci (Tapera naevia).
Quando os índios Tupi me davam nomes de bichos, solucionava-se
muitas vezes o enigma em relação ao animal que eu tinha diante de mim.
Esses nomes são muito divulgados pela literatura, de modo que o cientista freqüentemente os conhece. Além disso, são correntes no litoral
brasileiro, onde os Tupi também viviam. Por todas essas circunstâncias,
os escritos do passado sobre o mundo animal, onde se mencionam nomes em Tupi, tornam-se logo compreensíveis para nós. Temos o exemplo do missionário calvinista Jean de Léry (1534-1611), que viveu um
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ano entre os Tupinambá, canibais terríveis, na região do Rio de Janeiro.
Como bom lingüista, ele anotou os nomes de todos os animais que conheceu através dos índios. Essas denominações hoje são mais úteis para
a identificação das espécies animais do que descrições leigas e deficientes ou imagens de má qualidade. Muitos nomes de aves, por outro lado,
são onomatopaicos, sendo assim fácil, para quem as conhece ao vivo,
identificá-las logo.
Certo dia testemunhamos uma cena impressionante. Próximo à nossa picada principal, assustamos uma azulona. No mesmo instante apareceu à nossa frente o brilhante azul-esverdeado dos seus ovos - a ave
fujona devia estar por cima deles. Aproximando-nos da postura, vimos
uma jibóia ali enrolada. Matamos a cobra e encontramos na sua goela
um ovo de azulona, e outro no seu estômago. No ninho havia mais quatro ovos, que esperávamos que a azulona macho voltasse para acabar de
chocar!
Para nossa surpresa, um casal de índios que havíamos conhecido no
Jacaré, e do qual não guardávamos uma lembrança muito positiva, apresentou-se acompanhando os Juruna. Dianari e Cucumin, o homem Trumai
e a mulher Suiá. Como pessoas indesejadas, ora eles se juntavam a uma,
ora a outra dessas tribos. A feiúra da mulher estampava mais o caráter
dos Suiá do que uma natureza antipática. O homem passava por ser um
malfeitor. Correspondendo a essa fama, e à estima em que os outros
índios o tinham, era encarregado, nas incursões guerreiras contra tribos
inimigas vizinhas, de destruir os bens abandonados pelos moradores em
fuga: quebrar as vasilhas de barro e demais utensílios e botar fogo nas
choças. Na última agressão aos Suiá teria chegado ao cúmulo de suas
nefastas atividades, jogando ao fogo uma criança esquecida na aldeia.
Esses proscritos tinham de andar sempre na defensiva. Eram muito mal
vistos e às vezes as tribos se livravam deles para sempre. Dianari e
Cucumin, mal me viam sair, penetravam em meu rancho para "arrumálo", tarefa compartilhada com Chico, que cuidava da parte de baixo e
deixava para o casal a de cima. Felizmente eles só ficaram no acampamento dois ou três dias; sumiram tão de repente como tinham chegado.
De Chi~o não havia como livrar-se; intrometia-se em tudo, e por
toda parte. As vezes parecia sitiar coisas que o atraíam mas estavam fora
do alcance do seu focinho, como a roupa pendurada para secar. Se o
vento derrubasse uma peça, ele pulava em cima, metia na cabeça a toa-

lha, camisa ou o que fosse e disparava correndo, como se quisesse brincar de cabra-cega. Um dia derrubou uma caixa de latas de filmes que
estavam ao sol. Quando acudi, atraído pelo barulho, o maldito já havia
estraçalhado uma das latas nos dentes, como um pastel. Nos atentados à
roupa lavada, um louro manso se aliava a Chico. A especialidade do
papagaio amazônico era arrancar os botões das calças e camisas. Era um
bom imitador, como em geral os de grande porte. Nosso cozinheiro criava galinhas e diariamente as chamava com um sonoro "prr" para darlhes comida. O papagaio aprendeu a imitar a chamada e divertia-se juntando à sua volta as tolas galinhas, que dele só recebiam, na melhor das
hipóteses, migalhas de sua própria comida. Logo o louro aprendeu também o cacarejar das galinhas que botavam ovo, e os enganados, nesse
,,
,,
caso, eramos nos.
A curiosidade expunha Chico a alguns perigos, como o de fuçar nas
ratoeiras que eu tinha armado em torno do acampamento. Por sorte, nunca
lhe aconteceu nada demais, a não ser receber na cara o estrondo daquelas coisas estranhas. As refeições de Chico não exigiam grandes cuidados. Como os cachorros, ele ganhava almoço e janta na cozinha, numa
folha de palmeira inajá ajeitada em forma de gamela. Além disso, no
campo e na mata, sempre encontrava o que comer. No acampamento,
Chico desempenhava o papel de um lixeiro cem por cento eficiente, superado apenas por um velho carneiro, que tivemos num outro acampamento, que comia até mesmo as pontas de cigarros. Chico roía os ossos
mais duros e, como sobremesa, gostava de que despejássemos em seu
focinho a água em que a louça fora lavada. Poderiam ver, nesse gesto
nosso, falta de delicadeza. Mas afinal éramos um bando de homens rudes, e Chico era um porco de verdade. Uma das minhas ocasionais brincadeiras era atirar-lhe nas fuças um resto do meu suco de ameixa; como
ele tinha a língua curta, ficava numa grande enrascada, esforçando-se
inutilmente para lamber em toda a cara as gotas da deliciosa bebida.
Experiência memorável, para Chico, foram as primeiras mangas (Mangif era indica), que no Xingu ele nunca tinha visto. Recebi as frutas do Rio
de Janeiro e só fui procurá-lo com a intenção de me desembaraçar das
cascas. Coberto de terra preta, encontrei-o na sesta. Coloquei-lhe um
pedaço de casca na frente do nariz. Sua expressão desanimada desapareceu como por encanto e, pulando de pé, no mesmo instante ele veio em
cima de mim - ou melhor, da casca que eu segurava - bufando alto e
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com grande impaciência. Foi então comer atrás do rancho, com muito
barulho, o pouco que eu lhe havia deixado. Sua ruidosa mastigação manifestava uma satisfação incomum. Para todos que gostam de animais,
deve ser uma alegria vê-los fazendo esse barulho para indicar que a comida está gostosa. Finalmente Chico explorou com atenção os arredores, para ver se encontrava mais daquela fina iguaria, e acabou por comer uma plantinha, de uns 20 centímetros de altura, que estava respingada de manga. Nos dias seguintes, de vez em quando ele voltava para
inspecionar o local.
Quando lhe dávamos alguma coisa com a mão, Chico a pegava com
bons modos, com sua boca pequena e pontuda. Mas virava a cabeça
ligeiramente de lado, parecendo entender que não fazíamos questão de
entrar em contato com seu focinho comprido e o nariz úmido. Era aliás
uma injustiça com Chico, não admirar a fundo seu focinho. Além de
adequado a esgaravatar e cavar, esse focinho, e especialmente o disco
que o arremata, é um órgão táctil muito bem resolvido, tão capaz de se
torcer em todas as direções que até parece um animal à parte.
Na véspera da minha partida do Diauarum, Chico teve uma surpresa: pôde me acompanhar. Pôs-se a fazê-lo, no começo, com extrema
cautela. Cada vez que eu parava, ou voltava alguns passos, ele também
parava ou se virava, pronto a disparar em fuga. Olhava-me de banda e
vigiava meus movimentos, certamente temendo que eu fosse pegar alguma coisa para jogar contra ele. Como nada disso aconteceu, foi reduzindo pouco a pouco a distância e acabou por me rodear, todo animado.
Quando cortei um galho com o facão, Chico sobressaltou-se, por achar
que o gesto o tinha visado, e eriçou os pêlos, enquanto de sua "catinga"
projetou-se uma gota que, descrevendo um grande arco, foi cair detrás
dele no capim. Chico manteve-se de lado um momento; mas, vendo que
nada de novo lhe acontecia, perdeu de vez sua desconfiança e desde
então não se afastou de mim. Assim atravessamos juntos o palmeiral, a
mata na beira do rio e a depressão de sapê. Não me seguia por simples
curiosidade: à sua maneira ia tirando proveito do caminho. Aqui comeu,
com ruidoso prazer, de algumas folhas suculentas; ali abriu da mesma
forma cocos de macaúba; logo adiante escavou e arrancou umas raízes,
de aspecto apetitoso, que comeu também. Tudo para ele se reduzia à
comida. E por que não? Com essa redução, Chico afinal estava gordo e
roliço, não era um triste esqueleto ambulante como o zoólogo que ia a

seu lado, com objetivos supostamente elevados que representavam apenas uma outra forma de limitação.
Após uma boa caminhada, fomos de volta para o rio. A vista se abria
para o oeste e o sol já tinha se posto. As águas corriam rápidas, mas
apenas num terço da largura do rio, pela nossa margem. Círculos que se
formavam constantemente ou um borbulhar na superfície revelavam a
presença de redemoinhos na forte correnteza. Nesse espelho tormentoso
refletia-se a estrela da tarde, com sua risca prateada e trêmula parcialmente dourada pelo pólen das flores, que caía em véus. Mais além, o rio
fluía numa massa uniforme, como o mercúrio, e refletia o crepúsculo
com intensidade máxima. Os bancos de areia da outra margem avançavam até lá, prolongando-se por debaixo da água para dentro do leito.
Rajadas de vento pareciam fustigar às vezes a lisa superfície; mas era a
vida, na realidade, que se manifestava através de organismos ínfimos,
que emergiam e logo desapareciam na tona. No ar suave, centenas de
pequenas aranhas evoluíam. A margem oposta se delineava como um
discreto pano de fundo. Depois de uma faixa clara, que indicava a praia
nua, erguia-se a silhueta negra e uniforme da floresta primária. Ouvi,
embevecido, os últimos cantos do sabiá-branco ou capoeirão (Turdus
leucomelas). As aves diurnas voavam para seus refúgios noturnos. Um
bando de araras-canindé (Ara ararauna) atravessou o Xingu, em pares
voando juntos. Em sentido oposto vieram alguns japus-de-bico-encarnado ( Gymnostinops yuracares ou Psarocolius bifasciatus yuracares),
entre os quais um grande capitão* cujo grito lembrava urna batida de
sino. Com incomparável elegância e brilhando à luz do crepúsculo, diferentes espécies de bacurau volteavam alto no céu. A cada breve vôo
planado, subiam de novo batendo asas e se jogavam de lado para descerem mais uma vez. Pouco a pouco os bacuraus interrompiam esse malabarismo dos seus vôos de caça para avançarem em direção à penumbra,
a leste, antecipando assim para eles, ao fugirem do poente ainda claro, a
chegada da noite. A vermelhidão do crepúsculo fundiu-se lentamente à
bruma cinza-azulada do horizonte, orlada de uma faixa verde estreita e
esbatida. O azul forte do restante do céu, ainda em plena claridade, sobrepunha-se a tudo, mas as sombras da noite já o ameaçavam.
Esse quadro era marcado pelas silhuetas das árvores que me rodea-
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vam, debruçadas sobre o rio. Bambus-trepadeiras alastravam-se por entre galhos cobertos de detritos e lama, unindo árvores umas às outras,
como que numa trama, através de suas gavinhas. Do chão, da massa de
vegetação ao redor, da margem, de toda parte provinha o canto invariável dos grilos, que pareciam ser parte integrante do ar perfumado e quente.
A esse canto mesclava-se o dos mosquitos, cuja presença era atestada,
de vez em quando, por uma dolorosa picada. Na vegetação da margem,
para baixo de onde eu estava, passou rapidamente um pavãozinho-dopará (Eurypyga helias), que lançou ao rio sua melancólica chamada. No
banco de areia, águas acima, maçaricos trinavam entre diálogos de trinta-réis e corta-águas.
A escuridão se acentuou. As primeiras corujas piaram na mata alta.
O jaó (Crypturellus undulatus) se fez ouvir várias vezes, em incansáveis
respostas a vizinhos mais afastados, com seus sons nostálgicos. E em
tudo, de repente, a respiração parecia ter ficado em suspenso: chegou de
longe um mugir incoerente, curto, grave e várias vezes repetido, que
terminava num gemido profundo; era o canto sinistro do socó-boi (Tigrisoma lineatum). A natureza aqui continuava a mesma que era quando
das primeiras tentativas dos brancos para revelar os mistérios dessa remota região do Brasil. Tentativas cuja história, em sua maior parte, nunca foi escrita. Os exploradores, ao invés das jazidas e outras riquezas
com as quais contavam, só encontraram pântanos febrentos, índios hostis e animais ferozes.
Rapidamente o crepúsculo cedeu lugar à noite. Mal dava para ver os
bacuraus, que agora, em bandos sucessivos, vinham voando de regresso. Nada mais se distinguia sobre o rio ainda claro, a não ser um ou outro
corta-águas, que em silencioso vôo espectral se aproximava da beira.
Hostes de morcegos que empreendiam caçadas denunciavam sua presença através de guinchos contínuos. Na mata que me rodeava, a escuridão já era total, contrapondo-se ao piscar dos vaga-lumes, que acendiam
suas lanterninhas brilhantes, e as nesgas de um luar ainda fraco que se
abriam por entre a espessa folhagem. Uma grande perereca verde começou a coaxar a meu lado, num galho, enquanto outras menores, no chão,
como que obedecendo a uma voz de comando, responderam com uma
gritaria tão forte que até parecia ter partido de aves. Entre as palmeiras,
apresentou-se um primeiro urutau. Tomei o caminho do acampamento,
para onde Chico, há muito tempo, já havia voltado.

No dia seguinte, ao meio-dia, foi o adeus ao Diauarum. Com o barco
carregado à nossa espera na margem, a turma do acampamento reuniuse, e com eles, é claro, estavam Chico e os cachorros. Abraçamo-nos,
como é costume no país, e trocamos cumprimentos formais . Chico se
manteve mais natural. Depois de dispersar os cachorros e, mais uma
vez, esfregar o focinho, cheio de terra preta, em minha calça recémlavada, foi mergulhar com estardalhaço na lama amarelada da sua banheira entre as pedras. O barulho do nosso motor de popa abafou os
protestos dos que estavam por perto. Partimos pela claridade reluzente
do grande rio.
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Transposta a região das nascentes do Xingu, a rota da expedição da Fundação, seguindo para noroeste, na direção de Manaus, levou-nos ao sistema hidrográfico do Tapajós, outro afluente do Amazonas pela margem
direita. O Tapajós resulta do encontro de dois extensos formadores que
procedem do Mato Grosso: os rios Juruena, mais a oeste, e o São Manuel ou Teles Pires, que o precede a leste.
Quase não nos demos conta, de tão fácil que foi, de atravessar a
primeira divisória de águas que se opunha à nossa passagem, entre o rio
das Mortes e o Xingu. Em contrapartida, ir do Xingu ao Tapajós nos deu
muitas dores de cabeça. Não contávamos com guias nativos; "nossos"
índios do Xingu nunca tinham chegado ao Tapajós. Mais do que nunca
se notava que estávamos em regiões que os mapas mostravam como
manchas brancas, com uma indicação: "inexplorado". O material cartográfico mostrava apenas os rios principais, e só em suas linhas gerais, o
que causava erros graves nas coordenadas geográficas. Todo o sistema
do Tapajós estava muito deslocado para leste, constatação a que chegamos após numerosos vôos de reconhecimento. Como a Fundação não
podia operar nessas áreas tão vastas e desprovidas de bases com seus
pequenos aviões de pouca autonomia, a Força Aérea Brasileira pôs à
nossa disposição um bimotor. Prosseguiu, além disso, o trabalho em conjunto com o Conselho Nacional de Geografia, no Rio, em cujo arquivo
havia fotografias aéreas do Brasil Central feitas por pilotos americanos
durante a Segunda Guerra. O primeiro mapa confiável da região pôde
assim ser traçado, em suas linhas básicas, nos escritórios da Fundação.
O primeiro passo, para continuar com a expedição, era descobrir o

caminho mais curto entre o Xingue o Tapajós. O ideal seria contar com
um canal de ligação - nada de extraordinário na região amazônica, onde
nem sempre há distinções muito nítidas entre as divisórias de águas. Já
nos livros escolares se fala do canal natural entre o Orinoco e o Negro, o
Caciquiare descoberto por Humboldt. O plano da Fundação, de estabelecer um caminho por terra seguro pelo Brasil Central, não poderia efetivar-se antes de concluída a primeira travessia do país no sentido sudeste-noroeste, e da existência de alguns pontos de apoio fixos.
Constatamos finalmente que o rio Manitsauá era o afluente do Xingu pela margem esquerda que levava mais diretamente, seguindo a rota
da expedição, ao Teles Pires, afluente do Tapajós pela margem direita.
Acreditava-se a princípio que esse rio, que os índios chamam de
Paranatinga, fizesse parte do sistema hidrográfico do Xingu. O Xingu
era originariamente chamado de Paranaíba - nome que, dado o desconhecirnen to das línguas indígenas, seria fácil de se confundir com
Paranatinga. As dificuldades que se opunham à orientação, nessas regiões tão vastas e desconhecidas, transpareciam nas dúvidas dos nossos
pilotos, que durante muito tempo pensaram que o Manitsauá-miçu fosse
afluente do Tapajós.
Assim pois os barcos da Fundação percorreram o Manitsauá até seu
curso superior, onde se estabeleceu um acampamento para servir de ponto
de partida à travessia por terra até o Tapajós. Era preciso vencer urna
distância de 150 quilôrnetros, tarefa que exigiu cerca de quatro meses. O
relevo revelou-se pouco acidentado. Zonas pantanosas alternavam com
trechos de mata seca, onde a obtenção de água, muitas vezes, dependeu
da perfuração de poços. Abriu-se apenas, no caminho, o estritamente
necessário. Era inviável pensar que aquela rota, a curto prazo, fosse tornar um traçado regular.
Entre o Manitsauá e o Teles Pires encontravam-se plantas tipicamente arnazônicas que não tínhamos visto no Xingu. Entre elas a castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa), um dos maiores gigantes da Amazônia, que atravessa o teto da mata circundante, ao crescer de 40 a 50
metros de altura. Seu caule forte não emite galhadas e seu diâmetro, sob
a copa relativamente pequena, vai de dois a três metros. As castanheiras
formam castanhais, crescendo em grupos, e suas sementes fornecem as
saborosas castanhas-do-pará, conhecidas em todo o mundo e únicas por
seu alto teor de gorduras, proteínas, cálcio, fósforo, etc. Num desses
castanhais a expedição encontrou os únicos vestígios humanos entre o
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Manitsauá e o Teles Pires: castanhas sulcadas por algum instrumento.
Estariam em causa, talvez, os lendários índios Manitsauá? A área até
então desconhecida do rio Manitsauá pareceu-nos totalmente desabitada. Fawcett, em maio de 1925, antes de iniciar sua infeliz expedição,
comunicara que o objetivo da viagem era um ponto na margem do
Manitsauá. Mas a imprecisão dos mapas não permitia localizar com exatidão esse ponto.
As castanhas-do-pará foram para nós um mata-fome muito bem-vindo. Para abrir as cacholas, chamadas de ouriços e duras como pedras, é
preciso destreza no manejo do facão ou machado. Dentro desses frutos,
cápsulas de até um quilo e grossas paredes, as castanhas se dispõem, em
número de até 25, comprimidas umas às outras, em células lenhosas
igualmente duras. O trabalho de abrir os ouriços cabia quase sempre ao
Cearense, nosso cozinheiro e grande figura. Gigantão desajeitado, muito moreno, era um dos homens mais confiáveis da expedição. Usava
botas cortadas, na frente ou atrás, pois nunca as conseguira encontrar em
tamanho correspondente a seus enormes pés. Lembrava, por seus quadris, uma rechonchuda matrona. Nunca saía sem seu grande facão e um
revólver na cinta. O Cearense, como ex-garimpeiro, entendia de tudo
que se fazia necessário à vida primitiva nessas vastidões do Brasil. Em
primeiro lugar, o uso polivalente do facão, nas finalidades mais variadas: derrubar árvores, rachar lenha, cortar o que vai para a panela, preparar cigarros de palha de milho e até fazer pequenas cirurgias, como a
extração de parasitos enquistados na pele. Também para os índios o facão é a ultima ratio. No Xingu, um dia em que acabou o filme da máquina, um índio passou-me ingenuamente seu facão, para que eu pudesse
consertá-la. O Cearense, nas horas de folga, costumava escrever sobre
um banquinho por ele mesmo fabricado; ao dobrar-se para isso, com seu
torso imenso, ficava parecendo uma lagarta gigante. Mais cômico era
vê-lo enroscar-se com essas mesmas contorções para sentar-se a uma
mesa - requinte com o qual o Cearense não tinha a menor intimidade.
Nas margens do Teles Pires, como nas do Manitsauá, encontrava-se
também a mata alta primária. Por isso, e dada a insuficiência de mão-deobra e recursos técnicos de que dispúnhamos, não havia como construir
ali um campo de pouso. Descemos mais um trecho do Teles Pires e afinal encontramos, a 12 quilômetros da margem, depois de atravessarmos
dois renques de elevações e vários riachos, um lugar aberto, ideal para
instalar o acampamento e uma pista. Ali também portanto havia cam-

pos, mas eram diferentes dos campos do Xingu e do rio das Mortes. Era
outubro de 1949.
Desde a construção do rancho houve surpresas zoológicas. Ao limparmos a área, veio à luz uma espécie desconhecida de lagarto (Bachia
scolecoides), cujas extremidades atrofiadas reduzem-se a pequenos cotocos. Era um mundo novo que se abria para o naturalista, com os trabalhos na terra. Ali dei também com as chamadas cobras-de-duas-cabeças
(Amphisbaena sp.), lacertílios sem patas e de olhos atrofiados que parecem grandes minhocas; são criaturas inofensivas, que se nutrem de insetos, centopéias e raízes. Cabeça e cauda mal se distinguem - daí, em seu
nome popular, as duas-cabeças - e essa característica se torna ainda mais
evidente quando o animal se coloca em posição de ameaça, arqueando
por igual suas duas extremidades. É possível que essa posição desoriente o inimigo e o leve a desistir de atacar. Outro réptil que prefere viver
dentro da terra e no escuro, no Brasil Central, é o guviará (Hoplocercus
spinosus). Embora a ciência o tenha classificado há mais de um século,
•
até agora nada se sabia sobre seus hábitos. A cauda coberta de fortes
espinhos não é para ajudá-lo a trepar, como se havia pensado, e sim, ao
que parece, para facilitar com movimentos rotatórios o avanço do animal pelas estreitas galerias que ele abre na terra. Irritado, o guviará levanta ameaçadoramente o rabo, e é capaz de morder, mas sua mordida
não é venenosa. No Brasil não há lagartos venenosos.
Dessa vez nós construímos um rancho especial para mim, um pouco
separado e perto da mata. O telhado, de folhas de palmeira recém-cortadas, cheirava a feno e rangia, mas as folhas secaram em poucos dias e se
tornaram moradia de grilos que cantavam sem trégua. Deitar-se sem o
mosquiteiro na rede era expor-se a receber na cara um desses bichos
ágeis, quando não uma das pequenas pererecas verdes que incursionavam pela escuridão. Grandes aranhas achatadas, que viviam normalmente
em gretas, na casca das árvores, instalaram-se entre minhas folhas de
papel de escrever; outras se enredavam tanto na pequena balança, durante a noite, que de manhã o braço do instrumento já nem se mexia.
Escorpiões confundiram seu esconderijo sombrio na mata com o interior do meu diário e apareceram até na minha mala, no meio da roupa.
Para botar seus ovos, uma vespa aproveitou um cartucho vazio que esteve 24 horas aberto. Uma baratinha da mata, por sua vez, estabeleceu-se
no meu açucareiro. O fato de a chamada barata-alemã (Blatella
germanica) encontrar-se também em remotos pontos do Brasil Central
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pode ser um indício de ser essa a terra de origem do inseto, que nos
tempos de Lineu, meados do século XVIII, já era cosmopolita.
No começo ocupei o rancho sozinho, porque meu preparador só chegou mais tarde de avião. A solidão, sobretudo à noite, impressionava.
Pelas frestas da improvisada cobertura dava para ver as copas das árvores. A lua enviava, por entre elas, raios tão claros, que até se acreditava
ser possível pegá-los, na bruma forte, junto a faixas de escuridão total como aos raios da Viagem de Peterchen à Lua. A lua brilhava amarela
como um rabo de japu - e por que não será feita de tais penas, como os
índios propunham? As vozes e ruídos da selva cercavam-me por todos
os lados. O familiar e o desconhecido, tudo era cheio de interesse e, na
maioria das vezes, de beleza também. Eu lamentava cada hora que perdia dormindo. Era justamente de noite que a mata imensa nos falava
com mais fo rça de seus profundos mistérios.
Freqüentemente os cachorros tinham razão, quando se alarmavam.
Havia muitas feras na mata. Uma noite um deles desapareceu. No dia
seguinte, a uns 100 metros do acampamento, encontramos um pedaço
de pêlo do cachorro - tudo o que a onça tinha deixado! Os animais selvagens não respeitavam muito nossa presença na área, como se deduz
das visitas noturnas que uma jaguatirica fez ao rancho dos trabalhadores, usando como banheiro, enquanto os homens dormiam, o monte de
cinza acumulado perto das redes. Lembramo-nos de um lobo-guará, levado pela curiosidade à nossa cozinha, no rio das Mortes, e que logo se
denunciou pelo barulho com a louça.
Além dos cachorros, tínhamos no Teles Pires um outro animal doméstico: um jegue. Fora levado de avião até o Xingu, com mais um da
mesma raça, e dali, de barco, para o acampamento no Manitsauá. Ambos seguiram para o Teles Pires conosco, como animais de carga. Mas
um tinha morrido e o que ficou parecia sofrer com a solidão, até que
trouxeram de avião três mulas. O jegue parecia também entender como
eu gostava dele: ia freqüentemente a meu rancho para ter o pêlo coçado.
Chamava a atenção de todos com zurros diabólicos que ninguém sabia
ao certo se expressavam "saudade, alegria ou raiva", como um dos homens observou certa vez. Mas era por sempre estar de pança vazia, segundo a maioria, que o jegue zurrava tanto!
O príncipe Maximiliano de Wied, naturalista alemão que viajou pelo
interior do Brasil de 1815 a 1817, deixou, além dos vários volumes com
os resultados científicos da sua viagem, um outro em que relata porme168
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nores da vida diária. Conta aí que os tropeiros, em Minas Gerais, da:am
diariamente às suas mulas, para suprir a deficiência de pasto, uma mistura de óleo e pólvora preta, que garantiram ser ótimo fortificante para os
animais.
O jegue e as mulas diferiam por completo em seu comportamento.
o jegue, quando chovia, refugiava-se como os homens nos rancho~, .ªº
passo que as mulas se mantinham de fo~a, mo~hando-se com um ar id1?ta. o jegue opunha resistência à travessia de nos: negava-se a nadar e ia
afundando como um saco de areia, se não fosse puxado pelo cabresto.
Tanto os jegues quanto as mulas despertaram o interesse dos índios, que
nunca tinham visto animais como aqueles. Não se cansavam de expressar sua admiração e alegria ante a novidade, muito mais .~ceitável para
eles, evidentemente, do que um avião por exemplo, que Jª ultrapassa o
entendimento de homens tão primitivos.
Minha atenção, no Teles Pires, concentrou-se na mata .. Segu~a ri~
chos de profundidades bem variáveis - o melhor meio de onentaçao ah,
pois não havia trilhas - valendo-me de árvores caídas para passar de
uma margem para a outra. Às vezes era mais prático avançar por dentro
do leito, dando saídas eventuais para observar a mata. Se me afastasse
muito do riacho, sinalizava cuidadosamente o caminho, com galhos quebrados e talhos nas árvores, para garantir o regresso. Normalmente eu
voltava pa;a o acampamento ao meio-dia, para poder preparar, nomesmo dia, os animais coletados. De tardinha já costumava estar pronto
para uma nova excursão.
.
A mata se estendia sem limites, no Teles Pires, para o norte e para o
sul. Em grande parte, era mata primária de terra firme, não atingida p:las periódicas cheias. Embrenhava-me às vezes tanto pela vegetaçao
compacta, que custava a achar uma brecha, na folhagem, por onde olhar
para as altíssimas copas. A nuca doía, de tanto levantar a cabeça. Quando chegava afinal a um lugar mais aberto, podia dar com um galho grosso a ocultar meu ponto de interesse. Ora um macaco, por exemplo, do
qual só se via o rabo enrolado, ora uma ave, da qual. unicamente a~ penas
da cauda. Lá em cima havia um outro mundo, luminoso e quase inacessível a 30 ou 40 metros do solo. Essa nítida divisão da mata primária em
patm~ares coloca para o observador alguns p.roblemas. l!ma flor no chão
ou um perfume forte no ar às vezes anunciam que existe, nas alturas,
uma maravilha floral. Um galho que quebre, por mero acaso, pode proporcionar ao coletor a planta completa - uma orquídea rara, por exem169
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plo. Mas o melhor é recorrer à espingarda e derrubá-lo de um tiro, sabendo-se porém que há o risco de ele pendurar-se a caminho e lá ficar
enganchado.Aprendi essa técnica em Belém do Pará, com Adolfo Ducke,
um dos maiores botânicos da Amazônia. Pelas copas desdobra-se em
sua plenitude a força das trepadeiras, que aí florescem após subirem pela
mata com seus emaranhados de cipós nas formas mais variadas. Muitas
vezes esses cipós se juntam, formando troncos tortuosos de até meio
metro, e voltam a se separar mais em cima. Substituem assim, no patamar mais baixo, as galhadas de que carecem os gigantes da mata, cujas
copas relativamente pequenas são sustentadas por caules retos e lisos.
Copas esparsas, com forma de guarda-chuva, projetam-se além do patamar mais alto e expandem-se em ramificações vigorosas. Vista em conjunto, a mata impressionava mais por sua· massa lenhosa do que pela
massa verde. Enquanto a Alemanha possui 36 espécies de árvores, "só"
na zona do cerrado contam-se umas 200; no Pará, pelo menos 600; e na
totalidade da região amazônica, de 1.500 a 2.500 ou mais, conforme a
delimitação que lhe é dada. O botânico brasileiro F. C. Hoehne compilou uma lista de 47 famílias de plantas que fornecem no Brasil madeiras
úteis.
Do ponto de vista zoológico, os patamares
superiores da mata pri,
mária são justamente os mais ricos. E extraordinária a quantidade de
pequenos animais que aí vivem, sem nunca descerem às regiões mais
baixas. Também entre mamíferos, aves, batráquios e répteis há espécies
que não abandonam as copas. Nessas comunidades aéreas constituemse cadeias bem determinadas de vida, como a que se liga aos gravatás ou
bromélias, plantas epífitas da família do abacaxi, que no centro de suas
folhas, dispostas em forma de rosácea, sempre contêm um pouco d 'água.
Nesses lagos em miniatura instalam-se pequeninas rãs e numerosos insetos, muitos dos quais aí desenvolvem todo seu ciclo vital. Em certas
condições, podem aí desenvolver-se também, como ocorreu em Santa
Catarina, as larvas do mosquito transmissor da malária. No sudeste do
Brasil, uma das regiões sul-americanas mais ricas em bromeliáceas, descobriu-se até mesmo um pequeno caranguejo (Elpidium bromeliarum)
que estabelece vida permanente e grupal em cálices de gravatás. Compreendia-se, diante de tudo isso, a frase do naturalista que disse que nem
uma vida inteira daria para desvendar os mistérios de meio quilômetro
quadrado de mata.
Pobre de alguém que se perdesse ali! Todos nós tínhamos tristes

lembranças de momentos sem rumo, nas caminhadas pela mata. Nalguns casos, nossos homens atribuíam a culpa aos curupiras - duendes
amazônicos que têm os pés ao contrário e arremedam as aves, para enganarem os caçadores. Havia árvores por toda parte, mas inacessíveis;
não havia como subir até o alto para olhar ao redor e orientar-se. Quanto
mais se andava, muitas vezes, mais se tinha a sensação de estar no caminho errado. Os pés sangravam. Pingava suor nos olhos. Camisa e calça
enchiam-se de pegajosas sementes que grudavam também na pele. O
corpo todo coçava, com as picadas de carrapatos. Aproveitávamos cada
parada de descanso para catá-los na pele ou sacudi-los da roupa. Pequenas abelhas silvestres, atraídas pelo sal presente na pele e o brilho dos
olhos, também nos atacavam em massa; não sem razão os brasileiros
chamam esses espíritos atormentadores de lambe-olhos (Trigona duckei).
Corriam lágrimas de nossos olhos, as quais, contendo substâncias altamente nutritivas, atraíam os insetos ainda mais que o suor. Para desviálos do rosto, eu costumava levar comigo um espelhinho. Abríamos obstinadamente caminho pela mata sem fim. Um cheiro forte nos dizia às
vezes que estávamos cruzando alguma trilha de bicho. Por ali poderia
ter passado, por exemplo, um coendu ou ouriço-cacheiro (Coendu sp.),
cujo cheiro lembra o da transpiração humana. Havia trechos onde só um
trabalho fatigante com o facão permitiria passar. Ora era a copa de uma
árvore caída na frente, ora um gigante da mata que arrastara ao tombar
tudo o que estava ao redor, fortemente enlaçado por cipós. Há cipós,
como já se mediu, com até mais de 200 metros. Nem sempre se distinguia a trepadeira da planta que lhe dava suporte. Para poupar esforço~,
costumávamos contornar tais obstáculos, e acabávamos perdendo a direção de novo. Só no último instante, ao nos esgueirarmos rente a uma
palmeira, demo-nos conta de que ali se ocultava uma construção cinza:
era um vespeiro, repleto de agressivos insetos. Um desvio, também nesse caso, era a saída. Já um pouco nervosos, assustamo-nos com um forte
ruído. Felizmente eram apenas formigas, que constróem grandes ninhos
nas galhadas e, ao sentirem a aproximação de um perigo, produzem tais
ruídos em série, como salvas de advertência.
Avançando aos tropeções pela mata, vimos um udu-de-coroa-azul
(Momotus momota), que estava escavando o ninho no chão e voou ao
ser surpreendido por nós. Seu ninho, a cama para os ovos, é um canal de
dois palmos de comprimento. Em certos trechos havia muitos paus no
caminho. Era preciso saltar rápido, para não prender os pés nos cipós
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que se alastravam pelo chão como armadilhas. Raízes insuspeitas e inesperados buracos eram também um perigo. E um tombo podia ser fatal,
se o gatilho agarrasse nalgum ponto e a arma disparasse sozinha. O primeiro impulso, ao cair, era segurar-se com a mão no que estava ao lado,
às vezes espinhos, às vezes o emaranhado de uma trepadeira cortante,
uma gramínea, a chamada navalha-de-macaco (Hypolitrum sp.). Mesmo um ligeiro contato com suas ramas podia ferir a pele e deixar a roupa
em farrapos. Subitamente apareceu pendurada à nossa frente uma construção esférica, pardo-escura e enrugada: era um ninho de cupins, mas
com um enxame de pequenas abelhas sem ferrão (Trigana sp. ), que dele
haviam se apossado para instalarem-se em seu interior. Alguns minutos
de trabalho com o facão bastaram para pôr os favos à mostra. Com abelhas irritadas no rosto, no cabelo, na roupa, corremos ao produto dosaque: um pedaço de cera suja, tendo ao lado uma espécie de saquinho
onde se acumulava um mel muito ralo. A raiz de uma planta serviu para
extraí-lo, usada como pincel, e a língua o saboreou com avidez. A quantidade era mínima - equivalia a um dedal - mas deu para refrescar a
garganta, que todos nós sentíamos arder de secura. O perfume do mel,
por si só, já era um bálsamo ..D.iz-se que ele contém todas as mais raras
fragrâncias da mata virgem brasileira. A suposição de que o mel silvestre seja venenoso não passa de uma arraigada crença, motivada talvez
porque algumas abelhas coletam néctar de flores com propriedades tóxicas, enquanto outras freqüentam excrementos e carnes putrefactas. Sabese de resto que seringueiros e coletores de ipecacuanha extraviados na
mata já puderam passar semanas inteiras alimentando-se apenas de mel
silvestre e palmito.
Que alívio era encontrar finalmente uma das marcas de facão nos
troncos, chegar ao rio ou ouvir um dos tiros que davam no acampamento
para orientar-nos! O ronco de um avião ao longe tornava-se música celestial. Para economizar combustível, e por questão de segurança, nossos aparelhos só voavam em linha reta entre os vários acampamentos, e
sua rota era assim uma clara indicação da direção a seguir.
Passar a noite perdido na mata era uma provação, sobretudo se não
se dispunha de fogo. Temíamos principalmente a umidade e o progressivo enfraquecimento do organismo por excesso de esforço. Nessas regiões tão quentes, quando chovia, o frio era insuportável. Em casos raros,
chegava a cair granizo, como vimos ocorrer no Xingu, como fenômeno
que os índios estranharam também. Os animais da mata, à exceção das

cobras venenosas, não nos preocupavam muito. Mas as formigas, especialmente a formiga-correição ou saca-saia (Eciton sp.), que às centenas
de milhares percorria a selva, constituíam uma grande ameaça.
Ao contrário das chamadas driver ants, formigas Dorylinae da África, as formigas-correição, neotropicais, não conseguem fragmentar vertebrados, pois não têm mandíbulas cortantes; vivem de outras formigas,
insetos variados, aranhas, escorpiões e outros artrópodes. Apesar disso,
podem matar uma pessoa imóvel ou sufocá-la e causar-lhe grave choque, com milhares de mordidas. As driver ants fragmentam e devoram
suas vítimas. As formigas-correição avançam como um exército, em frente ampla ou em estreitas colunas, e invadem tudo. Uma vez levei 40
minutos para sair de um trecho infestado: as formigas se aglomeravam
não somente no chão, mas também sobre os arbustos e árvores. No médio Tapajós mostraram-me uma criança quase cega, vítima de um ataque
desses insetos. Quando um quadrimotor da Panair caiu lotado no Amazonas, há algum tempo, causou espanto a afirmação na imprensa, por
um autêntico conhecedor da floresta (os que escrevem a respeito, mesmo no Brasil, nem sempre o são), de que os possíveis sobreviventes,
além de enfrentarem a fome, a sede e a falta de assistência médica, cor. reriam mais perigo com os insetos, sobretudo as formigas, do que com
os índios selvagens e animais ferozes. As temíveis grandes feras, muitas
vezes, só existem na imaginação popular. Tal é o caso do mapinguari,
gigantesco e lendário macaco antropomórfico da Amazônia, sobre cuja
existência real nunca se encontrou um vestígio no Novo Mundo. As formigas, em contrapartida, eram uma realidade bem concreta. Já de longe
se podia notar sua presença, pela perturbação que ocasionavam na mata,
pondo em fuga os animais mais diversos, especialmente insetos e aracnídeos. Seus rangidos, seus sussurros e o som das patas se movendo
preenchiam o ar. Um cheiro forte, semelhante ao dos percevejos e provindo de uma secreção dos opiliões (Opilionidae), indicava que esses
artrópodes tinham tido de abandonar seus esconderijos à aproximação
das formigas. Os pequenos animais, debandando em levas, atraíam por
sua vez aves dispostas a caçá-los, entre as quais certas espécies, que já
chamávamos de "profissionais da correição", useiras e vezeiras em utilizarem as formigas como batedores de caça. Mesmo à distância, com
seus gritos contínuos, aves como os papa-formigas revelavam sua presença, e a dos invasores. Minha atenção chegou a extremos quando, em
meio à massa confusa de tantos sons simultâneos, pude identificar uns
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fortes estalos. Só podiam ser os que o jacu-taquara ou jacu-estalo (Neomorfus geoffroyi) produz batendo as mandíbulas. Nunca consegui encontrar ovos nem ninhos desse cuculídeo terrícola, aparentado ao saci,
que é dificílimo de ver, pois vive muito retraído na mata fechada. Mas
certa vez observei um casal da espécie que cuidava do seu filhote, evidenciando-se assim, pela primeira vez, que o jacu-taquara assume o encargo da prole, ao invés de abandoná-la a outras aves.
O estudo das formigas-correição esbarra em grandes dificuldades.
O grosso da tropa em movimentação é constituído por soldados e operários assexuados. Como pegar uma rainha, por trás daquelas hostes caóticas, mas furiosas? Foram precisos de fato 140 anos, desde que o estudo
sistemático desses insetos teve início, para que se encontrasse a primeira
fêmea. Levou-se igualmente um longo tempo para se constatar' que as
formigas-correição nem sempre estão se deslocando: há fases sedentárias, em sua existência, que alternam com as de nomadismo. Quando empreendem suas expedições de pilhagem, nas fases nômades, descansam
durante a noite: soldados e operários, entrelaçando-se uns aos outros
formam uma trama viva, em cujo interior se protegem fêmeas e crias. A
ocupação periódica de um ninho sólido, num oco de árvore, adequa-se à
desova da rainha e ao desenvolvimento das larvas.
As matas do Teles Pires trouxeram todo um rol de novidades, quer
para meu diário, quer para as coleções. Aí encontrei pela primeira vez a
bela maria-leque (Onychorhynchus coronatus), pássaro de aspecto à primeira vista insignificante, mas dotado de um penacho no occiput, normalmente fechado, que se abre em semicírculo em situações de grande
tensão, fazendo o corpo de seus 15 centímetros parecer maior do que é.
Ao estender o leque, diante de algum perigo, a ave abana lentamente a
cabeça, levando-a a 90º para a direita ou a esquerda. As manchas azuis
do leque parecem imitar olhos,' constituindo um padrão de mimetismo
também comum em insetos, sobretudo borboletas, e de efeito irresistível
para manifestar ameaça. Eu já tinha visto, em museus, exemplares de
maria-leque empalhados, mas nem de longe imaginara como é grande a
beleza, ao vivo, dessa espécie rara.
De particular interesse era o andorinhão-estofador ou anapuru
(Panytila cayennensis), que eu não esperava encontrar no Teles Pires.
Essa ave pequena e pouco observada, de plumagem negro-azulada com
garganta e coleira brancas, constrói um ninho extraordinário: com a forma de uma grande meia de lã, cerca de meio metro de extensão, feito de

paina, penas e sementes aladas aglutinadas com saliva, numa tessitura
complexa, e com a base assentada em seu suporte. Essa construção, um
dos ninhos de aves mais notáveis da Terra, revela alguma semelhança
com os da tesourinha (Reinarda squamata), que é também um andorinhão, e desempenha na mitologia amazônica um papel singular. Comumente se atribui a criação desse túnel felpudo ao cauré (Palco rufigularis),
uma ave da família dos falconídeos, que nada tem a ver com a obra em
questão ou seu autor verdadeiro, o qual, quando muito, poderia incluirse entre suas vítimas. O povo não só desconhece o andorinhão como faz
questão de ignorá-lo - pois quanto mais misteriosa a natureza, melhor!
Tomados pelos do cauré, que é, na região, um símbolo da felicidade,
seus ninhos são muito procurados como amuletos. São de obtenção difíc il, pois situam-se nas copas dos gigantes de caule liso da mata, e pagase um bom preço por qualquer pequeno pedaço, na crença de que seja
portador de sorte. O mesmo ocorre com o olho de boto, outro afamado
amuleto da região. No Teles Pires, encontramos três desses ninhos, e a
memória me levou à Ilha Grande, no litoral do estado do Rio de Janeiro,
onde estive internado na Segunda Guerra e vi a notável construção pela
primeira vez. Foi depois de um temporal, que fez estragos na mata atrás
do presídio, e achamos o ninho do andorinhão num caos de folhas e
galhos, entre árvores que tinham se estraçalhado ao tombarem. Continuava na posição original, mas uma das árvores tinha afundado num barranco e a outra, caindo por cima, acertou o ninho e seus ocupantes: um
casal com dois filhotes, já bem emplumados.
Aqui no Teles Pires estávamos perto do centro mais vital da fauna
amazônica, o que foi provado pela presença de muitos animais, entre
eles certas espécies que tinham uma relação próxima com as do alto
Amazonas. Entre outras, encontravam-se aí o bonito anacã (Deroptyus
accipitrinus), em cuja nuca se erguem penas encarnadas, de bordas azuis,
que formam um notável cocar; o anambé-azul (Cotinga cayana), de penas azuis com uma faixa lilás, seguida por uma área branca e de bases
negras; e o anambé-una (Querula purpurata), em cuja plumagem preta
destaca-se o peitilho vermelho-escuro, exibido pelo pássaro nas cerimônias de acasalamento. Entre os mamíferos, a atenção se concentrava em
macacos. Cada manhã e também nos fins de tarde ecoavam pela mata os
gritos do coatá (Ateles marginatus), um macaco grande e preto como
carvão, mas de testa branca. Essas trocas belicosas de gritos, entre grupos ou machos isolados, impediam que os macacos se atracassem e se
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ferissem numa luta real, quando protegiam seus haréns ou entravam em
disputa por um dado lugar. Com as mãos na boca para dar o tom, um
índio - dos cinco que estavam conosco no Teles Pires, e sobre os quais
falarei adiante - era capaz de imitar com tal perfeição o exultante vozerio de dois coatás, que não nos cansávamos de lhe pedir que repetisse
aquela música bárbara. A despeito dessa facilidade de imitação, os nativos não assoviavam bem, e vivam a me importunar com pedidos, por
sua vez, para que eu arremedasse certos trinados e cantos de aves. O
distante alvoroço dos coatás, lembrando-me da gritaria de um pátio de
escola na hora do recreio, levava meu pensamento a vagar por continentes e oceanos até a Schola Thomana em Leipzig. O coatá, por ter braços
e pernas muito compridos, é chamado também de macaco-aranha. Ainda mais comprido é seu rabo, com o qual ele se prende tão fortemente
quanto com a mão estreita e sem polegar - uma adaptação especial para
agarrar-se e balançar-se nos galhos. A caça ao coa tá, cuja carne é gostosa e enriquecia nosso cardápio, eu deixava de bom grado aos cuidados
da turma; não era nada agradável carregar para a casa um daqueles monstros, cujos piolhos - interessantes parasitos, como vimos ao falar dos
que infestavam os índios - passavam para o corpo do caçador. Causavame um imenso prazer, em contrapartida, observar os macacos-aranha
em seus percursos regulares. Um dia consegui chegar sem ser visto a
poucos metros de um. Decorativamente agarrado a uma vasta embaúba
(Cecropia sp.), o coatá, assim que me percebeu, deu um salto fantástico
para a árvore ao lado. Mas o galho em que ele agarrou se quebrou; e o
bicho assustado, desapareceu num mar de folhas. Dominados por um
misto de medo e curiosidade, quando são surpreendidos por homens, os
macacos sentem no intestino o reflexo dessas emoções em conflito: defecam muito, e às vezes jogam excrementos nos caçadores.
A anta também abria trilhas ocultas através da mata, deixando pegadas nos matagais à beira dos riachos. Uma cama do grande paquiderme
foi descoberta pelos cachorros no interior de um denso taquaral. Subindo certa vez um riacho, numa das minhas incursões rotineiras, um barulho na água me levou a ver uma anta que o atravessava um pouco à
frente, andando lenta e distraidamente. Uma luz cinza-prateada, filtrada
dos poucos raios de sol que penetravam na obscuridade da mata, refletia-se em seu pêlo curto, semelhante ao da lontra, na região da ampla
espádua. As orelhas, orladas de branco, abanavam sem parar - devido
sem dúvida aos repulsivas carrapatos e moscas que preferem alojar-se

em seus macios lóbulos. Sem grande esforço o animal subiu para a margem e entrou na mata fechada: ia na maior calma do mundo, como se
estivesse dando um passeio.
Vindos do acampamento do Jacaré, no Xingu, nossos alimentos, há
muito tempo, só podiam chegar por via aérea. A ligação no entanto era
pouco freqüente, pois sempre que possível se evitava o vôo, considerado perigoso e longo (250 quilômetros em linha reta sobre a mata), e não
sem razão, para nossos pequenos e velhos teco-tecos: dois monomotores de dois lugares, com uma velocidade teórica de vôo de 120 a 150
quilômetros por hora. Como iam também a bordo o combustível e o
equipamento do piloto, como armas, munições e víveres, o espaço livre
para carga, nesses aviões, era mínimo. Em 1950, tínhamos aviões de
1929, consertados uma infinidade de vezes, para voar sobre uma região
de milhares de quilômetros de mata virgem. O telegrafista passou dias
suando para consertar o motor do rádio, que também já estava com seus
dias contados. A geringonça afinal funcionou, mas apenas o tempo necessário para enviar ao Xingu essa mensagem: "Comida só palmito e
macaco. Motor quebrado. Combustível zero".
Interrompido o trabalho no acampamento, a luta agora era encontrar
o que levar à panela. Enquanto houvesse munição, ninguém passaria
fome. Quando um tiro de espingarda chamava o pessoal para a bóia, por
volta das 11 horas, todos ficávamos curiosos para saber o que havia.
Cada vez mais, comia-se um pouco de tudo. Mas em geral o que mais
satisfazia eram aves; nem que fosse uma avó de papagaio, dura de quebrar os dentes! De vez em quando dois ou três homens iam caçar e pescar no Teles Pires, para termos provisão para vários dias. De lá voltavam
sempre carregados, trazendo os peixes enrolados em folhas de uma bananeira da mata, e já com um pouco de sal, e os jacus, mutuns, pecaris e
outros animais pendurados em varas que apoiavam nos ombros. O melhor era preparado logo, pondo-se o que sobrava para secar nas pedras,
diante do acampamento. Se conseguíssemos também um pouco de mel,
era um banquete e tanto. O caboclo não mede esforços para obter um
pouco de mel: derruba uma grande árvore, se for preciso, para chegar até
ele. Os índios o adoravam também. E eram muito cuidadosos, quando o
extraíam nas colméias, para não perturbarem os insetos e poderem fazer
novas coletas. Noutras numerosas circunstâncias os nativos demonstravam essa mesma largueza de visão. Limitavam-se, por exemplo, a atordoar certas aves, com uma flecha cega, arrancar-lhes as penas coloridas

176

177

'

\)

TUKANI

A

SUPREMACIA DA SELVA

e soltá-las livres de novo. Pegar mel freqüentemente era um trabalho
árduo. Um dia, depois de horas de trabalho, os homens voltaram arranhados e imundos: tinham derrubado três árvores e conseguido duas
colméias de abelhas Trigona, a mandaguari e a borá. A terceira árvore
caíra de tal modo que não houve como eles chegarem ao alvo. O resultado de toda essa aventura foi um caldo esquisito, cheio de lascas de madeira e casca, que mal deu para encher dois dedos do fundo de um balde
velho. Naturalmente as abelhas se defendem da melhor forma possível,
mordendo e expelindo uma secreção cáustica. As feridas decorrentes
podem causar no homem um quadro de queimadura, com dores fortes e
febre.
O bom funcionamento da cozinha, no acampamento do Teles Pires,
era dificultado pela distância a que estava, a um quarto de hora, o lugar
de apanhar água. Tínhamos de encher os pesados latões diversas vezes
por dia. Até os grilos, que invadiam em massa o rancho da cozinha,
reconheciam a preciosidade do líquido. Se um dos latões ficasse aberto,
a água potável se transformava sem demora numa alegre piscina ou,
como costumávamos dizer, numa armadilha para grilos. Inevitavelmente, os ágeis saltadores também caíam nas panelas, e todos os pratos acabavam assim sendo servidos com coxinhas de grilos. Por pouco, e graças ao zelo infatigável do pessoal da cozinha, não viramos uns grandes
insetívoros. Os grilos, por sua vez, devoravam tudo que estivesse à frente. Não dispensavam nem mesmo as roupas e calçados, agindo nisso de
modo semelhante às saúvas, as temíveis formigas cortadeiras. Todos nós
éramos gratos a Watuku, o índio Waurá que durante algum tempo supervisionou a cozinha. Mas tínhamos de lhe perdoar certas falhas, como a
de beber diretamente no bi.co da cafeteira. Watuku sofria de urna doença
crónica de pele, causada por um fungo e muito comum entre os índios
do Brasil Central.
Os cinco índios que nos ajudavam no Teles Pires constituíam nossa
melhor mão-de-obra. Além de Watuku, havia outro do Xingu, o Karnaiurá
Takoni, um rapaz muito hábil. A eles se juntaram três Kaiabi, da tribo
estabelecida nas nascentes do Tapajós. Os Kaiabi estavam divididos em
grupos, alguns dos quais ainda viviam em estado selvagem. Detinham,
no alto Tapajós, o monopólio dos machados de pedra, e até data bem
recente eram antropófagos. Os homens Kaiabi tatuavam o rosto com
duas linhas, dos cantos da boca até as orelhas, e um círculo ao redor dos
lábios. Sua cultura material era pouco desenvolvida; suas redes, de raí-

zes mal trançadas, eram grosseiras e não artisticamente trabalhadas corno
as de seus vizinhos do Xingu. Os Kaiabi dormem em geral em catres
rudimentares, ou simplesmente no chão. Têm no entanto um forte sentimento de pudor e nunca se apresentam sem que pelo menos alguns trapos os cubram. Para ocasiões especiais, confeccionam grande tangas de
penas de mutum. Nossos três Kaiabi, entre os quais o cacique Avassiú,
vestiam-se como os trabalhadores brasileiros da expedição.
Excluídos os que viveram conosco, corno companheiros constantes,
praticamente não tivemos contato com representantes dessa tribo. Suas
aldeias ficavam muito longe, para oeste. Por nossas observações de avião,
sabíamos que também a nordeste, do outro lado da área plana onde o
acampamento da Fundação fora instalado, havia índios. Deviam ser os
que os Kaiabi, considerando-os seus inimigos, chamavam de ipeuí, palavra correspondente a "índios bravos". De dentro do avião fora possível descobrir urna aldeia bem no meio da mata, certamente de uma tribo
primitiva que ali vivia isoh.)da. Talvez fosse gente dos ferozes Tapaiúna,
ou mesmo dos Manitsauá, que se recolhera tão longe devido às suas
guerras com os Kaiabi e Juruna.
Nosso cerrado, no Teles Pires, apresentava com freqüência um solo
rochoso em tabuleiro, bem corno depressões arenosas. A rocha estava
desgastada e perfurad~ em alvéolos; junto a calhas profundas ou sulcos
superficiais que pareciam ter sido abertos a faca, erguiam-se, lembrando
cogumelos, algumas típicas formações da erosão. Por ser negra, a rocha
era favorável ao desenvolvimento de animais de coloração escura, corno
certas lagartixas que mal se distinguiam do solo. A mesma adaptação,
entre as aves, mostrava o bacurau-de-lajedo (CaprimulgusouNyctipolus
nigrescens). Sua plumagem negra, mesclada de modo singular de manchas brancas, especialmente urna na garganta e outra na ponta da cauda,
tornava às vezes complicado saber onde ficava a parte dianteira do corpo, onde a traseira. O tempo de incubação desse bacurau começava abruptamente: de um dia para o outro, por toda parte se encontravam fêmeas
chocando. Embora elas se instalassem nas lajes planas, totalmente adescoberto, não conseguíamos vê-las senão quando alçavam vôo, já com o
observador a poucos passos. Como podiam resistir, o dia inteiro, ao tremendo calor acumulado na pedra pelo sol em brasa? A temperatura do
solo chegava ali a 60ºC, enquanto a do ar, na sombra, era de 35ºC. As
aves, para suportá-las, tinham de estabelecer algum equilíbrio, pois a
temperatura normal de seu corpo era de 42ºC. A terrnorregulação só é
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possível, certamente, graças ao grande saco guiar, bem irrigado de sangue, que já vimos no urutau, servindo como bolsa para a captura de
insetos, função que desempenha ~ambém nos bacuraus. Enquanto se
mantém de bico aberto para o ar, o pássaro vai na verdade resfriando
uma ampla área de pele, que permanece sempre úmida. Se faltar essa
termorregulação, a irradiação logo se torna um perigo, mais para os filhotes e ovos do que para os adultos que chocam e cuja maior missão é
conservar a prole fresca, e não quente, para protegê-la. Mais ou menos o
mesmo ocorre com os trinta-réis, que fazem seus ninhos em praias abertas. Há aves comumente consideradas resistentes ao sol, mas que, na
verdade, não o são. É o caso dos beija-flores, que abandonam os ninhos
se o sol bater neles. O frio, no entanto, esses anões agüentam bem: beijaflores enregelados, já quase em letargia, descobertos em seus ninhos nas
montanhas da Venezuela, voltaram ao estado normal sob a ação do calor.
Essa notável resistência ao frio é outro ponto em comum que os beijaflores têm com os bacuraus, que de um modo semelhante podem também "hibernar".
No cerrado, outro habitante dos lajedos tinha grande interesse zoológico: um pequeno morcego (Molossops mattogrossensis), que ouvíamos guinchar dia e noite nas mesmas brechas. Placas desprendidas do
solo rochoso mantinham-se de pé, como lápides, sobre as lajes que se
estendiam na horizontal, e os morcegos viviam nas brechas existentes
nos seus pontos de encontro. Ao apontar a lanterna para dentro, eu via os
olhinhos dos animais brilhando. Deitados de barriga e com arcos em
miniatura feitos para aquela caçada, nossos índios disparavam pequenas
flechas de bambu nos buracos, varando com uma delas, de vez em quando, o corpo de uma ou duas das infelizes criaturas, que puxavam para
fora. Como o bacurau-de-la]edo de que há pouco falamos, também os
morcegos têm de suportar temperaturas muito elevadas. E curioso que
bacuraus e morcegos recorram exatamente à mesma estratégia para enfrentarem extremos de temperatura, mantendo-se numa imobilidade que
lembra o sono do inverno. Beija-flores e andorinhões fazem o mesmo.
Outro morcego do Teles Pires, de porte maior (Saccopteryx bilineata),
chamou-me particularmente a atenção por emitir ao voar um clic-clicclic bem forte e aparentemente no ritmo de suas batidas de asas. Isso me
fez lembrar da borboleta-matraca (Hamadryas sp.), que produz ao voar
um ruído parecido com as asas, talvez nas articulações. Sabe-se que
muitos morcegos fazem com a boca um tic, diretamente relacionado à

sondagem acústica que esses animais empreendem, compensando sua
deficiência visual com a orientação pelo eco. A ecolocação, que atua
como um radar, permite que os morcegos se posicionem no espaço e
localizem os insetos que voam ao redor, e dos quais se alimentam. Grandes morcegos piscívoros localizam por sua vez os peixes pela ecolocação da turbulência provocada na superfície do mar pelos cardumes. No
domínio dos Andes vive uma ave noturna que também se orienta pela
percepção do eco dos seus próprios sons: o guácharo de Humboldt (Steatornis caripensis). Ao voar para seu ninho, instalado em grutas escuras,
às vezes a meio quilômetro da entrada, essa ave vai emitindo clics que
lhe permitem distinguir as paredes, tal como um cego tateia a rua através
das batidas que dá com sua bengala.
Com uma flecha de ponta larga e adornada de penas, os índios conseguiam matar no ar os morcegos Saccopteryx, meio lerdos no vôo. Nos
que eram abatidos, freqüentemente se via logo depois um aglomerado
de pequenos parasitas; pareciam aranhas, mas na realidade são moscas
muito modificadas (Nycteribiidae), aparentadas às moscas-piolho das
aves (Hippoboscidae). I-Iá um traço em comum entre elas: os filhotes de
ambas, que já nascem vivos, são alimentados no útero, até o nascimento,
por uma "glândula mamária". Esses interessantes parasitos são encontrados apenas em morcegos. Um só morcego do Novo Mundo (Myotis
nigricans) serve de hospedeiro a nada menos de 14 espécies de moscas
parasitárias, uma das quais (Basilia dubia) descoberta por mim no Brasil Central.
Pelos lajedos do cerrado, apesar do calor e da extrema secura, brotava uma folhagem nova que, de longe, parecia ser flor, porque suas folhas
tenras, caindo juntas, formavam cachos castanho-avermelhados. Tal aparência das folhagens que brotam, muito comum nos trópicos, constitui
uma defesa, segundo alguns, contra os fortes raios solares, que poderiam afetar a delicada clorofila das folhas verdes também recém-nascidas.
Bastante vista era uma orquídea (Cyrtopodium sp.) cujos bulbos, grossos como cebolas, amontoavam-se formando grandes ninhos na superfície plana das lajes. Outras orquídeas e fetos delicadamente ramificados
vegetavam nas paredes de cavidades nas pedras que continham restos de
água. O campo estorricado, com suas muitas plantas características, entrava em forte contraste com a mata alta vizinha. A diversidade de condições se refletia, entre outras coisas, na multiplicidade de orquídeas
existentes. Encontramos na região nada menos de 23 espécies, perten-
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centes a 15 diferentes gêneros. Algumas dessas orquídeas eram espécies
novas, descritas no Rio de Janeiro pelo colega G. Pabst.
Tínhamos de atravessar um pedaço do cerrado para chegar à água,
um córrego raso em leito de pedra. A água, no começo, era uma delícia,
clara e fresca, mas foi tomando um gosto muito forte de mofo e reduziuse incrivelmente à medida em que a seca se intensificou. Era sempre um
prazer ficar ali algum tempo. A vegetação, pouco elevada, deixava o sol
penetrar. Um tapete de musgo, alto e de um verde viçoso, revestia o
solo. Borboletas Heliconius dançavam e as asas transparentes das libélulas cintilavam em torno. Besouros-d'água e besouros carniceiros avançavam inquietos pelo riachinho, onde às vezes surgiam manchas de uma
poeira cinza: resquícios de algum banho tomado, nas proximidades, por
um inhambu. A água fervilhava, junto da margem em aclive, de pequenos girinos negros. Um beija-flor aproximou-se e, sem interromper o
vôo agitado, tomou seu banho em velozes mergulhos rasos, que repetia
jogando água nas costas e nas asas. Entre as moitas de arbustos voaram
duas rendeiras (Manacus manacus), enquanto umjacamarici ou arirambada-mata-virgem (Galbula ruficauda rufoviridis) pousou num galho sobre o cónego para arrancar as asas de uma borboleta, a qual acabara de
pegar com seu bico longo e em forma de pinça. Pegadas na areia úmida
davam a entender que lontras também passavam por aquele lugar. Sua
comida, os peixes, raramente eram vistos, mas quando a água putrefacta
começava a secar ocorria uma brusca mortandade, e seus corpos apareciam boiando.
Antes, num tranqüilo braço lateral do Xingu, tínhamos visto oporaquê ou peixe-elétrico (Electrophorus electricus). Imóvel na água cristalina, à espreita de vítimas, mal se distinguia de uma raiz grossa. O poraquê chega a medir mais de dois metros, com aumento correspondente de
sua carga. O órgão elétrico, que é de substância nervosa, constitui mais
da metade de seu corpo, do qual ocupa 5/6. A descarga elétrica desse
peixe corresponde a cerca de 200 volts e dizem que pode ser fatal para
cavalos ou homens. No aquário de Nova Iorque registrou-se uma descarga de 500 volts, que daria para acender 200 lâmpadas de neon. Observou-se em cativeiro que a eletricidade serve ao poraquê, que vive
solitário, como defesa territorial, provavelmente de alta eficiência em
águas turvas e à noite. Ao colocarem-se dois poraquês no mesmo aquário, ocorreu intensa troca de emissões elétricas, indicadora de um comportamento agressivo. Os índios, durante a pesca com o timbó, são mui-

tas vezes surpreendidos por descargas de poraquê, das quais fogem nadando com o máximo de rapidez possível.
Também no Teles Pires nós tivemos problemas com os incêndios. O
fogo posto para limpar o campo de pouso propagou-se pelo cerrado e
penetrou na mata, por onde avançou cada vez mais e crµzou até os riachos, fosse nos pontos onde eles se tomavam subterrâneos, fosse através
de árvores em chamas que tombavam sobre seus leitos. O rumo do fogo
era imprevisível. Sua ponta já se estendia a quilômetros, mas ficavam
para trás muitas ilhas verdes. Aqui e ali, onde aparentemente já estava
apagado, renascia de súbito das brasas que ainda ardiam sob camadas de
paus podres e folhas. As árvores oleaginosas, após carbonizado seu caule, queimavam-se até as raízes, formando extensas carvoeiras subterrâneas que, abafadas pela cinza, continuavam a arder por semanas. Os
cachorros adoravam dormir nos montes de cinza quente perto do acampamento. Afumaça era tanta, que tínhamos a impressão de estar no meio
de um nevoeiro cerrado: a quatro metros de distância não se reconhecia
ninguém. Sempre escorria água dos olhos, muito injetados, e sempre
alguém sentia dor de _cabeça. Deitar-se e pod~r fechar os olhos era um
grande alívio. O cheiro da fumaça cáustica, que nos tonteava, ia mudando de acordo com as árvores que estavam sendo queimadas. Ora me
lembrava uma estação ferroviária cheia de fuligem, ora um incinerador
de lixo, ora ainda uma defumadora de peixes.
Os efeitos desses incêndios na mata sobre mamíferos e aves não
eram tão devastadores, pois o fogo avançava lentamente e só atingia a
vegetação, em geral, até a metade da altura. Já os pequenos animais não
se safavam tão bem, como vimos com a mortandade de cupins causada
pelos gases tóxicos liberados pelas raízes que lentamente queimavam
sob a terra. Recorrendo às suas últimas forças, os insetos subiam pelos
canais de aeração dos seus ninhos, para morrerem às centenas, tão logo
chegados à superfície.
O número de animais desalojados devia ser muito grande. Um bacurau-ocelado (Nyctiphrynus ocellatus) demonstrou a obstinação com que
as aves se apegam aos territórios, em determinadas circunstâncias, ao
permanecer em cima de seus ovos, apesar de o calor ter afetado seu
ninho. Um dos ovos gorou - tinha ficado todo chamuscado - mas o
outro nada sofreu e continha um embrião em condições de viver. A reocupação das áreas queimadas, muitas vezes, não se fazia esperar. Papaformigas, por exemplo, logo apareciam caçando perto de tocos queima-
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dos, onde insetos e larvas sob efeito do fogo se tomavam presas mais
fáceis. Repetia-se assim o que já tínhamos visto em incêndios anteriores. Uma grande parte dos recursos naturais nutritivos era destruída e os
trechos queimados passavam a oferecer tão pouca proteção, que os mamíferos e aves antes alojados ali limitavam-se agora a atravessá-los às
pressas. Nos trechos adjacentes não atingidos, ocorria em contrapartida
uma nítida concentração de espécies.

9
Em Direção à Serra do
Cachimbo e ao Rio Tapajós

)
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Os chefes da expedição, enquanto isso, estudavam o prosseguimento da
rota pelo Brasil Central. Mais uma vez a FAB deu sua ajuda, colocando
à nossa disposição um aviãp maior, um Nordwing, que ficou baseado no
acampamento do Teles Pires. A 200 quilômetros para nordeste, perto de
onde deveria estar a fronteira entre Pará e Mato Grosso, que corre em
linha reta no sentido leste-oeste, os pilotos descobriram um chapadão
com vegetação arbustiva e rala: era a serra do Cachimbo. Confirmou-se
com isso a existência de amplas áreas de campo entre o Xingue o Tapajós,
sobre as quais até então só dispúnhamos de informações muito vagas.
Lá estaria sem dúvida o lugar ideal para nossa próxima base, bem na
diagonal que ia cortando o Brasil Central, da qual o acampamento do
Teles Pires se desviava um pouco para oeste. Mas como, por terra e por
água, chegar até aquele ponto? Grandes dificuldades estariam à frente, e
dependeríamos de novo de um trabalho de meses. Foi assim uma alegria
saber que na serra do Cachimbo havia um campo naturalmente gramado
onde uma aterrissagem não seria impossível. No dia 3 de setembro de
1950, efetuou-se o transporte direto de alguns homens, que em pouco
tempo conseguiram transformar o local numa pista de pouso de 600
metros. O trabalho era sempre muito duro. A vanguarda da expedição,
caída do céu na serra do Cachimbo, lá teve de ficar algum tempo isolada. Acabou-se a reserva de combustível, no Teles Pires, e os aviões deram defeitos. Quando finalmente chegou ajuda do Rio, ninguém encontrou a serra de novo! Por falta de coordenadas confiáveis, até nossos
pilotos mais tarimbados se perdiam na imensidade da mata, tão uniforme e velada pela cerração e os temporais. O rumo certo para o Cachim185
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bo acabou sendo indicado por um fogo na mata, partido bem da extremidade da pista recém-aberta.
O melhor espírito esportivo prevalecia nas missões dos oficiais e
praças da FAB, que se intitulavam "bandeirantes alados". Era sempre
uma satisfação ouvir o ronco de seus fortes motores quebrando a solidão
em que estávamos. Os aviadores costumavam chegar com um arsenal
completo e do silêncio da mata virgem em breve não restava mais nada.
Do raiar do dia ao pôr do sol, tiros dos mais diversos calibres pipocavam
nos arredores do acampamento. Muitas vezes me senti submetido a uma
dura prova de paciência, como no dia em que escolheram por alvo uma
árvore onde havia um ninho de andorinhão-estofador.
Os andorinhões, por sinal, viviam nos criando problemas. Um deles
nos deu um susto terrível quando o primeiro bimotor Douglas desceu no
campo do Cachimbo. Ao começar a aterrissar, o avião foi atingido por
algo que bateu na cabine e parecia um tiro. O vidro espatifou-se, marcado pelo lado de fora por restos de sangue e pele. Mesmo assim, o pouso
se completou, e só então vimos que uma ave tinha se estatelado contra o
pára-brisa: era um andorinhão-velho-da-cascata (Cypseloides senex), que
certamente desenvolvia alta velocidade no momento do impacto. Os
andorinhões são as aves mais velozes do mundo. Em circunstâncias comuns, quando à cata de insetos, por exemplo, voam na faixa dos 60 a 70
quilômetros por hora, mas podem chegar a mais de 150 km/h nos vôos a
pique ou a favor do vento. A qualquer hora do dia, bandos de centenas
desses voadores exímios descreviam' no Cachimbo seus círculos, parecendo de longe grandes nuvens de insetos que dançavam no ar. De vez
em quando afastavam-se de suas órbitas para despencarcm, em vôos
ultra-rápidos, na vertical. Os andorinhões viviam juntos por trás de uma
enorme cachoeira, que tinham de atravessar voando para chegarem aos
seus ninhos e locais de dormida.
O caráter de serra - a 410 metros acima do nível do mar - só se
evidenciava no chapadão do Cachimbo pela existência de alguns despenhadeiros, um dos quais perto do acampamento. O extenso platô, fora
disso, até chegava a lembrar uma paisagem nórdica. Não havendo vegetação que a impedisse, a vista corria livre para acompanhar no céu, que
parecia mais alto, as constantes mudanças atmosféricas. Gramíneas baixas, subarbustos, algumas touceiras e esparsas árvores raquíticas sucediam-se por todo o horizonte. De vez em quando, o campo se tingia de
branco, lilás ou vermelho, conforme a floração das plantas. Terra preta

ou areia branca ocupavam as nesgas que se abriam entre as lajes de pedra cinza. Galhos e pedras eram uniformemente revestidos de líquens.
Algumas cavidades nas pedras continham água. Ali chovia quase todos
os dias, mas bastavam algumas horas de sol para secar as poças, onde os
girinos se juntavam em compactas massas, negras e trêmulas, que emergiam do pouco que ia restando de água. Ao entardecer ocorria um grandioso concerto de batráquios, no qual se destacava a rã Leptodactylus
typhorinus, que emitia um silvo forte seguido de chamadas graves, tudo
misturado com o infinito coaxar de outros solistas. Encontrava-se também na área uma grande jia (Leptodactylus pentadactylus), cujo macho,
com três mamilos duros e pontudos no peito, mede 17 centímetros - 23,
incluídos os membros posteriores - e é um dos batráquios mais notáveis
do mundo. A riqueza em sapos e rãs contrastava com a ausência, aparentemente total, de salamandras (Bolitoglassa altamazonica), só descobertas no Brasil, e justamente na Amazônia, alguns anos antes. Cada
aguaceiro que caía transformava o campo de aviação num grande lago,
onde baixavam bandos de maçaricos, como Tringa solitaria e Arenaria
interpres, que, fugindo do inverno norte-americano, atingiam não só as
áreas quentes ao redor do equador, mas prolongavam a migração para o
sul e, seguindo os afluentes do Amazonas pela margem direita, chegavam também ao Brasil Central. O maçarico-do-campo ou batuiruçu
(Pluvial is dominica ), procedente do Ártico, aparecia em todos os nossos
campos de aviação entre setembro e março. Em seus percursos, a ave
cobre anualmente mais de 20.000 quilômetros. Outras migrantes, como
a andorinha-de-bando (Hirundo rustica) e o sabiá-norte-americano
(Catharus ou Hylocichla fuscescens), podiam ser vistas no Brasil Central. Essa região, por outro lado, é atingida por frentes frias vindas do
sul, que ocasionam quedas de temperatura com óbvios reflexos sobre a
vida animal.
Nos cursos d'água talhados a fundo na serra do Cachimbo havia
faixas, vigorosas e densas, de mata alta. Em meio a elas erguiam-se palmeiras como o açaí (Euterpe oleracea), de frondes muito graciosas e
aparentado ao palmito do litoral brasileiro. Ao lado do açaí, outra típica
representante da flora amazônica: a paxiúba (Socratea exorrhiza). Com
suas raízes para fora da terra, que parecem escoras ao redor do alto estipe e espetam muito, essa palmeira formava moitas fechadas que nos
bloqueava o acesso a grandes trechos da mata.
A caça ali não era tão fácil como no Teles Pires, e isso se refletia nas
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provisões do acampamento. Freqüentemente os homens iam pescar, de
preferência numa ilha a jusante. Num belo dia de setembro eu me juntei
a três deles que iam pescar com dinamite. Saímos antes do amanhecer. O
tempo estava firme, mas soprava um ventinho desagradável. A constelação das Três Marias brilhava no céu. O silêncio era absoluto: nenhum
sapo, nenhuma ave se manifestava. Já era dia quando chegamos à mata,
onde o silêncio também ainda imperava. Só o trapeiro ou cricrió (Lipaugus
voei/erans) lançava ao ar seus gritos estridentes, que lembram os dos
tropeiros humanos.
De nada valeram meus protestos contra o tipo de pescaria criminosa
que eles pretendiam fazer: os homens estavam todos com fome e queriam pegar de qualquer jeito uma boa quantidade de peixes. Tivemos que
ficar nus para atravessarmos um rio com a roupa em trouxa na cabeça. A
água chegava até o peito e a correnteza muito forte ameaçava arrastarnos. Os pés escorregavam no fundo, rochoso e cheio de limo, que os
redemoinhos constantes impediam de ver. Não nos vestimos logo, quando atingimos a outra margem, pois ainda teríamos de atravessar o rio
principal. Era mais raso que o primeiro, mas a correnteza aqui puxava
mais. Fomos andando em ziguezague, para escapar dos fundos buracos
onde a água girava se afunilando. Descendo pela margem, já em plena
mata, acompanhamos então o curso do rio. De uma moita de arbustos
que se deitava sobre ele, pendiam ninhos de xexéu ou japim (Cacicus
cela ou C. persicus), com sua forma de bolsa; ao lado, uma grossa concreção cinzenta: um enorme vespeiro. A nidificação perto de ninhos de
insetos, entre os quais também formigas, é de regra para o xexéu e motivou inclusive uma lenda indígena, onde tal relação de vizinhança passa
por "vontade de Deus". À nossa frente, rápido, passou um quatipuru
(Sciurus aestuans) pelos galhos: é um animal que os nativos tomam por
símbolo de predisposição ao sono e que aparece como tal em suas canções de ninar. Dois urus (Odonthophorus gujanensis) cruzaram noss?
caminho, _logo seguidos por mais três, que levantaram vôo adiante. A
tardinha, quando se empoleiram nas árvores, os urus entoam em coro
suas vozes melodiosas, com cada grupo respondendo ao outro.
Quando chegamos ao local da pescaria, os homens subiram em árvores debruçadas sobre o rio, para poderem olhar os peixes melhor. Tranqüila e transparente, a água fluía por um leito cheio de pedras escuras,
com areia branca acumulada em todas as concavidades. Localizaram
afinal um cardume, depois de muita procura, junto da qutra margem. Os

homens ainda foram à cata de um determinado cipó, que serviria para
fazer as fieiras; cortaram-no e alisaram bem os pedaços, dando um nó
numa das pontas para que ficasse mais grossa. Só então um dos homens
jogou a dinamite entre os peixes: a fumaça subiu e a explosão soou no
fundo com um barulho abafado, espirrando água para todos os lados. Os
três trabalhadores pularam imediatamente no rio, cada qual levando nos
dentes um dos pedaços de cipó preparados, com cerca de três metros.
Peixes mortos e feridos surgiram na superfície. Era preciso grande habilidade para apanhar os que estavam no fundo e enfiar-lhes o cipó pela
guelra e a boca. Feito isso, logo as fieiras voltavam para os dentes, para
que as mãos ficassem livres. Cada homem recolheu desse modo, em
pouco tempo, uma boa quantidade de peixes. Mas muitos a correnteza
levou e outros ficaram agarrados na vegetação fechada da margem, onde
não foram encontrados. Duas bananas de dinamite renderam-nos 44
exemplares, de porte médio, de curupetê e matrinchão, ambos peixes
muito gostosos.
Para evitar que formigas atacassem os peixes, enquanto íamos comer, os homens amarraram as fieiras em laços, prendendo-as debaixo
d'água. Tanto cuidado se justificava. Nem dentro de um barco os peixes
estariam a salvo, pois as formigas eram capazes de passar pela amarra
para chegar até ele, e aí só mesmo afundando o barco para que saíssem.
Emboladas na água, em geral elas logo descobriam algum galho pendente, pelo qual poderiam retornar para a terra. Com quatro forquilhas e
alguns paus atravessados, improvisamos rapidamente uma grelha, na qual
assamos um peixe para cada um - salgado, limpo, sem escamas, com
vários cortes transversais - à maneira dos índios. Tendo a grelha ficado
muito alta, os homens penduraram as traves em laços de cipó, para abaixálas. Quando os paus pegavam fogo, apagavam as chamas com· os próprios bonés. Três palmas de piaçava (Attalea eichleri), estendidas no chão,
serviram-nos de mesa. E ca~a um se serviu do seu facão para preparar
sua parte, comendo-a com farinha de mandioca.
O céu escureceu e, nisso que fomos apanhar as fieiras, começou a
chover. Ventava forte. Em 15 minutos, tudo transformou-se numa confusão infernal. O vento se agravou em tufão, a água caiu a cântaros.
Ficamos tão ensopados, em tão pouco tempo, como se tivéssemos caído
no rio. Já nem dava para ver e ouvir, de tanto que explodiam os trovões
e relâmpagos. Saímos correndo às cegas pela mata encharcada, que rangia e estalava incessantemente. A nosso lado o rio fragoroso, cheio de
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cristas brancas de espuma, respingava sob a massa de chuva que parecia
atingi-lo como um fogo cerrado. Como chegar à outra margem? A primeira travessia foi melhor do que esperávamos. A água tinha subido
muito de nível, mas ainda dava pé. Por segurança, atravessamos de mãos
dadas. No segundo rio, tivemos de ir a nado. Fui arrastado pela forte
correnteza, mas agarrei-me a uns galhos que pendiam da margem e consegui sair. Achei muito agradável, dessa vez, cruzar o rio de roupa e
botas; encharcadas como estavam, teria sido um absurdo tirá-las. Um
dos homens, deixando escapar uma fieira de peixes, mergulhou no entanto a tempo e recuperou-a.
A mata alta, aonde então penetramos, estava irreconhecível: a tempestade e os raios tinham feito uma devastação em regra. Havia árvores
de todos os tamanhos quebradas ou arrancadas inteiras com as raízes.
Ao caírem, arrastaram outras, e assim víamos freqüentemente três, quatro e até cinco caules tombados juntos, todos na mesma direção. Muitas
árvores, não chegando ao chão, tiveram sua queda amparada por emaranhados de cipós ou galhadas próximas. Galhos quebrados e mesmo copas inteiras jaziam junto de troncos decepados. Quebraram-se também
muitas palmeiras paxiúba, às quais de nada valeu o escoramento de raízes aéreas que elas têm ao redor. Tristes contrastes da devastação: cascas
ainda agora arrancadas, madeiras e folhagens, como que a poder de granadas, estraçalhadas há tão poucos instantes, e já os primeiros raios de
sol transpondo tudo! Quando saímos da mata, o sol brilhava novamente
no alto, e queimava tanto, que ao chegarmos em casa não pensamos
senão num refrescante banho.
As perturbações atmosféricas transformaram os vôos noturnos dos
insetos, em torno dos pontos de luz artificial que gerávamos no acampamento com o motor do rádio, num espetáculo verdadeiramente impressionante, que com a maior exatidão nos mostrava a plenitude e a intensidade de vida que há nos trópicos. Não é só a intensidade da luz, mas
também, provavelmente, seu espectro, que exerce atração sobre animais,
pois é sabido que insetos alados circundam fontes luminosas bem fracas. Em torno das nossas lâmpadas, os enxames pareciam nevasca, e
insetos que se feriam no vôo despencavam. Centenas de tênues efeméridas contorciam-se vibrando no solo. Insetos que eram seus predadores
já se mantinham ali à espera. Entre eles, uns besouros esbeltos
(Cicindelinae), que corriam tanto que logo desapareciam do círculo de
luz, mal se percebia sua iridescente couraça. Os louva-a-deus permane-

ciam imóveis como gravetas, saltando no momento certo, com suas patas serrilhadas em riste, para agarrarem as vítimas. Ocorriam também
cigarras, gafanhotos e uma infinidade de mariposas, traças e formigas
aladas, formas sexuadas das andarilhas. Ao redor perambulavam outros
besouros, entre os quais um cerambicídeo alongado que tinha antenas
duas ou três vezes mais extensas que o corpo. Os sapos, na expectativa,
ficavam mais afastados; a cada bocada, sem sair do lugar, conseguiam
pegar alguma coisa - às vezes uma mariposa que ia sendo carregada por
um batalhão de formigas. Subitamente brilhava o dorso liso de uma enorme lacraia (Chilopoda), cuja locomoção serpenteante e lenta desperta
um horror instintivo. A seu lado, a luz das lâmpadas refletia-se nos olhos
de uma grande aranha. Morcegos vasculhavam o ar atrás de presas. De
raro em raro um bacurau penetrava nessa zona de luz. Das nuvens de
cupins, cujas asas diáfanas constituíam véus ao redor das lâmpadas, é
impossível dar uma descrição convincente. Eles caíam aos milhares no
chão e, desprendendo-se ,de suas asas, afastavam-se pelo escuro aos pares. Não tendo móveis, nem nada que eles ameaçassem destruir, podíamos achar muita graça desses "passeios de namorados". Os cupins, entretanto, uma noite atacaram minha espingarda, já deixando na coronha
as indicações dos canais que certamente iriam perfurar na noite seguinte. Muitos desses cupins vinham dos ninhos em montículos, com um
palmo de altura e negros, que nos campos do Cachimbo se espalhavam
por toda parte. Os montículos pareciam fumegar quando eles se punham
em vôo, já ao cair da tarde. Não há porque estranhar que os índios façam
bom proveito desse recurso imenso dos trópicos, pois os insetos têm
valor alimentício, com seu alto teor de calorias. Os índios do Brasil Central comem com agrado saúvas, larvas de vespas (Polybia liliacea) e
gafanhotos. Para as tribos do Xingu, as revoadas das gordas tanajuras
eram uma festa completa. Num instante os índios abriam buraquinhos
nos quais iam juntando as que caíam, após o vôo nupcial, e corriam
atarantadas às centenas, sem ligarem para as mordidas que transpunham
até sua pele grossa e deixavam nos coletores algumas marcas de sangue.
As mulheres, nessas ocasiões, tiravam o uluri. Aprendemos a gostar com
os índios de tanajuras torradas, cujo leve gosto de anis trazia-me saudosas lembranças dos doces de Natal da Alemanha.
Entre os insetos atraídos à noite pela luz, alguns davam excelentes
exemplos de camuflagem pela semelhança com o meio. Ora eram mariposas, que se confundiam de todo a folhas secas e geralmente enroladas,
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ora gafanhotos, que em nada se distinguiam de pequenos ramos com
líquens. Essas surpreendentes imitações não causavam seus efeitos mais
fortes na escuridão, quando os insetos desenvolviam suas principais atividades, e sim durante o dia, quando eles se mantinham imóveis à luz
solar, tornando-se de localização impossível para os inimigos que se orientavam pela visão.
A extraordinária diversidade dos insetos que vivem na Amazônia
acha-se eloqüentemente expressa nos dados de H. W. Bates sobre os
lepidópteros do Pará. Ao longo de muitos anos de trabalho, esse naturalista, que mencionamos no capítulo 1, encontrou nada menos de 700
espécies de borboletas num raio de uma hora ao redor de Belém. A Europa inteira não possui mais de 400 espécies. Convém lembrar, a propósito, que os insetos são, entre todos os seres vivos que povoam a Terra,
os que desenvolveram maior riqueza de formas; com 750.000 espécies
distintas, eles constituem três quartos dos animais conhecidos. Seguemse, muito de longe, os vertebrados, com 35.600 espécies, entre os quais
nos incluímos como a mais evoluída das formas. Desse número, 8.600
espécies correspondem a aves, mais de 1.600 das quais estão presentes
no Brasil. Só no Brasil Central, pude identificar 500 formas de aves. Na
Alemanha de antes da guerra, contavam-se apenas 400, incluindo-se as
migrantes estrangeiras.
Uma curiosidade entomológica, na fauna da serra do Cachimbo, era
um besouro amarelo e preto (Pheropsophus oequinoctialis), que ao cair
da escuridão abandonava seu esconderijo subterrâneo. Para defender-se,
esse besouro, sibilando fortemente, expelia um líquido que se espalhava
à sua volta como uma nuvem cinzenta. Era uma secreção tão cáustica,
que chegava a queimar a pele humana, onde deixava, como também nas
nossas roupas, manchas escuras que permaneciam por dias.
Uma espécfe de mutuca que incomodava além da conta fora respon. sável pela má fama da serra do Cachimbo. Até os trabalhadores, que
afinal eram pessoas curtidas, ficavam com as orelhas e as juntas inchadas, devido às suas picadas. Todos trabalhavam por isso com um pano
enrolado na cabeça, de mangas compridas e com as calças amarradas em
baixo, proteção que ninguém, no calor que fazia, conseguia no entanto
suportar muito tempo.
O levantamento da fauna e da flora do maciço do Cachimbo mostrou uma composição característica, semelhante à que já havíamos constatado no Teles Pires. Dentro do mesmo clima geral estendiam-se regi-

ões completamente diferentes. Ao lado de plantas e animais que se abrigavam na hiléia sombreada e úmida, viviam formas para as quais o clima seco e a intensa insolação eram vitais. Assim, encontramos uma relação definida entre a fauna e a flora de regiões bastante separadas geograficamente, mas onde condições ecológicas semelhantes prevaleciam, em
parte como ao norte do rio Amazonas. A 20 quilômetros ao norte do
acampamento, como descobrimos por nossas observações aéreas, a serra do Cachimbo descia abruptamente, por um degrau de quase 40 metros, para a planície amazônica revestida de mata alta.
Enquanto nos envolvíamos com os problemas do Cachimbo, a direção da Fundação já havia equipado, no Rio, um segundo grupo com
destino ao Tapajós, para explorá-lo agora bem mais ao norte. O ponto de
partida foi a foz do Amazonas. Com barcos a motor e um hidroavião,
esse grupo subiu o rio até Santarém, importante praça comercial, e enveredou em seguida pelo Tapajós. Um pouco ao norte do lugar onde o
Juruena e o São Manuel ou Teles Pires se juntam para formar o Tapajós,
os homens encontraram, em agosto de 1950, uma área adequada à margem para a instalação de um campo de pouso. Os índios chamavam tal
lugar, por onde já se disseminava uma escassa população de brasileiros,
de Jacaré-acanga, termo que significa "cabeça de jacaré" e designava
especificamente uma elevação com essa forma, nas proximidades. Optou-se por esse ingresso no Brasil Central pelo norte porque a chegada
da expedição vinda do sul ao Tapajós era imprevisível e, depois de sete
anos de esforços, todos desejavam agora um final positivo.
O Tapajós cruza uma região que era considerada uma das mais recônditas da Amazônia. Assim como o Xingu, seu caudaloso vizinho a
leste, ele é interrompido por numerosos rápidos. Esses obstáculos à navegação fazem-se sentir ainda mais porque é justamente no Tapajós que
se concentram as maiores reservas de borracha da região amazônica.
Não se enganou Henry Ford ao escolher esse rio, e exatamente seu curso
inferior, que é navegável, para estabelecer plantações de seringueiras,
com a idéia de tomar mais rentável a produção de borracha. Era difícil
imaginar então que a iniciativa de Ford estivesse destinada ao fracasso.
A inclusão do Tapajós no processo de desenvolvimento econômico mobilizava o governo brasileiro há bem mais tempo que a exploração do
Xingu. Já há mais de 50 anos projetara-se a construção de uma estrada
ligando Cuiabá a Santarém, na confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Mas a realização de tal projeto ainda era impensável.
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Ao rigor do clima e aos obstáculos à navegação, unia-se oútra dificuldade, tanto no Xingu quanto no Tapajós: a presença dos índios, representada pelos Kaiapó que, dispersos em muitas tribos isoladas, tomavam insegura a imensa faixa situada entre os dois rios. Devido a esse
perigo, parcelas da população brasileira vinham ultimamente abandonando amplas ár~as da margem direita do Tapajós, onde já estavam estabelecidas há décadas. Alguns seringueiros, procurando uma solução
menos drástica, transferiram suas residências para a margem esquerda e
só se aventuravam a atravessar o rio quando iam em busca do látex. Mas
os Kaiapó preparavam-lhes emboscadas, nos seringais, e os seringueiros sempre se saíam mal, pois esses índios contavam com munição e
armas de fogo, devido aos constantes ataques que faziam aos brancos.
No rio das Tropas, um afluente do alto Tapajós pela margem direita,
pudemos tomar contato com a situação, em 1951. A região, 20 a 30 anos
antes, fora bem colonizada e chegara a fornecer muita borracha, milho e
outros produtos. Mas nos últimos dez anos, por causa dos Kaiapó, despovoara-se completamente. Por toda parte, ao longo da margem, viamse construções abandonadas, às vezes já em ruínas. Onde antes houvera
plantações, cresciam muitos pés de embaúba ou a própria mata avançava, reconquistando seu espaço e sufocando tudo. Macacos e tucanos tiravam bom proveito do que restava de bananeiras e laranjais que ainda
frutificavam. Vasilhas de coleta do látex apareceram junto das seringueiras, enquanto nalgumas casas ainda havia objetos de uso que, abandonados na fuga precipitada, os Kaiapó respeitaram. Ao sul de Jacareacanga
situava-se o território de outros índios, os Munduruku, tribo outrora numerosa e brava que hoje vive supervisionada em parte por padres franciscanos alemães.
A seringueira, já presente no alto Xingu, ocorria ainda com mais
freqüência no Teles Pires e nas matas da serra do Cachimbo. Mas a completa inexistência de uma população dedicada à extração do precioso
látex quase nos fazia esquecer da presença da importante árvore (Hevea
brasiliensis), principal fator de delimitação da hiléia. Já na região de
Jacareacanga a coleta da borracha era uma atividade generalizada. A
seringueira, da família das euforbiáceas, cresce em todos os pontos da
mata virgem. Uma estreita picada, a "estrada da borracha", que o olhar
não treinado mal distingue, conduz de uma seringueira a outra. Ao raiar
do dia o seringueira sai de seu rancho, descalço, usando apenas calça e
camisa, com o facão na cintura, a espingarda na mão e um saco com suas

ferramentas nas costas. Pode sangrar de 80 a 300 caules por dia, de acordo com a distância entre as árvores. Com uma faca curva ou machadinha, ele faz na casca uma incisão superficial, amarrando por baixo dela
uma lata para aparar o látex, que não tarda a escorrer. A manhã se destina às incisões, a tarde a juntar o látex, que o seringueira passa das latas
para um grande cuité ou cabaça (Crescentia cujete) atado com cipós
para ser levado nas costas. Utiliza-se também com freqüência, para o
mesmo fim, um saco impermeabilizado com a própria goma da borracha. Todo o trabalho exige rapidez, pois o látex engrossa em pouco tempo e facilmente se suja. Como o maior perigo é sempre a chuva, não se
pode trabalhar senão na estação mais seca, de 100 a 200 dias por ano.
Assim que regressa ao seu tapiri, coberto de folhas de palmeira, o seringueira dá início à defumação do látex, despejando-o, branco como o
leite, para envolver um pau que ele gira sobre um grande recipiente de
lata. Quando pára de escorrer, o rolo que assim se forma é levado à
fumaça, sobre um forno escavado no chão, onde continua a ser girado.
Nesse processo de defumação, o seringueiro usa cascas de coco, que
queimam sem chamas. O rolo de goma, em poucos minutos, toma-se
pardo e solidificado, já podendo receber outras camadas de látex. Desse
modo a goma vai se acumulando e forma uma bola que, em uma a duas
semanas de trabalho, pesa de 30 a 50 quilos: é a borracha bruta, tal como
o seringueira a vende aos intermediários, que vão buscá-la, em barcos a
motor, nos pontos mais afastados. Numa área favorável à produção, o
coletor de látex obtém até uma tonelada de goma po.r ano.
O seringueira fica totalmente nas mãos dos compradores, que comandam as transações e não se envergonham de tirar partido de sua
situação mais vantajosa. É comum aliás que o coletor de látex nem chegue a ver dinheiro vivo. Caso o valor que ele tem a vender ultrapasse a
soma das mercadorias que compra do intermediário, o único comerciante com o qual tem contato, esse não hesita em aumentar os preços dos
remédios, gêneros alimentícios, fumo, munição e outros artigos que só
ele fornece aos seringais. Essa exploração dos seringueiros torna-se ainda mais fácil porque pouquíssimos são os que sabem ler e muitos nem
sequer sabem contar direito o dinheiro. Não por culpa da pobre gente, e
sim porque praticamente não existem escolas nessas vastas áreas. Freqüentemente a alimentação do seringueira reduz-se a peixe com farinha
de mandioca. Ele pesca com flechas, como os índios, mas também usa
muito a azagaia e o arpão. Em torno do rancho, planta mandioca. Todos
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suspiram pela carne de boi; a que lhes chega é seca e da pior qualidade,
tendo gosto de podre para nós, mas considerada por eles, que a preferem
ao peixe, uma delícia. Além disso, suas compras normalmente consistem de arroz, feijão, açúcar, sal, café, cachaça e uma infinidade de coisas
inúteis como loções para o cabelo e abomináveis perfumes. Fósforos,
querosene e sabão completam a lista de suas necessidades básicas.
O dinheiro, de resto, às vezes não serve para nada nessas solidões
inimagináveis. No médio Tapajós, apresentou-se-nos uma tarde a bordo
um homem idoso, de jeito pobre mas vestindo roupa limpa. Era um singular personagem, muito magro, e perguntou-nos se tínhamos comida.
O piloto do barco afirmou que não, e ele insistiu: teríamos, por acaso,
conservas? Ante a segunda negativa, o homem se afastou sem mais palavras, andando pela água rasa para voltar para a inargem. Contaram-me
depois que aquele velho era um dos mais ricos proprietários de seringais
do Tapajós, com uma gorda conta-corrente em Santarém. A queixa quanto
à escassez de alimentos perdura na Amazônia desde a época dos descobrimentos. No atendimento médico à população da região, o estado
de desnutrição dos pacientes costuma adquirir mais relevo do que o combate às doenças tropicais. Somente o índio encontra ali, e até demais,
tudo de que precisa - posto que ele seja o legítimo "Dono desta terra" *.
Como é sabido, a seringueira só existia de início naAmazônia, onde
os índios já se utilizavam dela muito antes de o mundo civilizado, com o
crescimento das indústrias automobilística e elétrica, dar-se conta da sua
grande importância pelo produto natural que fornece. Durante quase meio
século - até cerca de 1910 - o Brasil deteve o monopólio da borracha,
até ser ultrapassado pelas plantações asiáticas, criadas a partir de sementes que os ingleses haviam secretamente colhido no Tapajós. Esse golpe
foi obra de dois homens: Mr. Farris, que em 1873 levou para Londres as
primeiras sementes vivas, e Mr. Wick.ham, que organizou o negócio em
grande escala. O processo para manter por longo tempo o poder germinativo das sementes custou a ser encontrado, mas afinal o foi pelo
diretor do Jardim Botânico de Cingapura, H. N. Ridley, que em 1955
comemorou em Londres seu centésimo aniversário, coberto de honrarias pelos relevantes serviços que prestou à borracha.
Assim já se passou há muito, para nunca mais voltar, a fase doesplendor da borracha, que colocou Manaus à frente de todas as cidades
• Em português no original. (N.T.)
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do Bi. ~il, inclusive o Rio. Em grau menor e para fins específicos, a
borracha amazônica do Pará, ainda hoje obtida em seringueiras na mata,
e não em piantações, continua a ser importante, mesmo com a concorrência de borre. ~has e materiais sintéticos como a buna.
Da foz do T.dpajós à base da Fundação em Jacareacanga, ia-se de
lancha em oito a dez dias. O principal obstáculo, os grande rápidos de
São Luiz, era contornado por uma péssima estrada de 18 quilômetros.
No Tocantins, diante de um problema semelhante, tinham construído
uma pequena estrada de ferro. No Tapajós, a montante de São Luiz, a
viagem continuava noutra embarcação. Sucediam-se ainda muitos outros rápidos, mas que eram transpostos por possantes lanchas especialmente fabricadas para isso. A travessia de uma dessas corredeiras levava
quatro horas. O canal navegável, que só poucos pilotos tarimbados conhecem, serpenteia de modo tão confuso por entre as pedras dispersas
pelo rio, que às vezes até se pensa que o barco vai para trás. Os blocos de
pedra, pelos quais os rio se precipita estrondando, com redemoinhos
ferozes e quedas espumantes, ficam com freqüência a dois ou três metros da embarcação. O piloto rodava sem parar o timão, e os cabos do
leme roçavam fortemente no fundo. A lancha, fechada com todo o cuidado, gemia sob a energia elementar das ondas encrespadas, salpicada
de espuma e com água por cima. Em meio a todo aquele fragor, que
escapa à descrição com palavras, uma vida em total serenidade desenvolvia-se em pequenas ilhas. À beira mesmo da torrente tremulam, soprados por um ventinho leve, matagais cobertos de flores brancas, enquanto as andorinhas-do-rio (Tachycineta ou Iridoprocne albiventer),
como se pode deduzir pelo mover dos seus bicos, já que as vozes suaves
não são ouvidas, cantam sobre as pedras. Muitos barcos afundaram aqui,
e fala-se com evidente prazer dos carregamentos preciosos que estão no
fundo do rio; as vidas humanas interessam menos.
Amassa d'água do Tapajós justifica a posição desse belo rio como
um dos principais afluentes do Amazonas. Nem sempre se pode ter idéia
da vastidão dos rios brasileiros, pois a vista é comumente barrada por
ilhas quilométricas que se confundem com a margem. Em Jacareacanga,
onde a largura do Tapajós é de três quilômetros, interpunham-se nesse
espaço três grandes ilhas, cobertas de mata. A foz do Tapajós no Amazonas, o rio dos rios, ou rio-mar, é um gigantesco lago aberto de 14 quilômetros. Do ponto de vista da investigação zoológica, compreende-se
que tais massas d'água, fluindo por uma grande planície, tornem-se di197
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visores da fauna e que, por conseguinte, haja raças distintas de uma mesma
espécie, ou espécies distintas, mas correspondentes, nas margens de um
mesmo rio. Não é raro assim que na margem esquerda do Tapajós encontrem-se formas de aves e mamíferos distintas das que estão na margem direita. Para os animais aquáticos, como o boto (Jnia geoffrensis), o
peixe-boi (Trichechus inunguis) e certas tartarugas, os grandes rápidos
são com freqüência limites de expansão. Os animais ficam impedidos
por eles de subirem do Amazonas para as regiões das nascentes dos seus
tributários.
Entre as muitas coisas notáveis que há nas águas da Amazônia, destacam-se, em primeiro lugar, suas variações de cor. Quando os rios, devido a desbarrancamentos em chuvas fortes ou a atividades humanas
como a lavagem de ouro e diamantes, enchem-se de sedimentos, sua
água é turva e barrenta. São os chamados rios de água branca, cujo maior representante é o próprio Amazonas, que constantemente carrega
materiais de erosão" provenientes da zona andina mais nova. Em contraste com eles estão os rios de água negro-olivácea, límpida, pobre em
materiais flutuantes, e os rios de água clara como o Tapajós e o Xingu,
que descem do velho e desgastado planalto do Brasil Central. Um rio
negro ou um rio claro podem ter um afluente de água branca, categoria a
que pertence, por exemplo, o rio das Tropas, afluente do Tapajós de que
já falamos. Particularmente impressionante é a diversidade de coloração
das águas nas confluências dos rios, onde as duas torrentes podem fluir
por quilômetros sem confundir-se, ao passo que seu encontro produz um
estrondo notável. A cor das águas, de resto, não é uma característica
secundária. As matas alagadas por água branca costumam ter uma flora
distinta das que ficam sob o influxo da água preta e da clara. Do ponto
de vista econômico, são mais valiosos os rios negros, ricos em humo, em
cujas margens crescem mais árvores de madeira de lei. As condições
biológicas e os processos químicos das águas da Amazônia foram detidamente estudados por H. Sioli.
Já falamos, a propósito do Xingu, das variações do nível das águas
no transcurso do ano. O território da Amazônia, que abrange cerca de
seis milhões de quilômetros quadrados, não constitui uma unidade climática natural; conseqüentemente, as cheias nas diversas áreas da região produzem-se em diferentes momentos e em proporções diferentes.
Quando a água atinge em Manaus seu nível máximo - pode chegar aí até
16 metros - no alto Tapajós ela está no nível mínimo. A água foi sempre,

para a expedição da Fundação, um fator decisivo, quer atuasse a favor
ou contra. Por um lado, era um dos principais meios de transporte e
proporcionava alimentos; por outro, as chuvas fortes, que duravam meses seguidos, bloqueavam nosso avanço e dificultavam sensivelmente a
execução das tarefas.
O acampamento de Jacareacanga situava-se em plena selva. Junto à
mata primária de terra firme, onde o solo permanecia seco mesmo durante as grandes chuvas, estendia-se a mata alagada. Entre os animais de
maior porte, distinguia-se aí o garapu (Mazama nana), o anão dos cervídeos, cuja presença nos causara tanta alegria quando chegamos à região
do Xingu. A espécie é conhecida também como veado-roxo. Seu pêlo
pardo-cinzento distingue-se do castanho-avermelhado do veado comum
ou mateiro e pode de fato apresentar no dorso um brilho de tonalidade
lilás. Nem sempre esse animal foge à aproximação do homem; às vezes,
em grande silêncio, ele se esconde agachando-se. Como seus parentes, o
garapu é mais alto em sua parte traseira, forma de corpo que se adequa à
penetração na mata intrincada. Em trilhas, é capaz de correr com uma
velocidade espantosa. Pouco se sabe sobre o garapu. O material a seu
respeito em museus é tão incompleto, que ainda persistem dúvidas quanto
à denominação científica da espécie, que de fato é mais fácil de se caracterizar ecológica que morfologicamente. Talvez ainda se chegue à conclusão de que esse animal é uma forma florestal do veado-do-campo ou
catingueiro (Mazama gouazoubira).
Ao ser desmatado um trecho, no Tapajós, para ampliar o campo de
aviação, freqüentemente encontrávamos, nas árvores derrubadas, o animal mais estranho do continente sul-americano: a preguiça. Sem uma
intervenção assim, tão violenta, na mata, ninguém normalmente se dá
conta da presença desse animal, que passa os dias impassível nas copas.
Em geral a preguiça procura uma forquilha, num galho resistente, e em
sua parte horizontal se assenta como um macaco, agarrando-se fortemente, com os braços e as pernas, na parte do galho que fica mais para
cima. Assim se põe a dormitar, com a cabeça caindo sobre o peito. Nas
horas mais quentes, ela solta as mãos e deita-se de costas no assento,
espichando-se toda e cruzando os braços no peito ou no alto da cabeça,
como uma pessoa, enquanto perma~ece, com os pés, agarrada no galho.
Só à chegada do crepúsculo a preguiça se anima; escala os caules e se
pendura nos galhos, valendo-se para tanto de suas garras possantes. Esse
tipo de locomoção, que a levou a eliminar quase por completo o trepar e
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arrastar-se com as costas para cima, determina toda a estrutura corporal
dessa criatura tão singular. Assim, seu pêlo não se inclina das costas para
a barriga, como nos outros animais, e sim ao contrário, da barriga para
as costas; na barriga há uma risca, onde o pêlo se reparte, e na espinha
ele se alonga em mechas revoltas. A preguiça que ocorria no Tapajós era
Choloepus didactylus, de duas garras em cada mão e três nos pés. Seu
pêlo, comprido, áspero e levemente ondeado, é branco-amarelado e hospeda larvas de microlepidópteros (Pyralididae) que só nele se desenvolvem. O filhote dessa preguiça, que bale como um cabrito, tem o pêlo
curto e lanoso, pardo-escuro.
Frutas, brotos e folhas tenras constituem a alimentação do animal,
que ao comer demonstra habilidade no uso das garras dianteiras. Facilmente irritável, ele até faz frente ao homem, se estiver acuado. Com
inesperada rapidez, num ser que normalmente se move com extrema
lentidão, lança-se ao ataque com o pêlo eriçado. Se alcança o inimigo,
solta as garras da frente e, com o corpo livre, pendurado só pelas pernas,
aplica-lhe furiosos golpes - com um comportamento que lembra o de
um seu parente, o tamanduá, que ao travar lutas semelhantes mantém-se
no entanto de pé no chão. A preguiça, ameaçando o opositor, bufa e
arreganha os dentes, fortes e piramidais, e vez por outra bate com violência a queixada. Suas extremidades, muito longas, dispõem de uma
força incrível. Dos arranhões que esses animais me deram, resultaram
feridas que levaram semanas para se fecharem, pois suas garras certamente estavam infectadas.
Certa também era a presença, no Tapajós, de outro vivente que sempre no Novo Mundo se tornou motivo de espanto: o vampiro (Desmodus
rotundus). Os morcegos sugadores de sangue acham-se dispersos por
todo o Brasil, e a expedição da Fundação já pudera mais de uma vez
detectar vestígios de seus ataques secretos, mas nunca tínhamos pegado
esses animais em flagrante. De manhã, no pescoço ou na coxa de um
cavalo ou uma mula, podia-se encontrar um fio de sángue bem considerável, saído de uma incisão, como que feita a canivete, de um centímetro
de extensão por meio de largura e outro tanto de profundidade. Essas
sangrias, quando esparsas, não assumiam gravidade para as vítimas; mas,
caso se repetissem noite após noite, a situação se tornava crítica, como
se viu no Tapajós, onde a sanha dos morcegos acabou por impedir a
criação de gado e galinhas. A pobreza da população tornava impraticável a manutenção dos animais domésticos, à noite, por trás de telas, e

também a luz elétrica, outro meio de defesa contra os sugadores de sangue, era coisa rara por lá. Eu, felizmente, não tinh~ ~m cheiro de que os
vampiros gostassem e nunca fui mordido, ao contrano de alguns com~a
nheiros que dormiam em redes próximas. Os ataques a pessoas dormindo, inclusive através do mosquiteiro, eram bastante freqüentes, so~retu
do quando um dos pés - sendo os dedos dos pés seu~ al:os favontos ~
estava junto do filó. Os vampiros parecem ter pre.feren.c1a por determinadas pessoas. Dormindo, a vítima não sente o animal instalar-se e mover-se em sua pele, tal a prudência com que ele age; daí. a crença ~opular
de que os vampiros chupam sangue voando. A mord1d~ propn.amente
não causa dor, pois seus dentes trabalham como um estilete afiado ou
uma boa gilete para fazer a incisão. Talvez a saliva desses morcegos
çontenha alguma substância anestésica. Como só podem sugar san~.e
líquido, é provável que permaneçam dez minutos ou mais sobre a vitima, até encherem todo o estômago, que tem a forma de um odre alongado. As feridas que causalJl costumam sangrar por muito tempo, talvez
devido a um fermento diluído em sua saliva, que impede a coagulação
do sangue e facilita a sucção - de modo análogo ao que se dá com o
mosquito, que com uma substância desse tipo evita a ?bstrução por ~oá
gulos de sua tromba finíssima. Tão delicada, com efeito, que seu cahbre
é 500 vezes menor que o da mais fina agulha de injeção.
Há lugares em que os morcegos hematófagos representam grave
perigo, por tr_ansmitirem a raiva ..A propagação d~ss~ ?oen~a através d~s
grandes rios manteve-se por muito tempo um m1steno, ate se descobnr
que a responsabilidade real era dos morcegos: .com.bate a eles transformou-se no Brasil num grave problema san1tano, ainda longe de ser
sanado de vez. O melhor modo de atacá-los é surpreendê-los durante o
dia em seus locais de dormida, fáceis de descobrir pelo cheiro adocicado
dos excrementos, que se espalham pelo chão formando manchas espessas como as de óleo de automóvel. Tais excrementos praticamente não
'
.
contêm outra coisa a não ser sangue coagulado. Os vampuos, ao que
parece, não têm muitos inimigos naturais. Raramente se encontram sugadores de sangue entre os morcegos comidos por corujas e aves ~e
rapina. Quando vampiros e corujas ficam presos juntos, geralmente sao
essas que levam desvantagem.
. .
No Tapajós, o maior perigo para o homem, no tocante aos animais,
eram as mordidas de cobra. Um trabalhador, cortando árvores na mata,
foi mordido por uma surucucu (Lachesis muta). E bastou a cobra ser
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morta, com um tiro de revólver, para que logo uma segunda se erguesse
e lhe desse um bote, nisso que ele ia à procura de ajuda. Rapidamente o
homem se esquivou e acertou dois tiros em sua nova atacante. Mas sentiu-se tão mal que nem conseguiu ficar em pé. O calor aumentou a reação e logo lhe sobreveio uma perturbação visual. Seus companheiros
tiveram de ampará-lo pelos ombros para levá-lo até o acampamento.
Doses maciças de soro antiofídico salvaram a vida desse homem. Em
casos graves como o dele, é importante dispor não só do soro misto
polivalente, mas também do específico contra a cobra que inoculou o
veneno. No Brasil há três soros específicos: o antibotrópico, contra as
jararacas, do gênero Bothrops; o anticrotálico, contra as cascavéis ou
Crotalus; e o antilaquético, contra as surucucus ou Lachesis. O soro
misto polivalente contém todas as propriedades dos específicos, mas de
forma atenuada, e por isso requer a aplicação de doses mais fortes.
A dissecação das duas surucucus mostrou que se tratava de um casal. Em certas épocas do ano, as cobras venenosas surgem
freqüentementeaos pares, e mostram-se então especialmente sensíveis à
aproximação do homem - na defesa dos seus territórios. Não se deve
esquecer que as cobras, aranhas, etc., só utilizam seu veneno contra o
homem em último caso, ou seja, quando se sentem atacadas. A função
essencial do veneno é aparelhar os animais para a obtenção de comida.
É preciso ter as cobras nas mãos para determinar-lhes o sexo. Reconhece-se facilmente o macho pelo órgão sexual, o qual, pressionado, sobressai da região da cloaca: um grande hemipênis em duas partes que,
por sua diversidade de conformação, interessa muito ao zoólogo. A surucucu é a maior das cobras venenosas do Brasil. A maior das duas mortas em Jacareacanga media 2,20 metros e pesava, de estômago vazio,
4,6 quilos. Na serra do Cachimbo, capturamos um exemplar de quase 3
metros. Algumas, ao que parece, chegam aos 3,5 metros.
Do estômago da cobra que mordeu nosso companheiro, extraí um
grande rato-de-espinho (Proechimys sp.), que ela tinha engolido pelo
rabo. A regra natural é que primeiro engula a cabeça, como aconteceu a
um outro roedor, um camundongo, comido pela mesma surucucu. As
pesquisas no estômago são o melhor meio de documentação sobre os
hábitos de espécies que, por levarem vida noturna, freqüentemente subtraem-se à observação humana. Para os fins da sistemática, presas achadas no estômago de seus predadores tinham às vezes mais interesse que
eles, pois a dissecação me permitia ver animais aos quais de outro modo

eu não teria acesso. Pude comprovar, por exemplo, que cobras e corujas
caçam ratos com mais perícia que os homens, que dependem de utilizar
ratoeiras para conseguir apanhá-los. No intestino da surucucu, havia um
grande dente venenoso, envolto em excrementos que o tornavam inofensivo. Certamente pertencia a ela mesma, e ao cair havia sido engolido. Observações em terrários já comprovaram que as cobras venenosas
perdem seus dentes periodicamente e que é comum eles aparecerem nas
fezes. Cada dente caído é substituído por outro que nasce imediatamente
por trás.
A carne de surucucu, para muitos índios da Amazônia, é uma fina
iguaria. Nunca sabendo com certeza que espécies são venenosas, os nativos em geral demonstram medo de cobra. Mas os casos de picadas
entre eles são raros, porque esses filhos da natureza, com sua grande
capacidade de observação, sabem evitar a tempo o perigo. Para o tratamento das mordidas, os índios recorrem a infusões de raízes e fricções
com folhas; não consegui apurar se esse tratamento era eficaz.
O flagelo dos insetos - com o pium, de novo, na primeira linha - não
atormentava menos no Tapajós. Como no Cachimbo, esses pequenos
borrachudos Simulium eram bem mais irritantes que os mosquitos culicídeos. Só fechando com muita rapidez a porta do rancho, todo feito de
folhas de palmeira, para se livrar dos piuns; mas o ambiente, nesse caso,
ficava escuro demais. Para eu poder trabalhar, cortamos um buraco na
parede de palmas, que um velho saco de café serviu para cobrir.
O mundo das formigas apresentava-se em formas sempre novas. A
região amazônica é famosa por suas flores pendentes ou jardins de formigas: torrões que jazem nas galhadas e onde crescem certas plantas
que se desenvolvem em árvores, como orquídeas e aráceas. Esses torrões são amontoados por formigas que aí se instalam em pequenas colônias. Todos os galhos ao redor tornam-se trilhas dos,, ferozes insetos, que
mordem para valer a quem tentar incomodá-los. E aconselhável assim
deixar em paz também as plantas que vegetam nos jardins de formigas,
cujos extensos sistemas radiculares embolam-se ao redor dos ninhos. Os
candelabros que se formam, e nem sempre são adornados de flores, contêm algumas plantas características que só crescem ali, sendo portanto
cultivadas pelas próprias formigas. Embora o tamanho dos jardins não
ui trapasse o de uma abóbora moranga, eles parecem ser maiores devido
às plantas que ficam pendentes. Uma bromélia (Streptocalyx sp.), por
exemplo, aí forma uma touceira de folhas espinhentas de mais de um
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metro de comprimento. Ante os belos arranjos de terra e vegetais em
suspenso, não há como não se lembrar às vezes dos grandes ninhos das
aves de rapina.
Nessa permanente vida em comunidade, entre formigas e plantas,
há traços indubitáveis de uma simbiose perfeita, na qual umas se beneficiam com a proximidade das outras. Tais relações já não se mostram tão
claras na embaúba, cujo caule oco regularmente fornece um bom local
de moradia às pequenas formigasAzteka, alimentando-as além disso com
os corpúsculos macios dos seus nós. Crê-se com freqüência que a formiga defenda a árvore, "em sinal de reconhecimento", o que no entanto
nunca foi demonstrado. A suposição específica de que a Azteka proteja
sua planta hospedeira contra ataques de saúvas foi por sua vez refutada.
Hermann von Ihering, meritório criador de Museu Paulista, de etnografia e história natural, disse uma vez enfaticamente que a embaúba precisa das formigas como o cachorro das pulgas. É curioso que Alexander
von Humboldt tenha se enganado, ao supor que o caule e os galhos da
embaúba não fossem ocos por natureza, e sim devido às formigas que
transitam em seu interior.
Além das formigas, muitos outros insetos, aves e preguiças também
tiram partido da embaúba, essa árvore tão típica da vegetação brasileira,
que se pode considerar assim uma das mais hospitaleiras do país. "Não
há árvore que contribua em maior proporção para dar às nossas paisagens seu característico cunho trópico-americano. Bananeiras e palmeiras, gramíneas como os bambus e fetos arborescentes existem tanto aqui
quanto no Velho Mundo; mas não há nada que o hemisfério oriental
possa pôr ao lado das nossas árvores-candelabro". Com essas palavras
referiu-se à embaúba, em 1880, o grande naturalista Fritz Müller.
Outras formigas que perambulavam pela área eram dignas de igual
atenção. Um dia notei no mato um ruído muito sutil: agarrada pelas patas por uma ágil formiga, uma mutuca batia em desespero as asas. Nem
quando eu levantei sua vítima, a formiga a soltou. Essa cena me lembrou
de outra que ocorre aí com freqüência. Insetos importunados por pseudoescorpiões acabam tendo de propiciar um vôo forçado a seus desajeitados e minúsculos opositores. Ao agarrarem-se por exemplo a uma mosca, os pseudo-escorpiões, se simplesmente não caísse~ logo, paralisavam-na com veneno e a sugavam toda. Mas muitas vezes eles só estavam interessados nos ácaros que, por sua vez, parasitavam os insetos,
instalando-se por exemplo sob os élitros de alguns besouros.
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As lutas entre os artrópodes podem ter para nós uma importância
prática, quando a derrota toca a insetos nocivos. No Brasil, uma ilustração desses casos, pouco conhecida e de grande interesse, é o extermínio
de uma grande formiga-cortadeira, com sua carapaça quitinosa, por uma
ínfima mosca (Neodohrniophora declinata). Amosca ataca a saúva em
suas explorações, pegando-a pelas costas como uma ave de rapina baixa
sobre a presa. Enquanto as duas vão girando e a saúva tenta se desvencilhar da agressora, essa lhe crava seu ovipositor. Do ovo assim introduzido sairá em breve uma larva que come a formiga por dentro, não deixando senão, vazia, a cápsula de sua cabeça. As cortadeiras conhecem suas
inimigas e as aguardam com os ferrões levantados, quando elas se aproximam, mas nunca conseguem atingir as velozes moscas. Talvez valesse
a pena explorar sistematicamente esse parasitismo para combater a saúva, da qual se disse que ou o Brasil acaba com ela, ou ela com o Brasil.
Falta no país uma organização que pudesse levar à frente a campanha,
mas assim se resolveria o problema da guerra química que é feita à sarva, tão <lanosa para o ambiente como um todo.
O acampamento de Jacareacanga ficava a 20 minutos do rio. Era um
'
prazer seguir pelo caminho que conduzia até lá. A
beira-rio havia as
casas de alguns seringueiros e a de um atravessador de borracha, um
velho português que tinha vastas propriedades na área. Esse nos convidava com freqüência e recebia-nos com grande amabilidade, cedendo
aos hóspedes o lugar de honra - a grande rede branca do casal. Por azar,
bem perto dela, numa prateleira, havia uns sacos de açúcar, e todo o
espaço era invadido por abelhas-silvestres, pretas e grandes, que ou voavam sitiando a reserva ou já vinham de volta, carregadas de açúcar. O
intenso tráfego passava bem sobre a rede. Nossos anfitriões, acostumados, não ligavam a mínima, mas para nós não era nada agradável sentir
aquele monte de abelhas rodeando a roupa e o cabelo, e tentávamos
discretamente afastá-las. Mal nosso amigo, o velho Antônio, sentava-se
num caixote para conversar, um macaco noturno ainda novo (Aotus
azarae) esgueirava-se do telhado do rancho para instalar-se no ombro
do dono. Como a casa era muito escura por dentro, o animal, de hábitos
crepusculares, nada temia ali durante o dia. Com gritos que pareciam de
coruja, e que às vezes soavam como a buzina de um carro de brinquedo,
ele percorria os cantos à procura de grilos, baratas e outros bichinhos.
Nossa lancha grande, utilizada para o transporte de víveres para o
acampamento de São Luiz, estava atracada ali. Fui dormir nela uma noi-
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te, pois pretendíamos ir de madrugada a uma ilha. Enquanto eu conversava com Antônio, a escuridão baixou, e quando subi a bordo já era
noite fechada. A lua brilhava, mas não a ponto de impedir que a magnificência do céu todo coalhado de estrelas fosse vista também. Sobre a
amplidão do rio em silêncio estava o Cruzeiro do Sul - a constelação
que serviu aos descobridores do Brasil para a determinação da posição
geográfica do novo país, a Ilha de Vera Cruz. Logo ele sumiu por trás de
uma faixa estreita e escura de mata, que indicava a ilha do Tapajós mais
próxima. Continuaram a brilhar, não obstante, as duas grandes estrelas
que sempre me deram a impressão de ser um braço da Cruz, mas que na
realidade são parte da constelação do Centauro (estrelas Alfa e Beta).
Na estação em que estávamos era visível também a Ursa Maior, muito
ampliada no horizonte norte - para um europeu uma visão desconhecida
- já que no céu noturno brasileiro a Ursa está deitada de costas, com as
pernas para o ar. Apesar disso, essas estrelas sempre eram, como uma
saudação familiar, uma lembrança da pátria. Nenhuma das grandes constelações causava tanta impressão aqui quanto no hemisfério norte, porque o céu, no sul, tem um número de estrelas muito maior. Uma mancha
no céu, aparentemente sem conter estrelas, às vezes se definia, sobretudo na região da Via Láctea, que é rica em geral de estrelas de todas as
grandezas. Tal fato estava refletido na maneira de ver dos índios, que
não só comparam as constelações às coisas mais variadas da vida cotidiana, mas também nomeiam certos espaços interestelares. Assim, por
exemplo, os índios do Xingu davam o nome de Anta a uma mancha
escura sem estrelas que aparece na Via Láctea perto do Cruzeiro do Sul.
Havia na proa uma pedra grande, que servia de âncora. Sentei-me nela e
puxei um caixote para per.to, o qual, com a lamparina, deu uma boa mesa
de trabalho. O agudo tzi-tzi de grandes morcegos, que voavam sobre a
água, era incessante. Nas altas árvores da margem, coaxavam pererecas.
Em terra, calou-se finalmente um rádio que, numa voz melosa e estridente, tinha tocado: "Noite de paz, noite feliz ... ", e isso em julho!
Fui deitar-me tarde, quando os outros já haviam se recolhido há muito
tempo. Nossas redes, como de hábito, estavam penduradas sobre o porão aberto. Tínhamos de nos equilibrar por uma passarela para chegar
até elas. O medo de que as cordas não agüentassem sempre vinha à cabeça, mal a gente se instalava na rede, pois não teria a menor graça cair
na escuridão lá do fundo. No meio da noite um barulhão repentino me
deixou alarmado: meu vizinho, um dos rapazes da tripulação, tinha caí-

do mesmo. À luz da minha lanterna, veio engatinhando pelas entranhas
do barco, com o corpo todo cheio de sangue, pois fora aterrissar justamente sobre o monte de carne de porco fresca embarcada de tarde. Rogando pragas, o rapaz pulou para a rede e em poucos minutos já roncava
de novo. Além de mim, ninguém acordado; sem sono e sem achar uma
posição confortável, fiquei ainda a me remexer um bom tempo. O cheiro
forte da borracha fresca, guardada no porão, me irritava o nariz, misturando-se ao fedor açucarado do álcool. De tarde, a tábua da passarela
tinha desabado sobre um garrafão de cachaça, e os restos da bebida jaziam lá no fundo do barco em grandes poças.
Pela manhã fomos para a ilha. Com a chuva que caíra, pouco antes
de clarear, alguns homens que tinham armado suas redes na mata da
margem vieram refugiar-se no convés. Os últimos vestígios da cerração
que pairava sobre a água e a mata desapareceram quando saiu o sol.
Tivemos de usar um bote a remo, pequeno e velho, que devido ao excesso de peso - éramos sete - ia afundando até quase a borda. Toda uma
turma de jovens aceitara alegremente o convite para me acompanhar,
pois era um domingo. Teríamos de atravessar o lugar mais largo do rio,
onde pousava e decolava o nosso hidroavião. A superfície da água, lisa
como um espelho em muitos trechos, aqui e ali era agitada por cardumes
de pequenos peixes que nadavam quase na tona. Flocos amarelos de
paina iam boiando e nalguns pontos apareciam também grandes pétalas
brancas. À luz tênue da manhã, as ilhas brilhavam à nossa frente, sob
nuvens agrupadas no céu farmando cirros.
Quente e leve, a brisa nos trazia de uma indefinível distância o coro
alternadamente alto e baixo dos bugios ou guaribas. Grandes bandos de
joão-congo (Gymnostinops yuracares) vinham para a margem, abandonando seus lugares de dormida nas ilhas. Alguns patos-do-mato (Cairina moschata ), batendo pesadamente as asas, voaram perto. Um dos meus
companheiros garantiu que estavam para lá de gordos e ficou descontente por eu não ter me animado nem um pouco a atirar nas aves. Nem
sempre era fácil entender-se com aquelas pessoas, integrantes de um
mundo tão diverso. A última coisa a esperar delas era o prazer desinteressado ante o cenário das coisas naturais, com seus bichos e plantas;
para não falar de um sentimento pela beleza da natureza.
Entramos pela mata alta da ilha. Tínhamos um bom pedaço de caminhada para chegar ao destino: uma grande urucurana, sustentada por
sapopemas, na qual, a 13 metros do chão, havia um ninho de um an.-
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dorinhão-estofador. A barulheira dos meus guias fez com que logo ele
fugisse do seu tubo de feltro. Um arapapá (Cochlearius cochlearius)
apareceu com um grito forte, vindo das galhadas do brejo onde estava
escondido. Pude ver seu olho, grande, escuro, acostumado a espreitar na
penumbra. A pouca distância, ouvi o anambé-preto bramindo. Enquanto
eu desenhava e fotografava, os homens foram fazer uma fogueira. Só
um deles pertencia à Fundação; os outros eram seringueiros e seus auxiliares, todos mestiços. Tinham a pele morena e o rosto bem talhado dos
índios Munduruku, ali assimilados à população brasileira de colonos uma mistura muitas vezes feliz, de que nasceram gerações integradas à
grandiosidade da paisagem florestal da Amazônia. Ao sairmos dali, um
garoto de seus dez anos, descalço, apagou as brasas com os pés.
Na volta, passamos por uma segunda ilha, que cruzamos a pé. Uma
fina coluna de fumaça, entre as palmas delicadas do açaí e os troncos
vigorosos da mata, indicou-nos já de longe que lá morava um seringueiro. No outro lado da ilha, numa enseada, havia um outro bote, escondido
num aglomerado de árvores com raízes-escora de mais de um metro de
altura. Mas o barco estava afundado, com água até a borda. Por um buraco de um palmo ao lado da quilha, via-se o fundo da água cristalina,
verde-escura, atravessada por guirlandas de folhas, finas como cabelo,
de utriculárias (Utricularia oligosperma). Os homens levantaram o barco e começaram a esvaziá-lo com as mãos. Um deles fez um chumaço
com a camisa para tapar a fenda maior. Com outros trapos, taparam outros buracos por onde a água continuava alegremente a entrar. No matagal da margem, entremeado de espinhentas palmeiras jauari (Astrocaryum jauari), algumas ciganas (Opisthocomus hoazin) olhavam curiosas, emitindo uns sibilos e mostrando bem, ao revirarem a cabeça, sua
rígida crista alta sempre toda eriçada. Logo foram pousar com estrépito
numa árvore do lado oposto da enseada, da qual pendia uma cortina de
trepadeiras.
Deu-se afinal por concluído o conserto do barco. Enquanto três dos
rapazes remavam forte, com pequenos remos de pá arredondada, os outros três iam tirando a água, que não parava um instante de entrar. Costeamos por mais umas enseadas e pegamos depois a correnteza. As previsões se confirmavam: a água entrava, mas só subia até os tornozelos. Só
quando estávamos chegando na margem, ela ultrapassou esse nível, e
num momento de descuido entrou na minha espingarda. Toda minha
atenção se concentrava no embornal em meu colo, que continha meu
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material fotográfico, com duas câmaras Leica e uma meia dúzia de objetivas. Quando finalmente a quilha tocou na terra, a água já estava na
altura dos bancos, e bastou pularmos fora para que o barco afundasse.
No barranco abrupto, percorrido por uma trama de raízes expostas
pela ação do rio, abria-se uma grande fenda. Lá no fundo, e em plano
elevado, via-se o telhado de palmas de um rancho de seringueiro, junto
ao tronco gigantesco, liso e branco de uma sumaumeira (Ceiba pentandra ). As pessoas nos receberam muito bem, com a esperança de que eu
batesse uma foto da família. Os vizinhos apareceram também. Todos em
roupa de domingo, só um menino, queimado que nem café, não quis se
enfatiotar, mas pelo menos tinha o cabelo penteado e muito bem repartido. O colorido grupo, oito senhoras e moças, mais seis homens e a criançada, enfileirou-se diante do rancho, todos com a cara dura e espantada,
e o retrato tão desejado foi tirado.
Ao lado da casa e perto do defumador, havia várias estacas com
bolas de borracha bruta no sol, apoiadas em forquilhas: uma menor e
mais clara, ainda sendo elaborada, e quatro já prontas, com tonalidade
pardo-escura e o diâmetro de um grande barril. Na frente da casa, dois
cavaletes de um metro e meio de altura, muito bem feitos, tinham por
cima um tabuleiro de terra: era um canteiro de verduras, protegido contra as formigas. De que adiantava tanta fertilidade, se a bicharada não
deixava nada crescer? Ali também, em plena selva, a tragédia brasileira
estava bem evidente: uma pródiga riqueza ao lado da mais desoladora
miséria, se bem que não nos mesmos moldes presentes na economia e na
vida social. A riqueza ali se encarnava na natureza exuberante, aparentemente capaz de fazer milagres, e a pobreza nos homens;todos eles, que
lutavam pela sua existência. Para tirar proveito da natureza tropical, o
colonizador necessita de múltiplos recursos. Quase sempre faltava algo;
se não fosse dinheiro, eram homens capazes. Quando os homens apareciam, as· doenças e o clima paralisante criavam tantos problemas, que
logo tudo voltava à estaca zero. Nossa civilização será capaz de substituir com êxito as culturas indígenas estabelecidas aqui há tanto tempo, e
de início tão florescentes? Haverá condições para se criar no Brasil Central um novo equilíbrio entre o homem e a natureza? Não sabemos ainda. A única coisa certa, até agora, é que os índios estão desaparecendo e
que o espírito ocidental e a tecnologia moderna se esforçam, com grandes sacrifícios, para conquistar o novo território - destruindo a primitiva
harmonia sem ter ainda encontrado uma harmonia nova.
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A ligação aérea direta entre o Rio de Janeiro e Manaus, há tanto tempo
desejada, começou a tomar forma. A rota de 2.900 quilômetros podia ser
feita em cerca de onze horas e meia pelos bimotores Douglas, muito
usados no Brasil. Em relação ao itinerário de antes - que, em suas linhas
gerais, ia pela costa para em seguida acompanhar o Amazonas - isso
representava uma economia de quase um quarto em horas de vôo e combustível. Entre o rio Araguaia e o Tapajós, numa linha de 1.200 qui1ômetros, a Fundação havia estabelecido uma dúzia de postos avançados,
quatro dos quais foram escolhidos para a transformação em bases aéreas
permanentes: Aragarças, Xavantina, Serra do Cachimbo e J acareacanga.
Já não havia porque temer o Brasil Central como um espaço vazio, pois
os acidentes aéreos causados por falta de orientação ou dificuldades de
pouso poderiam ser evitados no futuro. O espaço entre o Rio de Janeiro
e Aragarças contava com o atendimento da rede de aeroportos, já consolidada, das companhias aéreas brasileiras, como a Cruzeiro do Sul (antes
Sindicato Condor) e a Nacional. A resolução do último trecho Jacareacanga-Manaus, seria posteriormente atacada. Em agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas realizou o primeiro vôo direto Rio-Manaus, evidenciando-se desde então que a rota centro-brasileira teria grande importância, pois constituía a espinha dorsal da ligação aérea transcontinental entre o Brasil e a América do Norte. Uma olhada no mapa
mostra que o prolongamento em linha reta do trajeto Rio-Manaus encontra o extremo sul da Flórida.
Depois de João Alberto, que já em 1946 se demitira da direção da
Fundação, coube ao general B. Fortes de Oliveira dar continuidade aos

trabalhos, com muita decisão, para que os objetivos iniciais fossem realizados. A alma da expedição ao Brasil Central foram os três irmãos
Villas-Bôas, enquanto F. Hoepken incumbiu-se de dirigir o setor norte
(Jacareacanga). Olavo Cavalcante destacou-se particularmente entre os
aviadores da Fundação, cujos médicos se inspiravam no Dr. M. Ferreira,
notável pesquisador da malária. A maior parte do êxito deve ser creditada aos simples e desconhecidos trabalhadores que, ano após ano, sob o
sol e sob a chuva, realizaram seu penoso trabalho, muitas vezes de estômago vazio, enfraquecidos pelas doenças tropicais, atormentados por
animais e pragas e ameaçados por índios bravos.
O estabelecimento das bases aéreas no Brasil Central passou cada
vez mais para a competência da FAB, que dispunha de muito mais recursos que a Fundação. Em Jacareacanga, máquinas e dinamite foram usadas para enfrentar a mata, numa destruição absurda, enquanto na serra
do Cachimbo surgiram uma pequena hidrelétrica e um radiofarol. Desde
1952 a expedição da Fundação se interrompeu por completo. Durante a
gestão de seu último presidente, A. P. Lima, a cidade de Aragarças, fundada em 1943 na margem do Araguaia, passou por grandes melhorias.
Construiu-se uma ponte sobre o rio, segundo um projeto já traçado em
1945, e tomaram-se medidas relacionadas à colonização do espaço situado entre o Araguaia e o rio das Mortes. Com os índios Xavante Já parcialmente pacificados, a primeira estrada em direção ao Xingu, que passaria pelo território deles, começou a ser aberta.
As diversas bases estabelecidas foram da maior importância para a
investigação da fauna e flora do Brasil Central. Em apenas uma hora de
vôo podia-se cobrir agora um trecho no qual a expedição da Fundação
tinha levado um ano por terra. Não obstante, a manutenção e a efetiva
entrada em serviço dos postos mais afastados colocaram tantos problemas - alguns acampamentos, como o do Teles Pires, tiveram de ser abandonados - que a realização de um programa científico na região continuou a ser bem difícil. Uma enorme perseverança e uma paciência infinita eram constantemente exigidas, em face das privações e obstáculos
que a todo instante se interpunham à consecução do trabalho.
Embora a parte mais recôndita do Brasil Central, percorrida por nós,
ainda fosse terra virgem, não encontramos assim tantas surpresas, como
um pouco ingenuamente tínhamos suposto existir em áreas não desbravadas. As áreas vizinhas, de clima e paisagem similares, haviam sido
exploradas antes a fundo. Apesar disso, a coleta de nov~s dados, impor-
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tantes sobretudo para a história natural, não deixou de ser proveitosa.
Repetidamente se pensou em ampliar o trabalho científico da Fundação,
mas a falta de verbas e meios adequados não permitiram que se passasse
da idéia à prática. Tivemos de restringir-nos assim à colaboração com
outras instituições, nacionais e estrangeiras.
Do fato de termos diante de nós, no Brasil Central e, em especial,
nas nascentes do Xingu, uma das últimas regiões sul-americanas ainda
em seu estado de origem, nasceu a idéia de ali criar uma grande reserva
para a preservação dos índios, das plantas e dos animais. O ímpeto que
levara a essa idéia era a compaixão pelos índios, que se viam privados,
com muita ligeireza, do direito de levarem a vida na terra que lhes foi
dada por Deus. A esse plano humanitário opuseram-se não só o estado
de Mato Grosso, alegando que as áreas do Xingu eram necessárias à sua
economia, como também os especuladores de terras, que se interessaram pela região como uma alternativa para as zonas cafeeiras do sudeste
do Brasil, prejudicadas pelas geadas noturnas. Os índios que vivem no
Brasil Central são considerados um grande estorvo e os meios mais repugnantes são usados para livrar-se deles. Tudo isso, antes mesmo de se
demonstrar a utilidade agrícola da região, e sem que vendedores e compradores, via de regra, jamais tenham posto os olhos nas terras com as
quais negociam. A Igreja também não foi favorável ao projeto da reserva, porque insistia na evangelização dos índios, que era o mesmo que
arrancá-los do equilíbrio de sua própria cultura. Antes, noutras regiões
do Brasil, diferentes missões já haviam competido entre si com esse
objetivo, numa verdadeira maratona. Contra o projeto de um parque nacional no Brasil Central, argumentar-se-á com razão que os seres humanos não podem ser transformados em peças de museu, e que cercar os
índios, como se fez na América do Norte, e promover sua "exploração"
pelo turismo são coisas inviáveis no Brasil, por diferentes motivos.
A questão indígena era assim delicada, embora ninguém quebrasse
tanto a cabeça por causa da devastação dos domínios vegetal e animal
do Brasil Central. Os brasileiros, no fundo, sempre estiveram prontos a
assimilar os nativos. Por isso se constituiu no decorrer dos séculos uma
população de mestiços que em seus traços físicos e no caráter traz as
marcas do índio, evidentes tanto no linguajar quanto em objetos de uso
cotidiano, e tão profundas que freqüentemente nem se percebem as diferenças. Contudo, só determinadas tribos, em especial do grupo Tupi,
dispondo de aptidões compatíveis com as dos brancos, puderam supor-

tar essa assimilação, e mesmo assim só em sua descendência, ou seja,
após a miscigenação com a população neobrasileira, chegou-se a um
resultado positivo. O índio brasileiro de sangue puro, isolado entre brancos, estranho em seu íntimo à mentalidade e às exigências de um estado
civilizado moderno, será sempre um homem que perdeu sua terra e por
isso é infeliz; a dissolução dos vínculos tribais, o brusco rompimento
com uma cultura que mantinha formas de vida vindas da Idade da Pedra
solapam toda a existência desses filhos da natureza.
Não parece entrever-se uma solução satisfatória para a questão do
índio no Brasil Central. Parte das tribos talvez se adapte à "aculturação",
mas nem o isolamento poderá impedir por muito tempo a ruína das outras. Vimos que não são apenas os influxos da civilização, mas também
fatores internos, aparentemente degenerativos, que estão dizimando os
índios. Todas as tribos uluri juntas, ou seja, o núcleo dos habitantes originais das nascentes do Xingu, não somam hoje (1956) mais de 700
almas; há 60 anos, ainda eram quase o dobro. Pudemos saber da existência de muito mais índios no Brasil Central, principalmente através das
tribos Gê com as quais tivemos contato, como os Xavante e os Kaiapó.
Só os Xavante são hoje cerca de 3.000 indivíduos. Os índios Gê, que se
mostraram bravos e hostis à civilização, opuseram dificuldades tão grandes aos colonizadores, que isso acabou por depor aparentemente a favor
dos que pregavam seu rápido extermínio. O destino dos habitantes originais do Brasil, seja como for, já está selado, e é preciso andar depressa se
ainda quisermos saber mais sobre eles - os últimos testemunhos da milenar história da humanidade na América do Sul, de que os 450 anos de
dominação européia não representam senão uma pequena fração.
Esperemos que o projeto de uma grande reserva natural no Brasil
Central seja posto em prática, apesar de toda a resistência. Nada será
tomado com isso do Brasil moderno. Pelo contrário: ele sempre terá
alguma coisa a ganhar ao atrair para si o interesse e a admiração de todo
o mundo. Dos pontos mais diversos, a mesma gratidão será expressa ao
Brasil.
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migas e outro·s invertebrados. Após quase três
anos de reclusão, foi libertado e decidiu permape~er no Brasil
Em 1946, engajou-se na 1ªxpedição Roncador-Xingu, contratado pelã:Fundação Brasil Central. Mais tarde, participaria ainda .de
outras iniciativas da FBC, qua8e todas ao lado
dos irmão.s Villas-Bôas. Visitando regiões não
anteriormente pesquisadas por cientistas, teve
a chance de coletar inúmeras espécies de animais e vegetais mal conhecidas e algumas
ainda novas para a ciência.
..
Em 1957, Sick aproveitou para homenagear os célebres sertanistas, através de um bonito passarinho que ele foi o primeiro a encontrar nas florestas do alto rio Cururu-açu, sul
do Pará: o dançador-de-coroa-dourada,Pipra
vilasboasi. Interessado por tudo à sua volta,
estudou também a vida dos ín~ios do Xingu.
Tukani relata suas experiências como naturalista da expedição e, de certa forma, .º processo de seu encantamento pela natureza brasileira, a que dedicou toda sua vida. Naturalizou-se brasileiro em 1952.
·Deixando a Fundação Brasil Central,
Sick ingressou no Museu Nacional do Rio de
Janeiro, onde foi encarregado de organizar a
exposição de aves para o público. Servindo a
essa secular e importante instituição de pes·quisa, assumiu posteriormente o cargo de Professor Titular da UFRJ, até 1980, quando se
aposentou.
Logo após o seu ingresso no Museu Nacional, Sick começou a trabalhar no gra~de ·
projeto de sua vida, o livro Ornitologia Brasileira - que somente viria a ser concluído e
publicado 25 anos depois, e se tomaria referência obrigatória para os estudiosos dessa
matéria. Faleceu aos 81 anos, após curta enfermidade, em 5 de março de 1991.
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