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Parte I: O destino de 

Ina 

 

Era uma noite de muita comemoração 

naquela pequena aldeia indígena. Todos 

estavam a realizar os últimos preparativos 

para a festa, que iria começar em breve. 

Enquanto isso, Ina havia feito uma 

enorme roda com as crianças, para contar 

as lendas de seu povo. 

- Há muito tempo, uma linda índia 

guerreira, chamada Iara, viveu próxima a 

um rio. Ela tinha sangue de guerreira e, 

por isso, o pajé, que era pai dela, fazia 

muitos elogios à moça. Porém, os irmãos 

dela possuíam muita inveja. Certo dia, 

enquanto Iara dormia, eles tentaram 

matá-la.  Ela possuía ótima audição e, 
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para defender-se, acabou matando os 

irmãos. Temendo a reação do pai, Iara 

fugiu. Mas isso não adiantou, o pajé 

acabou a encontrando e a jogou no rio. 

Os peixes que a encontram, levaram-na 

para a superfície e a transformaram em 

uma linda sereia. Desde então, Iara 

protege a todas as índias guerreiras. 

- Ina, você fala tão bonito. É por isso que 

hoje a comemoração é de sua formatura 

para ser médica? 

Disse o pequeno curumim. 

Ina sorriu e respondeu: 

- Não somente devido a isso. Fiz prova 

concorrida para entrar em uma 

universidade pública e estudei muito 

depois que passei para formar-me como 

médica. 

- Ina, e por que você quis ser médica? 
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Perguntou outro garoto. 

 
- Para continuar o trabalho que meu 

companheiro havia começado. Ele foi o 

primeiro médico que veio à nossa tribo. 

Antes de haver homens brancos em 

nossa região, não havia tantas doenças 

entre nós. O povo europeu explorou 

nossas terras, matou nosso povo, trouxe 

várias enfermidades e não se 

preocuparam com as consequências. 

Agora, irei cuidar da nossa tribo. 

Ina olhava um pequeno menino de 

cabelos loiros e olhos azuis que corria 

perto dali. Pelo corpo dele existiam 

acessórios e pintura indígenas. O nome 

do garoto era Xamã. Filho de Ina e 

Augusto. O médico morreu antes de o 

garoto nascer. Em um dia de muita chuva, 

o rio que passa por trás da aldeia estava 

em cheia. Ele observava a correnteza e 
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olhava a outra margem, tentou chegar um 

pouco mais perto, não percebeu que 

pisava em uma pedra, prestes a ir com as 

águas. Augusto caiu no rio e ninguém 

nunca mais o viu. 

Chegava para a festa, uma mulher negra, 

com turbante na cabeça, vestido largo de 

cor clara. Tinha o rosto carrancudo e 

parecia ser muito velha. Trazia um 

pequeno lenço branco, com o qual se 

abanava. Ina viu a mulher chegar e correu 

ao encontro dela. 

- Mãe Preta, eu pensei que você não viria! 

 
- E você achou que eu perderia essa 

festança, menina? Onde está Xamã? 

- Eu vi-o correndo por ali. Vou chamá-lo 

para ele pedir a sua benção. 





O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

13 

 

 

 
 

 

- Não há necessidade de ele vir agora. 

Deixe o garoto brincar. 

As duas adentravam pela aldeia. Mãe 

Preta, como a mulher era conhecida, fazia 

os partos caseiros na região. Ela era 

descendente dos escravos que habitaram 

aquele lugar, com mais exatidão, a última 

tataraneta de negros escravizados. 

Auxiliou ao nascimento de Xamã. 

Diferentemente do povo indígena que ali 

morava, Mãe Preta participava do 

Candomblé, enquanto que os índios 

acreditavam em Iara e Tupã. Mas para 

eles isso não era problema, o respeito de 

uns pelos outros é o que os mantinham 

juntos. Augusto, pai de Xamã, praticava o 

cristianismo. 

Ina sempre usava um colar com um 

pingente de escama esculpido em pedra 

sabão.   Não   importava   a   situação, ela 
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nunca o tirava. Mãe Preta olhou para o 

acessório e disse: 

- Quanto tempo faz que você ganhou 

esse pingente e, ainda assim, nunca o 

tira. 

- Sabe o motivo pelo qual não posso tirá- 

lo. 

A moça respondeu, olhando para a lua 

cheia. 

Na aldeia, existiam cinco ocas feitas de 

madeira e folha seca. Todas ficavam uma 

ao lado da outra. Logo atrás, o rio Taperi 

cortava aquelas terras áridas que 

pertenciam ao serrado brasileiro. A mata 

próxima à tribo era densa. Ninguém, além 

dos índios e da Mãe Preta, tinha 

permissão para entrar na aldeia. Ali, eles 

viviam como os antepassados deles. Nus, 

sem televisão, sem internet e até mesmo, 

sem rádio. Usavam pinturas e acessórios 
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que representavam a cultura deles. A 

exceção desses costumes era quando 

iam até ao centro da cidade de Arco-Íris. 

Nessas ocasiões, utilizavam roupa de 

homem branco, como eles costumavam 

dizer. 

Naquela noite, uma grande fogueira havia 

sido feita. Todos cantavam e dançavam 

em volta dela. Era dia de celebração. Ina 

iria poder cuidar da saúde de todos a 

partir daquele momento. Não sofreriam 

mais com as enfermidades trazidas pelos 

brancos. 

Ina dançava fazendo círculos em volta da 

fogueira. Gostava de ver a sombra dela 

mexer-se conforme a dança. Os 

movimentos que ela fazia eram claros e 

contínuos. Olhava a lua e como se 

estivesse sendo regida pelo céu, a moça 

se entregava completamente à música. 
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Depois de dançarem, foi chegada a hora 

da refeição. Em vasilhames de madeira 

havia pirão com peixe, beiju e tipiti. Todos 

se sentaram ao chão e saborearam 

aquela deliciosa refeição. Mãe Preta levou 

uma especialidade culinária dela. Abará, 

que era um bolinho de feijão-fradinho, 

típico da região. 

A festa durou até tarde, mas não até ao 

amanhecer. No outro dia, Ina acordaria 

cedo para ir à cidade. Problemas sérios 

aguardavam-na. Naquela região existia 

uma fazenda chamada Água Azul. O 

proprietário dela, Antônio Mendes, dizia 

que todas as terras que iam até o rio 

Taperi pertenciam a ele. Incluindo assim, 

as terras indígenas. O povo que habitava 

a tribo não aceitava isso que era dito. 

Desde quando os homens brancos 

chegaram ao Brasil, aquele povo já 

residia ali. O pajé, Raoni, que também era 
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pai de Ina, estava muito velho para 

discutir com o “Coronel” Mendes. Então, 

pediu que a filha fosse resolver tal 

situação. 

Arco-Íris era a cidade pequenina em que 

a aldeia estava situada. Lá, existia uma 

universidade pública, na qual Ina estudou. 

Além disso, havia delegacia, igreja, 

prefeitura, cartório e uma pequena área 

comercial. O que movimentava a cidade 

era a instituição de ensino superior. Assim 

como várias outras cidades de Minas 

Gerais, estado em que a cidadezinha se 

encontrava. 

“Coronel” Mendes, como o homem 

gostava de ser chamado, era arrogante, 

prepotente, que tinha orgulho em ser 

“puro sangue europeu”. Na família dele, 

somente existiam casamentos entre 

primos, para   não   se   misturarem com 
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gente de outra laia. Esse era o tipo de 

homem que Ina iria enfrentar. 

O dia raiou e Ina já estava a caminhar 

pela estrada. Um carro passou perto dela 

e buzinou. Ela reconheceu quem estava 

lá dentro. Aboré, o filho de Mãe Preta, era 

advogado no centro da cidade de Arco-

íris, mas morava à beira da estrada 

juntamente com a mãe dele. A moça 

aproximou-se do carro. Ele abriu a porta e 

ofereceu carona para ela. 

- Obrigada pela carona, Aboré. Assim 

chegarei mais cedo para resolver o 

problema do Mendes. Vou até a 

delegacia, para saber o que pode ser 

feito. 

- Se quiser, Ina, vou com você até lá.  

Afinal, estar com um advogado impede 

que possam tentar lhe ludibriar. 
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- Agradeço mais uma vez. Será de muita 

utilidade auxiliar-me nesta batalha que 

começa. 

Ainda durante a viagem, Ina perguntou a 

Aboré: 

- Você ainda encontra-se com Anabela às 

escondidas? 

Meio sem jeito, ele respondeu: 

 
- Sim, não há outra maneira. Ela é filha do 

Mendes. 

- Arriscado isso. Mesmo sabendo que o 

casamento dela com o primo está perto, 

você tenta mudar esse curso da vida 

dela? 

- Não posso nem imaginar essa ideia...  

Ina, eu usarei todas as minhas forças 

para que isso não aconteça. 
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- Eu fico a pensar, como que, em pleno 

século XXI, alguém possa agir como se 

estivéssemos na pré-história. Temos 

regras na aldeia, mas se alguém não 

quiser segui-las é livre para sair e mudar 

o curso do seu próprio rio. 

- Eu também não entendo as atitudes do 

Mendes. Ele parece que ainda vive o 

coronelismo. Ele não entendeu que já 

estamos em 2013. 

Ina e Aboré eram amigos de infância. Ela 

sempre soube que o rapaz era 

apaixonado por Anabela, já que a índia e 

o amigo trocavam confidências. Ina só 

não imaginava como podia ajudar ao 

rapaz ser feliz, uma vez que, para isso, 

acabaria enfrentando Antônio Mendes. 

Apesar de que em breve, querendo ou 

não, acabaria cruzando o caminho do
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velho fazendeiro. Pois, nenhum índio 

sairia das terras pertencentes a eles. 

Anabela tinha a pele alva, os cabelos 

longos e ruivos. Lindos olhos grandes e 

verdes. Aboré era negro, o cabelo 

cacheado, os olhos castanhos e os lábios 

fartos. Mendes não permitiria que a filha 

dele se casasse com alguém como o 

rapaz. 

Aboré estudou no mesmo colégio que 

Anabela através de uma bolsa de 

estudos. Quando eram adolescentes, 

começaram a namorar escondidos, até 

que a garota foi prometida ao primo. A 

partir de então, apenas encontravam-se 

escondidos para conversar, já que nem 

isso, eles podiam fazer. Ina acobertava-

os. Anabela e Aboré conversavam em 

uma margem do rio, próxima à cachoeira. 

Lá era um  pouco  distante  da  estrada,   

da 
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aldeia e da fazenda. Mesmo assim, a 

índia vigiava se ninguém se aproximava. 

Ina, como todos em sua tribo, era uma 

ótima guerreira. Sabia caçar, pescar e 

possuía excelente pontaria com o arco e 

a flecha. Na aldeia, o sustento vinha de 

um pequeno cultivo de mandioca e 

hortaliças. Além da pesca no rio. Eles 

também colhiam frutos no resquício da 

densa floresta que ainda não havia sido 

desmatada. 

Aonde os índios viviam não havia 

tecnologia contemporânea e as roupas 

eram usadas apenas quando saiam de lá, 

para ir à cidade, por exemplo. Mesmo 

assim, as crianças eram enviadas à 

escola de educação básica. O pajé 

pensava que se elas não quisessem mais 

levar aquela vida, podiam tomar outro 

rumo.   Todos   na   aldeia   sabiam    falar 
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fluentemente duas línguas: o Tupi e a 

Língua Portuguesa. Uma, veio da cultura 

e tradição e a outra, era necessária para 

interagir com as pessoas fora da tribo. 

Finalmente, chegaram à região central da 

cidade. Ela era pequenina, ao centro uma 

praça, ao nascer do sol a universidade e 

ao poente a delegacia. A sorveteria ao 

norte e ao sul a farmácia. Entre uma coisa 

e outra algumas lojas de roupa, materiais 

de construção e utilidades domésticas. 

Desceram do carro, mais precisamente 

uma caminhonete, e andaram 

decididamente até a delegacia. Estavam 

dispostos a resolver o problema e saber 

se realmente a cópia que Mendes havia 

deixado com o pajé era de um documento 

real. Queriam saber se as terras dos 

índios pertenciam ao velho fazendeiro. 

- Boa dia, delegado Pereira! 
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Disse Ina. 

 
O homem olhou com desdém e 

respondeu: 

- Bom dia, em que posso ajudá-la? 

 
- Há dois dias, o fazendeiro Mendes 

deixou essa fotocópia de uma escritura 

com o pajé. Segundo ele, a posse dos 

terrenos da tribo o pertence. 

- Deixe-me ver essa cópia. 

 
Ina entregou o papel para o delegado. 

Depois de analisar durante um tempo, ele 

argumentou: 

- De fato, o que aqui está escrito concede 

a ele a posse de todas as terras até a 

divisa com o rio Taperi, o que, portanto, 

inclui o terreno da tribo. 

- Se essa fotocópia for de um documento 

verídico. 
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Falou Aboré. 

 
- Eu posso saber o que o senhor 

representa na situação? 

Perguntou o delegado. 

 
- Eu sou o advogado de defesa da aldeia. 

 
O delegado sabia que Aboré era 

advogado e que, certamente, ele estava 

ali acompanhando a amiga. Porém, 

Pereira conseguiu o cargo de delegado 

com ajuda de Mendes. Logo, ele colocaria 

empecilhos a qualquer um que entrasse 

no caminho do fazendeiro. 

- Então, como advogado da aldeia, você 

deve saber que se o documento original 

for verossímil, as terras pertencem ao 

Coronel Mendes. 

- Disso eu sei, porém, minha cliente 

gostaria de saber quais as providências a 
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polícia poderá realizar, caso o senhor 

Mendes queira tomar as terras. 

- Nada poderá ser feito. 

 
- Como não? Ele não pode simplesmente 

invadir nossas terras! Foi exatamente por 

isso que vim até à delegacia, para saber 

qual proteção poderiam nos dar! 

Disse Ina aos berros. 

 
-Abaixe o tom, ou ficará atrás das grades! 

Falou o delegado. 

Ina o olhou raivosamente, tomou-lhe a 

fotocópia das mãos e saiu batendo o pé. 

Aboré foi logo atrás dela. Os dois 

chegaram ao centro da praça e a moça 

falou: 

- O que nós poderemos fazer contra o 

Mendes? 
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- Posso entrar com uma ação de 

usucapião, já que vocês têm provas 

suficientes que moram lá há bastante 

tempo e utilizam a terra para o sustento. 

- Queria saber como ele conseguiu essa 

escritura e quem vendeu as nossas terras 

para ele. 

- É muito provável que ele tenha 

subornado alguém para conseguir o 

documento. 

- Eu também havia pensado nisso! Não 

há como alguém ter vendido a terra, 

nosso povo sempre viveu ali! 

- Se ele não tiver subornado ninguém, a 

posse pode ser devida a época do 

coronelismo. O governo daquele tempo 

deve ter cedido a posse das terras 

indígenas à família Mendes. 
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- Desde aquela época, o poder financeiro 

abria caminhos. 

- E, infelizmente, isso continua ainda hoje. 

 
Aboré olhou o relógio de pulso dele e 

disse: 

- Tenho que ir agora, se não chegarei 

atrasado ao escritório. Fique tranquila, 

hoje mesmo, entrarei com o pedido no 

fórum da cidade vizinha. 

- Muito obrigada, Aboré! Nem sei como 

agradecer a você pelo que fará. 

- Não precisa agradecer. Isso é o mínimo 

que eu posso fazer por você, que sempre 

me ajudou a ver Anabela às escondidas. 

E temos que lutar pelos nossos direitos, 

não podemos deixar que os poderosos 

continuem a oprimir os mais fracos. 
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- Isso é verdade, essa mente antiquada 

que muitos ainda possuem deve mudar. 

Ina e Aboré despediram-se. Aquele era o 

primeiro dia dela como pesquisadora. A 

universidade, que ficava logo em frente, 

contava com um centro de pesquisas em 

vacinas, medicamentos e soros. Na 

região, era muito comum haver picadas 

de cobras e animais peçonhentos. Era de 

extrema importância que a fabricação 

desses produtos não terminasse. 

O companheiro falecido de Ina foi o 

primeiro médico da região a prestar 

assistência clínica aos índios da região. 

Após a morte dele, a moça resolveu 

continuar o seu trabalho. Além disso, 

decidiu-se dedicar à fabricação de 

medicamentos, soros e vacinas, pois não 
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só os índios dependiam disso,  também, 

os trabalhadores rurais da região. 

Ina já havia atravessado a rua e iria 

adentrar a universidade, quando olhou 

para a praça novamente. Ela viu Mendes 

sair de um carro luxuoso ao lado da filha 

e dos capangas dele. O velho fazendeiro 

puxava a moça de cabelos ruivos pelo 

braço. Parecia que havia uma mancha 

arroxeada próxima ao olho dela. 

Os boatos que todos ouviam na cidade, 

sobre o fazendeiro Mendes, diz respeito à 

violência que ele praticava contra as 

mulheres da família. A esposa dele nunca 

saia de casa. Ela ficava somente na 

fazenda e, mesmo assim, podia apenas 

chegar à janela do casarão. Não era vista 

ao ar livre. Já a filha, conseguia sair 

escondida   do   pai.   Porém, pelo que
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parecia, a moça sofria castigos físicos 

devido a isso. 

Anabela já havia passado dos dezoito 

anos, mas ainda era regida pela 

severidade do pai. Diziam que se ela 

tentasse seguir o próprio rumo fora do lar, 

o patriarca a mataria. O casamento 

forçado com o primo dela estava marcado 

para breve. Ina pensava como que algo 

assim ainda acontecia em pleno século 

XXI. 

Pela mente da índia, ainda passava a 

ideia de Aboré ajudando Anabela a fugir. 

Ela queria que isso fosse possível, 

mesmo parecendo improvável. Ainda 

pensava se o amigo poderia interferir 

nessa situação de forma judicial. Pois ele 

poderia denunciar os maus tratos sofridos 

pela ruiva à justiça. Por outro lado, a 

ascendente indígena lembrava que a Lei 
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Maria da Penha não tinha uma aplicação 

tão eficaz quanto o necessário. Afinal, 

tantos eram os casos em que essa 

medida não funcionava efetivamente para 

a proteção das mulheres. 

Ina já estava com vontade de cruzar o 

caminho de Mendes. Então, denunciá-lo 

por maus tratos seria o menor dano que 

ela poderia causar ao velho fazendeiro. 

Mais tarde, falaria a respeito dessa ideia 

com Aboré. 

A jovem índia adentrou a universidade e 

dirigiu-se para área hospitalar. Passava 

pelos vastos corredores até que avistou 

uma sala com porta amarelada. Girou a 

maçaneta e entrou. Lá dentro estavam 

um médico velho e uma jovem estudante. 

Ambos manuseavam tubos de ensaio e 

olhavam em microscópios. 
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Ina saudou os dois e foi até um aquário 

sem água, no qual se encontrava uma 

cobra. Após calçar as luvas, a índia 

pegou o animal com o auxílio de um 

equipamento. Imobilizando-a, pegou um 

tubo de ensaio e retirou o veneno do 

anfíbio. Ela colocou-o novamente no 

recipiente em que se encontrava 

anteriormente. Nesse instante, o ser 

peçonhento olhou no fundo dos olhos da 

moça que retribuiu o olhar, os olhos dela 

pareciam amarelados. Imediatamente, a 

cobra ficou imobilizada. Logo depois, 

voltou ao estado normal. 

A médica indígena possuía um grande 

segredo. Somente ela, o pajé e Mãe Preta 

sabiam o que era. Nem mesmo Augusto, 

o falecido companheiro de Ina, sabia que 

ela escondia tal confissão. A jovem não 

queria que ninguém descobrisse o que 

guardava, mas vivendo na tribo era difícil 
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de guardar essa informação. Esse era um 

dos motivos de querer viver algumas 

horas longe da aldeia. 

Ainda assim, não podia morar 

completamente longe da tribo. O segredo 

que Ina guardava fazia com que ela não 

pudesse viver distante da aldeia. Uma 

das atribuições dela, devido ao segredo 

que guardava, era proteger o rio Taperi. 

Pelo que parecia, o interesse de Mendes 

também dizia respeito ao rio mais do que 

as terras precisamente. 

A aldeia indígena era mais próxima da 

nascente do rio Taperi. A fazenda do 

Mendes situava-se mais ao final do curso 

das águas, porém ainda distante da 

cachoeira. Ele queria poder controlar a 

água na região. Uma vez que aquele era 

um lugar muito árido e havia outras 

fazendas na região. Se pudesse dominar 



O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

35 

 

 

 
 

 

as águas, ficaria ainda mais rico. Ina 

carregava algo que era interligado com 

aquelas águas. Ninguém poderia 

controlá-las, apenas protegê-las. 

Enquanto retornava ao serviço, Ina 

cantarolava uma canção indígena. O 

veneno colhido pela índia foi levado até o 

veterinário da universidade junto com 

substâncias retiradas de outros animais. 

O antídoto que seria produzido, a partir do 

veneno extraído por Ina, denominava-se 

antilaquético. Ele era específico para 

cobras conhecidas popularmente como 

surucucu. O processo consistia em aplicar 

pequenas doses de veneno em cavalos. 

Os quadrúpedes produziam anticorpos 

que eram retirados deles através do 

sangue e processados para tornarem-se 

o antilaquético. Esse é o nome específico 

para o soro antiofídico das surucucus. 
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A Universidade Federal de Arco-Íris 

movimentava a economia na região. Era a 

única naquela região árida de Minas 

Gerais. Mesmo a cidade maior que havia 

lá por perto, Esmeralda Verde, não havia 

um centro de estudos desse porte. Alguns 

estudantes que vinham de outras 

localidades para estudar ali moravam em 

repúblicas que se formaram em Arco-Íris 

exatamente para isso. Porém, a maioria 

vivia na cidade maior e migravam todos 

os dias para a outra. Os estudantes 

achavam Arco-Íris muito pacata, preferiam 

passar as horas de folga nos agitados 

bares de Esmeralda Verde. 

Muitas famílias viviam na zona rural de 

Arco-Íris, seja em suas plantações de 

subsistência ou em fazendas de grande 

produção agrária. Na cidade, o pequeno 

comércio que havia ali sobrevivia em boa 

parte devido ao consumo desses grupos 
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familiares. Os estudantes ajudavam nas 

compras, mas não era o principal público. 

Aboré havia formado um escritório em 

Arco-Íris. Os problemas de posse de terra 

na região eram muitos. Fazendeiros, não 

só o Mendes, tentavam dominar as terras 

dos pequenos agricultores. O advogado 

possuía muito serviço na região, mas 

para entrar com recursos judiciais devia ir 

à comarca mais próxima, no caso, a de 

Esmeralda Verde. 

O jovem advogado auxiliava também as 

pequenas associações e cooperativas 

rurais. Produtores de leite, ovos, doces, 

entre outros produtos, eram auxiliados por 

Aboré. Ele prestava o serviço e parcelava 

o pagamento para quem não podia pagar 

no exato momento. 

Ina havia combinado com Aboré para 

irem juntos até a casa de Mãe Preta para 
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jantarem. Ela ligou de um telefone público 

para a velha negra e pediu que avisasse 

a Raoni para que também estivesse lá. 

Iriam conversar sobre a ação judicial para 

requerer a posse oficial das terras da 

aldeia. Pediu ao pajé para levar alguns 

documentos que o advogado iria precisar 

durante o processo. 

Chegaram à casa de Mãe Preta durante o 

pôr do sol. Raoni, o pajé, já estava lá 

juntamente com Xamã. A mulher saudou 

com fortes abraços os que chegavam. 

- Entrem, meus filhos! Preparei um 

mungunzá delicioso! 

O mungunzá de Mãe Preta era realmente 

fabuloso. O prato feito com milho em 

grão, carne de sol e leite deixava 

qualquer um com água na boca. A velha 

mulher, além de parteira, trabalhou 

durante muito tempo como cozinheira em 
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fazendas da região. As mãos dela eram 

de anjos. Tudo o que fazia na cozinha era 

realmente delicioso. 

Na casa de Mãe Preta havia uma 

pequena imagem de Iemanjá. Praticante 

do candomblé de casa branca, possuía 

muita fé e devoção. O coração da velha 

parteira era do tamanho do mundo. Já fez 

partos gratuitos para quem não podia 

pagar. Generosa, mas sofreu muito 

preconceito pela opção religiosa. Ela não 

tinha vergonha em dizer qual era a crença 

que praticava. O povo do qual era oriunda 

sofreu nas senzalas brasileiras, 

oprimidos, escravizados e não podiam 

manifestar a crença em que acreditavam. 

Agora, que o Brasil não possuía restrições 

religiosas perante a lei, Mãe Preta 

mostraria com orgulho a crença de seu 

povo. 
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A velha negra lembrava muito bem 

quando Augusto chegou à região. Moço 

loiro, bonito e vindo do sul do Brasil. 

Trabalhava na universidade local, 

interessou-se em observar a saúde dos 

trabalhadores rurais, índios e quem 

morava mais afastado da cidade. 

Conheceu o trabalho de parteira dela e 

vacinou a população que estava 

desprotegida. À primeira vista, encantou- 

se com a bela Ina. Havia conversado com 

o pajé para, em dias marcados, visitar a 

aldeia. Nessas visitas, verificaria como 

estava a saúde de todos. Em uma delas, 

conheceu a jovem índia, pela qual se 

apaixonou. 

Os olhos negros dela, a pele negra e a 

coragem, Augusto admirava. Não foi fácil, 

no começo, o pajé aceitar que depois de 

estarem juntos continuassem na tribo. 

Para morar ali, as regras deviam ser 
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seguidas. Os hábitos eram os mesmos 

dos antepassados. Somente fora daquele 

lugar, podiam ter modos urbanos. Por 

amor, o médico aceitou viver ali como um 

verdadeiro tupi. 

A refeição preparada por Mãe Preta 

estava à mesa. Raoni, a velha negra, Ina, 

Xamã e Aboré sentaram-se para 

desfrutarem a deliciosa comida. Durante o 

jantar, conversariam sobre a ação 

referente à posse de terra da aldeia. 

- Pedi ao pajé que trouxesse 

comprovantes escolares, os quais 

datassem mais de 20 anos. 

- Pois, eu trouxesse, Aboré. Estão todos 

aqui. E como você havia perguntado, 

neles contam endereço e, no nosso caso, 

está escrito como aldeia Tupi de Arco-Íris. 
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- Ótimo. Além disso, vejo que o senhor 

trouxesse diversos outros documentos 

que constam esse endereço. 

- Quanto tempo demorará até a ação 

acontecer? 

Perguntou Ina. 

 
- Amanhã mesmo entrarei com a ação no 

fórum de Esmeralda Verde. 

Respondeu Aboré que continuou a dizer. 

 
- Além disso, pedirei junto à Funai, o 

registro de terras indígenas para a aldeia. 

É muito importante que o terreno seja 

registrado para que casos como o seus 

não aconteçam. Pesquisei sobre a 

veracidade da escritura do Mendes no 

cartório. Realmente, ela é válida. Pelo 

que parece, a família dele possui posse 

sobre a região da aldeia desde o reinado 

no Brasil. 
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- Isso é um absurdo. Nosso povo foi 

morto, perdeu as tradições culturais e 

ainda assim, continua a perder as terras. 

Argumentou o pajé. 

 
- Esse é o Brasil que eu não gostaria de 

saber que existe, mas se tal situação 

acontece, devemos lutar para mudá-la. 

Falou Ina. 

 
- Isso acontece com todas os que não 

tem poder aquisitivo. Negros, índios e 

pobres. 

Disse Mãe Preta. 

 
- O que mais me preocupa é o futuro que 

os curumins terão. Provavelmente, Xamã 

não poderá assumir como pajé. E desde a 

morte do meu pai, não foi escolhido outro 

tuxaua. 

Disse Raoni. 
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Tuxaua é o termo usado para designar o 

chefe de tribo indígena tupi. O avô de Ina 

foi o último, Raoni foi indicado pela tribo 

para assumir o cargo, porém como já era 

o pajé, não quis reter tanto poder. 

Esperava que o companheiro de sua filha 

fosse o próximo líder, mas ele não era um 

índio. E o neto do pajé não era 

completamente indígena. 

-Por que eu não serei o próximo pajé? 

Perguntou o garoto. 

-Como eu falei, você não é totalmente 

índio. 

-Eu sou índio sim! 

Respondeu o garoto. 

-Seu pai era branco e sua mãe índia, 

então você é metade índio, metade 

branco. 
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Retrucou o avô do garoto. 

 
-Eu não sou metade branco. Eu sou 

completamente índio! 

Berrou o garoto. 

 
-Chega de discussão entre vocês dois. 

Falou Ina que completou: 

-Xamã, a meu ver, poderá assumir como 

pajé da tribo. Ele é considerado um 

“brasilíndio”. 

-O que é um “brasilíndio”? 

Perguntou o menino. 

-É o filho de portugueses e índios. Essa 

designação foi usada primeiramente por 

Darcy Ribeiro. 

-E quem é Darcy Ribeiro? 

Continuou a perguntar o garoto. 
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-Foi um importante pesquisador da cultura 

e povo brasileiro. Xamã, você deveria 

orgulhar-se de ser “brasilíndio”. Esse 

nome foi dado pelo pesquisador aos 

primeiros considerados brasileiros. Uma 

vez que o Brasil é essa mistura de povos, 

culturas e credos. 

-Por isso, eu serei pajé! 

Finalizou Xamã. 

-Vale lembrar que o pajé é escolhido 

pelos deuses, e não por nós. 

Concluiu Ina. 

 
O avô do garoto apenas sorriu. Se Xamã 

seria pajé, somente o tempo iria dizer. 

Pela vontade de Ina, o próximo sacerdote 

da aldeia seria o filho dela. O pajé é o 

escolhido dos deuses. Raoni duvidava 

muito que o próximo a tornar-se 

sacerdote fosse o próprio neto.  O garoto 
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não tinha sangue totalmente de índio, o 

que para o velho significava o menino 

como sem ligação espiritual. 

Depois do jantar, Ina e Aboré 

conversavam a sós: 

-Aboré, hoje mais cedo, logo depois que 

você foi para o seu escritório, eu vi 

Anabela. Ela estava com o pai e os 

capangas dele. Parecia que o rosto dela 

estava ferido. Sabe o que pode ter 

acontecido? 

-Ela não me diz claramente, mas parece 

que o pai a agride. 

-Isso é muito sério. Você não pode 

acioná-lo judicialmente por agressão, 

maus tratos ou algo assim? 

-Não é tão fácil quanto parece. A Lei 

Maria da Penha ainda é bastante falha. 

Mesmo que eu o acione, a lei garante que 
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ele fique longe dela, mas isso não o 

impede que ele faça algo de ruim. 

Ninguém ficará o vigiando. 

Os dois permaneceram em silêncio. Foi 

então que Aboré falou: 

-Estive pensando em algo. Se Anabela 

fugir de casa, já que ela não é menor de 

idade mais, você a acolheria na aldeia? 

Lá é o único lugar em que o fazendeiro 

Mendes não poderá entrar. 

Ina pensou durante um tempo e disse: 

 
-É o mínimo que posso fazer por ela. Não 

podemos aceitar mais a violência contra a 

mulher em nosso país. 

Depois de combinarem exatamente como 

seria a fuga de Anabela, Ina e Aboré 

despediram-se. A índia, o pajé e o garoto 

retornaram para a aldeia. A jovem teria a 

função de pescar os peixes para o dia
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seguinte. Ela sempre pescava durante o 

período da noite. Isso era devido ao 

enorme segredo que carregava. 

Despiu-se e foi para a parte do rio que 

passava aos fundos da aldeia. A lua 

brilhava intensamente no céu escuro. 

Estrelas não havia. Ina aproximou-se do 

rio, seus pés ainda não tocavam as 

águas. Aos poucos, o segredo dela podia 

ser entendido. No lugar dos pés surgiam 

patas. Os olhos amarelados, orelhas 

pontudas, focinho comprido e pelo sobre 

a pele. Ela era uma loba, mais 

precisamente, um guará. 

Quando a mãe de Ina estava grávida, o 

pajé recebeu uma visão. A filha dele seria 

o espírito da terra. Existiam outros três: 

água, fogo e ar. A única que poderia 

comunicar-se com eles seria a garota. 

Mas junto com essa profecia apareceu 
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outra. Quem tivesse amor incondicional 

pela loba iria morrer. Foi assim que ao dar 

à luz, a companheira do sacerdote 

morreu. 

Ina carregava esse destino. Sentia-se 

extremamente culpada pela morte de 

Augusto. Pensava que se ele não a 

tivesse conhecido, o destino dele poderia 

ser outro. A função dela como loba era 

proteger a nascente do rio Taperi. Lá 

havia outro segredo, talvez maior do que 

esse. 

Ela tornava-se loba quando queria ou 

alguém que amava estava em perigo. À 

noite, caçava os peixes para a refeição do 

dia seguinte. Ninguém além dela, do pajé 

e Mãe Preta sabiam que ela podia 

transformar-se. 

Ao ser loba, corria livremente na parte 

rasa do rio.  Perseguia os peixes e os 
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matava para serem consumidos no dia 

seguinte. Mergulhava fundo e voltava, 

sentia-se como um verdadeiro animal. 

Mais que isso, a liberdade corria em seu 

sangue. Olhava a enorme lua cheia e 

uivava com todas as forças. Ela era uma 

loba com coração de titânio. 

Trazia a refeição para a tribo e a 

conservava em sal. Essa técnica não era 

propriamente indígena, mas Ina utilizava- 

a. Pois, ela cassava muito bem enquanto 

loba e isso o restante da tribo não podia 

saber. Então, o pescado era feito 

enquanto ninguém observava e 

conservado. Durante o dia, tinham peixe 

fresco também, conseguido por outros 

índios, mas ninguém conseguia pescar o 

mesmo tanto que ela. 

A região de Arco-Íris era árida. Devido 

isso, havia alguns lagos não muito 
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grandes, que secaram há muito tempo. 

Desses lugares secos que se tornava 

possível a retirada do sal de rocha, 

utilizado pelos índios da localidade. 

Na manhã seguinte, Mãe Preta foi logo 

cedo à fazenda do Mendes. Ela havia 

cozinhado para aquela família quando 

Anabela era ainda um bebê. A velha 

mulher levava uma enorme sacola e 

pediu que o capataz chamasse a filha do 

fazendeiro. Mãe preta costumava fazer 

visitas à garota, porém naquele dia faria 

algo muito importante para a ruiva. 

As duas foram conversar a sós, Anabela 

começou dizendo: 

-Mãe Preta! O que traz a senhora logo 

cedo até aqui? 

-Uma missão especial. Aboré pediu que 

eu viesse falar com você. 
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O semblante de Anabela iluminou-se. 

 
-E qual é o recado dele? 

 
-Ele planejou uma maneira de você fugir. 

 
A moça pareceu preocupada, mas 

consentiu com o que Mãe Preta dizia. 

-E como eu farei isso? 

 
-Trouxe essa enorme sacola que parece 

cheia. Na verdade, isso é apenas um 

revestimento para que ninguém perceba. 

Você colocará suas roupas aqui. 

-Mas, como de fato será minha fuga? 

 
-Seu pai está em casa neste momento? 

 
-Não, ele deve estar na plantação mais ao 

sul. 

-Então, você vai falar aos capatazes que 

irá ao rio buscar algumas ervas. Porém, 

vá para a aldeia. 
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-Para a aldeia? 

 
-Exatamente. Lá seu pai não poderá 

entrar e Ina cuidará de sua proteção. 

As duas conversaram um pouco mais. 

Antes de ir, Mãe Preta avisou à Anabela: 

-Não fale agora aos capatazes que irá ao 

rio. Espere um pouco para não 

desconfiarem da minha visita. Mas vá 

antes de seu pai chegar. 

-Sim, farei exatamente como a senhora 

disse. 

As duas abraçaram-se e despediram-se. 

Os capatazes estavam um pouco 

inquietos com a visita de Mãe Preta à 

fazenda. Pelos olhares deles, certamente, 

já haviam avisado ao fazendeiro Mendes 

que a mulher esteve lá. Como o 

combinado, Anabela disse aos capangas 

que iria ao rio buscar algumas ervas.   Ela 
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estava sem nenhuma bolsa, o que fazia 

pensar que realmente era apenas uma 

visita à lagoa. Levava consigo apenas 

uma cesta. 

Naquela região existiam outras aldeias 

indígenas. Em uma delas, os índios não 

viviam como os antepassados. No local, 

existia internet, telefone, televisão, rádio, 

automóveis, entre outros objetos. Muitos 

não sabiam falar o idioma tupi, e nem 

sabiam sobre a cultura e rituais do seu 

povo. 

Esses índios não tinham trabalho fixo. 

Sobreviviam através de serviços 

prestados ao fazendeiro Mendes. Roubos 

aos gados de outros agricultores, 

sabotagens em outras fazendas, 

ameaças aos trabalhadores rurais e 

outras     tarefas     mais.     Ina     não   os 
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considerava índios. Dizia que esse tipo de 

atitude era inadmissível. 

Anabela estava a caminho do rio. Parou 

em frente ao Taperi e observou a fazenda 

que deixava para trás. Pensava se 

realmente Ina conseguiria protegê-la. 

Lembrava ainda da mãe que ficava 

naquele lugar de tanto sofrimento. Queria 

que a vida endireitasse, para que quando 

pudesse, ela iria buscar a matriarca. 

A moça de cabelos ruivos andava na 

estrada em direção à tribo. O lugar era 

cercado por floresta. O coração da jovem 

começou a fechar-se. Ela sentia que 

estava sendo seguida. Vultos 

aproximavam-se. Anabela começara a 

correr quando percebeu que era 

perseguida. Corria o quanto podia, jogou 

a cesta ao chão e acelerou os passos. 
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O fôlego faltava. Repentinamente, foi 

atingida na perna por uma flecha. Caiu ao 

solo, porém levantou e continuou. Retirou 

forças não sabe de qual lugar. Correu 

muito até avistar a aldeia do pajé Raoni. 

Ajoelhou-se e continuou rastejando pelo 

chão. Foi encontrada desacordada na 

entrada da tribo por um curumim. 

Raoni foi chamado. Alguns índios 

ajudaram a carregá-la. Colocaram-na em 

uma rede de uma oca. O pajé preparou 

alguns chás e benzeu a perna de 

Anabela. Porém, ficou receoso em retirar 

a flecha. Não pensou duas vezes e foi à 

casa de Mãe Preta ligar para a 

universidade a procura de Ina. 

Certamente, ela saberia o procedimento 

para a retirada do artefato. 

Aquele era um dia calmo no emprego da 

jovem    índia.    Ela    havia    manuseado 



VANESSA RODRIGUES RABELO 

58 

 

 

 
 

 

processamentos finais para a  produção 

de soro antiofídico. De repente, uma das 

recepcionistas da universidade adentrou o 

laboratório e disse: 

-Ina, tenho uma mensagem urgente para 

você! 

Ela assustou-se com a notícia e falou: 

 
-Diga, o que aconteceu? 

 
-O seu pai pediu para lhe avisar que 

Anabela está ferida na aldeia. Parece que 

foi atingida por uma flecha envenenada. 

Ina chamou a jovem estudante que 

trabalhava com ela e disse: 

-Marina, você possui automóvel e 

habilitação, correto? 

-Sim, doutora. 
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Disse a garota já pensando no que 

deveria fazer. 

-Venha comigo, leve-me até a aldeia. 

Temos que trazê-la rapidamente para 

bloquear o efeito do veneno. 

-Ina, eu vou logo atrás de vocês com a 

ambulância. 

Falou o velho médico que trabalhava 

também no local. 

-Júlio, esqueceu-se que a ambulância 

está na oficina mecânica? 

Argumentou Ina. 

 
-Ah! Eu havia me esquecido disso. E 

aquela é a única ambulância da cidade. 

-Sem mais demora, vamos, Marina! 

 
As duas saíram pela estrada que dava 

acesso à cidade de Arco-Íris. O tempo 
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parecia não passar para Ina. Quanto mais 

corriam, as horas pareciam ser as 

mesmas e que não se mexiam do lugar. A 

jovem índia pensava qual veneno havia 

sido usado na flecha. Aquela região na 

qual residiam era árida, mas estava 

situada em região ainda de serrado. A 

floresta que havia era próxima à aldeia e 

consecutivamente ao rio. Era na realidade 

mata ciliar. As cobras da região ficavam 

na parte de serrado e cascalho. As que 

mais existiam no local eram as surucucus. 

Antes de saírem da universidade, Ina 

pegou uma maleta com materiais médicos 

e alguns soros para diferentes famílias de 

serpentes. 

Finalmente haviam chegado à tribo. Ina 

correu em direção à oca indicada por um 

curumim. Marina estava logo atrás dela. 

Anabela estava deitada na rede. A perna 

inchada e vermelha. Tudo indicava que o 
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veneno realmente era de surucucu. Mas 

havia um agravante, a flecha ficou alojada 

na perna dela. Não tinha possibilidade de 

ser retirada naquele local. A paciente teria 

que ser levada para o hospital. Lá, 

poderia ser feita a remoção do artefato. 

Ina pensou que de nada adiantava a 

maleta que havia levado. Ajudada por 

outros índios, colocou Anabela no carro. 

Tentou imobilizar o local ferido e com 

alguns pedaços de tecido, no caso roupas 

dos índios, fez compressas de água fria 

para diminuir a febre da jovem ruiva. 

Aquela era uma questão de vida. Todos 

suspeitavam que houvesse acontecido tal 

situação a mando do fazendeiro Mendes. 

Ina pensava como que o próprio pai 

mandaria ferir a filha gravemente. Ainda 

não tinham entrado no carro, Ina pediu 

que esperassem enquanto ia para a parte 
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de trás das ocas. Ninguém entendeu 

aquilo, mas todos obedeceram. 

Pássaros brincavam na parte de trás das 

ocas. Ina os abordou e perguntou: 

-Vocês sabem quais índios atacaram 

aquela moça ruiva? 

Todos piavam muito e diziam em uma 

grande confusão: 

-Foi o malvado Mendes! 

 
-Ele nos odeia e odeia a filha dele 

também! 

-Foram os índios do Mendes! 

 
-Eu os vi retirando veneno da surucucu! 

 
-Agradeço a ajuda de todos vocês. 

 
Esse era uma das habilidades da índia 

loba. Ela podia falar com os animais, já 

que a  função  dela  era  para  proteger  a 
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natureza. Ina correu para o carro, afinal, 

não queria que ninguém desconfiasse do 

que fizera. 

Ina pensava em como falaria sobre tal 

situação a Aboré. Ela havia se 

comprometido a cuidar de Anabela. Se 

tivesse ido buscá-la no rio, isso talvez não 

tivesse acontecido. Pelo menos, a jovem 

índia sabia qual o veneno havia sido 

usado na flecha. 

No hospital, se não soubessem qual o 

veneno havia sido colocado na flecha, o 

procedimento de aplicação de soro 

ocorreria mediante observação dos 

sintomas. Porém, Ina sabia a qual cobra 

pertencia o veneno. Ao entrar no carro, 

onde estava a vítima, ela aplicou o soro 

antilaquético. 

Percorriam apressadamente pela estrada. 

Visivelmente, Anabela foi apresentando 
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razoável melhora. Ina estava certa, na 

realidade, os pássaros estavam corretos, 

aquele era veneno de surucucu. A vida da 

jovem ruiva estava a salvo. 

Chegaram à faculdade, lá havia o hospital 

escola. Nele alunos aprendiam enquanto 

os professores, médicos formados, 

atendiam aos pacientes. Ina pediu para 

que os enfermeiros do local colocassem 

Anabela em uma maca. Júlio chegou à 

porta para ver e atender a paciente: 

-Júlio, ministrei o soro contraveneno de 

surucucu na paciente. 

-Como você sabia que se tratava de 

veneno dessa serpente? 

-Devido aos sintomas. 

 
Ela havia recebido uma ajuda extra, mas 

não podia contar sobre isso. 
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-Vamos encaminhá-la para o bloco 

cirúrgico. Precisamos retirar 

imediatamente a flecha. O médico 

plantonista é o Edgar, um excelente 

cirurgião. 

-Certamente não poderemos participar da 

operação. 

Disse Ina. 

 
-Sim, devemos voltar para nossas tarefas 

e esperar por notícias. 

O hospital escola era bem equipado. 

Havia um pronto atendimento e três salas 

de bloco cirúrgico. O local era referência 

em atendimento de urgências na região. 

Lá não havia muitas especialidades 

médicas para consultas programadas. As 

únicas que existiam eram clínica médica, 

pediatria e ginecologia. E para as 

emergências, existia o especialista em 
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ortopedia, toxicologia e cardiologia. 

Porém, problemas ocorriam também. As 

ambulâncias eram muito velhas e 

frequentemente estavam em manutenção. 

Como em todo Brasil, a saúde pública era 

algo a ser melhorado. Apesar de que em 

outras regiões remotas brasileiras, a 

situação era realmente precária. 

De fato, o hospital escola atendia não só 

urgências de Arco-Íris, mas outras 

cidades também. Já as consultas 

marcadas aconteciam somente para 

quem residia ali. Ina percebia que mesmo 

com a modernidade chegando àquela 

cidade, nada ali parecia progredir muito. 

Os próprios estudantes universitários 

preferiam morar na cidade ao lado, 

porque ela era maior e mais 

movimentada. Os poucos comerciantes 

não lucravam muito mais do que um 

agricultor.   Ela   pensava   que   isso   era 
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devido aos pensamentos dos habitantes 

de lá. Principalmente, o que diz respeito 

ao Mendes. Como era possível esse 

homem ter uma mente tão arcaica? 

O horário do almoço havia chegado. Ina 

foi ao escritório de Aboré. O rapaz 

precisava saber o que havia acontecido. 

Quando ele viu a índia chegar ao trabalho 

dele, o moço sorriu e disse: 

-Tudo ocorreu bem? 

 
-Infelizmente, não. Anabela foi atingida 

por uma flecha envenenada. 

O semblante de Aboré tornou-se pálido. 

Pensou que perderia Anabela para 

sempre. Pensava em quem havia feito tal 

atrocidade. 

-Como isso ocorreu? E como Anabela 

está? 
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-Parece que os índios do Mendes a 

atingiram. Ela conseguiu fugir e Mãe 

Preta avisou-me. Ela está no hospital 

escola em bloco cirúrgico. Conheço o 

médico que está fazendo o procedimento 

de retirada da flecha. O nome dele é 

Edgar, ele é referência em cirurgias 

emergenciais. 

-O próprio pai dela ordenou que a 

atingissem? 

-Parece que sim. Quando cheguei à 

aldeia, reconheci a flecha daquela outra 

tribo e apliquei o soro para que o efeito do 

veneno de surucucu não progredisse. 

-Graças a Deus, você conseguiu salvá-la! 

 
-Eu sinto remorso por não ter ido buscá-la 

no rio. Se eu tivesse lá, isso não teria 

acontecido. 
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-Você não poderia fazer nada! Como iria 

impedir um bando dos índios do Mendes? 

Ina parou e pensou. Se estivesse lá não 

poderia mostrar o lado loba que possuía. 

Quando estava nessa forma do animal, 

possuía força sobre-humana. Os reflexos 

eram melhores do que de qualquer outra 

pessoa. E se alguém que gostava 

estivesse em apuros, inevitavelmente, ela 

iria transformar-se. Certamente, o destino 

não quis que ela estivesse naquele local. 

Pois, a identidade dela deveria ser 

mantida secretamente até o momento 

esperado. 

Ina almoçava no próprio hospital. Aboré 

comia o que Mãe Preta preparava para 

ele. O rapaz almoçou no escritório e logo 

em seguida foi à universidade. Queria 

saber sobre o estado de saúde de 

Anabela.   A   cirurgia   havia   acabado  

há 
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pouco, Ina já tinha notícias do estado da 

moça e falou: 

-Aboré, a cirurgia já acabou e Anabela 

passa bem. 

-Você não sabe o alívio que sinto ao ouvir 

isso. 

-A flecha não atingiu nenhuma veia ou 

artéria dela. Ficou alojada na região 

muscular. Anabela recebeu mais doses 

de soro contra o veneno. O que a fez 

desmaiar foi a substância que havia na 

flecha. 

-Quando ela poderá sair do hospital? 

 
-Ainda não há previsão exata, mas se ela 

evoluir bem, em torno de dois dias, 

poderá sair. Referente à cirurgia, não há 

mais o que se fazer no hospital. Ela agora 

está sob meus cuidados por causa do 

veneno. 
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-Fico tranquilo em saber que você cuidará 

dela. Quando poderei ver Anabela? 

-Ela ainda está sobre o efeito do 

anestésico. À noite, creio que Anabela 

estará melhor. Ficarei até mais tarde para 

ver como a paciente progride. 

Conseguirei uma maneira de você poder 

vê-la. 

-Obrigado por isso. Aproveito e concedo 

uma carona até a tribo para você. 

Quando aconteciam incidentes com 

paciente intoxicados, Ina tinha a função 

de observá-los e acompanhar o estado 

deles durante a internação. Se algum 

caso acontecesse durante a noite, 

chamavam o doutor Júlio, já que ele 

morava próximo à universidade. Ele era 

professor na instituição de ensino e havia 

lecionado para Ina. Ele convidou-a para 

trabalhar  lá  depois  que  completasse   a 
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residência médica em toxicologia, ela 

aceitou, porém disse que não poderia  

ficar ao anoitecer longe da aldeia. Júlio 

consentiu com a condição, já que não 

queria perder a talentosa profissional. 

Já era noite, Anabela começava a abrir os 

olhos. Ina estava ao lado do leito da 

jovem ruiva. Ainda um pouco zonza, a 

paciente perguntou: 

-Ina, onde estou? 

 
-Você está no hospital da universidade. 

 
-Minha perna ainda dói. 

 
-O veneno já está cessando do seu 

organismo, mas não saiu por completo. 

Tem alguém que gostaria de vê-la. 

Ina encaminhou-se à porta e a abriu. 

Aboré adentrou o recinto e  Anabela 

sorriu. 
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-Como você está sentindo-se? 

 
-Um pouco enjoada e com dor na perna. 

 
-Espero que em breve você possa sair 

daqui. 

-Certamente, espero sair logo daqui. 

 
Nesse instante, Anabela olhou 

apreensivamente para Ina e falou: 

-Ina, meu pai sabe que estou aqui? 

 
-Anabela, eu pedi que não informassem a 

ele, pois tínhamos a suspeita que o 

ataque havia sido a mando do seu pai. 

-Fico aliviada ao ouvir isso. Ele não pode 

saber que estou aqui. Meu pai seria  

capaz de vir aqui para tentar terminar o 

serviço que não deu certo. 

-Como pode isso! Seu próprio pai... 
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Aboré calou-se, pois sabia que o 

fazendeiro Mendes era capaz de qualquer 

atrocidade. 

-Infelizmente, o delegado informou que 

nada pode fazer. 

Disse Ina. 

 
Anabela começara a entrar em pânico, 

quando a índia a tranquilizou dizendo: 

-Você não ficará sozinha, não se 

preocupe. Avisei à Mãe Preta, ela será 

sua acompanhante. Ficará durante a noite 

em seu quarto e no período do dia, eu 

sempre estarei por perto. Além disso, há 

ordens para que Mendes não entre em 

qualquer lugar que pertença à 

universidade. 

As lágrimas começaram a sair dos olhos 

de Anabela que falou: 
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-Muito obrigada pelo que estão fazendo 

por mim. Eu não sei como agradecer. 

-Não precisa agradecer. Mendes deverá 

pagar por toda a maldade que fez. Ajudar 

a quem ele fere é minha obrigação. 

Respondeu Ina que continuou a dizer: 

 
-Vou tomar um café, enquanto deixo 

vocês conversando mais um pouco. 

Disse e isso e saiu do local. 
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Parte II: Batalhas 

ganhas e perdidas 

 
Aboré aproximou-se de Anabela e 

segurou a mão da jovem. Trocavam 

olhares esperançosos. Algum dia, eles 

sabiam que poderiam viver juntos e em 

paz. Mendes não poderia mais controlar a 

vida da filha. Ao mesmo tempo, ela 

lembrava-se de algo que havia deixado 

para trás. 

A mãe de Anabela, dona Esther, era uma 

mulher submissa ao marido. Além de ter 

um amor incondicional a ele. Anabela 

nunca conseguiu entendê-la, como podia 

amar alguém que a agredia e maltratava? 

-Aboré, e quanto à minha mãe? Eu desejo 

tanto retirá-la da fazenda. 
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-Eu pensei sobre isso também. Você 

disse que ela ama seu pai 

incondicionalmente. Então ela não virá  

por vontade própria, mesmo se 

conseguirmos alguma ordem judicial 

informando que sua mãe sofre maus 

tratos. 

-Exatamente isso que me preocupa. Ela 

morreria pelo meu pai. Não há o que eu 

possa fazer para tirá-la de lá. 

-Somente se alegarmos que ela sofre de 

alguma doença psiquiátrica. 

Convenhamos, esse amor incondicional 

não é algo normal, não é mesmo? 

-Concordo com o que diz. Amar não é 

maltratar e ferir a outra pessoa. Na 

realidade, é o contrário disso. E como 

pode a pessoa ferida ainda conseguir 

amar o agressor? Sinceramente, eu    não 
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aguentaria mais os maus tratos do meu 

próprio pai, muito menos de um marido. 

-Mas sabemos que para você escapar 

dele não foi tão fácil. Muitas mulheres que 

vivem em situação parecida devem sofrer 

o mesmo para poder livrar-se  do 

agressor. 

-Ainda assim, eu preferia ter morrido a 

continuar sendo humilhada naquela casa. 

Eu preferia ser ferida por mil flechas do 

que pelo meu pai novamente. 

-Agora tudo está acabado. Ele não  

poderá mais ferir você. Quando  sair 

daqui, irá morar na aldeia, até as medidas 

judiciais cabíveis serem atendidas. 

-Ainda continuarei a ser prisioneira, já que 

se eu sair da aldeia, meu pai poderá me 

ferir. 
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-Lá é um bom lugar, certamente, irá 

gostar. 

-Não reclamo disso, pelo contrário, 

agradeço a hospitalidade dos índios. 

Queira apenas que a justiça fosse 

cumprida rapidamente e efetivamente. 

Pouco depois, Mãe Preta chegou ao local 

para passar a noite. Ina e Aboré deveriam 

retornar para seus lares. 

Alguns dias haviam se passado desde a 

cirurgia de Anabela. Aquele era um lindo 

sábado com céu azul, sol brilhante e sem 

nuvens. Ina sabia que a paciente 

receberia alta médica, por isso, aprontou- 

se e foi à casa de Mãe Preta. Lá, ela 

encontrar-se-ia com Aboré para irem 

juntos ao hospital. 
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Ela apertou a mão do rapaz e adentrou ao 

carro. Seguiam pela estrada cercada de 

vegetação local. Aboré disse à Ina: 

-Ontem, eu recebi um comunicado da 

Funai. Hoje à tarde, alguém irá à aldeia 

para fazer a medição e incluí-los como 

moradores de terra indígena. Eu havia 

feito o pedido há alguns dias, depois do 

jantar que tivemos. 

-Boa notícia. Com isso, será mais difícil o 

Mendes requerer as terras. 

-Para regularizar de vez a situação, eu 

havia entrado com pedido judicial no  

fórum de Esmeralda Verde, requerendo 

usucapião das terras para a aldeia. 

Ontem, também, recebi uma carta com a 

data da audiência. Ela será em 20 dias. 

-Demorará a acontecer. Devem existir 

muitas    audiências    para    esse  fórum. 
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Outras pessoas da região provavelmente 

passam por problemas semelhantes com 

outros latifundiários. 

-Certamente, só em meu escritório,  

recebo, pelo menos, um caso semelhante 

por semana. 

-E a situação de Anabela? 

 
-Ah sim, eu fiz um boletim de ocorrência 

na delegacia da cidade ao lado. Eles 

foram ao hospital e colheram o 

depoimento dela. Aproveitaram e fizeram 

exame de corpo delito nela. 

-Isso eu sabia, mas o que poderá ser feito 

por essa agressão sofrida? 

-Entrei com o processo de agressão 

contra o Mendes. A data da audiência 

ainda não foi marcada. Iniciei esse 

processo depois do relativo à aldeia. A 

respeito  do  ataque  sofrido  pelos índios, 
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acontecerá investigação sobre o caso. 

Temo que nada poderá ser feito contra 

eles, pois podem alegar que Anabela 

adentrou nas terras indígenas. 

-Mendes soube como manipular bem a 

situação! 

-A queixa que diz respeito às agressões 

sofridas, ao longo da vida dela, não há 

forma dele desvencilhar-se. 

-Na tribo, Anabela receberá a proteção 

que a polícia não pode fornecer. 

Chegaram ao hospital. Foram ao quarto 

aonde se encontrava Anabela. A jovem 

estava vestida com um lindo conjunto 

florido e com a bagagem pronta. Mãe 

Preta havia levado as roupas dela para o 

local. 

A velha negra também estava lá. Não 

haviam      deixado      Anabela    sozinha, 
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principalmente, durante a noite. Temiam 

que o fazendeiro Mendes pudesse tentar 

contra a vida dela. A ruiva sorria bastante, 

pela primeira vez, livrar-se-ia da 

dominação do pai. 

Aboré iluminava-se ao ver Anabela. Os 

dois trocaram olhares e cumprimentos. 

Depois de solucionar a parte burocrática 

para liberar a paciente da internação, 

voltaram para o carro a caminho da tribo. 

Mãe Preta foi ao lado do motorista Aboré. 

Ina acompanhou a recém-operada no 

banco de trás. 

Chegaram à aldeia. Mãe Preta auxiliou 

Ina a levar Anabela até a oca, na qual 

repousaria. Aboré esperou do lado de fora 

da tribo, já que ele não possuía 

autorização para entrar lá. O pajé havia 

ficado preocupado se a hospede adaptar- 

se-ia  com  as  redes  feitas  pelos  índios. 
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Por isso, pediu uma cama emprestada à 

velha negra. Foi montada no local em que 

a jovem médica também dormia. Durante 

certo tempo, Anabela ainda deveria 

repousar para que a cicatrização fosse 

eficiente. 

Mãe Preta despediu-se e foi para a casa 

juntamente com Aboré. Anabela ficara a 

repousar enquanto Ina, já sem a roupa 

que usava na cidade, ensinava aos 

pequenos curumins como pescar a 

refeição. Como aquele dia era sábado, a 

índia passava o tempo a mostrar como  

era a cultura do povo dela aos mais 

novos. 

As crianças olhavam entusiasmadas Ina a 

pescar. Achavam muito honroso tê-la 

como mestra. Ela pegou o arco e a flecha. 

A lição do dia era aprender a pescar com 

esses instrumentos. A água do rio Taperi 
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era muito cristalina, Ina observava onde 

estava o peixe, mirava-o e acertava-o. 

Sabia que demorava a aprender essa 

técnica, mas os pequeninos deviam 

aprender isso desde cedo. Outra forma 

para fazer isso era através de puçás, 

redes feitas pelos próprios índios. Ina 

pegou uma flecha e entregou a um 

indiozinho. Ele devia entrar na água, ficar 

parado e esperar que avistasse um peixe. 

Então, acertá-lo-ia. No começo, não 

usavam o arco, apenas a flecha, pois não 

possuíam habilidade motora ainda. O 

curumim escolhido fez como o que foi 

pedido e conseguiu cumprir com êxito a 

função. 

Todos que estavam no rio comemoraram 

a vitória do primeiro a fazer a tarefa. Logo 

em seguida, os outros também deveriam 
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repetir para que Ina pudesse ver se 

estavam fazendo da forma correta. 

Em outras aldeias, as meninas eram 

ensinadas desde cedo a como cuidar da 

família, enquanto que os garotos deviam 

aprender a obter alimentos e protegê-los 

de ameaças. Porém, na tribo em que Ina 

vivia, tudo começou a mudar quando ela 

nasceu. O segredo que trazia a fazia uma 

guerreira. Não podia apenas cuidar do lar, 

devia proteger e guerrear em favor da 

tribo. Todas as crianças passaram a 

aprender as tarefas de forma igualitária. 

Os papéis não eram divididos pelo 

gênero. 

Recolheram a pesca em cestos e foram 

preparar a refeição. Cada adulto da aldeia 

ensinava para as crianças o que melhor 

fazia. Para fazer o almoço, Potira quem 

mostrava como fazer. Enquanto isso, Ina 
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ensinava aos adolescentes a fabricação 

de arcos, flechas e lanças. Fabricavam os 

materiais e aprendiam a usá-los em 

defesa também. Faziam pinturas no rosto 

e pelo corpo. 

Ina pressentia que em breve precisariam 

saber autodefesa. Mendes não deixaria a 

situação como estava e ao ser intimado 

perante a justiça, a situação podia piorar. 

Era bastante provável que ele atacaria a 

aldeia. Os índios mais novos precisariam 

defender-se. Ela só não esperava que o 

segredo fosse revelado. Se isso 

acontecesse, não poderia mais ficar junto 

daquele povo. 

A refeição estava pronta. Ina 

encaminhava-se para o local em que 

estava o alimento, quando um indiozinho 

disse para ela: 
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-Ina, por que você não é a tuxaua da 

nossa tribo? 

-Essa é uma questão um pouco 

complicada. Isso também não depende 

somente de mim, os outros índios devem 

escolher quem será o próximo tuxaua. 

-Eu acho que deveria ser você. Ina é uma 

ótima caçadora e protege todos os índios 

da tribo. 

-Fico feliz por gostar de mim. Agora, 

devemos fazer a refeição juntos com os 

outros. 

De um grupo de índios adolescentes, era 

possível ouvir um deles cantarolando. 

Ao início do entardecer, pessoas vestidas 

com uniforme da Funai chegaram à tribo. 

Eram duas mulheres e um homem, ele 

perguntou a um índio antes de adentrar a 

tribo: 
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-Boa tarde, quem é o cacique da aldeia? 

 
-Não temos um tuxaua, mas Ina pode 

conversar com você. 

-Você pode chamá-la para mim? 

 
-Sim, eu vou chamar. 

 
Pouco depois, Ina apareceu para receber 

a equipe da Funai. Os cumprimentou e 

disse: 

-Então, vieram aqui para demarcar o 

terreno? 

-Exatamente, Ina. 

 
Respondeu uma das mulheres que 

continuou: 

-Recebemos cópias autenticadas de 

documentos que comprovam a estadia de 

você há mais de 20 anos neste local. 
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-Além disso, há cadastro em nossos 

dados de Moacir sendo o responsável 

pela aldeia de Arco-Íris. Realmente, aqui  

é uma tribo indígena. 

Disse a outra mulher. 

 
-Moacir é o meu avô, pai de Raoni, o 

pajé. 

-Certamente o senhor Moacir já está 

falecido, não é mesmo? 

Perguntou o homem 

 
-Sim, por isso que não foi apresentado a 

vocês o tuxaua. Ninguém foi escolhido 

após a morte dele. 

Depois que Ina respondeu, o homem 

continuou: 

-Pedimos sua autorização para fazer a 

medição  da  aldeia   e  recadastrá-la   em 
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nossos dados. Cadastraremos também os 

índios que aqui moram. 

-Antes preciso confirmar os nomes de 

vocês e crachás, para realmente saber 

que trabalham para a Funai. 

Os três mostraram os crachás para ela. 

Fernanda, Lara e Pedro, pelo que era 

visto, trabalhavam realmente na Funai. 

-Agora, podem entrar na aldeia e medir o 

que for necessário. 

Finalizou Ina. 

 
Mediram os arredores da aldeia até a 

região do rio. Anotaram os números de 

ocas, quantos índios habitavam o local, os 

nomes deles e idades. Quando viram 

Xamã, não acreditaram que ele era 

indígena. Ina mostrou a certidão de 

nascimento do garoto. Ele era filho dela e 

de  um  homem  branco.  Devido a isso, 
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pode ser cadastro no banco de dados da 

Funai. 

Foram embora e disseram que em breve 

a situação da aldeia seria regularizada 

perante a fundação. Ina pediu aos índios 

para não mostrarem que Anabela estava 

lá, para não causar desconforto à jovem 

ruiva. Xamã não gostou da presença dos 

três no local. Ser contestado como índio 

era a pior ofensa para ele. 

Aquele era o momento certo para Ina 

explicar certas questões a Xamã. Ele 

gostava muito de ter nascido em uma 

aldeia, mas não podia negar que se 

parecia mais com o pai, com traços 

europeizados. A jovem índia chamou o 

filho para irem até o rio. Ao chegarem lá, 

ela disse: 
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-Xamã, você é curumim com quase dez 

anos de idade. Daqui a pouco tempo, já 

será um rapaz. 

-Eu sei disso, o que sou na vida é índio! 

 
-Quero lhe falar que não pode negar sua 

origem branca. 

-Mas eu não gosto de ser homem branco. 

Meu lugar é aqui na aldeia! 

-Eu não estou dizendo que seu lugar é 

outro, apenas digo que você tem sangue 

branco. 

-Por que não se casou com um índio? 

Assim eu teria nascido completamente 

com sangue indígena! 

-Não é dessa forma que acontece. 

Quando eu conheci seu pai, eu tinha 18 

anos. Já estava velha para casar-me com 

um índio. 
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-E por que não se casou antes? 

 
Ela parou e refletiu por um momento. 

Finalmente falou: 

-Eu não fui preparada para casar como as 

outras índias. Recebi uma missão, mais 

precisamente, um destino, escolhido 

antes de meu nascimento. Eu deveria ser 

uma guerreira e proteger a aldeia. 

Isso, que ela disse, relacionava-se 

diretamente com o segredo que 

carregava. Ina era um dos espíritos da 

natureza em forma humana. Mais 

precisamente o espírito da terra. Existiam 

ainda o da água, do fogo e do ar.  

Augusto, o companheiro dela, 

infelizmente, pagou pelo preço de estar 

junto da moça. 

-Seu pai foi um grande homem. O  

primeiro médico a interessar-se pela 

saúde  dos  moradores  da  região  rural e 
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dos povos indígenas. Além disso, ele 

pagou um preço muito alto por ser meu 

companheiro. 

-Foi por isso que ele morreu? 

 
-Talvez. 

 
Ela não podia contar a verdadeira história 

para o garoto. Seria muito chocante se  

ele soubesse a motivação da morte do 

pai. Não foi culpa de Ina, pelo contrário, a 

moça tentou não se aproximar de 

Augusto, pois sabia que algo de ruim 

aconteceria caso a amasse 

incondicionalmente. 

-Mas, eu poderei ser o pajé da tribo como 

o meu avô é? 

-Isso dependerá dos deuses. Se eles te 

escolherem, você será o próximo pajé. 
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-Rezo para que eles possam realizar meu 

sonho. 

Ina sabia que a próxima pessoa a assumir 

como pajé seria ela mesma. Isso fazia 

parte do destino dela. Porém, o sucessor 

da moça podia ser o filho. Tudo indicava 

que realmente seria ele. 

-Xamã, você entendeu que o seu pai foi 

importante para todos na região? 

-Entendi. 

 
Disse o garoto um pouco envergonhado 

que continuou a falar: 

-Sinto muito por ter falado coisas ruins 

contra a origem dele. 

-Agora essa questão está resolvida. Você 

precisa respeitar as suas origens. 

-Sim, peço desculpas. 
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-Desculpas aceitas. Já que você entende 

a importância de respeitar as culturas 

diferentes da nossa, acho que está pronto 

para receber minha notícia. 

-Qual notícia? 

 
-Pretendo preparar você para ser tuxaua. 

 
O garoto explodiu em felicidade. Ele não 

esperava tal notícia. Mas como isso iria 

acontecer se dependia da aprovação dos 

outros índios da tribo? 

-Isso depende da aprovação dos outros 

índios? 

-Depende sim, mas eu vou preparar você  

e indicá-lo. 

-E no próximo ano já serei tuxaua? 

Ina sorriu e disse: 
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-A sua indicação acontecerá quando 

estiver pronto. 

-E quando será? 

 
-Quando eu perceber que está pronto  

para receber um grande fardo. Enquanto 

isso, você vai aprender a respeito da 

nossa organização interna, como mediar 

conflitos e outras questões. 

-Vou aprender a lutar como você? 

 
-Assim como todos os outros índios, você 

será um belo guerreiro. 

O pajé aproximava-se dos dois. Raoni 

parecia preocupado e chamou Ina. Ao 

aproximarem-se, ele falou: 

-Precisa vir depressa comigo. A profecia 

irá cumprir-se em breve. 

Ela olhou com os olhos arregalados. 

Achava que ainda não estava preparada 
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para tal função. Sem questionar, 

encaminhou-se com o pai para a oca 

dele. 

O local estava preparado para algum tipo 

de cerimônia. Um enorme círculo estava 

feito no chão. Lá dentro, dois outros 

índios estavam com pinturas de rituais. 

Raoni indicou que Ina deveria fazer a 

mesma coisa na pele dela. 

O velho sentou-se no centro do círculo. 

Começou a cantar em tupi antigo, os 

outros dois índios fizeram a mesma coisa. 

Ina estava parada, apenas observando a 

ocasião. Repentinamente, a expressão 

facial de Raoni mudou e ele disse: 

-Ina, espírito da terra, quem fala com você 

é Tupã. 

-Tupã, não pode ser verdade que a 

profecia irá se cumprir em breve. 
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-Não pode fugir do seu destino, Ina. Na 

noite em que enfrentar o Mendes, a 

primeira parte da profecia irá se cumprir. 

-Ele é o homem que deverei enfrentar? 

 
-Você ainda lembra-se da profecia? 

 
-Certamente. 

 
-Então a repita. 

 
-A criança que nascerá da união do líder 

espiritual com uma de sangue indígena 

será a escolhida. Nascerá humana, mas 

será o espírito da terra. Ao enfurecer-se 

ou quando lhe for de vontade, será loba. 

Quando morrer, ainda viverá em forma de 

espírito. Protegerá a aldeia, a natureza e 

acima de tudo, a fonte do rio Taperi. 

Responsabilizar-se-á por quem origina 

essas águas. Todo esse poder terá 

consequência. Quem a amar 

incondicionalmente, morrerá.  Chegará o 
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dia em que um homem cruzará o seu 

caminho. Uma batalha eles travarão, e ele 

padecerá. A morte do homem será a 

metade do caminho. Depois disso, 

somente ela poderá mudar o destino da 

profecia. 

-Você escreverá o destino da profecia 

após a morte do Mendes. 

-É inevitável a morte dele? 

 
-Sim, e quem fará isso será você. 

 
Ina estava em choque. Como ela poderia 

matar alguém? O sangue de outra pessoa 

correr pelas suas mãos era algo 

abominável de se pensar. 

-Não há outra saída? 

 
-Não. 

 
-Eu aceito o meu destino. 
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-Tenho algo a mais para falar. 

 
-Diga. 

 
-O garoto será o próximo pajé, depois de 

você. 

-Ele gostará da notícia. 

 
-Há mais uma coisa. Você deverá ser a 

próxima tuxaua. 

-Isso depende da indicação dos outros 

índios. 

-Eles a indicarão, depois do que 

acontecerá. 

-Eu realmente poderei mudar meu destino 

depois da morte de Mendes? 

-Você poderá mudar até a morte dele 

depois do fato consumado. 

-Como eu farei isso? 
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-No momento, você fará a escolha certa e 

procurará a pessoa certa. 

Ina entendia. Ela sabia quem devia 

procurar. A mesma mulher que a guiou no 

princípio. Depois de todo esse tempo, 

deveria encontrá-la novamente. 

-Então, eu devo procurá-la? 

 
-Você é quem deve responder-me. Em 

apuros quem procuraria? 

-Ela. 

 
-Procure-a. 

 
Ao terminar de falar isso, o pajé parecia 

voltar ao normal. Cambaleando e fraco, 

falou para Ina: 

-Não aguento mais receber as 

mensagens dos deuses. Estou velho e 

minha saúde não é a mesma. Em breve, 

você deverá assumir. 
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-Sei que assumirei em breve, mas antes 

algumas coisas irão acontecer. 

-Conte-me o que Tupã lhe falou. 

 
-Farei isso. Antes, porém, repouse um 

pouco. 

Os dois outros índios, que ajudavam na 

cerimônia, estavam em transe. Também 

não sabiam o que havia sido falado à 

índia. 

Desde que recebeu a notícia de que as 

terras pertenciam a Mendes, Ina 

pressentiu que ele era o homem da 

profecia. Ela teria que enfrentá-lo. A 

profecia seria cumprida. Porém, matá-lo 

não era algo que pretendia fazer. Se após 

o acontecido pudesse voltar no tempo e 

mudar o ocorrido. Ela não sabia o que iria 

acontecer e como aconteceria.  Mas se 
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pudesse não derramar sangue, preferiria 

assim. 

Uma semana se passou e Anabela havia 

se recuperado totalmente. Agora, ela 

queria trabalhar, porém, até a justiça 

brasileira determinar medidas de proteção 

contra o pai dela, deveria ficar na aldeia. 

Ina estava no rio com as crianças, quando 

um jovem índio deu a ela uma notícia: 

-Ina, Mendes está na entrada da aldeia. 

Ele quer invadir o local. 

Ela já estava com o arco em mãos e 

algumas flechas em um saco de pano nas 

costas. Correu para a entrada da aldeia. 

Mendes estava lá, juntamente com três 

capangas. Ina mirou-o com a flecha e 

disse: 

-Nem mais um passo ou eu atinjo você! 
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O homem deu uma larga gargalhada e 

respondeu: 

-Se fizer isso não sairá viva. 

 
-Quem pensa que é para entrar em meu 

lar e falar essas coisas? 

-Eu sou o Coronel Mendes. 

 
Assim como a filha, ele era ruivo. Gordo, 

parecia que o corpo não cabia nas roupas 

as quais vestia. Possuía ainda um  

enorme bigode. Usava sempre  um 

chapéu de couro na cabeça. Os capangas 

possuíam uma feição de pessoas más. 

Todos estavam com as mãos na cintura, 

certamente havia armas. 

-Você não é coronel, que eu saiba, possui 

apenas latifúndio. Afinal, o que veio fazer 

aqui? 
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-Eu vim buscar minha filha. Soube que ela 

está aqui. 

-Ninguém vai tirá-la daqui! 

 
-Isso é o que nós vamos ver. Pessoal, se 

necessário, atirem em todos. 

O homem nem havia terminado de falar, 

quando Ina havia acertado os capangas 

dele. Ela mirou no braço de cada um, 

assim, não poderiam atirar em ninguém.  

A índia conhecia os locais que se atirasse 

não mataria a pessoa atingida. Foi 

exatamente isso o que fez. 

Mendes arregalou os olhos, levou a mão 

para sacar uma arma da cintura, porém 

Ina o interrompeu, dizendo: 

-Se fizer isso, acerto o seu coração. 

 
-Você não ousaria! 

 
-Veja o que fiz com seus capangas. 
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Todos estavam com os nervos à flor da 

pele. Seria esse o momento em que parte 

da profecia iria cumprir-se? Isso passava 

pela cabeça de Ina. O fazendeiro Mendes 

por fora parecia firme, mas por dentro,  

pela primeira vez, havia temido  alguém. 

Os olhos da índia eram amarelos, neles 

havia fogo. Por um momento, foi essa a 

impressão que o velho teve. 

-Hoje, eu não vim aqui para brigar com 

você. Quero levar minha filha embora. 

-Eu já disse que ela não sairá daqui. 

 
-Você que gosta tanto de ações judiciais, 

não me obrigue a requerer uma para 

retirar minha filha desse maldito lugar! 

-Lave sua boca para falar daqui! 

 
-Esse lugar é totalmente imoral. Veja só, 

todos aqui nus. Não duvido que Anabela 

também compartilhe dessa selvageria. 
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-Nós não atiramos contra nossos filhos, 

assim como você fez. Se existe alguém 

selvagem aqui, não são os índios. 

Nesse momento, Anabela chegou ao 

local. Estava decidida a enfrentar o pai. 

-Eu estou aqui, não precisa ferir ninguém. 

 
-Resolveu mostrar-se finalmente. Vamos 

logo, não tenho tempo para você. 

-Eu não vou com o senhor. 

 
-Como assim? Vamos sair daqui agora! 

 
-Eu vou ficar aqui. Cansei de ser 

humilhada e espancada pelo meu próprio 

pai. 

-Para de falar mentiras! 

 
-O senhor sabe que isso não é mentira. 

 
-Você precisa ir, o que eu direi ao seu 

noivo, Alberto? 
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-Não fui eu quem aceitou casar-me com 

ele. O senhor arranjou esse matrimônio, 

então se case com o noivo. Seguirei meu 

próprio caminho, não quero se prisioneira 

de outro homem. 

-Não ouse falar assim comigo! 

 
Gritou o homem que se aproximava de 

Anabela para agredi-la, quando Ina entrou 

na frente apontando o arco e a  flecha 

para ele. 

-Anabela já disse o que quer. Ninguém a 

tirará daqui contra a vontade. 

-Você não sabe com quem está mexendo. 

 
-E nem você sabe também. 

 
-Indiazinha atrevida. Além de mulher e 

índia é atrevida também! 

Nesse instante, Ina jogou o que estava 

armada  para  o  lado  e  deu  um  soco no 
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rosto do homem. Até ele ficou  sem 

reação. Ninguém esperava que ela fosse 

ter tal atitude. A índia sabia que se a raiva 

explodisse, o lado loba viria à tona. O 

melhor que pode fazer para extravasar a 

raiva foi agredir o Mendes. 

Enquanto a confusão acontecia, os outros 

índios haviam pegado as armas deles. 

Qualquer reação que Mendes tivesse, ele 

certamente seria atingido por toda a tribo. 

Estaria sozinho para enfrentá-los, pois 

seus capangas estavam caídos ao chão. 

O fazendeiro levantou com brutalidade os 

capatazes e saiu da aldeia ainda a dizer 

para os índios: 

-Isso não ficará assim, eu me vingarei de 

vocês! 

Ina sabia que isso era verdade. Podiam 

ficar   todos   alertas,   pois   Mendes iria 
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vingar-se da tribo atingindo qualquer um 

daquele lugar. Aquele era um domingo 

ensolarado, depois do ocorrido, a jovem 

índia decidiu ir à casa de Aboré durante a 

tarde. Ele precisaria saber que Mendes 

poderia atentar contra a vida dele ou de 

Mãe Preta. 

Ela preparou-se levando várias flechas e 

arco para ir ao lar da velha negra.  

Anabela também quis ir junto. Pelo 

caminho, poderiam ser atacadas. Andou 

pela estrada apreensivamente, se fossem 

atacadas por um bando de índios da tribo 

comandada por Mendes, o lado loba 

poderia ser mostrado. 

Aboré surpreendeu-se ao ver Ina e 

Anabela à porta da casa de Mãe Preta. 

Espantou-se ainda mais ao perceber que 

a índia estava com o arco e as flechas. 
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-Ina, aconteceu algo para virem até aqui 

dessa forma? 

Perguntou o rapaz. 

 
-Infelizmente, sim. Mendes apareceu na 

aldeia com alguns capatazes. Queriam 

levar Anabela à força para a fazenda. 

-Anabela, você está ferida ou algo assim? 

 
-Não, está tudo bem comigo. Se não 

fosse por Ina, eu poderia estar  em 

apuros. 

-Por quê? Eles foram violentos com 

vocês? 

-Tentaram atirar em mim e intimidar-me 

com armas. Não sei ao certo, mas antes 

que pudessem pensar, os atingi com 

flechas. 

-Você os feriu? Agora eles podem entrar 

com ação judicial contra você! 
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-Eu pensei que diria isso. Eles invadiram 

as terras da aldeia e ameaçaram-nos com 

armas de fogo. Posso ser beneficiada  

com legítima defesa, não é mesmo? 

-Isso dependerá da interpretação do juiz, 

mas já ficarei alerta para elaborar um bom 

plano de defesa para o seu caso. 

-Ina é realmente a mais admirável mulher 

que conheço. Graças a ela pude enfrentar 

o meu pai e dizer a ele que eu não 

voltaria mais. 

-Ninguém ficou ferido na tribo? 

 
-Não, até mesmo os capangas não 

possuem ferimentos graves. Atirei em 

lugares que não são vitais. 

-Ina fez mais, deu um enorme soco na 

cara de meu pai! 
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Disse Anabela, sentindo-se vingada por 

tudo o que sofrera nas mãos daquele 

homem. 

-Como assim? Ina você está louca de  

vez! Terei que fazer um excelente  

trabalho para defender-te. 

Lembrando-se da profecia, Ina falou: 

 
-Essa não foi a última vez que Mendes 

cruzou meu caminho. Creio que,  em 

breve, terá que elaborar uma defesa  

ainda melhor. 

-O que está querendo fazer contra ele? 

 
-Nada, tenho apenas uma intuição. 

 
Os ânimos acalmaram-se. Os três 

adentraram a residência. Mãe Preta 

estava lavando algumas peças de roupa, 

parou o serviço e foi receber as visitas. 
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Após cumprimentarem-se, contaram  o 

que aconteceu para a velha. 

-Não acredito que fez isso com o velho 

Mendes. 

Disse Mãe Preta, às gargalhadas. 

 
-Atitude insana, eu diria. 

 
Retrucou Aboré, que continuou a dizer: 

 
-Agora que Anabela está livre, podemos 

enfim namorar e marcar a data de 

casamento em breve. 

A moça respondeu um pouco sem jeito: 

 
-Aboré, eu realmente quero namorar  

você, mas não penso em casar-me nos 

próximos 10 anos. 

-Mas por que esperar por todo esse 

tempo? 
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-Agora que sou livre, quero entrar em um 

curso superior, trabalhar, passear e 

desfrutar tudo o que eu não podia ter. 

-Pode fazer isso tudo ao meu lado. 

 
-Definitivamente não. Pretendo viajar ou 

até me mudar de cidade, a minha 

liberdade foi muito difícil de conseguir. 

Não vou perdê-la. 

-A moça está certa, Aboré. Liberdade não 

é algo fácil de conseguir. Deixa Anabela 

desfrutar o que nunca teve. Se realmente 

a ama, irá esperá-la para casar-se. 

-Eu esperarei o tempo que for necessário 

por Anabela. 

A moça ficou com o rosto corado, mas 

estava decidida a desfrutar da liberdade 

que nunca teve. Ina avisou aos dois 

moradores   do   local   para   ficarem  em 
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alerta. Mendes poderia vingar-se da 

aldeia atingindo a um deles. 

-Tomaremos cuidado. 

Disse Aboré. 

-Fiquem e jantem conosco. 

Convidou Mãe Preta. 

Ina não achou má a ideia, ainda mais 

porque Anabela queria conversar um 

pouco com Aboré. Naquela noite o jantar 

estava delicioso como sempre. Mãe Preta 

havia preparado feijoada como só ela 

sabia fazer. Todos comeram à mesa e 

depois a moça ruiva foi conversar a sós 

com o rapaz. 

-Aboré, gostaria que entendesse a minha 

situação. Passei muitos anos como uma 

verdadeira   prisioneira,   agora   que  sou 
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livre, quero desfrutar da liberdade. Por 

isso, não posso casar-me com você. 

-Anabela, eu compreendo inteiramente o 

que está acontecendo contigo. 

-Fico feliz por entender. 

 
O rapaz manteve-se em silêncio apenas 

observando Anabela. Depois disse: 

-E a sua mãe, como ela ficará sem você 

na fazenda? 

-Isso me preocupa muito. Ela o ama 

platonicamente, ele a maltrata, mas para 

minha mãe não há importância. 

-Podemos alegar judicialmente que ela 

possui algum tipo de doença mental. Essa 

atitude dela não é normal. 

-Eu já havia pensado nisso também. Seria 

muito bom se pudesse fazer algo por 

minha mãe. 
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Disse a moça sorrindo para Aboré. Eles 

entreolharam-se e beijaram-se. 

Enquanto isso, Mãe Preta conversava 

com Ina. Estava preocupada com a moça 

saindo da aldeia para ir ao hospital-

escola. A velha negra temia que durante o 

trajeto o velho fazendeiro tentasse contra 

a vida da jovem. 

-Não fique preocupada, Mãe Preta.  

Agora, levo o arco e as  flechas 

juntamente comigo. 

-Se ele estiver com um grupo grande, as 

flechas não adiantarão. 

-Tenho convicção que elas serão o 

suficiente para proteger-me. 

-Além disso, você sabe o que pode 

acontecer se enfurecer-se. 
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Ina também se preocupava com isso. 

Quando Mendes a enfrentou na aldeia, os 

olhos dela pareciam amarelos. Significava 

que o primeiro estágio da transformação 

havia começado. Contou o que aconteceu 

para a velha mulher que aparentou 

preocupar-se ainda mais. 

-Ina, fique na tribo, não saia de lá. 

 
-Não posso parar minha vida por causa  

de um homem. Há mais uma coisa que 

me preocupa. Tupã confirmou que 

Mendes é o homem da profecia. 

O rosto de Mãe Preta havia ficado pálido. 

Então aquele era o homem que deveria 

morrer nas mãos de Ina. A velha negra 

não queria acreditar naquilo. As lágrimas 

saiam pelos olhos, a pobre menina, que 

ajudou a trazer a vida, teria o destino 

arruinado devido à profecia. 
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Ina teve piedade da velha e a abraçou. 

Descontroladamente, Mãe Preta chorava. 

Segurava firme o braço da índia. Se 

dependesse dela, nunca mais a jovem 

sairia dali. Pensava que a moça poderia 

ser presa. Ficaria muitos anos na cadeia  

e a vida seria arruinada. 

-Mãe Preta, lembre-se, a segunda parte 

da profecia dizia que eu poderia mudar o 

rumo dessa história. Tupã confirmou que  

é possível. Devo procurar aquela pessoa 

para isso. 

-Você voltará a ver aquela pessoa? 

 
-Sim, é isso que o destino reserva-me. 

 
-Que os orixás te acompanhem. 

 
Anabela e Ina despediram-se e voltaram 

para a tribo. Aboré retirou-se para dormir  

e Mãe Preta foi ao quarto branco.  Esse 

era   um   cômodo   dos   fundos   da casa 
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pequenina. Preparado para rituais 

religiosos da velha negra, havia uma 

mesa branca enfeitada. 

Mãe Preta, antes de adentrar o local, 

banhou-se. Depois começou a fazer uma 

oração. Com todas as forças que possuía, 

fazia a prece. Posteriormente, juntou 

dezesseis conchas nas mãos e as jogou. 

Pedia respostas aos orixás. Olhou 

espantada para a resposta que recebeu 

através do jogo. 

-Não pode ser! Ina matará Mendes. 

 
Jogou novamente os búzios. Fazia várias 

perguntas aos orixás. Queria confirmar 

que a profecia estava errada e a 

interpretação dela também. Porém, o 

resultado era o mesmo. As únicas opções 

de Mãe Preta foram as preces. Desejava 

que a segunda parte da profecia 

estivesse correta. 
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Temia em Ina encontrar aquela pessoa 

novamente. Mesmo sendo uma entidade 

de uma crença indígena, na qual Mãe 

Preta não acreditava, sabia que aquilo 

tudo havia sido muito real para ser 

apenas ilusão. Continuava descrente 

sobre essa entidade, mas não podia 

negar a existência dela. Naquele 

momento, esse ser era o único que podia 

ajudar a jovem índia. 

Não só para Mãe Preta, mas para boa 

parte dos humanos, as religiões são 

fontes de mistérios. Quem crê em algo 

está decidido de que aquilo é verídico. 

Porém, não há como negar a existência 

de outras crenças, com isso, é impossível 

dizer que a manifestação religiosa de 

outra pessoa é uma simples mentira. 

As crenças são manifestações 

misteriosas, muitas   vezes, difíceis de 
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interpretar. Respeitar uma religião de 

outrem é fundamental para a coexistência 

humana. Afinal, não existe religião mais 

correta do que outra. 

Mãe Preta deitou-se também, mas não 

conseguia dormir. Pensava na batalha 

que Ina iria enfrentar. A velha negra fez o 

parto em que a índia nasceu. Não podia 

acreditar que, em breve, a moça faria algo 

tão abominável como tirar a vida de 

alguém, mas tinha certeza que se a jovem 

pudesse evitar, isso não aconteceria. 

O caminho de volta de Ina e Anabela foi 

tranquilo e sombrio. Devido à apreensão 

pela qual passavam, a estrada parecia 

mais negra. O silêncio foi quebrado pela 

moça ruiva. 

-Ina, devo agradecê-la por tudo o que tem 

feito. 
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-Não há necessidade de tantos 

agradecimentos. Eu faria isso por 

qualquer pessoa. 

-Para ser sincera com você, preocupo-me 

com o seu semblante. 

-Como assim? 

Perguntou Ina irritada. 

-Nos últimos dias, parece que seus olhos 

estão mais amarelados. Você poderia 

estar com alguma infecção. 

Ina sabia que mesmo se contasse para 

Anabela sobre a profecia, certamente, 

não acreditaria. A história era muito 

complicada para que alguém descrente 

em manifestações sobrenaturais 

acreditasse. 

Anabela havia recebido uma criação 

estritamente cristã, e tinha muita fé na 
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crença dela. Mesmo sendo diferente do 

pai, já que era uma pessoa muito 

tolerante a outras culturas, era provável 

que não aceitasse isso como algo 

possível em nossa realidade. 

-Isso é apenas impressão sua, Anabela. 

 
-Qualquer problema que tiver pode contar 

comigo. Eu a ajudarei com o maior 

prazer. 

Ina não compreendia como alguém igual 

à Anabela, que havia sofrido durante toda 

a vida, podia preocupar-se tanto com o 

próximo e ainda ser muito gentil. Isso 

fazia a jovem médica acreditar que havia 

pessoas que nasciam boas e outras, que 

desde pequenas eram más. 

Finalmente, chegaram à aldeia. Raoni 

esperava-as. Ele havia recebido uma 

importante     notícia.     Mendes      queria 
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encontrar com ele e Ina antes da 

audiência. O encontro seria na sede da 

fazenda. Disse que gostaria de uma 

conversa amigável para que tudo  

pudesse ser resolvido sem  interferência 

da justiça brasileira. Ina estava 

apreensiva quanto a isso. E se aquilo 

fosse uma emboscada? 

O pajé havia mandado dizer ao 

fazendeiro, que ele e a jovem índia 

estariam presentes para a conversa. 

Anabela ficou preocupada com a notícia 

que haviam aceitado o convite. Também 

pensava que aquilo poderia ser uma 

emboscada. Ina a tranquilizou quanto a 

isso, pois estaria preparada para 

defender-se do homem. 

Os três foram para suas respectivas ocas, 

pois eram os únicos que ainda não 

haviam se recolhido. Anabela ajoelhou-se 
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em frente à cama, abaixou a cabeça, 

juntou as mãos e começou a fazer uma 

oração. Desejava que Ina e Raoni não 

fossem para uma armadilha. Pedia a 

Deus para proteger os dois. 

Anabela era realmente muito religiosa. 

Vestia-se de forma muito púrica e todos 

os dias antes de dormir fazia uma oração. 

Ao acordar também rezava, ela pensava 

que a fé a manteve firme durante todo o 

tempo em que foi maltratada pelo pai. 

Deus era o único que podia dar-lhe força 

naqueles momentos de aflição. 

Acreditava que a força divina enviou 

Aboré e Ina para salvá-la do velho 

fazendeiro. Agradecia todos os dias pela 

graça alcançada. 

Existia algo, entretanto, que afligia o 

coração da jovem ruiva. A mãe dela 

possuía   uma   grande   veneração    pelo 
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velho Mendes. Como Anabela poderia 

retirar a outra mulher das garras do 

fazendeiro? Essa era uma questão 

realmente problemática. Certa vez, 

Esther, a esposa maltratada, disse que 

preferia a morte ao invés de ficar longe do 

marido. A filha dela temia retirá-la da 

presença de Mendes e a mulher vir à 

morte. 

A reunião com o fazendeiro estava 

marcada para acontecer três dias antes 

da audiência sobre a posse das terras. Os 

dias até aquela data ocorreram de forma 

natural e tranquila. Até o momento, os 

capatazes não haviam se queixado na 

delegacia a respeito das flechadas que 

foram dadas por Ina. A Funai já havia 

enviado a documentação da demarcação 

da terra, o que auxiliaria no processo 

jurídico. 
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Ina ia e voltava da cidade acompanhada 

por Aboré. Assim, um poderia auxiliar ao 

outro em situações de apuros. No hospital 

escola, tudo estava tranquilo como antes. 

Porém, a segurança foi avisada de que 

qualquer pessoa suspeita ficasse em 

observação. 

O momento da conversa havia chegado. 

Iriam encontrar-se durante a noite. 

Anabela estava tensa com a situação, 

Aboré e Mãe Preta também. Ina 

despediu-se de todos como se aquela 

fosse a última vez em que os veria. Se 

aquele fosse o momento que a profecia 

previa, poderia realmente ser a última 

visão de um mundo livre. 

Ina e o pajé caminharam pela estrada que 

dava acesso à fazenda. A índia estava 

apreensiva com o caminho, pressentia 

que a qualquer momento poderiam ser 
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atacados. Nas costas dela, existia um 

saco com várias flechas e nas mãos o 

arco. Além disso, havia colocado 

pequenas facas nos bolsos da calça que 

usava. Raoni possuía fé e somente isso. 

Não estava armado como a filha. 

Dias antes do encontro, Ina já estava 

preparando-se emocionalmente. Ela 

realmente não queira que aquele fosse o 

momento em que a profecia seria 

cumprida. Não queria transformar-se em 

loba, caso ficasse em fúria. Por isso, fez 

meditações para que não explodisse em 

raiva. 

Aproximavam-se da porteira da fazenda e 

do outro lado vultos surgiam. Os 

capatazes iam ao encontro dos visitantes. 

-Entrem, o Mendes os espera na casa 

grande. 
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Ina pensava como que ainda podiam 

chamar a residência de casa grande.  

Esse nome foi usado durante a 

escravidão para designar a moradia dos 

senhores de escravos. 

O caminho até a casa era extenso. 

Passavam por uma antiga senzala que 

havia sido mantida, havia o tronco em que 

os escravos eram castigados e outros 

locais de tortura. Todos em frente à 

residência da família Mendes. Realmente, 

aquele lugar era horroroso para estar, 

quanto mais para viver. Ina imaginava 

como Anabela viveu ali e por qual 

violência havia passado. 

A casa do fazendeiro era enorme. Com 

belas escadarias em porcelana 

portuguesa, madeira de primeira 

qualidade nos corrimãos e os vidros mais 
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pareciam cristais. O homem estava à 

porta para receber os convidados. 

-Oh! Como vocês estão? Entrem em 

minha casa e sejam bem-vindos! 

Ao olhar que Ina trazia um arco em mãos, 

disse: 

-Não precisa de tanta precaução. Não 

vieram para a guerra. 

-Não confiamos em você. Qualquer 

precaução é pouca para nos defendermos 

de alguém de seu tipo. 

O velho sorriu e conduziu os convidados 

até o escritório dele. Passaram pela sala 

principal. Nela existiam diversos animais 

empalhados, armas penduradas nas 

paredes e móveis antigos luxuosos. Ina 

repugnava o local. Achava de extremo 

mau gosto todos aqueles seres em palha. 
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A sala de jantar da casa possuía uma 

mesa com trinta lugares. Lustres de cristal 

estavam próximos à luz. Quadros com 

imagens de homens estavam à parede. A 

índia não havia visto ainda a mulher dele. 

Perguntava-se aonde o homem havia a 

escondido. 

O escritório dele era bagunçado. Os 

móveis eram parecidos com os do 

restante da casa. Havia um berrante 

pendurado na parede, em cima da pintura 

do Mendes. Tudo naquele lugar parecia 

de extremo mau gosto. Pelo menos, era o 

que Ina achava. 

-Sentem-se. 

 
Indicou as poltronas para os convidados. 

 
-Aceitam alguma bebida? 

 
-Nós não bebemos nada em terras 

inimigas. 
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Respondeu Ina. 

 
O fazendeiro sorriu e falou: 

 
-Admiro mulheres com fibra. 

 
-Não foi o que pareceu quando esteve em 

nossa aldeia. 

-Eu não sabia exatamente com quem 

estava tratando naquela época. 

-Hoje em dia, você sabe? 

 
-Sei, obviamente, com uma mulher de 

fibra e coragem. Praticamente, um 

homem. 

Ina não gostou do comentário. Não 

gostava de ser comparada a um homem. 

Era uma mulher, e agia como tal. 

-Chamei vocês aqui para tratarmos de 

certos assuntos. 
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-Não há necessidade de falar com 

pompas. Sabemos para que viemos aqui. 

Falou o pajé, pela primeira vez. 

 
-Sabem que vieram aqui para 

conversarmos sobre as posses das terras 

da aldeia. 

Continuou o fazendeiro a falar. 

 
-Nossa resposta é definitivamente não. 

Disse a índia. 

-Mas nem sabem qual é a minha 

proposta. 

-Não interessa qual seja a sua proposta, 

nunca entregaremos nossas terras. 

-Creio que a proposta que tenho é 

realmente boa. 

-Ina, vamos ouvir o que o senhor Mendes 

tem a dizer. 
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Irritada, Ina concordou em ouvir o que o 

homem tinha a dizer. 

-Eu possuo muitas terras nesta região. 

 
-Disso nós sabemos. 

Falou a índia. 

-A proposta que tenho é que vocês 

transfiram a aldeia para uma região que 

passarei a vocês. Ela terá o dobro de 

área da atual. 

-Não desejamos as suas terras, 

queremos apenas o que é nosso. 

-Pense nessa proposta, não precisa 

responder imediatamente. A aldeia terá o 

dobro de terra para cultivarem. 

-Sobrevivemos com os peixes do rio, a 

terra é importante, mas não é tudo. 
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-Essa região que ofereço também é 

banhada pelo rio. 

-Mesmo assim, não aceitamos. 

 
-Senhor Raoni, convença a sua filha de 

que essa é uma boa proposta. 

Raoni pensou durante algum tempo e 

falou: 

-Ina, pense na proposta dele. Se 

aceitarmos, você sabe o que poderá ser 

evitado. 

-Até você, pai! Como pode acreditar 

nesse homem? 

Ina disse isso e saiu descontrolada pela 

porta. Os dois homens correram atrás 

dela, porém a moça era muito rápida. Não 

queria que alguém visse uma possível 

transformação dela. 
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Andava pelos enormes corredores e 

quando percebeu, estava perdida. Abriu 

uma porta, a qual achava que daria 

acesso à parte de fora da casa. Para a 

surpresa dela, Esther estava estendida 

em uma cama. A mulher estava 

deplorável. Feridas em todas as partes do 

corpo. Parte do couro cabeludo havia sido 

arrancado e no lugar existia uma enorme 

cicatriz. 

Ina agiu instintivamente, tentou sentir a 

pulsação da mulher. O coração da vítima 

parecia estar muito fraco. A mulher ainda 

estava viva, mas parecia que seria por 

pouco tempo. Em um dos corredores, a 

índia havia visto um telefone. Correu para 

o local e discou para a casa do colega de 

trabalho, o doutor Júlio. 

-Alô, quem fala? 

 
-Júlio, quem fala é a Ina. 
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-Ina, o que aconteceu e onde está? 

 
-Estou na casa do Mendes. Preciso de 

uma ambulância ou carro urgentemente. 

A mulher dele está seriamente ferida. 

-Estou indo para aí, imediatamente. 

 
O médico desligou o telefone. A ajuda 

estava chegando. Logo atrás de Ina, 

chegava Mendes e Aboré. O fazendeiro 

falou: 

-O que está fazendo? 

 
-Ligando para a ajuda. Esther sairá daqui 

hoje. 

-Você não ousa desafiar-me em minha 

residência. 

Falou o homem, apontando uma arma 

tirada da cintura. A índia posicionou o 

arco e disse: 
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-Terá que me matar para Esther não ser 

ajudada. 

O fazendeiro Mendes fez menção a atirar 

na índia, porém sabia que a flecha dela 

poderia ser mais rápida que a bala dele. A 

fama que ela possuía na região não era 

em vão.  O pai de Ina interviu na situação. 

-Mendes, não faça isso. Piorará a 

situação. 

-Não a mato, porque seria algo difícil de 

contestar judicialmente. Aquele advogado 

não me deixaria em paz. 

-Agora sabe com quem está lidando. 

Disse firmemente a índia. 

A tensão estava no ar. Os dois em guarda 

à espera de qualquer movimento para 

atacarem.  A porta do quarto podia ser 
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vista dali. Ina possuía um olho em 

Mendes e o outro no aposento. 

Depois de algum tempo, um dos 

capangas do homem adentrou o local. Ele 

havia sido um dos feridos por Ina 

anteriormente. Estava acompanhado do 

doutor Júlio. Todos na cidade tinham 

respeito pelo médico, esse foi o motivo de 

ter conseguido adentrar facilmente a casa 

da fazenda. Como em boa parte das 

cidades do interior de Minas Gerais, os 

médicos possuem grande respeito e 

apreciação da população. 

-Ina, onde está a paciente? 

 
-Naquele quarto. 

 
A índia indicou com a cabeça, abaixou o 

arco e seguiu o médico. O doutor estava 

visivelmente assustado com a cena que 

encontrara.          Naquele          momento, 
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entretanto, não podia pedir maiores 

informações sobre o que havia acontecido 

ali. 

-Precisamos imobilizá-la para fazer a 

retirada. 

Ele pegou o telefone celular e ordenou 

que os enfermeiros entrassem no local. 

Mendes não pôde impedir o que 

acontecia. Na realidade, o fazendeiro não 

era o tipo de homem que atacava fortes 

oponentes diretamente. Preferiria atacá-

los sem direito a defesa. 

Os enfermeiros retiraram a paciente 

imobilizada através de uma maca. Ina os 

acompanhou através da ambulância. Ela 

não podia acreditar no que o pai dela 

havia proposto. Será que ele estava do 

lado de Mendes agora? 
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A índia sabia que não estava sozinha na 

briga contra o velho fazendeiro. Ainda 

podia contar com o apoio de Mãe Preta e 

Aboré. Ela ligou para eles do hospital. 

Precisava avisar à Anabela o que havia 

ocorrido com Esther. 

-Aboré, por favor, encontre uma forma de 

avisar o que ocorreu à Anabela. 

-Certamente, farei isso. Entretanto, 

pretendo avisá-la pela manhã. Ela ficaria 

muito assustada e iria para o hospital. 

-Eu pensei que ela gostaria de vir para cá 

se soubesse do ocorrido. 

-Pela manhã, minha mãe irá falar com 

Anabela. 

-Aboré, estou apreensiva com essa 

atitude que lhe contei a respeito do meu 

pai. Não sei mais a qual lado pertence a 

lealdade dele. 
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-Talvez, ele tenha feito isso para que o 

Mendes não te ferisse. 

-Mesmo com essa hipótese, fico 

preocupada com a integridade dos índios 

e Anabela. Eu não estou lá para protegê-

los. 

-Eu posso buscar você no hospital e levá-

la para a aldeia. 

-Fico grata por fazer isso. Dessa forma, 

poderei cuidar da aldeia. 

-Em pouco tempo, estarei aí. 

 
Antes de Aboré chegar ao hospital, Ina 

visitou a enfermaria onde estava Esther.  

A mulher parecia fraca, apresentava 

hematomas e feridas por todo o corpo, 

ainda perderia permanentemente o 

nascimento de cabelo em uma parte 

muito danificada do couro cabeludo. 
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A índia aproximou-se da paciente. A 

enferma sussurrava algo com voz fraca e 

baixa. Ina não compreendeu a primeira 

vez que ouviu, mas com esforço, 

percebeu o que a mulher falava. 

-Mendes, não me abandone... 

 
Ina não compreendia como aquela mulher 

ainda amava o marido. Na realidade, a 

médica pensava que isso era uma 

obsessão doentia. Provavelmente, Esther 

possuía algum tipo de distúrbio mental. A 

jovem pediria a Aboré para intervir 

judicialmente também nessa situação. 

Era quase meia-noite, quando o jovem 

advogado chegou ao hospital. Ina 

esperava-o. Ela adentrou ao carro. 

Seguiriam pela negra estrada até a 

aldeia. A índia tinha a sensação de 

estarem sendo perseguidos. Pelo rosto de 

Aboré, ela pensava que ele sentia a 
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mesma coisa. O motorista aumentou a 

velocidade do carro. Corriam como se 

estivessem fugindo de um inimigo 

invisível. 

Ao chegarem à metade do caminho, 

podiam ver pelo retrovisor, três 

caminhonetes perseguindo-os. Ina 

segurou firme o assento do carro, Aboré 

aumentou ainda mais a velocidade. A 

adrenalina saía pelos poros dos dois. A 

moça pensava em Xamã, como o garoto 

seguiria em frente sem pai e nem mãe 

caso algo acontecesse a ela? 

Mais à frente, outra caminhonete 

bloqueava o caminho. Aboré fez uma 

parada forçada. Ele e a índia foram 

arremessados para frente, porém  

estavam presos aos cintos de segurança  

e não se feriram. 
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Ina estava todo esse tempo com o arco e 

as flechas. Ela pegou-os e saiu do carro. 

Não sabia qual o perigo esperava-a do 

lado de fora. Aboré seguiu-a, porém sabia 

que nada poderia fazer. Dos outros 

automóveis, saíram índios que 

trabalhavam a mando de Mendes. Todos 

possuíam armas de fogo e apontavam-

nas para o advogado e a médica. Ela 

mirava-os com o arco. O índio que 

parecia ser o cacique aproximou-se e 

falou: 

-Finalmente conhecemos a famosa Ina. 

Ouvi dizer que não tem medo de nada. 

-O que vocês querem conosco? 

Ela perguntou firmemente. 

-Por que tanta pressa? Podemos brincar  

a noite toda! 

Disse o homem aos risos. 
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-Eu não estou brincando com ninguém. 

Não pague o preço para ver minha fúria. 

O homem apontou a arma dele 

diretamente para a direção de Ina e falou: 

-Você cruzou a estrada errada ao 

enfrentar o poder do coronel Mendes. 

-Ele não é coronel e eu não cruzei o 

caminho de ninguém. Pelo contrário, ele 

quem atravessou minha história. 

Os olhos dela estavam cada vez mais 

amarelos. As mãos tremiam, o inevitável 

parecia que aconteceria em poucos 

instantes. Ina soltou o arco e as flechas 

caíram. A forma dela ia se modificando. 

Os pelos cobriam todo o corpo. A loba 

havia sido libertada. Os índios que ali 

estavam guardaram as armas de fogo. 

Conheciam a lenda da criança que 

nasceria com o espírito da terra, mas  não 



O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

151 

 

 

 
 

 

acreditavam que aquilo fosse verdade. O 

espírito da profecia estava na frente de 

todos. Aboré estava com os olhos 

arregalados. As roupas dela haviam 

rasgado com a mudança física. 

Em Arco-Íris, ciência e fé misturavam-se. 

A loba correu em direção aos índios. Eles 

tentavam escapar nos carros, porém ela 

era veloz como a luz. Sem perceberem de 

onde ela vinha, acertou um de cada vez. 

Os homens estavam atirados ao chão. 

Ainda em forma de bicho, pediu ao amigo: 

-Por favor, tire-me daqui! 

 
-Entre no carro. 

 
A loba entrou no carro. Aboré apanhou o 

arco e as flechas da amiga antes de 

partirem do local. Os homens caídos ao 

chão pareciam estar com vida, não 

haviam    sido    feridos    gravemente.   O 
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advogado telefonou para o hospital, 

avisando que viu pessoas feridas na 

estrada. Pensava que mesmo se uma 

perícia fosse realizada as causas das 

feridas seriam apontadas como feitas por 

um animal. Não tinha possibilidade de 

acusarem Ina, principalmente, porque 

ninguém acreditaria na verdadeira 

história. 

Aboré não podia acreditar no que havia 

visto. Até aquele momento, não sabia se 

esteve sonhando ou se realmente aquilo 

tudo aconteceu. Ao chegarem à aldeia, 

Ina voltou ao formato habitual e sem dizer 

nada ao amigo, fugiu para a floresta. Ele 

deixou o arco e as flechas dela na  

entrada da tribo. 
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Parte III: A 

consequência do 

grande segredo 

 
A loba corria pela floresta. Parou de 

correr ao chegar à beira do rio. Ainda em 

forma de animal, ela uivou por três vezes. 

Depois, gritou por dois nomes: 

-Espírito do fogo! Espírito do céu! 
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O que parecia ser uma noite calma estava 

prestes a mudar. O vento parecia 

aumentar. O céu ficava denso. Nele, 

apareceu uma coruja amarronzada e do 

chão, uma chama de fogo também surgiu. 

Dela saiu uma enorme serpente amarela. 

Ambos pararam calmamente em frente à 

Ina. 

-Não fique aflita. Aqueles que você feriu 

não morreram, eles foram atendidos pelos 

paramédicos do hospital. 

Falou a cobra. 

 
-Aja com sabedoria, não se exponha 

desnecessariamente. 

Alertou a coruja. 

 
-Desculpe por ter nos exposto dessa 

forma. Eu não tive alternativa. 
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-Sempre temos alternativa. Isso não é 

desculpa. 

Retrucou a ave. 

 
-Eu realmente sinto muito. 

 
-Não fique a lamentar. Você nos chamou, 

aliviamos seu coração, mas temos algo 

para lhe dizer. 

Falou a cobra. 

 
-Quando chegar a hora da grande  

batalha, lembre-se que te ajudaremos. 

Disse a coruja. 

 
-Fico mais tranquila em saber que estarão 

comigo, Amana e Obiru. 

Esses eram os nomes, respectivamente, 

da coruja e da cobra. Ao todo, quatro 

seres   protegiam   aquele   local.   Ali   se 
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encontrava o elo entre o mundo humano  

e o espiritual, segundo a lenda tupi. 

Além deles, existia um terceiro espírito, 

mais precisamente, o da água. Ina, 

enquanto loba, limpou o focinho sujo de 

sangue nas águas do rio Taperi. Amana 

falou a ela: 

-O outro espírito não gostará desse 

sangue derramado nas águas dela. 

-Eu sei que ela irritar-se-á com isso, mas 

não aguento o gosto de sangue em meu 

focinho. 

-Melhor você partir antes que ela venha 

participar desta reunião. 

Avisou a cobra. 

 
-Eu partirei. Espero contar com vocês 

durante a batalha predestinada. 

-Estaremos sempre com você. 
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Lembrou Amana. 

 
A loba correu pela floresta. Como um raio 

de luz, chegou à tribo. Todos pareciam 

estar dormindo àquela hora, isso era  o 

que Ina esperava. Entretanto, Raoni 

aguardava-a em frente à oca da índia. 

-Você finalmente retornou. Penso que, 

certamente, em algum momento, esteve 

na sua outra forma. 

- Sim, necessitei estar na outra forma, 

mas não poderia vir até aqui com outra 

aparência. 

Repudio a índia. 

 
O tom inocente e delicado, que ela usou 

para falar com os outros espíritos da 

natureza, deu lugar a uma maneira 

ríspida e firme. Essa troca de atitude 

deve-se pelo destino de quem a ama 

platonicamente.     Após     a     morte   de 
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Augusto, Ina decidiu que nenhum humano 

a amaria platonicamente mais. 

-O que eu disse na casa de Mendes, 

sobre o acordo, aconteceu porque eu 

queria proteger você. 

-A minha função não é ser protegida. Eu 

sou a pessoa quem deve manter este 

local protegido. 

-Eu apenas não queria que se ferisse. 

 
-A minha maior ferida é perder quem eu 

amo devido à profecia. Nenhum ferimento 

físico poderá atingir-me, você sabe disso. 

O pajé olhou para o céu estrelado, depois 

para o chão e disse: 

-Peço desculpas. 

 
Os dois retiraram-se do lugar, iriam 

dormir. Porém, Ina não conseguiu fechar 

os    olhos. Pensava no que havia 
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acontecido. Dentro de poucos dias, 

aconteceria a audiência para os índios 

reaverem as terras da aldeia. Ao mesmo 

tempo, parte da profecia iria cumprir-se. 

Seria após a audiência judicial o inevitável 

assassinato de Mendes? 

Logo pela manhã, Ina esperou por Aboré 

na estrada. Não queria conversar com 

ninguém naquele dia, mas teria que dar 

algumas explicações ao rapaz. O carro 

dele surgiu no caminho e uma porta foi 

aberta. 

-Ina, entre. 

 
Com o rosto um pouco pálido e 

assustado, o rapaz não teve coragem de 

falar nada. Ina quebrou o silêncio, 

dizendo: 

-Vou lhe explicar o que aconteceu ontem  

à noite. 
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-Não precisa, Mãe Preta já me contou. 

 
-Eu pressentia que ela falaria. Aguentou 

todo este tempo sem comentar com 

ninguém. 

-Eu definitivamente não acreditaria nisso, 

caso me falasse. Somente vendo, posso 

acreditar em tal coisa. 

-Os outros índios, certamente, não me 

denunciaram na polícia, pois quem iria 

acreditar nisso? 

Nesse momento, os dois riram. Era 

realmente verdade, quem iria acreditar  

em tal história. Aboré continuou a dizer: 

-Eu não falarei para ninguém o seu 

segredo. 

-Mesmo se contar, ninguém vai acreditar 

em você. 
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Riram da situação mais uma vez. Durante 

o caminho, conversaram sobre a saúde 

mental de Esther. Aboré representaria 

judicialmente os interesses de Anabela. 

Assim, poderiam pedir perícias sobre a 

mentalidade da paciente agredida. 

Chegaram cedo ao hospital, Ina foi à 

enfermaria verificar como a paciente 

encontrava-se. Ela não era a médica 

responsável, porém levaria informações 

para tranquilizar Anabela. 

A mulher estava dormindo quando Ina 

adentrou ao local. Parecia que a mulher 

tinha uma expressão aflita na face. A 

médica perguntava-se a relação que 

Mendes possuía nessa paixão platônica. 

Caso ele realmente amasse a esposa,  

não faria tal atrocidade. Qual o motivo de 

Esther ser literalmente louca por um 

homem que a espancava? 
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Ina perguntou ao médico responsável 

pela paciente, doutor Armando, como o 

quadro médico dela evoluía. 

-O senhor acha que ela receberá alta 

médica em breve? 

-Ina, ela possui feridas graves pelo corpo. 

Dentre elas, queimaduras no couro 

cabeludo, cortes profundos nos pés e um 

hematoma muito forte na região 

abdominal. 

-Em quanto tempo ela poderá receber a 

visita de um perito para verificar a 

situação mental dela? 

-Em breve, eu creio. Você também 

percebeu o quadro de desordem mental 

da paciente? 

-Fiquei encabulada com esse quadro. 

Como pode alguém ter tanta devoção  

pelo agressor?! 



O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

163 

 

 

 
 

 

-Eu pedi para que o psiquiatra da cidade 

vizinha viesse observar o quadro dela. 

Infelizmente, não temos esse especialista 

em nosso hospital. 

-Fico segura ao saber que cuidará dela. 

 
-Não faço mais do que o meu dever. 

 
Despediram-se e Ina foi de fato para os 

afazeres do trabalho. Não havia 

novidades no local. Tudo estava normal 

as coletas de veneno, a manipulação do 

produto final e a separação nas 

prateleiras. 

Como no dia anterior, Ina não pode colher 

os peixes, ela iria durante o almoço até a 

tribo. Caminharia durante quarenta 

minutos para chegar ao local. Aproveitaria 

e levaria notícias da saúde de Esther para 

Anabela. 
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O caminho até a aldeia não foi 

tumultuado. A índia caminhou e nada 

aconteceu. Ao chegar à tribo, Anabela 

estava a esperar logo na entrada. 

-Como minha mãe está? 

Perguntou aflita para a índia. 

-Estável, eu diria. Ela não corre nenhum 

risco de morte. 

Com um suspiro aliviado, Anabela falou: 

 
-Eu queria poder vê-la. 

 
-Quando a situação estiver mais calma,  

eu levarei você até lá. 

Ina referia-se a audiência que seria em 

breve. Arriscaria a vida de Anabela se ela 

andasse pelas redondezas, certamente, 

Mendes estaria observando a 

movimentação da índia e da filha. 
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-Devo ir rapidamente pescar, não posso 

demorar muito. 

-Claro, fique à vontade. 

 
Ina encaminhou-se para o rio Taperi. 

Despiu-se e adentrou nas águas. Não 

poderia transformar-se em loba, porém 

havia pegado o arco e as flechas, que 

Aboré deixou na entrada da aldeia na 

noite anterior. 

Os olhos novamente estavam 

amarelados. Ela utilizava a visão de loba 

para acertar os peixes. Os índios da 

aldeia paravam para vê-la pescar. 

Ninguém conhecia alguém com 

extraordinária habilidade. Depois de 

alguns poucos minutos, Ina encheu três 

cestos com os animais apanhados. 

O almoço não seria feito rapidamente, 

então a índia iria voltar para a cidade e 
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almoçaria lá, pois não poderia demorar 

muito. Despediu-se de todos e voltou  

para o hospital. 

Os dias restantes até a data da audiência 

passaram e a temível data, de fato, 

chegou. Naquele dia, Ina havia pedido 

licença para não ir ao serviço durante o 

horário da manhã. Nesse horário seria o 

compromisso. Aboré iria até a cidade 

vizinha juntamente com a índia e Raoni. 

Somente lá existia o fórum judicial. 

Mendes também estaria no local 

determinado. O pajé e o advogado 

estavam temerosos pelo que a médica 

faria se a sentença judicial fosse negativa 

para a tribo. 

Esmeralda Verde era uma cidade 

relativamente grande, obviamente maior 

que Arco-Íris. Na cidade maior, havia 

muitas repúblicas universitárias, bares e 
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algumas casas de show. O lugar era 

moderno, diferentemente da cidadezinha 

vizinha, na qual o tempo aparentava ter 

parado. 

Ina estava juntamente com o Pajé no  

carro dirigido por Aboré. Pararam em 

frente ao fórum judicial e o adentraram. 

Do lado de fora, o imóvel era bastante 

antigo, a construção parecia datar do 

século XVIII. Sentaram-se em  poltronas 

na sala de espera. O local não estava 

muito movimentado. Dois outros 

advogados esperavam no local também. 

O advogado da aldeia reconheceu  que 

um deles era o responsável pelas 

questões jurídicas de Mendes. 

O advogado de Mendes possuía um 

semblante tão suspeito quanto o do 

cliente dele. Magro, alto, careca e de pele 

alva.  Trajava  um  terno  xadrez. Também 
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sentado, lia um jornal enquanto esperava 

pelo fazendeiro. 

Na porta da sala aonde ocorreria a 

audiência havia um vidro. Do lado de fora 

era possível avistar o interior do recinto. 

Do local em que Ina estava sentada ela 

via um crucifixo pregado na parede. 

Nesse momento ela lembrou-se de 

Augusto. 

Não tardou, Mendes chegou ao local. 

Cumprimentou o advogado dele e olhou 

com desprezo para os outros envolvidos 

no processo. O ar voltava a ficar pesado. 

Se pudessem, Ina e Mendes  matariam 

um ao outro somente com os olhares. 

O horário da audiência havia chegado. O 

nome da tribo e de Mendes foram 

anunciados no aparelho de som do local. 

Os envolvidos e advogados levantaram- 

se   e   adentraram   a   sala.   O   juiz, um 
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homem de baixa estatura e rosto bastante 

rosado, estava sobre uma cadeira ao alto. 

Ao lado dele havia uma mulher que era 

responsável por anotações e conferir os 

documentos oficiais dos envolvidos. 

Após os documentos serem aferidos, o 

juiz falou: 

-Bom dia a todos. 

 
Todos responderam aos cumprimentos do 

magistrado que prosseguiu: 

-O que a defesa do senhor Afonso Castro 

Mendes tem a apresentar? 

-Temos estes documentos que provam a 

verdadeira propriedade das terras. 

O juiz pegou-as e observou. Depois de  

um curto tempo, falou: 

-O representante da aldeia deseja  

declarar algo mais? 
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-Não, meritíssimo. 

 
-Entraremos em recesso de 20 minutos. 

Disse o juiz. 

Os advogados e os clientes saíram da 

sala. Esperariam novamente na sala 

anterior. Aboré falou à Ina: 

-O juiz analisará o que a defesa do 

Mendes apresentou. 

-Você conhece o trabalho desse juiz? 

 
-Sim, ele é o doutor Leon Bezerra, 

conhecido pela imparcialidade. Estamos 

em boas mãos. 

Ina olhou pela janela do local na qual 

podia ver a rua. Nela uma coruja havia 

pousado do lado de fora. A índia não 

possuía dúvidas, aquela era Amana. A 

jovem piscou para o animal que retribuiu  

o gesto. 
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Os vinte minutos se passaram. Todos 

foram chamados novamente para a sala 

em que o juiz estava. Sentaram-se 

novamente nos mesmos locais, o 

meritíssimo pronunciou-se: 

-Tendo em vista o que foi fornecido pela 

defesa e a ação promovida pela 

acusação, declaro que as posses da  

terra, que ocupam 49.000 metros 

quadrados ao redor da nascente do rio 

Taperi até a estrada de Arco-Íris, 

pertencem à aldeia tupi requerente da 

ação. 

Ina respirou aliviada, levantou as mãos 

para o céu e agradeceu. Em seguida, 

abraçou o pajé e o amigo. 

-Conseguimos! Excelente trabalho, Aboré! 

 
-Fiz apenas minha obrigação. 

 
Ina, Aboré, Mendes e o advogado dele 

assinaram    os    papéis    da   tramitação 
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judicial. Todos saíram da sala. Antes de 

partir do prédio, o fazendeiro falou para a 

índia: 

-Isso não ficará desse jeito. 

 
Ina sentiu um aperto no coração. Pensava 

em como Mendes vingar-se-ia dela, além 

da situação em que a profecia cumprir-se- 

ia. Aboré a alertou: 

-Tome cuidado com Mendes, ainda há 

mais uma batalha judicial contra ele. 

-Havia me esquecido da audiência sobre 

acusação de maus tratos à Anabela. 

-Eu consegui incluir que ele fosse julgado 

também por agredir Esther. 

-Há a possibilidade dele cumprir pena em 

um presídio? 

-Sim, torço para que a sentença seja 

essa. 
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A noite era novamente de festa na aldeia. 

Naquele dia a justiça dos brancos 

definitivamente os nomeou como 

proprietários das terras. Haviam  feito 

outra enorme fogueira e dançavam ao 

redor dela. Cantavam cânticos em tupi 

antigo. Ina observava a sombra dela 

enquanto dançava. Os alimentos estavam 

quase prontos. A índia procurava pelo 

filho dela ao perceber que ele parecia não 

estar mais na tribo. Uma pequenina índia 

avisou a ela: 

-Os homens malvados levaram Xamã 

embora. 

Ina desesperou-se. A tribo foi avisada do 

que havia acontecido. Todos pegaram as 

armas e ficaram em sentido de alerta. Um 

homem aproximava-se da entrada da 

aldeia. A médica foi ao encontro dele com 

arco e flechas em mãos. 
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-Quem é você e o que deseja? 

 
-Eu sou mensageiro do coronel Mendes. 

Ele pediu que lhe avisasse, se deseja ver 

o garoto vivo, compareça sozinha na sede 

da fazenda à meia-noite. 

-Diga a ele que eu estarei lá. 

 
Ina vestiu rapidamente um vestido e 

armada com o de costume, seguiu para a 

fazenda. Os índios estavam apreensivos 

na tribo. Anabela estava com os olhos 

arregalados. O que aconteceria agora? 

Seria o cumprir da profecia? A índia 

pensava. 

A índia correu o quanto mais rápido pode. 

Estava decidida a salvar a vida de Xamã. 

Olhava atentamente ao redor para ter 

certeza que não seria pega em nenhuma 

emboscada. 
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Finalmente havia chegado à fazenda. A 

porteira encontrava-se aberta. Caminhou 

com passos decididos até a casa do 

homem. O local parecia ainda mais 

sombrio naquela noite. Mendes a 

esperava na porta da residência. Com 

uma arma de fogo nas mãos, mirava a 

cabeça de Xamã. O garoto estava imóvel 

e em pé nas escadarias do local. Ele 

tentou correr até  a mãe, mas o velho não 

permitiu. 

-Solte meu filho! 

Gritou a índia. 

-Solto se você vier para ocupar o local de 

Esther. 

-Como assim? 

 
-Seja minha mulher por esta noite e o 

garoto estará livre. 
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A índia concordou com a cabeça. O 

garoto, porém, gritou: 

-Não faça isso, mãe! 

 
Ela aproximou-se do garoto,  abaixou 

perto dele e disse ao pé do ouvido: 

-Quando eu disser, fuja para a casa de 

Mãe Preta. 

Ina seguiu para perto do fazendeiro, ele 

abaixou a arma e a guardou na cintura. 

Ela mirou o homem com o arco e a flecha. 

Ele sacou a arma e atirou na direção do 

garoto. A índia gritou e o menino correu, 

não havia sido atingido. O inevitável 

aconteceu, a mulher transformou-se em 

loba. 

Mendes não sabia se aquilo  realmente 

era real. O homem atirou contra o animal, 

mas os tiros pareciam não acertar a loba. 

Ele  correu  para  dentro  da  casa.  Corria 
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intensamente pelos cômodos, mas não 

era mais rápido que sua caçadora. 

Conseguiu chegar em uma porta que saía 

aos fundos do casarão. Ele correu em 

direção à floresta, mas sabia que aquele 

local era mais propício para a vitória de 

Ina. A loba abocanhou a perna dele, em 

seguida a costela e por fim dilacerou o 

pescoço de Mendes. 

Ela voltou à forma humana. A boca suja 

com o sangue do fazendeiro. O homem 

parecia estar morto. A profecia foi 

cumprida. Ina começou a chorar 

incondicionalmente. Amana e Obiru 

apareceram. Como prometeram, não 

abandonariam o espírito da terra. 

-Minha garota, corra para a nascente do 

rio. Esse é o momento que poderá mudar 

o destino desse homem. 
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Falou a coruja. 

 
-Nós cuidaremos da aldeia para você. 

Disse a cobra. 

-O que aconteceu com a aldeia? 

Perguntou a índia. 

-Não se preocupe com isso agora, nós 

falamos que não a abandonaríamos. 

Corra e mude o rumo dessa história. 

Novamente em pele de Loba, ela correu 

em direção à nascente do rio Taperi. Lá, 

Ina sabia quem deveria procurar para 

poder mudar tal situação. Enquanto isso,  

a aldeia passava por apuros. 

Quando Ina saiu da aldeia para ir à 

fazenda, a tribo foi atacada. Homens 

encapuzados invadiram o local. A cavalo  

e armados começaram a atirar nos índios. 

Eles,   porém,   pegaram   suas   armas  e 
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atacaram os invasores. Flechadas, 

cavalos mortos a estacas e outros tipos  

de materiais. 

Alguns índios sofreram ferimentos graves, 

o pajé não se abateu devido à situação. 

Disse para Anabela: 

-Corra até a casa de Mãe Preta e ligue 

para a polícia. 

O velho índio pegou uma estaca e foi 

enfrentar os inimigos. A garota correu  

pela mata em direção a estrada. Raoni 

feriu um cavalo com a estaca. O cavaleiro 

caiu no chão. Acertou um segundo 

cavalo, porém, quando tentava acertar um 

terceiro, foi atingido por uma bala nas 

costas. O pai de Ina ajoelhou-se no piso. 

Olhou para a guerra que havia no local, o 

corpo foi ao chão, os olhos dele não se 

fecharam. 
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Anabela corria com todas as forças para 

alcançar a casa de Mãe Preta. As forças 

pareciam lhe faltar no pulmão. Sentia 

gosto de sangue na boca. Na metade do 

caminho ela foi surpreendida. Três 

capangas do Mendes cercaram-na. 

Começaram a rir. Um deles puxou a moça 

pelo braço e tentou rasgar a roupa dela. 

Nesse momento, uma coruja veio, como 

um raio do céu e furou os olhos desse 

agressor. Em seguida a  cobra apareceu, 

e feriu um segundo homem na altura da 

canela. O terceiro homem no local 

avançou em direção da moça, ela pegou 

uma pedra, tentaria acertá-lo. Mas, antes 

dela ter alguma reação, a tribo vizinha, 

conhecida como índios do Mendes, 

apareceram. 

Anabela pensou estar perdida naquela 

hora. Porém, algo inesperado aconteceu. 

Eles     atacaram     o     terceiro   homem. 
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Defenderam com unhas e dentes a ruiva. 

Um índio jovem acertou o capataz, que 

ainda estava de pé, com uma estaca. 

Todos os três capangas estavam caídos 

no chão. Os indígenas aproveitaram para 

amarrá-los nas árvores. A moça 

agradeceu-os e eles disseram: 

-Nossa lealdade agora pertence à Ina. Ela 

é o verdadeiro espírito da terra. 

-Por favor, ajudem a aldeia. Eu preciso 

chegar à casa de Mãe Preta para pedir 

ajuda. 

-Vamos, pessoal! 

 
Os índios correram para a aldeia. Anabela 

para a casa da velha negra. Amana e 

Obiru desapareceram e reapareceram na 

aldeia. Lá, ajudaram as duas aldeias a 

lutarem contra os invasores. 
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Tiros foram disparados para salvarem a 

aldeia invadida. A desvantagem agora 

estava equilibrada. A fogueira ainda 

estava acesa. A visão do local era de 

devastação. Enquanto lutavam, Xamã 

corria da fazenda para a casa de Mãe 

Preta. O garoto usava as pequenas 

pernas para tentar salvar a vida da mãe. 

Ele avistou o local, correu mais ainda e 

bateu à porta. 

-Xamã, o que faz aqui uma hora dessas? 

 
-Minha mãe está em apuros na casa do 

Mendes. Ele me sequestrou e agora está 

com ela. Eu corri sem olhar para trás, não 

sei se está ao menos viva. 

-Entre, vamos ligar para a polícia. 

 
Antes de fechar a porta, avistou um vulto 

correndo  ao  longe,  reconheceu  que era 
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Anabela. Esperou a moça chegar e a 

colocou dentro da residência também. 

-A aldeia foi atacada. 

 
Ela disse de forma afobada. 

 
Com os ânimos menos exaltados,  

Anabela falou: 

-Os índios do Mendes disseram que a 

lealdade deles pertence à Ina. Não 

entendi ao certo, acho que disseram algo 

sobre espírito da terra. 

Aboré e Mãe Preta sabiam do que ela 

estava falando. Xamã falou: 

-Mendes a capturou, precisamos arranjar 

um grupo e ir até lá! 

-Vamos ligar para a polícia de Esmeralda 

Verde. É mais sensato fazermos isso, não 

estamos preparados para entrar em 

combate com ninguém. 
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Aboré ligou para a delegacia da cidade 

vizinha e avisou sobre os dois atentados. 

Anabela e Mãe Preta oravam em silêncio. 

Xamã tinha vontade de salvar a aldeia e a 

mãe dele. 

Na aldeia, a luta continuava. Cinco índios 

haviam falecido durante a batalha, porém, 

com a ajuda dos indígenas da outra 

aldeia, a maioria dos capangas estava 

ferida e não possuíam condições de fugir. 

Ina corria até a nascente do rio Taperi. 

Como um raio de luz na escuridão da 

floresta. Não acreditava na atrocidade  

que havia cometido. Chegou ao local 

desejado. Voltou para a forma habitual. 

Parou próxima a nascente. Chamou por 

um nome três vezes: 

-Iara, Iara, Iara. 
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As águas do rio borbulhavam. Uma 

enorme fumaça e uma luz incandescente 

surgiram do meio do Taperi. De lá, podia 

ser vista uma enorme calda de peixe no 

lugar das pernas do corpo da mulher pela 

qual Ina chamava. A rainha das águas 

veio ao encontro do espírito da terra. 

Iara era extremamente bela. Possuía 

cabelos longos. Ela era o quarto espírito,  

o da água, e o mais poderoso. Somente a 

sereia e a loba possuíam algum tipo de 

forma humana. 

-Por que me chamas, loba? 

 
-A profecia aconteceu. 

 
-Finalmente poderá decidir o caminho que 

deseja seguir. 

-Eu já decidi qual caminho devo seguir. 
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-Não tenha pressa. Apresentar-lhe-ei os 

caminhos que possui. 

A lua brilhava intensamente e iluminava 

bastante o lugar. Iara começou a 

cantarolar algo incompreensível para os 

humanos. Nadou até perto da outra índia 

e falou: 

-Se desejar, pode escapar dessa 

situação. Deixe seu corpo humano e se 

transforme em espírito definitivamente. 

Ainda poderá ver quem amas e os 

proteger, porém, eles não poderão te ver. 

Além disso, verá aquele que seu coração 

realmente deseja. 

-Eu tenho outra alternativa? 

 
-Sim. Traga o fazendeiro de volta à vida e 

continue cercada pela maldição do amor 

incondicional. 
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Ina iria responder sem hesitar, mas Iara 

interrompeu-a: 

-Lembre-se da maldição. O pajé acabou 

de sofrê-la. 

Os olhos da médica encheram-se de 

lágrimas. O pai dela também havia 

morrido. O que ela decidiria: acabar com  

a maldição através da morte de um 

homem ou trazê-lo de volta à vida e 

outras pessoas pagarem o preço por 

isso? 

-Xamã, ele também poderá sofrer com a 

maldição? 

-Provavelmente. A escolha é unicamente 

sua, Ina. 

O que ela iria fazer? Por mais que 

amasse o filho não podia matar alguém e 

escapar livremente da situação. Isso não 

fazia  parte  do  caráter  dela.  Analisou  a 
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situação e chegou a uma conclusão. Por 

mais que doesse, aquilo era o correto a  

se fazer. 

-Eu vou salvar a vida de Mendes. 

 
-Está decidida quanto a isso? 

 
-Sim. 

 
Falou a índia em prantos. 

 
Iara voltou para a metade do rio. Com a 

calda imersa na água, abriu os braços 

para Ina e disse: 

-Venha, pobre menina. 

 
Nesse momento, a jovem índia lembrou- 

se da primeira vez em que viu Iara. 

Quando criança, transformou-se em loba 

pela primeira vez. Desesperou-se, o pajé 

disse que ela deveria ir ao rio e chamar 

três vezes o nome da sereia. Ela fez o  

que lhe foi dito. E como naquele   primeiro 



O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

189 

 

 

 
 

 

encontro, os braços foram estendidos  

para que o desejo fosse concedido. No 

momento da infância, o colar com escama 

de peixe foi dado para que o poder do 

animal fosse mais bem detido. Agora, a 

decisão mudaria a predestinação. 

As duas cantavam um som melancólico e 

triste. Ina adentrou na água e começou a 

nadar ao encontro da sereia. A lua 

iluminava-as. A índia segurou as mãos de 

Iara. Imergiram no rio. Uma enorme luz 

vinha de dentro das águas. As duas 

estavam envoltas em tamanho poder, que 

nenhum homem podia imaginar a 

existência. 

Um pequeno vasilhame de vidro surgiu na 

mão esquerda de Iara. As duas 

emergiram vagarosamente das águas. Na 

superfície, a mãe das águas disse: 
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-O que está dentro desse vidro é o elixir 

da vida. Coloque esse líquido na boca do 

homem e ele retornará à vida. 

-Obrigada. 

 
-Não precisa agradecer. Essa foi a sua 

escolha. 

Ina saiu do rio, mas antes de partir, Iara 

lhe disse: 

-Depois de salvar a vida de Mendes, volte 

para cá. Quem você realmente deseja  

ver, estará à sua espera. 

A índia transformou-se em loba e recebeu 

mais um aviso: 

-O elixir não pode trazer vítimas da 

maldição de volta à vida. E, também, não 

torna ninguém imortal. 

Ela havia entendido o recado. O líquido 

não serviria para trazer o pajé de volta    à 
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vida. Com o vidro na boca, a loba correu  

o quanto pode. Estava decidida a salvar a 

vida daquele homem. 

Chegou ao local em que o homem estava. 

Voltou à forma humana e derramou o 

elixir na boca dele. Ele começou a 

engasgar e a respiração voltou. Estava 

vivo novamente. 

Mais uma vez a loba correu. Deveria 

voltar para a nascente do rio. Sabia que 

alguém estava à espera dela. 

Voltou ao local esperado, entretanto, 

ninguém estava lá. Sentou-se na beira do 

rio. Uma mão a tocou pelas costas. Ele 

reluzia como ouro. Augusto a esperava. 

-Ina, quanto tempo. 

 
Os olhos dela, mais uma vez, encheram-

se de lágrimas. A respiração faltou-lhe por 

um momento. 
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-Augusto, em que lugar você está? 

 
-Em outro plano. 

 
Antes que ela pudesse falar algo, ele 

completou: 

-Estou em um plano no qual acreditava, 

no que diz respeito à minha religiosidade. 

-Então, você não viu Iara nem Tupã? 

 
-Não. 

 
A índia colocou a mão sobre o coração e 

falou: 

-Depois que eu cumprir meu destino e 

puder seguir em frente, nos céus, nós não 

nos veremos? 

-É o que eu acredito. 

 
-Essa é a nossa última chance de nos 

encontrarmos? 
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-Acredito que sim. 

 
-Augusto, perdoe-me. 

 
-Não foi culpa sua, aquilo foi um acidente. 

 
-Não, existe uma maldição... 

 
-Eu sei da maldição, eu sempre soube. O 

pajé havia falado dela para mim. 

-Por que se arriscou tanto ficando junto 

de mim? 

-Porque eu te amo incondicionalmente. 

 
Ina encostou-se à mão dele. Trocaram 

olhares melancólicos. Ela, por fim, falou: 

-Eu sempre vou te amar. 

 
Abraçaram-se, os corações palpitavam. 

Ina continuou a dizer: 

-Xamã não terá o mesmo destino que 

você. 



VANESSA RODRIGUES RABELO 

194 

 

 

 
 

 

-Eu sei que você o protegerá. 

 
-Vou mandá-lo para a casa de sua mãe,  

no sul. 

-Ele vai odiar tal decisão. 

 
-Como sabe que ele... 

 
-Eu estive observando e protegendo 

vocês todo esse tempo. 

-Então, como tem certeza que não nos 

veremos mais, mesmo após a morte? 

-Não tenho certeza. Esses são os 

mistérios da fé. 

Augusto brilhava mais intensamente. 

Aquela era a hora de partir. 

-Preciso partir agora. 

 
-Queria te ver todos os dias. 
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-Olhe para o céu, a estrela mais brilhante 

que nunca te abandonará, que sempre 

brilhará para você, sou eu. 

Ele brilhou tão intensamente que Ina não 

podia continuar com os olhos abertos. Em 

seguida, a luz encaminhou-se para o céu. 

Como Augusto havia falado, ele era a 

estrela mais brilhante no céu que nunca 

abandonava a índia. 

Ina corria para a tribo. Sabia que eles 

precisavam da ajuda dela. Ao chegar ao 

local, viu a situação de devastação. 

Quatro índios mortos, entre eles, um era o 

pajé. Os capangas de Mendes haviam 

sido amarrados nas árvores. A polícia 

estava no local. A índia falou sobre o local 

aonde havia deixado o fazendeiro. Os 

policiais informaram que o encontraram 

vagando pela estrada, ainda ferido. O 

homem estava na viatura. 
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Aquele seria um resto de noite de 

depoimentos e burocracia. Os corpos 

seriam recolhidos, perecia feita no local e 

todos os envolvidos encaminhados para 

prestarem depoimento na delegacia de 

Esmeralda Verde. 

Mendes permaneceu preso em flagrante, 

assim como os capangas dele. Seria 

indiciado por sequestro, homicídio e 

formação de quadrilha a princípio. Foi o 

que Aboré disse à Ina. 

Pouco tempo depois, os corpos dos 

índios foram liberados para o enterro. Ina 

conduziria a cerimônia, pois não 

possuíam pajé nem tuxaua. Raoni, assim 

como os outros indígenas mortos, foi 

sepultado com cânticos tupis. Foram 

sepultados em posição fetal nas ocas 

onde moravam. Os pertences deles foram 

queimados       juntamente       com       as 
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residências e os corpos. O fogo ainda 

ardia, mas no local só havia cinzas. 

Nenhum corpo ou objeto mais. Naquele 

lugar árido, que raramente chovia, uma 

chuva serena caía sobre todos. Os céus 

recebiam com alegria os novos 

moradores. 

Após a cerimônia, um índio aproximou-se 

de Ina e falou: 

-Ina, eu devo dizer a você a decisão dos 

outros membros da tribo. 

-O que deseja falar? 

 
-Nós queremos que você seja nossa 

tuxaua. 

Ina surpreendeu-se com a informação. 

 
-Não sei se serei competente para 

proteger todos na tribo. 



VANESSA RODRIGUES RABELO 

198 

 

 

 
 

 

-Você enfrentou sozinha o senhor 

Mendes. 

-Foi para salvar minha própria vida. 

 
-Não, antes disso, você lutou pelas 

nossas terras. 

-Eu também moro aqui. 

 
-Não seja modesta, sabemos o tanto que 

luta para nos proteger. 

Ina sentiu um aperto no coração. Seria  

ela capaz de proteger os índios da tribo? 

Teria a capacidade de não deixar outra 

atrocidade acontecer? 

-Preciso pensar se aceitarei tal decisão. 

 
-Nós esperaremos por sua resposta. 

 
A índia precisava conversar com Xamã. 

Aquele seria o difícil momento de dizer 

que ele deveria partir. 



O CAMINHO PARA O ARCO-ÍRIS 

199 

 

 

 
 

 

-Xamã, eu tenho algo para falar a você. 

 
-Diga mamãe. Eu irei suceder meu avô 

como pajé? 

-Não. Você irá viver com seus avós no 

sul. 

O garoto parou boquiaberto. Não podia 

acreditar no que ouvia. Como a mãe dele 

podia o afastar da aldeia depois de tudo o 

que aconteceu? 

-Eu te odeio! 

Gritou o garoto. 

-Xamã, você precisa entender. 

 
-Não há nada para eu entender! 

 
O garoto correu de dentro da oca em 

direção ao rio. A mãe dele seguiu-o. 

-Xamã, escute-me. 
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-Não converse comigo. Eu fugirei com 

todas as minhas forças. 

-Xamã! 

 
Falou em voz alta a mãe do menino. Ele 

parou de correr e olhou para ela. 

-Não adianta falar comigo. Eu não irei 

para o sul! 

-Você irá! Essa é minha decisão final. 

 
Ina estava triste em fazer tal coisa, 

porém, era a única opção para que Xamã 

a odiasse e assim não fosse atingido pela 

maldição. Ele nunca poderia saber o 

verdadeiro motivo pelo qual a índia fizera 

aquilo. Ela não queria que ele morresse 

como o pai dele. 

-Arrume suas coisas. Você partirá 

amanhã. 
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O garoto chorava e corria de volta à 

aldeia. No dia seguinte, Ina o levaria à 

estação ferroviária de Esmeralda Verde. 

Outros dois índios aproximaram-se da 

jovem índia e disseram: 

-Ina, sabemos que você precisará 

resolver vários assuntos, mas temos que 

lhe informar algo. 

-Podem dizer. Nada poderá ser pior hoje. 

O índio mais baixo falou: 

-Você deverá assumir como pajé da tribo. 

 
-Eu já sabia que eu deveria fazer isso. 

Ela respondeu. 

-Devemos começar os preparativos para 

os rituais. 

Concluiu o primeiro índio que falou nessa 

conversa. 
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Esse novo rumo que a vida tomava 

implicaria em algo importante para Ina. 

Com a função de tuxaua e pajé, não 

poderia trabalhar mais no hospital escola. 

O tempo faltaria para conciliar todos os 

afazeres. 

Naquele dia, Anabela também falou com 

a índia: 

-Quero agradecer por tudo o que fez por 

mim. 

-O meu dever é proteger esse local e 

todos que aqui moram. 

Disse a índia a sorrir. 

 
-Queria saber se minha mãe terá 

condições de voltar ao normal. 

-Não sou a médica dela, mas pela 

experiência que possuo, creio que ela 

deverá ficar em uma clínica de repouso. 
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-O estado dela é tão grave assim? 

 
-O estado mental dela foi o mais afetado. 

A violência gerada pelo seu pai marcou a 

sua mãe para sempre. 

-Eu pensei que você diria isso. 

Falou a moça tristemente. 

-Agora, você enfrentará o seu pai nos 

tribunais. 

-Sim, ele responderá por todas as 

atrocidades que cometeu contra minha 

mãe e eu. 

-Aboré conseguiu que os casos de vocês 

duas fossem julgados no mesmo dia? 

-Sim, ele será julgado por esses dois 

crimes de uma só vez. 

-Além desses, enfrentará a justiça 

novamente pelo o que fez a nós da tribo. 
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-Ele pagará por todo o mal que cometeu. 

 
-Certamente, eu acredito nisso. 

 
-Como já disse, agradeço por tudo.  

Queria lhe falar algo. Agora, que não 

corro mais risco de andar livremente 

pelas ruas, já que o meu pai está preso, 

vou mudar-me para Esmeralda Verde. 

-Onde será sua residência lá? 

 
-Vou morar em uma república que uma 

amiga de escola vive também. Eu 

encontrei com ela ontem e disse que 

poderei trabalhar na loja do namorado 

dela. 

-Ótima notícia! 

 
-Eu também retomarei meus estudos. Vou 

estudar para passar no vestibular. 

-Desejo muita sorte para você! E Aboré, o 

que acha disso? 
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-Ele queria que nos casássemos, mas eu 

quero usufruir da minha liberdade. Lá 

poderei ficar perto do hospital, visitar 

minha mãe e esperá-la para acompanhá-

la à casa de repouso. 

-Decisão sábia. Creio que nas próximas 

semanas, ela receberá alta médica. Além 

de obter a visita de um perito médico que 

analisará a saúde mental dela para 

trâmites do processo judicial contra o seu 

pai. 

Anabela segurou as mãos da índia e 

falou: 

-Realmente, muito obrigada por conseguir 

minha alforria. 

Na manhã seguinte, Aboré levou Ina e 

Xamã para a ferrovia. Mãe Preta também 

estava na viagem. A índia havia 

telefonado   para   a   casa   dos   avós do 
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garoto. Eles comprometeram-se de 

recebê-lo e cuidá-lo. A mãe do menino 

disse que o enviava, porque a região da 

aldeia estava muito violenta e temia pela 

vida dele. 

O garoto não parava de chorar. Com um 

terninho comprado por Ina, levava uma 

mala consigo. Em nenhum momento, 

olhou nos olhos da mãe. A mulher disse 

para o filho: 

-É hora de descer do carro. 

 
Todos desceram. Ina comprou a 

passagem do menino. Aboré esperava-a 

com o garoto. Ela retornou com as 

passagens em mãos. O menino não 

poderia viajar sozinho. Mãe Preta 

acompanhá-lo-ia até o sul do país. 
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O trem partiria ao meio-dia. Faltava meia 

hora para o horário de partida, quando Ina 

fez recomendações ao garoto: 

-Seja um bom garoto. Obedeça aos seus 

avós. 

-Eu te odeio. 

 
-Não seja rude com sua mãe, garoto. Ela 

faz isso para o seu próprio bem. 

Falou Mãe Preta. 

 
-Toda semana, eu ligarei para saber 

como você está. Durante as férias 

escolares poderá voltar para passear 

aqui. 

Xamã não parava de chorar. O trem havia 

chegado, dentro de pouco tempo a 

viagem começaria. Levaria alguns dias 

para chegarem ao sul. Antes de 

embarcar, Ina olhou com saudade para o 

filho, abaixou-se, abraçou-o e disse: 
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-Eu te amo, Xamã. 

 
O filho não respondeu. Ina esperava essa 

reação dele. Ela não queria que ele a 

amasse para o próprio bem dele. Esse 

era o terrível destino dela. 

O apito do trem soou. Mãe Preta acenava 

da janela. As lágrimas do garoto eram 

secadas pelo vento que vinha do lado de 

fora. 

Alguns dias haviam se passado desde 

que Xamã partiu. Mãe Preta já estava de 

volta a Arco-Íris. Anabela aguardava 

ansiosa por aquele dia. O julgamento de 

Mendes a respeito das agressões que 

fazia à mulher e à filha. 

O fórum judicial era o mesmo em que Ina 

havia estado anteriormente.  Fachada 

velha e por dentro uma sala com um 

pequeno vidro na porta. A jovem ruiva 
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aguardava na sala de espera ao lado de 

Aboré. A índia estava no local para apoiar 

a amiga. 

Os nomes de Anabela e Mendes foram 

chamados no sistema sonoro do local. Ela 

entrou decididamente na sala. O homem 

havia chegado há pouco tempo. 

Algemado e encaminhado por policiais. 

Ele lançou um olhar de ódio à Ina. 

O juiz não era o mesmo do caso da tribo. 

Esse era mais velho ainda que o primeiro. 

Cabelos brancos, pele negra, olhos claros 

e um semblante extremamente rancoroso. 

Ele estava sentado no mesmo local que o 

magistrado do julgamento da tribo. 

Como feito na primeira vez, todos os 

envolvidos apresentaram os documentos 

de identificação à mulher sentada ao lado 

do juiz. Dessa vez, porém, seria diferente. 
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Depoimentos seriam colhidos novamente 

perante o bacharel em direito. Havia 

chegado o momento de Anabela  

confirmar o testemunho. 

-Senhorita Anabela Augusta Queiroz 

Mendes. 

Ela foi chamada pelo juiz que continuou a 

dizer: 

-A senhorita poderia nos dizer como eram 

feitas as agressões pelo senhor Mendes? 

-Sim, meritíssimo. Desde quando eu 

lembro-me, meu pai espanca-me. Quando 

eu tinha cinco anos, ele jogou-me contra 

a parede e me fez ajoelhar no milho. 

Quanto mais o tempo passava, mais 

violento tornava-se. Completei quinze 

anos e ele utilizou o açoite, usado para 

ferir os antigos escravos que moravam na 

fazenda   antes   da   abolição, para   me 
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castigar. Dias antes de eu fugir, recebi um 

soco no rosto. 

Depois de falar mais sobre a vida que 

levava na fazenda, os advogados foram 

liberados para fazerem perguntas. A 

defesa perguntou à Anabela: 

-Ele abusava sexualmente da senhorita? 

 
-Não, ele abusava dessa forma da minha 

mãe. 

-Meritíssimo, peço que isso não seja 

levado em consideração, pois estamos 

falando sobre a senhorita Anabela. 

O juiz respondeu ao questionamento: 

 
-Pedido negado. Que a sessão continue. 

 
A sessão judicial prosseguiu. Relatórios 

foram lidos, acusações e defesas feitas, 

além de momentos de lembranças tristes 

passadas    por    Anabela.    Chegava    o 
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momento de decisão final do meritíssimo. 

Segundo Aboré, o juiz Tomás era 

conhecido pela arrogância e 

favorecimento dos mais poderosos 

economicamente. A moça estava 

apreensiva quanto à sentença que seria 

dada ao velho fazendeiro. 

-Declaro que o senhor Afonso Castro 

Mendes deverá cumprir pelos crimes 

citados neste processo, uma pena de 

vinte anos de reclusão em regime 

fechado. Declaro ainda que devido aos 

danos materiais, morais e físicos sofridos 

pelas vítimas, o réu deverá pagar uma 

indenização no valor de dez milhões de 

reais, conforme solicitado pela acusação 

da senhorita Anabela e da senhora 

Esther. 

Anabela, assim como Ina fez na primeira 

audiência, levantou as mãos para os céus 
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e agradeceu. Abraçou Aboré e se 

retiraram da sala. Comemoraram 

juntamente com a índia. Logo atrás, 

Mendes veio algemado pelos policias e 

falou aos berros: 

-Isso tudo é culpa sua! Indiazinha sangue 

ruim! 

-Nos encontraremos mais uma vez nos 

tribunais, Mendes. 

Respondeu Ina sarcasticamente. 

 
-Este país está perdido! Pessoas de sua 

laia obtendo voz! 

-Quando o povo obtiver voz, o Brasil será 

um país que anda para frente. 

Concluiu Aboré. 

 
-Essa pirralha ainda arrancou todo o meu 

dinheiro! 
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-O dinheiro que você e todos os seus 

antepassados moeram dos escravos e 

índios brasileiros. 

-Devemos comemorar essa vitória 

judicial. Não esperava que o juiz Tomás 

fosse dar uma pena tão favorável a você, 

Anabela! 

Falou o advogado. 

 
-Que mal lhe pergunte, o que pretende 

fazer com tanto dinheiro, garota? 

-Viajar o mundo, conhecer lugares, 

pessoas e culturas diferentes. Pretendo 

também, doar um pouco de verba para a 

tribo, Ina. 

-Não podemos aceitar o seu dinheiro. É a 

ganância do homem branco que nos 

destruiu. 

-Mas, Ina... 
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A índia a interrompeu e falou: 

 
-Por favor, Anabela, não insista. 

 
O assunto foi enterrado naquele instante. 

Depois de alguns meses, Ina e Mendes 

iriam encontrar-se novamente no tribunal 

judiciário. Naquele dia, a jovem índia 

passaria no hospital escola para informar 

a decisão de saída do trabalho. 

O doutor Júlio estava a manipular o 

material final de um soro, quando Ina 

adentrou o local de trabalho. 

Entreolharam-se, pelo semblante da 

índia, ela não iria dizer algo bom. 

-Júlio, preciso conversar seriamente com 

você. 

-Ina, vamos até o meu escritório. 

 
Os dois encaminharam-se para o local. 

Era uma saleta branca, assim como o 
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restante do ambiente de trabalho dele, 

ficava aos fundos do laboratório. A moça 

sentou-se na cadeira em frente à mesa, 

ele ficou de pé e pegou um café para os 

dois. 

-Diga Ina, o que precisa falar. 

 
-Júlio, você foi um dos melhores mestres 

que eu já tive como mentor em toda a 

minha vida. Desde quando eu estava na 

faculdade, estendeu-me a mão e depois 

me convidou para trabalhar contigo. 

-Oh Ina, você era a melhor aluna que eu 

já tive a honra de ensinar. 

-Agradeço muitos aos elogios, mas é 

chegada a hora de dizer o que vim para 

falar. 

A índia olhou para baixo e em seguida 

para o médico: 
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-Sairei do emprego. 

 
Júlio chocou-se com a notícia e 

instantaneamente perguntou: 

-Por qual razão? Foi algo de errado que 

aconteceu aqui no hospital? 

-Não, esse lugar foi maravilhoso para 

mim. Não tenho nada do que reclamar 

daqui. Meu pai faleceu e eu deverei 

assumir meu lugar como tuxaua e pajé da 

tribo. 

-Entendo, não poderá afastar-se de lá. 

 
-Exatamente isso. 

 
Foi mais fácil do que Ina pensava. Júlio 

compreendia a razão pela qual ela não 

poderia trabalhar mais com ele. A índia 

levantou-se da cadeira e seguiu para a 

porta, o médico acompanhou-a. 

-Júlio, muito obrigada por tudo. 
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-Minha melhor aluna, eu que devo 

agradecer por ter escutado meus 

ensinamentos. 

Os dois abraçaram-se e por fim ela disse: 

 
-Tenha o mesmo empenho que teve por 

mim para ensinar a Marina. Ela também é 

uma ótima estudante. 

-Ela era minha segunda melhor aluna. 

Ina sorriu e disse: 

-Então, aproveite todo o talento dela. 

Tenho certeza que ela será uma grande 

toxicologista. 

Ina partiu e deixou o professor com 

lágrimas nos olhos. Ele era um ótimo 

professor. Quando jovem, havia perdido o 

grande amor da vida dele, depois disso 

dedicou a vida a ensinar os jovens 

alunos.  Não possuía nenhum interesse 
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amoroso ou afetivo pelos estudantes, ao 

contrário do que os olhos maldosos 

poderiam pensar, aquele homem apenas 

dedicava a vida para ensinar medicina. 

O tempo é algo que realmente não para, 

pelo menos, foi o que Ina pensou. Havia 

chegado o tempo da última audiência 

contra Mendes. 

Esperavam na sala em que tempos atrás 

Amana havia dado uma piscadela para a 

índia. Ela olhou para a janela em que isso 

havia ocorrido, e para a surpresa dela, 

novamente o pássaro estava lá. Foram 

chamados para adentrarem a sala. O 

mesmo juiz da audiência referente à 

Anabela julgaria o caso de assassinato 

dos índios e sequestro de Xamã. Dessa 

vez, os capangas de Mendes seriam 

julgados juntamente com ele. 
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Os trâmites estavam a acontecer e 

chegou a hora do depoimento de Ina. A 

índia relembraria todo o sofrimento que 

havia passado. 

-Senhora Ina Suaçuna Araripe conte-nos 

o que ocorreu naquele dia. 

Ela olhou para todos na sala, fixou o olhar 

em Mendes e falou: 

-Naquele dia, eu procurava pelo meu filho 

Xamã, na aldeia. Uma indiazinha disse 

que homens malvados haviam o pegado. 

Logo, em seguida, um capataz de 

Mendes havia dito que ele esperava-me a 

meia-noite, sozinha, se eu quisesse ver o 

garoto vivo novamente. Dada a 

determinada hora, eu compareci à 

fazenda. Armada com arco e flecha. 

Mendes mirava a cabeça do meu filho 

com uma arma de fogo. O menino correu 

até mim, eu o abracei. Em seguida, o 
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fazendeiro falou que libertaria Xamã, se 

eu ocupasse o lugar de Esther naquela 

noite. 

Ela respirou um pouco. De fato, não 

poderia contar exatamente o que 

aconteceu naquela noite. Como explicaria 

que era uma loba? Certamente, Mendes 

não contaria isso a ninguém, pois quem 

acreditaria nele? 

-Eu fui em direção ao homem. Ele atirou 

contra o meu filho e eu gritei. Pensei que 

o menino havia sido atingido. Quando 

percebi que ele estava a salvo, desarmei 

o velho. Nós entramos em luta corporal, 

adentramos pela casa ainda lutando. Ele 

conseguiu fugir para a floresta. Eu corri 

para alcançá-lo, mas não o alcancei. 

Depois disso, voltei para a tribo. 

Anabela também depôs, informou como 

havia sido salva pelos índios da tribo 

vizinha.  Na audiência anterior, na qual 
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ganhou uma quantia em dinheiro valiosa, 

nada havia sido provado sobre a 

participação desses mesmos indígenas 

que a haviam ferido anteriormente. Essa 

foi a verdadeira ironia do destino. 

A sentença havia sido decretada. Mendes 

foi condenado a 38 anos de prisão em 

regime fechado. Como a lei brasileira 

permite o tempo máximo de 30 anos de 

detenção apenas, Aboré estava certo de 

que o fazendeiro cumpriria as três 

décadas. 

A vida parecia tomar um novo rumo. Os 

meses passaram. Anabela sairia da 

cidade. Como havia dito, queria viver o 

mundo. Isso significava o fim do namoro 

com Aboré. 

-Aboré, eu realmente sinto muito em ter 

que dizer adeus. 
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-Anabela, se dependesse de mim, você 

não precisaria dizer isso. 

Falou o rapaz com lágrimas nos olhos. 

 
-Eu preciso viver a minha vida. Não posso 

fazer diferente. 

-Eu, infelizmente, compreendo. 

 
-Eu sempre serei grata por tudo o que fez 

por mim, principalmente, pela casa de 

repouso que indicou para a minha mãe 

estar. 

-Anabela, eu sempre vou te amar. 

 
Disse o rapaz que abraçou a moça e em 

seguida a viu adentrar no trem. Sabia que 

nunca mais a veria. 

Pouco mais de um ano após a ameaça da 

posse de retomar as terras dos índios, 

feita por Mendes, Ina era consagrada 

como tuxaua e pajé. Com o cocar na 

cabeça, pinturas típicas e acessórios. 
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Soberana, naquelas terras, não permitia 

mais injustiças. O sangue derramado no 

local, ela não queria nunca mais ver. As 

decisões difíceis que foram tomadas 

rendiam a liberdade de um povo. Não só 

da tribo, mas de toda a localidade de 

Arco-Íris. 

O clima estava bem seco, uma rápida 

pancada de chuva aconteceu naquele dia. 

Todos na cidade podiam ver um belo 

arco-íris no céu. Mãe Preta estava a 

caminho da tribo, quando olhou para o 

céu e viu o sinal da aliança de Deus e do 

homem, percebeu que ela terminava na 

aldeia. Finalmente, alguém havia 

descoberto a fonte de poder no final do 

arco-íris. 
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