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Um tinha como símbolo a cor vermelha. Era grande e poderoso, con-
duzido com sabedoria e coragem por uma senhora bondosa e muito 
carismática e por um grande caçador e guerreiro, que tinha fama e 
respeito nos lugares por onde passava.

O outro clã era branco. Era um pouco menor, mas nem por isso 
menos importante. Seu líder era o primo mais novo do líder verme-
lho. Os dois, embora se dessem muito bem, nutriam certa rivalidade, 
o que tornava a vida de todos muito interessante e desafiadora. O 
líder branco ainda era solteiro e procurava entre as moças do clã ver-
melho alguma de quem gostasse de verdade para casar.

Os dois clãs trocavam entre si alimentos, maridos, esposas, 
bens e histórias, muitas histórias. E é uma delas que eu vou contar. 
Uma história que eu vi e vivi. Eu sei. Eu estava lá.

Em tempos antigos, 
havia dois grandes clãs 
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I 
No tempo desta história, o tempo não era contado. Não havia mar-
cadores físicos do tempo, a não ser as estações do ano. Naquele tem-
po, as pessoas nasciam sob o signo das luas e das estrelas e todos 
viviam felizes por não contarem suas vidas pelo tempo vivido, mas 
pelas transformações por que seus corpos passavam. Nascer era 
uma festa, viver era uma festa, morrer era uma festa. Certezas não 
existiam, pois tudo acontecia ao sabor das correntezas do tempo. 
Eram tempos difíceis e cheios de mistérios. A vida toda era repleta 
das inseguranças próprias de quem vive apenas o momento vivido, 
sem o planejamento do que poderia acontecer no dia seguinte.

As crianças viviam alegres. Nasciam tantas quantas fossem 
possíveis, porém, para o bem-estar da comunidade, os nascimentos 
não podiam extrapolar o limite desejado. Muita gente em um mes-
mo lugar poderia gerar insegurança e descontrole. Quando a comu-
nidade crescia demais, as mulheres eram orientadas a diminuir o 
número de filhos aprendendo a mágica do controle de natalidade. 
Ou quando isso era incontrolável, uma nova comunidade surgia em 
outro canto da floresta.

Caçar e pescar; coletar frutos e plantar; fazer longas incursões 
para conhecer e proteger o território eram tarefas que meninos 
aprendiam desde muito cedo. Educar os meninos para serem guer-
reiros sempre foi o orgulho dos dois clãs. A guerra e o cuidado com 
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o território eram o desejo de todos os meninos, por isso passavam 
por duros anos de treinamento. Ainda que não houvesse guerras há 
muito tempo, os adultos guerreiros não permitiam que os jovens es-
quecessem a importância de estarem preparados para possíveis ata-
ques inimigos. Histórias eram contadas com detalhes para lembrar 
os tempos em que a guerra fazia parte do cotidiano de nossa gente.

As meninas tinham uma vida mais simples, mas nada monó-
tona. Assim como os meninos, elas eram devidamente preparadas 
para serem guerreiras, mas não para irem à frente das batalhas, o 
papel delas era de proteção. Se algo saísse errado, elas sabiam que 
deveriam tomar um rumo secreto para salvar as crianças e os velhos, 
guardiões das memórias ancestrais. Elas também eram as guardiãs 
da memória e, por isso, desde pequenas, treinavam o ouvido para 
guardar o tesouro de sua gente. Assim era. Os avós contavam que o 
criador de todas as coisas havia ensinado para nossos primeiros pais 
que assim deveria ser. 

II 
Eu nasci filho terceiro do grande cacique Nafukaká com a charmo-
sa Kabidjay. Tive seis irmãos e com eles uma vida normal. Antes de 
mim, nasceram dois meninos e depois de mim, quatro meninas. 
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Meus pais achavam que aquilo era uma equação perfeita e tudo ca-
minhava de acordo com a vontade do Criador.

Ser o terceiro na linha sucessória não me trazia nenhuma espe-
rança de um dia tornar-me líder do clã, restava me contentar em ser, 
talvez, o feiticeiro. Meus dois irmãos mais velhos eram o que se pode 
chamar de “guerreiros perfeitos”, sabiam a arte da guerra como nin-
guém e se dedicavam dia após dia, em um treinamento constante e 
cansativo. Nosso pai era seu mestre principal, mas também tinham 
aula com outro grande guerreiro: Kohaluê, o misterioso. 

O treinamento dos rapazes começava pela manhã bem cedo, 
antes de o sol mostrar sua vitalidade. Mesmo que não quisessem 
ir, eram convocados pelo chefe do clã para longas caminhadas pela 
mata escura. Embora nossa região não tivesse temperaturas muito 
baixas, era comum terem de entrar no lago, cuja água, àquela hora 
da manhã, ainda estava muito fria. O primeiro irmão, Rufo, não se 
importava nem um pouco em fazer tais exercícios. Já Ciglo, meu 
segundo irmão, reclamava demais, dizia não entender por que 
precisavam daquele esforço todo se jamais poderiam usá-lo de 
verdade. Papai apenas dizia que um dia iria entender e o obrigava  
aos exercícios.

Às vezes eu os acompanhava. Não tinha necessidade disso, mas 
gostava de acordar cedo para mexer com as plantas e cuidar dos ani-
mais domesticados que viviam por ali. Meu pai, ao me ver fazendo 
essas coisas, dizia que eu não nascera para ser guerreiro, mas profe-
ta. Ouvi isso desde pequeno e, quando fui me tornando um homem, 
já estava convencido de que não seria mesmo um lutador desse tipo 
de batalhas. Meu corpo não havia sido talhado pela natureza para 
ser assim. Fui franzino desde pequeno. Meu parto foi difícil, quase 
matando mamãe, e ela me rejeitou por causa disso. Somente alguns 
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meses depois do meu nascimento é que se aproximou de mim e me 
deu seu peito para mamar. Antes disso, uma ama de leite foi quem 
me alimentou e impediu que eu morresse. 

Em tempos antigos, meu pai dizia, eu teria sido abandona-
do à minha própria sorte e teria certamente morrido nas garras de  
alguma fera da floresta. Esse era o destino de crianças rejeitadas pe-
las mães na hora do parto. Tive sorte porque mamãe acabou sentin-
do as dores dentro de casa, o que não permitiu que ela fosse sozinha 
até o igarapé. A dependência de outras pessoas deixa as mulheres 
muito vulneráveis, por isso as crianças que nascem após considerável 
esforço físico são rejeitadas. “Filhos precisam sair sem provocar dor”, 
eu ouvia de vez em quando da boca das mulheres. Por ter provoca-
do dor intensa em minha mãe, cresci rejeitado. Algumas mulheres 
diziam que eu não deveria ter sobrevivido, e eu cresci meio afastado 
da vida social: não tinha muitos amigos e brincava quase sempre so-
zinho. Apenas quando as irmãs mais novas nasceram é que pude ter 
alguma companhia para brincar. Aliás, as meninas sempre foram as 
minhas melhores companhias.
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III
Minha mãe era a mais bonita das mulheres do clã branco. Era incrivel-
mente desejada pelos homens do seu próprio clã, mas, pelas regras, não 
poderia ser tomada como esposa por eles. A alguém do clã vermelho 
caberia desposá-la. Meu pai conta que foi difícil convencê-la a ser sua es-
posa porque ela dizia não querer casar com homem algum, pois os con-
siderava covardes demais para isso. Papai precisou mostrar coragem, 
valentia, humildade. Teve muito trabalho para poder conquistá-la.

Na verdade, houve uma disputa entre os pretendentes. Não foi 
uma luta pública, como devem imaginar, mas uma disputa silencio-
sa, de conquista, de homens. Até mesmo o primo, chefe do clã branco,  
entrou na tal contenda, pois tinha grande simpatia por minha mãe. Ele 
a desejava, essa é a verdade.

Meu avô, pai de minha mãe, também não queria que ela se casas-
se com nenhum rapaz. Tendo perdido a esposa após uma repentina 
invasão de cobras na aldeia, vovô se sentiu sozinho e abandonado. So-
mente a única filha do casamento lhe restava como consolo. Na cabe-
ça dele, era melhor que a filha jamais se casasse e, assim, sua família 
acabaria para sempre, pois não valia a pena viver sem sua amada es-
posa. Acabou sendo convencido pelo conselho dos velhos a aceitar um 
marido para a filha. Disseram que ele não poderia deixar seu sangue 
se perder no esquecimento e que deveria pensar no futuro de todo o 
nosso povo antes de abrir mão de netos corajosos e netas férteis. Vovô 
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conta que consultou os antepassados no mundo do sonho e eles con-
firmaram o conselho dos velhos. Depois disso, ele apresentou sua lin-
da filha como moça solteira para os interessados. Mamãe ficou furiosa 
por não ter sido consultada antes, mas acabou aceitando seu destino. 
No entanto, ela não aceitaria qualquer homem em sua rede. Era preci-
so lutar por ela. E foi assim que aconteceu.

IV
Meu pai sempre foi bom caçador e bom guerreiro. Suas flechas cer-
teiras lhe conferiam grande prestígio e destaque. As moças solteiras 
suspiravam por ele e o desejavam como marido. Ele, porém, nada 
quis com as outras mulheres depois que viu Kabidjay, minha mãe. 
Para chamar a atenção dela, pediu a minha avó que fizesse os me-
lhores desenhos em seu corpo. Depois de muitas horas de paciên-
cia, meu pai desfilou pela aldeia na esperança de ser notado por sua 
pretendida. Na primeira vez, nada aconteceu. Nem na segunda ou 
na terceira. Tudo aconteceu da maneira mais natural e inacreditável.

Ele conta que foi à mata fazer suas necessidades fisiológicas 
depois de ter comido carne de anta em excesso. Era a época mais 
farta, a carne de caça estava sobrando e, como manda a tradição, 
precisava ser toda servida. Segundo a tradição, as pessoas precisam 
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comer toda a carne, para que não haja sobra. O animal que se deixa 
abater pelo caçador precisa ser comido sem desperdiçar um nada 
porque, se o fizermos, estaremos sendo ingratos com o sacrifício 
dele. Também dizem que o espírito do animal pode querer se vingar 
e fugir para muito além do território.

Confesso que não gosto muito de ouvir essas histórias que enga-
tam os desejos humanos com os desejos dos animais e outros seres 
da floresta. Não sei o que acho direito, mas sempre prefiro duvidar 
disso tudo a confiar plenamente em explicações pouco razoáveis. 

Para continuar a história, devo dizer que meu pai se retirou para 
o mato. Estava andando a esmo à procura de um bom lugar quan-
do ouviu, ele conta, um barulho vindo de algum canto. Sendo o bom 
caçador que era, aguçou os ouvidos para buscar a direção de onde 
vinha o tal som. Seu estômago cheio de carne, no entanto, não lhe 
permitia perceber a realidade com muita nitidez. Preferiu desistir e 
voltou para a sua busca. Não demorou nadinha e logo ouviu o mes-
mo barulho vindo da direção oposta. Encafifado com aquilo, ele de-
cidiu desvendar o mistério seguindo o rastro que o som deixava.

Meu pai conta que foi adentrando na mata à medida que o ba-
rulho lhe parecia mais próximo. Depois, ele soube que se tratava de 
uma pregação de peças da própria natureza, mas, naquele momen-
to, sentia a adrenalina crescendo e a pele arrepiada trazendo consi-
go o medo do desconhecido. Tudo muito natural, ele dizia. Assim, 
seguindo seu instinto de caçador, aguçou os sentidos para o que 
acontecia ao seu redor. De repente, já estava dentro da floresta e o 
barulho aumentava cada vez mais. Acontece, no entanto, que nada 
havia se não o correr das águas distantes. 

Meu pai conta que já estava pensando em voltar quando notou 
que alguém se aproximava dele com o mesmo cuidado. De longe, 
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não conseguiu ver de quem se tratava. Mudou a direção e passou a 
seguir o vulto a certa distância. Não deixou que o desconhecido o 
visse ou ouvisse qualquer rastro de sua perseguição. Sabia fazer isso 
como ninguém.

Depois de alguns minutos de paciente observação, ele pôde 
notar que não se tratava de um guerreiro comum, mas de uma mu-
lher. Notou isso pelo jeito como a jovem se acocorou para observar 
algo à sua frente. Ela parecia ver alguma coisa, e ele se pôs a obser-
var também na mesma direção. Aproveitando a distração, procurou 
aproximar-se para tentar reconhecer a pessoa antes de abordá-la. A 
moça levantou-se e continuou andando para a frente, aguçando o 
olhar. Foi então que meu pai percebeu que se tratava de Kabidjay. 
Sua curiosidade aumentou e preferiu não se identificar naquele 
momento. O que ela estaria fazendo ali? Teria ela ouvido o mesmo 
som que ele? Estaria ela perseguindo uma visagem? Não estariam, 
os dois, correndo perigo? 

Pensando nisso e querendo proteger a jovem, meu pai asso-
biou o assobio dos caçadores. Ela não ouviu. Parecia estar encanta-
da pela visão do perigo. Meu pai insistiu mais alto, mas não surtiu 
efeito. Apressou o passo até chegar tão próximo dela que poderia 
tocá-la. E assim ele fez, dando um susto tão grande em mamãe que 
ela acabou desmaiando. Ele a segurou nos braços, evitando a queda. 
Depois, carregou-a no colo e a levou a uma clareira onde pôde cuidar 
dela e restituir-lhe a consciência.

Após esse episódio, os dois passaram a andar juntos pela al-
deia. Ela tomava conta dele e ele, dela. Estavam apaixonados. Di-
zem que foi o caipora que os uniu. Eles eram noivos por causa do 
espírito da floresta. Contavam essa história para todo mundo. Qua-
se ninguém acreditava. Eu mesmo nunca acreditei, mas há muitos 
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mistérios na vida. Ainda hoje se amam, dizem. E vai ser assim para 
sempre, dizem.

V
O pajé é um líder espiritual. Quase sempre é formado para cuidar 
das pessoas. Os professores dele são os outros pajés e a natureza. Eu 
que nasci de jeito torto, fui escolhido para ser pajé. O pajé é um su-
jeito meio torto, não porque ele não faz as mesmas coisas que todo 
mundo faz, mas pelo fato de ter nascido com um parafuso a menos. 
Ou talvez dois.

A rejeição que sofri no nascimento fez com que todos os meus 
parafusos ficassem frouxos. Como minha mãe não teve a chance de 
me abandonar ainda no nascedouro, acabei sendo educado como 
meio torto, ou quase. Para minha sorte, não trouxe em meu corpo 
nada que contrariasse a lógica de minha gente e, por isso, fui prepa-
rado para ser pajé. 

O pajé é um ser meio solitário. Precisa ser assim. Ele fala com 
o desconhecido e, por isso, as pessoas, às vezes, pensam que ele é 
maluco. Sempre que eu dizia isso para meu pai, ele desconversava. 
Para ele eu não era maluco, mas havia nascido com um talento, um 
dom, que deveria ser aproveitado para o bem da comunidade. Eu, 
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Ele nasceu filho do 
cacique da aldeia. Seus irmãos 

foram treinados para a arte da guerra. 
Mas ele tinha um dom – que o abençoou e o 
amaldiçoou – levando-o ao mundo dos pajés. 

Conheça a história desse jovem indígena que narra 
seu caminho em busca de seu destino. Em uma 
jornada de autoconhecimento guiada por dois 

grandes mestres, ele conhece seus sonhos e  
viaja em meio aos segredos e mistérios  

de sua existência.
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