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1. Isto é para quan do você vier. É pre ci so estar pre pa ra do. 
Alguém terá que pre ve ni-lo. Vai  entrar numa terra em que a ver da de 
e a men ti ra não têm mais os sen ti dos que o trou xe ram até aqui. Per-
gunte aos  índios. Qualquer coisa. O que pri mei ro lhe pas sar pela 
cabe ça. E ama nhã, ao acor dar, faça de novo a mesma per gun ta. E 
 depois de ama nhã, mais uma vez. Sempre a mesma per gun ta. E a 
cada dia rece be rá uma res pos ta dife ren te. A ver da de está per di da 
entre todas as con tra di ções e os dis pa ra tes. Quando vier à pro cu ra 
do que o pas sa do enter rou, é pre ci so saber que esta rá às por tas de 
uma terra em que a memó ria não pode ser exu ma da, pois o segre do, 
sendo o único bem que se leva para o túmu lo, é tam bém a única 
heran ça que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espe ra de um 
sen ti do, nem que seja pela supo si ção do mis té rio, para aca bar mor-
ren do de curio si da de. Virá esco ra do em fatos que até então terão lhe 
pare ci do incon tes tá veis. Que o antro pó lo go ame ri ca no Buell 
Quain, meu amigo, mor reu na noite de 2 de agos to de 1939, aos 
vinte e sete anos. Que se matou sem expli ca ções apa ren tes, num ato 
intem pes ti vo e de uma vio lên cia assus ta do ra. Que se mal tra tou, a 
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des pei to das súpli cas dos dois  índios que o acom pa nha vam na sua 
últi ma jor na da de volta da  aldeia para Carolina e que fugi ram apa-
vo ra dos dian te do hor ror e do san gue. Que se cor tou e se enfor cou. 
Que dei xou car tas impres sio nan tes mas que nada expli cam. Que foi 
cha ma do de infe liz e tres lou ca do em rela tos que eu mesmo tive a 
infe li ci da de de aju dar a redi gir para evi tar o inqué ri to. Passei anos 
à sua espe ra, seja você quem for, con tan do ape nas com o que eu 
sabia e mais nin guém, mas já não posso con tar com a sorte e dei xar 
desa pa re cer comi go o que con fiei à memó ria. Também não posso 
con fiar a mãos  alheias o que lhe per ten ce e duran te todos estes anos 
de tris te zas e desi lu sões guar dei a sete cha ves, à sua espe ra. Me per-
doe. Não posso me arris car. Já não estou em con di ções ou idade de 
desa fiar a morte. Amanhã pego a balsa de volta para Carolina. Mas 
antes deixo este tes ta men to para quan do você vier e depa rar com a 
incer te za mais abso lu ta.

Seja bem-vindo. Vão lhe dizer que tudo foi muito abrup to e 
ines pe ra do. Que o sui cí dio pegou todo mundo de sur pre sa. Vão lhe 
dizer mui tas coi sas. Sei o que espe ra de mim. E o que deve estar pen-
san do. Mas não me peça o que nunca me deram, o preto no bran co, 
a hora certa. Terá que con tar ape nas com o impon de rá vel e a pre ca-
rie da de do que agora lhe conto, assim como tive de con tar com o 
rela to dos  índios e a incer te za das tra du ções do pro fes sor Pessoa. As 
his tó rias depen dem antes de tudo da con fian ça de quem as ouve, e 
da capa ci da de de inter pre tá-las. E quan do vier você esta rá des con-
fia do. O dr. Buell, à sua manei ra, tam bém era incré du lo. Resistiu o 
quan to pôde. Precisamos de  razões para acre di tar. Estarei abu san do 
da sua paciên cia e boa von ta de, seja você quem for, se lem brar que 
mor re mos todos? Me lem bro do dia em que ele che gou à cida de que 
cha mou de morta nas car tas, em março de 1939, des con fia do como 
você agora, a pri mei ra vez que o vi. Todos conhe ciam o ronco do 
hidroa vião da Condor quan do se apro xi ma va da cida de, anun-
cian do a sua che ga da. Ninguém mais nos visi ta va. Muita gente cor-
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reu para o rio. Eu esta va ocu pa do com uma obra, mas ainda pude 
vis lum brar no chão da casa sem teto a som bra do avião, que sobre-
voa va as man guei ras a cami nho do rio. Terminei o ser vi ço e desci até 
o porto. Ele posa va para o fotó gra fo que o repre sen tan te da agên cia 
Condor havia con tra ta do para regis trar o acon te ci men to e que, com 
a câme ra sobre um tripé, fixa va para sem pre nas suas cha pas a che-
ga da do ilus tre etnó lo go, ao lado dos  índios e do pilo to, todos de pé 
sobre a asa do avião. Sua vinda pro vo cou uma sen sa ção que cinco 
meses  depois todos já  tinham esque ci do, se é isso que você quer saber. 
Nós nos acos tu ma mos muito depres sa com o extraor di ná rio. Só eu 
guar do a memó ria dele. Mas naque le dia nem eu nem nin guém 
podía mos ima gi nar o que rece bía mos. Veio com um cha péu bran co, 
como se fosse o capi tão de um navio, cami sa bran ca, bom ba chas e 
botas. Nem eu nem nin guém podía mos ver nada por trás da ele gân-
cia tão alti va e impró pria para o lugar e a oca sião, ainda mais para 
quem agora olha retros pec ti va men te. Ninguém podia pre ver a des-
gra ça que em menos de cinco meses lhe arran ca ria a vida. Me apro-
xi mei da cena a que a cida de assis tia muda, sem enten der a mis são 
que rece bia e que nenhu ma alma huma na seria capaz de recu sar. Eu 
fui essa alma. O repre sen tan te da Condor nos apre sen tou, mas o 
etnó lo go não me viu. Apertou a minha mão como a de qual quer 
outro e sor riu, sor ria para todos, mas não notou a minha pre sen ça. 
Mal ouviu o meu nome. Se o tives se enten di do, teria na certa 
caçoa do, por que ape sar de tudo não lhe fal ta va humor. O meu nome 
é moti vo de cha co ta fora daqui. E ele tinha aca ba do de che gar. Só 
mais tarde é que enten de ria as cir cuns tân cias e as van ta gens de ter 
um alia do em mim. Só então acei ta ria a minha ami za de, à falta de 
outra. Posso ser um humil de ser ta ne jo, amigo dos  índios, mas tive 
edu ca ção e não sou tolo. Não guar do ran cor de nin guém, muito 
menos do dr. Buell, meu amigo, a des pei to de tudo o que possa ter 
pen sa do ou escri to e a que só tive aces so pela incer te za das tra du ções 
do pro fes sor Pessoa a pro cu rar nos  papéis do morto uma expli ca ção 
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que eu mesmo fiz o que pude para escon der. Era pre ci so que nin-
guém achas se um sen ti do. É pre ci so não dei xar os mor tos toma rem 
conta dos que fica ram. Desde o iní cio, embo ra não pudes se pre ver a 
tra gé dia, fui o único a ver nos olhos dele o deses pe ro que ten ta va dis-
si mu lar mas nem sem pre con se guia, e cuja razão, que che guei a 
 intuir antes mesmo que ela me fosse reve la da, pre fe ri igno rar, ou 
fin gir que igno ra va, nem que fosse só para ali viá-lo. Acho que assim 
eu o aju dei como pude. Tendo pre sen cia do os pou cos momen tos em 
que não con se guiu se con ter, eu sabia, e o meu silên cio era para ele 
a prova da minha ami za de. Assim são os  homens. Ou você acha que 
quan do nos olha mos não reco nhe ce mos no pró xi mo o que em nós 
mes mos ten ta mos escon der? Não há nada mais valio so do que a con-
fian ça de um amigo. Por isso apre cio os  índios, com os quais con vi vo 
desde crian ça, desde o tempo em que o meu avô os aman sou. Sempre 
os rece bi na minha casa. Sempre soube o que  diziam de mim pelas 
cos tas, que me con si de ra vam um pouco louco, aliás como a todos os 
bran cos. Mas a mim impor ta va ape nas que pudes sem con tar comi go. 
E que sou bes sem que eu não espe ra va nada em troca. De mim  teriam 
tudo o que pedis sem, e Deus sabe que seus pedi dos não têm fim. Fiz 
tudo o que pude por eles. E tam bém pelo dr. Buell. Dei a ele o mesmo 
que aos  índios. A mesma ami za de. Porque, como os  índios, ele esta va 
só e desam pa ra do. E, a des pei to do que pen sou ou escre veu, não pas-
sa va de um meni no. Podia ser meu filho. Nada me aba lou tanto. 
Nem mesmo quan do fui des ti tuí do das fun ções de encar re ga do do 
posto indí ge na Manoel da Nóbrega pelo sr. Cildo Meireles, ins pe tor 
do Serviço de Proteção aos Índios, três anos  depois da tra gé dia, 
quan do ele me reco men dou que dali em dian te eu dei xas se o meu 
cora ção a cinco  léguas de dis tân cia do posto e me afas tas se para 
sem pre dos  índios — não que ria me ver pela fren te. Nem mesmo a 
humi lha ção de ter sido dis pen sa do do cargo que ocu pei por pouco 
mais de um ano e que o pró prio dr. Buell tinha me aju da do a con-
quis tar em defe sa dos  índios, gra ças às car tas de reco men da ção que 
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 enviou ao Rio de Janeiro. E nem mesmo o mas sa cre da  aldeia de 
Cabeceira Grossa, que o dr. Buell tal vez tives se podi do impe dir se 
ainda esti ves se vivo e entre eles quan do os fazen dei ros pre pa ra ram a 
embos ca da um ano  depois do seu sui cí dio. Nada me entris te ceu 
tanto quan to o fim do meu amigo, cuja memó ria deci di hon rar. Eu 
o aco lhi quan do che gou. Nada do que tenha pen sa do ou escri to pode 
me cau sar ran cor, nunca espe rei nada em troca, por que sei que, no 
fundo, fui a últi ma pes soa com quem ele pôde con tar.

Saí da casa sem teto ao cair da tarde, quan do uma nuvem de 
mor ce gos tam bém saiu do tron co oco de uma man guei ra e se cana-
li zou pelas ruas, numa enxur ra da, em vôo rasan te e cego, a igno rar 
bici cle tas e pedes tres, que tam bém os igno ra vam naque la cida de 
morta, como ele a des cre veu, se for mos con fiar nas tra du ções do pro-
fes sor Pessoa. Posso ser igno ran te, mas nunca fui supers ti cio so. 
Podia ter visto um sinal de mau agou ro na nuvem de peque nos vam-
pi ros que o rece biam. Mas tudo o que vi foram os seus olhos quan do 
che guei ao rio, a expres são que assu miam, por dis tra ção e can sa ço, 
entre uma foto gra fia e outra, quan do se esque cia de que tam bém o 
olha vam. Queria par tir para a  aldeia. Estava exaus to. Queria ficar 
longe dos olha res. Só você pode ria ter me dito o que ele veio fazer 
aqui, se veio real men te para mor rer, como aca bei sus pei tan do ao 
rece ber a notí cia do sui cí dio. Faz anos que o espe ro, em vão.

No dia 9 de agos to daque le ano, cinco meses  depois de ele ter 
che ga do a Carolina, uma comi ti va de vinte  índios  entrou na cida de 
no final da tarde. Traziam a tris te notí cia e, na baga gem, os obje tos 
de uso pes soal do dr. Buell, que eu mesmo rece bi e con tei, com lágri-
mas nos olhos: dois  livros de músi ca, uma Bíblia, um par de sapa tos, 
um par de chi ne los, três pija mas, seis cami sas, duas gra va tas, uma 
capa preta, uma toa lha, qua tro len ços, dois pares de meias, um sus-
pen só rio, dois ter nos de brim, dois ter nos de casi mi ra, duas cue cas e 
um enve lo pe com foto gra fias. O seu retra to não esta va entre elas. 
Havia a foto de uma casa de madei ra na praia; havia os retra tos dos 
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 negros do Pacífico Sul, que lhe con ta ram len das e can ções; havia 
retra tos dos Trumai do alto Xingu, mas não havia nenhu ma foto de 
famí lia, nem do pai, nem da mãe, nem da irmã, nem de nenhu ma 
 mulher. É pos sí vel que tives se quei ma do esses retra tos junto com as 
 outras car tas que rece be ra antes de se matar. Os  índios não toca ram 
em nada. Foram à minha casa sem parar nem falar com nin guém 
pelo cami nho — esta vam com medo, acha vam que pudes sem ser 
incri mi na dos —, o que não impe diu que a notí cia logo se espa-
lhas se, e em pouco tempo uma peque na mul ti dão de curio sos cer-
ca va a minha modes ta mora da. Mandei cha mar o pro fes sor Pessoa 
às pres sas, que  depois de ler uma das car tas dei xa das pelo infe liz, em 
 inglês, acal mou os  índios e garan tiu a todos que eles não  tinham 
nenhu ma res pon sa bi li da de na trá gi ca ocor rên cia. Ele dei xou car-
tas para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro, para Mato Grosso 
e duas para Carolina, uma para o capi tão Ângelo Sampaio, dele-
ga do de polí cia, e a outra para mim.

Desde então eu o espe rei, seja você quem for. Sabia que viria 
em busca do que era seu, a carta que ele lhe escre ve ra antes de se 
matar e que, por segu ran ça, me des cul pe, guar dei comi go, des con-
fia do, já que não podia com preen der o que ali esta va escri to — 
embo ra sus pei tas se — nem cor rer o risco de pedir ao pro fes sor Pessoa 
que me tra du zis se aque las  linhas. Foi a única que não reme ti ao Rio 
de Janeiro. Hoje, mal se pas sa ram seis anos da morte do dr. Buell, e 
o pró prio pro fes sor já se diz etnó lo go e se auto pro cla ma estu dio so 
dos Krahô, como se nunca tives se pas sa do  nenhum etnó lo go por 
Carolina, como se bas tas se a sua auto de ter mi na ção para se equi pa-
rar ao homem que o igno rou e de quem ele diz tam bém já não se 
lem brar, pois só a lem bran ça já lhe faria som bra e daria os parâ me-
tros que lhe fal tam para reco nhe cer a pró pria medio cri da de e igno-
rân cia. Posso ser um sim ples ser ta ne jo, mas não sou tolo. Dos enve-
lo pes fecha dos, aque le era o único cujo des ti na tá rio, até onde eu 
sabia, não era da famí lia do dr. Buell nem tam pou co outro antro pó-
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lo go ou mis sio ná rio. Peço que me enten da. Eram tem pos difí ceis. 
Tudo o que fiz foi por ami za de, para pro te gê-lo. Você não pode ima-
gi nar, seja lá quem for. As car tas  seguiam para o Rio de Janeiro antes 
de serem reme ti das aos Estados Unidos. Nada me garan tia que não 
fos sem aber tas e lidas, como fize ram as auto ri da des mara nhen ses ao 
sub me tê-las ao pro fes sor Pessoa em busca de uma expli ca ção, ou 
que não se extra vias sem. Ainda mais se fosse ins tau ra do o inqué ri to. 
Guardei comi go esta única carta, para pro te gê-lo, e aos  índios. Jurei 
que nin guém além de você poria os olhos nela. Mandei-lhe um 
bilhe te no lugar da carta, um bilhe te cifra do, é ver da de, em códi go, 
que o pro fes sor Pessoa me aju dou a redi gir em  inglês, sem saber a 
quem me diri gia ou com que obje ti vo, pen san do que se tra ta va de um 
paren te do morto, uma vez que ante rior men te já lhe pedi ra ajuda 
para escre ver uma carta de pêsa mes que deci di ra  enviar à mãe. 
Nunca pude me cer ti fi car de que você tenha rece bi do esse bilhe te, 
ou que o tenha com preen di do, já que não veio atrás do que lhe per-
ten cia. Faz anos que o espe ro, mas já não posso me arris car ou desa-
fiar a morte. Este mês come çam as chu vas. Amanhã pego a balsa de 
volta para Carolina, mas antes deixo este tes ta men to para quan do 
você vier.

2. Ninguém nunca me per gun tou. E por isso tam bém nunca 
pre ci sei res pon der. Não posso dizer que nunca tives se ouvi do falar 
nele, mas a ver da de é que não fazia a menor ideia de quem ele era 
até ler o nome de Buell Quain pela pri mei ra vez num arti go de 
jor nal, na manhã de 12 de maio de 2001, um sába do, quase ses-
sen ta e dois anos  depois da sua morte às vés pe ras da Segunda 
Guerra. O arti go saiu meses antes de outra guer ra ser defla gra da. 
Hoje as guer ras pare cem mais pon tuais, quan do no fundo são per-
ma nen tes. Li  várias vezes o mesmo pará gra fo e repe ti o nome em 
voz alta para me cer ti fi car de que não esta va sonhan do, até enten-
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der — ou con fir mar, já não sei — que o tinha ouvi do antes. O 
arti go tra ta va das car tas de outro antro pó lo go, que tam bém havia 
mor ri do entre os  índios do Brasil, em cir cuns tân cias ainda hoje 
deba ti das pela aca de mia, e cita va de pas sa gem, em uma única 
frase, por ana lo gia, o caso de “Buell Quain, que se sui ci dou entre 
os  índios krahô, em agos to de 1939”.

Procurei a antro pó lo ga que havia escri to o arti go. A prin cí pio, 
foi seca no tele fo ne. Deve ter acha do estra nho que  alguém lhe 
tele fo nas se por causa de um deta lhe do texto, mas não disse nada. 
Trocamos  alguns e-mails, que ser vi ram como uma apro xi ma ção 
gra dual. Preferia não me encon trar pes soal men te. Queria ter cer-
te za de que os meus obje ti vos não eram aca dê mi cos. Mas mesmo 
se de iní cio che gou a des con fiar do meu inte res se por aque le 
homem, não per gun tou as  minhas ver da dei ras inten ções. Ou, 
pelo menos, não insis tiu em saber as  minhas  razões. Supôs que eu 
qui ses se escre ver um roman ce, que meu inte res se fosse lite rá rio, e 
eu não a con tra riei. A his tó ria era real men te incrí vel. Aos pou cos, 
con for me me embre nha va naque le caso com as  minhas per gun-
tas, pas sou a achar natu ral a curio si da de que eu demons tra va pelo 
etnó lo go sui ci da. Talvez por dis cri ção e por sen tir que, de algu ma 
forma e por uma expe riên cia que ela não teria podi do con ce ber, 
eu tam bém havia intuí do naque le caso algo que mais tarde ela 
pró pria me reve la ria ter sus pei ta do desde sem pre, quan do por fim 
nos encon tra mos e ela me fez a per gun ta. Foi ela quem me indi-
cou as pri mei ras pis tas.

Os  papéis estão espa lha dos em arqui vos no Brasil e nos Esta-
dos Unidos. Fiz algu mas via gens,  alguns con ta tos, e aos pou cos fui 
mon tan do um que bra-cabe ça e crian do a ima gem de quem eu 
pro cu ra va. Muita gente me aju dou. Nada depen deu de mim, mas 
de uma com bi na ção de aca sos e esfor ços que teve iní cio no dia em 
que li, para o meu espan to, o arti go da antro pó lo ga no jor nal e, ao 
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pro nun ciar aque le nome em voz alta, ouvi-o pela pri mei ra vez na 
minha pró pria voz.

Buell Quain se matou na noite de 2 de agos to de 1939 — no 
mesmo dia em que Albert Einstein  enviou ao pre si den te Roose-
velt a carta his tó ri ca em que aler ta va sobre a pos si bi li da de da 
bomba atô mi ca, três sema nas antes da assi na tu ra do pacto de não-
-agres são entre Hitler e Stalin, o sinal verde para o iní cio da 
Segunda Guerra e, para mui tos, uma das maio res desi lu sões polí-
ti cas do sécu lo xx. Topei com uma refe rên cia à carta de Einstein, 
por mera coin ci dên cia, logo que come cei a vas cu lhar a morte de 
Quain. Ele não che gou a ver nada. O mundo dele não foi o meu. 
Não viu a guer ra, não viu a bomba — ainda que, na lou cu ra final 
das suas obser va ções sobre os Krahô, e com base nas lem bran ças 
das revis tas cien tí fi cas que lia na ado les cên cia, tenha ten ta do apli-
car “os mes mos prin cí pios mate má ti cos que gover nam os fenô me-
nos atô mi cos” aos fenô me nos  sociais, detec tan do nos  índios “sín-
dro mes de com por ta men to cul tu ral” aná lo gas às leis da físi ca. 
Tinha um fas cí nio quase ado les cen te pela ciên cia e pela tec no lo-
gia. Não podia ter pen sa do que quan to mais o homem tenta esca-
par da morte mais se apro xi ma da auto des trui ção, não podia lhe 
pas sar pela cabe ça que tal vez fosse esse o desíg nio ocul to e trai-
çoei ro da ciên cia, sua con tra par ti da, embo ra muito do que obser-
vou entre os  índios e asso ciou por intui ção à sua pró pria expe riên-
cia pudes se tê-lo leva do a algu ma coisa muito pró xi ma dessa 
con clu são. Quando se matou, ten ta va vol tar a pé da  aldeia de 
Cabeceira Grossa para Carolina, na fron tei ra do Maranhão com 
o que na época ainda fazia parte de Goiás e hoje per ten ce ao esta do 
do Tocantins. Tinha vinte e sete anos. Deixou pelo menos sete 
car tas, que escre veu, aos pran tos, nas últi mas horas que pre ce de-
ram o sui cí dio. Queria dei xar o mundo em ordem, a jul gar pelo 
con teú do das qua tro a que tive aces so, ende re ça das a sua orien ta-
do ra, Ruth Benedict, da Universidade de Columbia, em Nova 
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York; a dona Heloísa Alberto Torres, dire to ra do Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro; a Manoel Perna, um enge nhei ro de Carolina 
de quem se tor na ra amigo, e ao capi tão Ângelo Sampaio, dele ga do 
de polí cia da cida de. Queria isen tar os  índios de qual quer culpa, 
cons ti tuir seus exe cu to res tes ta men tá rios e ins truí-los sobre a dis-
po si ção de seus bens. São car tas em que dá ins tru ções aos vivos 
sobre como pro ce der  depois da sua morte. Entre as que não con-
se gui encon trar, no entan to, sei que havia pelo menos uma ende-
re ça da ao pai médi co, dr. Eric P. Quain, recém-divor cia do e hos-
pe da do no Annex Hotel, em Bismarck, na Dakota do Norte; outra 
ao reve ren do Thomas Young, mis sio ná rio ame ri ca no ins ta la do 
com a  mulher em Taunay, em Mato Grosso, e uma ter cei ra ao 
cunha do Charles C. Kaiser, mari do de sua irmã, Marion. E nes sas 
é muito pos sí vel que não tenha dei xa do ape nas ins tru ções.

Quain che gou ao Brasil em feve rei ro de 1938. Desembarcou 
no Rio de Janeiro às vés pe ras do Carnaval. Foi morar numa pen são 
da Lapa, redu to de todos os  vícios, da malan dra gem e da pros ti tui-
ção. Um ano e cinco meses  depois esta va morto. Ao rece be rem a 
notí cia,  alguns cole gas da Universidade de Columbia, em Nova 
York, che ga ram a espe cu lar que a sua vinda ao Brasil já fizes se 
parte de um pro ces so sui ci da deli be ra do,  outros sus pei ta ram que 
tives se sido assas si na do. Viera em prin cí pio com o pro pó si to de 
estu dar os  índios kara já, na mesma expe di ção que aca bou sendo 
rea li za da por outro antro pó lo go de Columbia, William Lipkind, 
e sua  mulher. Quain mudou de pla nos ao che gar ao Rio. Os ina-
ces sí veis  índios tru mai, do rio Coliseu, no alto Xingu, esta vam em 
vias de extin ção e repre sen ta vam um desa fio muito maior que os 
conhe ci dos e acul tu ra dos Karajá, um desa fio cujas con se quên cias 
o jovem etnó lo go, intré pi do e ambi cio so, não podia pre ver ou 
aqui la tar ao trans for má-los no obje to da sua vã obs ti na ção. Sua 
expe di ção soli tá ria aos Trumai ao longo de 1938 foi mar ca da por 
per cal ços, impre vis tos, frus tra ções e con tra rie da des, que ter mi na-
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ram com a inter rup ção da sua pes qui sa de campo, a indis po si ção 
com os  órgãos gover na men tais do Estado Novo e a volta for ça da 
ao Rio de Janeiro, em feve rei ro de 1939. Um golpe que aba lou 
ainda mais o seu já ins tá vel esta do de espí ri to.

Seu retor no con tra ria do à capi tal coin ci diu com a che ga da ao 
Brasil de um cole ga da Universidade de Columbia, Charles 
Wagley, que vinha de navio dos Estados Unidos para estu dar os 
Tapirapé, e tam bém com a pas sa gem de Ruth Landes pela cida de 
— a jovem antro pó lo ga de Nova York esta va no país havia meses 
com o obje ti vo de estu dar os  negros e o can dom blé da Bahia. Os 
três eram alu nos dile tos de Ruth Benedict, uma das prin ci pais 
repre sen tan tes da cor ren te antro po ló gi ca que ficou conhe ci da 
por asso ciar Cultura e Personalidade, na ten ta ti va de expli car o 
com por ta men to pela inser ção  social e assim rela ti vi zar os con cei-
tos de nor ma li da de e anor ma li da de no que diz res pei to aos indi ví-
duos. Em mea dos dos anos 30, na estei ra do New Deal, o Depar-
tamento de Antropologia da Universidade de Columbia, diri gi do 
por Franz Boas, aco lheu estu dan tes atraí dos por um pen sa men to 
libe ral que se pro pu nha a cor tar cien ti fi ca men te as raí zes dos pre-
con cei tos  sociais. Depoimentos de alu nos e cole gas atri buem a 
Benedict uma pre fe rên cia por estu dan tes em desa cor do com o 
mundo a que per ten ciam e de algu ma forma desa jus ta dos em rela-
ção ao  padrão da cul tu ra ame ri ca na. É pos sí vel que reco nhe ces se 
neles algo de si mesma, e os pro te ges se.

Ao rece ber a notí cia do sui cí dio do aluno, recém-iso la da na 
fron tei ra do Canadá, na  região das mon ta nhas Rochosas, para 
onde havia se reco lhi do, dando iní cio a seu ano sabá ti co, Benedict 
esbo çou uma carta à mãe de Quain: “Minha secre tá ria acaba de 
me tele gra far, e em meio à minha pró pria dor só con si go pen sar na 
senho ra. Ele foi um filho que sem pre a preo cu pou. É deso la dor. 
De todos os meus alu nos, guar do no cora ção o lugar mais calo ro so 
para Buell, e neste momen to só con si go pen sar na perda pes soal e 
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cho rar o seu sofri men to, cujos moti vos ainda não conhe ce mos. 
Nunca esque ce rei a sua dedi ca ção ao tra ba lho e fico con ten te de 
poder, ao publi cá-lo, aju dar a pô-lo na van guar da da pes qui sa de 
campo. Ele rea li zou muita coisa, e eu acre di to que, no ínti mo, 
ainda qui ses se rea li zar muito mais. Estou para li sa da pela dor. Que 
Deus possa con for tá-la no seu sofri men to”.

Buell Quain foi acei to na pós-gra dua ção do Departamento 
de Antropologia de Columbia  depois de se for mar em zoo lo gia, 
em 1934, pela Universidade de Wisconsin, em Madison. Durante 
seus anos de bacha rel, tam bém se inte res sou por  vários  outros 
assun tos, a come çar por lite ra tu ra e músi ca. No pre fá cio do livro 
The  flight of the  chiefs, que o jovem etnó lo go de Columbia escre-
veu com a trans cri ção das len das e can ções que havia cole ta do 
numa  aldeia de Vanua Levu, nas ilhas Fiji, no Pacífico Sul, ao 
longo do seu pri mei ro tra ba lho de campo, quan do tinha ape nas 
vinte e qua tro anos, e que foi publi ca do em 1942, após a morte 
dele, seu anti go pro fes sor de  inglês em Madison, William Ellery 
Leonard, autor de uma ver são em  inglês do poema épico babi lô-
ni co Gilgamesh, cujo tema da ami za de, da morte e da busca de 
imor ta li da de  atraiu em espe cial a aten ção de Buell nos anos de 
facul da de, exal ta o espí ri to aven tu rei ro e faz o inven tá rio das via-
gens do ex-aluno pelo mundo, ao mesmo tempo que lamen ta a sua 
morte pre ma tu ra no inte rior do Brasil. Ao ter mi nar o giná sio, aos 
dezes seis anos, Buell já tinha atra ves sa do os Estados Unidos de 
carro. Em 1929, antes de  entrar para a uni ver si da de, pas sou seis 
meses na Europa e no Oriente Médio, per cor ren do Egito, Síria e 
Palestina. Nas  férias do ano seguin te, foi para a Rússia. Depois de 
pres tar os exa mes, em feve rei ro de 1931, embar cou numa via gem 
de seis meses, como mari nhei ro, num vapor para Xangai. Em 1935, 
esta va em Nova York, e no ano seguin te, em Fiji. Numa carta à mãe 
de Buell, meses  depois da morte do etnó lo go, Heloísa Alberto Tor-
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res se dizia espan ta da com tanta coisa feita em tão pouco tempo: 
“Era tão moço e tinha visto tanto. Que vida extraor di ná ria!”.

O mais incrí vel, nos nas ci men tos, é a eufo ria cega com que 
os pais enco brem o risco e a impon de ra bi li da de do que aca ba ram 
de criar, a espe ran ça com que o rece bem e que os faz trans for mar 
em augú rio pro mis sor a inca pa ci da de de pre ver o futu ro que ali se 
anun cia e a impo tên cia de todas as medi das de pre cau ção nesse 
sen ti do. Se assim não fosse, é bem pro vá vel que o ser huma no já 
tives se desa pa re ci do da face da Terra, pelas mãos de mães zelo sas 
e assas si nas. Buell Halvor Quain nas ceu em 31 de maio de 1912, 
às 11h53 da noite, no hos pi tal de Bismarck, capi tal da Dakota do 
Norte. A cer ti dão de nas ci men to diz que foram toma das as devi das 
pre cau ções con tra oftal mia neo na tal, àque la altu ra um pro ce di-
men to de praxe con tra a trans mis são de doen ças vené reas aos 
recém-nas ci dos. Quase cinco anos  depois do sui cí dio, numa carta 
de 31 de maio de 1944, dia do ani ver sá rio dele, sua mãe escre veu 
a Heloísa Alberto Torres: “Faz trin ta e dois anos esta noite que ele 
nas ceu. Em peque no, sem pre res pon dia às pes soas que lhe per gun-
ta vam quan do tinha nas ci do: ‘A dez minu tos de  junho’. Há cinco 
anos, ele me escre veu de Carolina a últi ma carta de ani ver sá rio”.

Eric P. Quain, o pai de Buell, tinha qua ren ta e um anos 
quan do o filho nas ceu. Era médi co e cirur gião. Nascido na Sué-
cia, foi um pio nei ro da medi ci na no Meio-Oeste. Formou-se em 
1898 e levou méto dos cirúr gi cos moder nos para Bismarck, além 
do pri mei ro apa re lho de raios X. A clí ni ca que fun dou em 1907 
ainda é um dos prin ci pais cen tros hos pi ta la res da  região e só muito 
recen te men te dei xou de se cha mar Quain and Ramstad Clinic.

Fannie Dunn Quain tinha trin ta e oito anos. Foi o seu ter-
cei ro parto, o segun do bem-suce di do. O casal já tinha uma filha, 
Marion. Fannie era médi ca, como o mari do, for ma da tam bém em 
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1898, pela Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Foi a pri-
mei ra  mulher da Dakota do Norte a obter um diplo ma em medi-
ci na. Ao se casar, em 25 de março de 1903, aban do nou a pro fis são 
e pas sou a cui dar da casa. Durante toda a vida, porém, teve par ti-
ci pa ção ativa no ser vi ço públi co, espe cial men te nas ques tões 
filan tró pi cas rela cio na das à saúde e à edu ca ção. Era mem bro do 
con se lho de edu ca do res do Ginásio de Bismarck quan do Buell 
nas ceu, mili tou pela implan ta ção de um sana tó rio para tuber cu-
lo sos no esta do e par ti ci pou da con ven ção do Partido Democrata 
em 1936.

Fannie e Eric Quain se sepa ra ram pouco antes do sui cí dio 
do filho. Aparentemente incon for ma do com a morte de Buell 
— a des pei to do que  depois reve la ria a filha Marion a Ruth Bene-
dict, numa carta estra nha e cheia de amar gu ra —, o pai lan çou 
mão de seus conhe ci men tos e ape lou a um influen te sena dor da 
Dakota do Norte, Gerald Nye, para que entras se com um pedi do 
de inves ti ga ção junto ao Departamento de Estado. O pro ces so 
não foi adian te, uma vez cons ta ta das as pro vas irre fu tá veis do 
sui cí dio.

Depois da morte do filho, Eric Quain se mudou para a costa 
oeste, para onde tam bém cos tu ma va ir a famí lia da filha, pelo 
menos duran te as fes tas de fim de ano, embo ra haja indí cios de 
que pai e filha não se des sem bem. Casou-se de novo e con ti nuou 
exer cen do a medi ci na até a sua morte, em Salem, Oregon, em 
1962. Fannie Quain ten tou ven cer a soli dão, as lem bran ças do 
filho e a difi cul da de de viver “entre as coi sas que ele trou xe ra para 
casa de  vários can tos do mundo”. No iní cio, pro cu rou ficar longe 
de casa para não ter de con vi ver com o silên cio elo quen te des ses 
obje tos, a come çar pelo piano, que era “a coisa de que ele mais 
gos ta va e agora está cala do”. Em 1939, este ve com a filha em Chi-
cago e no Oregon, onde pas sou o Natal perto do monte Hood, nos 
arre do res de Portland. Visitou paren tes na Califórnia. Mas, sobre-
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tu do,  imbuiu-se de uma mis são, empe nhan do-se, com o auxí lio 
de Ruth Benedict e do fundo dei xa do por Buell, na publi ca ção das 
notas que ele toma ra em Fiji (além de Flight of the  chiefs, foi publi-
ca do, em 1948, com o títu lo Fijian vil la ge, outro rela to sobre os 
dez meses que ele pas sa ra, entre 1935 e 1936, entre os indí ge nas 
de Vanua Levu). Também estu dou lin guís ti ca para poder pre pa rar 
os manus cri tos que o filho havia ela bo ra do sobre a lín gua dos 
Krahô. Em sua cor res pon dên cia com Heloísa Alberto Torres, dá 
para notar que era uma  mulher afli ta. Descontando-se a difi cul-
da de do momen to, em que de repen te se viu sozi nha no mundo, 
recém-divor cia da e com o filho morto, há nes sas car tas uma estra-
nha ansie da de, como se, mais do que que rer saber a razão do sui-
cí dio do filho, temes se que  alguém já a conhe ces se ou vies se a 
des co bri-la. Morreu em 1950, aos seten ta e seis anos.

Dois meses antes de se matar, o antro pó lo go men cio nou em 
suas car tas “ques tões fami lia res” que o obri ga vam a inter rom per o 
tra ba lho com os  índios e vol tar aos Estados Unidos. A dona Heloísa, 
ele escre veu em 5 de junho de 1939: “Os dois con tos que a senho ra 
man dou podem tor nar pos sí vel o meu retor no a Nova York pela 
Bahia ou por Belém. Por mais que qui ses se vol tar ao Rio de Janeiro, 
ques tões fami lia res exi gem a minha pre sen ça nos Estados Unidos. 
Eu havia men cio na do algu ma coisa sobre doen ça na famí lia, mas 
tam bém não é isso que me preo cu pa. Meus pais aca bam de pas sar 
por um pro ces so de divór cio que durou seis meses. Estão com 
quase seten ta anos, e se odia ram por trin ta anos ou mais. Meu pai 
sofre de uma forma ate nua da de dege ne res cên cia senil — tal vez 
seja o que o tenha leva do a esca ra fun char o pas sa do nos últi mos 
seis meses. A senho ra pode me achar mate ria lis ta ao extre mo, mas 
tenho que vol tar à América na espe ran ça de sal var uma peque na 
pro prie da de e pô-la a ser vi ço da etno lo gia. Temo, entre tan to, que 
seja tarde  demais”.
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