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Caro leitor, cara leitora,
Você tem em mãos um livro que certamente irá 
marcar suas experiências de leitura. Quissama: 
território inimigo é uma obra voltada exatamente  
para a sua faixa etária. Nele, você encontrará um 
adolescente que busca seu lugar no mundo 
enfrentando os preconceitos e as intolerâncias da 
época em que vivia: o Segundo Império brasileiro. 

Pode ser que você e Quissama tenham muito em 
comum: questionamentos, desejos, necessidade  
de tomar determinadas decisões. E, se por um lado, 
Vitorino Quissama é espelho de um tempo, ele 
também funciona como uma espécie de avatar  
para os anseios dos jovens de qualquer época.  
A capoeira é a defesa do protagonista. A inteligência  
e a sagacidade, algumas de suas qualidades. 

Se folhear qualquer livro de história, você vai  
ver que o Brasil mudou muito do século XIX até  
hoje, mas alguns desafios permanecem à espera  
de uma melhor resolução. Basta que saiamos às  
ruas e vejamos as múltiplas carências de um povo  
que ainda precisa de mais solidez em seu processo  
de democratização e mais respeito aos direitos  
humanos. Quissama é, neste sentido, também  
um grito de alerta.

Boa leitura!
Os editores
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    pós a publicação d’O Império dos Capoeiras, 
primeiro volume da série Quissama, prosse-
gui no trabalho de traduzir e adaptar os ma-
nuscritos de Daniel Woodruff aos leitores 

do nosso tempo. Mais do que isso, iniciei uma minuciosa 
investigação em diversos arquivos históricos com o fim 
de verificar se as informações inscritas nas memórias 
coincidem com o que a nossa historiografia sabe sobre o 
século XIX, mais precisamente sobre os últimos anos da 
escravidão negra. Nada disso seria possível sem a solicitu-
de da minha amiga Mônica Pontes, funcionária da Biblio-
teca Nacional do Rio de Janeiro, que não poupou esforços 
para me prover de todo o necessário à redação das notas 
explicativas que pus ao cabo deste livro.

Inúmeras vezes ela telefonou com novidades que po-
deriam mudar o ímpeto e o direcionamento do meu tra- 
balho.

— Você não vai acreditar — dizia. — Encontrei um ar-
tigo do Olavo Bilac sobre a capoeiragem carioca.

— Sério? E ele cita o Woodruff?
— Melhor! Fala de ninguém menos que Vitorino Quissama!
Eis a riqueza do material que tenho em mãos.
Há alguns anos, enquanto traduzia O Império dos 

Capoeiras, tomei conhecimento de uma crônica em que o 
escritor Coelho Neto1 lamenta a morte do amigo Daniel 
Woodruff (1832 -1910). Para ser honesto, devo admitir que 
não fazia ideia da insistência com que o inglês era citado 
em nossa imprensa diária. Como ocorria com as figuras 
folclóricas e certos boêmios do Rio de Janeiro, Woodruff 
e Vitorino tornaram -se populares entre os leitores da 
época. Graças a isso, por exemplo, pude reunir uma série 
de recortes de jornais que reconstituem o sempre mencio-
nado — mas nunca esclarecido — Caso do Teatro, em que 
Woodruff desvendou o sequestro de uma famosa dança-
rina do Alcazar Lírico. Por preencher um lapso gritante 
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nas memórias, todo esse material será organizado e publi-
cado em momento propício, provavelmente num volume 
à parte, com a devida contextualização do episódio.

Quem leu o primeiro volume sabe que os manuscritos 
de Woodruff ocupam uma infinidade de páginas — mil 
quatrocentas e trinta e quatro, para ser exato — que dis-
correm sobre quase toda a sua vida e tratam de fatos ocor-
ridos em diversas cidades do Ocidente: a juventude em 
Londres, período que atuou como auxiliar de Jonathan 
Whicher na Scotland Yard; a perda da família num desas-
troso trabalho de parto; os dois anos de depressão duran-
te os quais mendigou nas sarjetas de Whitechapel; as ex-
periências em Paris e Marselha, onde entrou em contato 
com o savate e os ensinamentos de Michel Casseux; as 
aventuras através dos oceanos, como marujo, sob as or-
dens do lendário capitão Evans; e a vida na capital do 
Império do Brasil, onde conviveu com Vitorino Quissama 
e acompanhou algumas das viradas históricas mais im-
portantes do país.

Como o texto original é vasto, optei por traduzir as 
memórias em etapas, dando óbvia preferência às passa-
gens mais pertinentes à nossa realidade cultural. Este se-
gundo volume, portanto, continuação quase imediata do 
anterior, trata das andanças de Woodruff e Vitorino nos 
campos de batalha do Paraguai — o Território Inimigo do 
título —, onde seguiram a única pista disponível sobre o 
paradeiro de Bernardina. Por razões misteriosas, a mãe 
do moleque teria cometido a insensatez de viajar até a 
frente de combate!

Dito isto, aproveito a oportunidade para tecer alguns co-
mentários que considero pertinentes a uma leitura com-
preensiva do presente volume. Em primeiro lugar, fiz ques-
tão de que Território Inimigo tratasse única e exclusivamente 
da Guerra do Paraguai. Por esse motivo, suprimiram -se 
acontecimentos importantes ocorridos entre janeiro e 
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abril de 1869, ainda no Rio de Janeiro, período em que a 
dupla se viu às voltas com o delegado Nogueira e a falsifi-
cação de uma carta de alforria para que Vitorino, escravo 
foragido, pudesse sair do país. Tais páginas, já traduzidas 
e devidamente comentadas, virão a público em momento 
oportuno, certamente num livro de relatos menores (con-
tos ou novelas), ao lado do Caso do Teatro e de outros 
episódios marcantes na vida de Woodruff.

Em segundo lugar, tomei a liberdade de cortar trechos 
em que as memórias se tornam excessivamente descriti-
vas. Isso se deve aos vislumbres de um viajante que dese-
java pormenorizar as suas experiências ao máximo. No 
mais, o texto de Woodruff é harmonioso e empolgante, 
quase um folhetim do século XIX que se vale de técnicas 
narrativas próprias do seu tempo. Ao contrário do que 
ocorre no primeiro volume, quando o autor testemunha 
todos os fatos descritos, quase a metade de Território 
Inimigo se baseia nos depoimentos de Vitorino Quissama. 
Isso confere ao presente volume um quê de ficcionalidade 
que deve ser levado em conta pelo leitor. Como o próprio 
Woodruff adverte, “usarei a imaginação para preencher 
as lacunas de sempre, e só faço isso porque conheço como 
ninguém a mentalidade do nosso protagonista”. Em ou-
tras palavras, ele assume os riscos e as responsabilidades 
de ser um narrador indireto. Quanto aos títulos e às que-
bras de capítulo, tudo corre por responsabilidade minha, 
uma vez que o autor compôs uma escrita contínua e pou-
co preocupada com esses detalhes.

Por fim, lembro que Território Inimigo deve ser encara-
do como a visão pessoal de um cidadão inglês sobre a 
Guerra do Paraguai. Ainda que Woodruff esteja mais inte-
ressado nas aventuras e nos dramas humanos, era inevitá-
vel que opinasse, mesmo sem querer, sobre os protagonis-
tas de certos acontecimentos históricos. Suas considerações 
a respeito de Solano López, por exemplo, são pouco 
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lisonjeiras, quase caricatas, a ponto de referir -se ao presi-
dente como tirano, déspota e ditador. É possível que o 
tratamento desagrade a alguns de nossos historiadores, 
já que a Guerra do Paraguai, ainda hoje, é motivo de con-
trovérsia nos livros didáticos e nas salas de aula. Para uns, 
o Paraguai foi vítima do imperialismo britânico (algo se-
quer mencionado por Woodruff), enquanto que, para 
outros, o país foi arruinado pelas ambições de um tirane-
te que pretendia se tornar o Napoleão das Américas. 
Coube a mim, como tradutor, ser o mais fiel possível ao 
texto original, sem interferir no ponto de vista do autor. 
Desse modo, nunca é demais lembrar que as ideias e os 
preconceitos contidos em Território Inimigo não perten-
cem a mim, mas a Daniel Woodruff, uma testemunha 
ocular da História cuja análise contava com privilégios  
e limitações.

Eu não poderia terminar sem agradecer mais uma vez 
os préstimos de Mônica Pontes, sem os quais este traba-
lho não atingiria a completude que agora possui. Da mes-
ma forma, e como fiz no primeiro volume, agradeço ao 
meu amigo Ricardo Spinelli, professor de inglês que atuou 
como um verdadeiro supervisor da tradução. O bom 
Ricardo, a propósito, entusiasta dos jogos em geral, aca-
bou criando um boardgame com base na trama e nas per-
sonagens d’O Império dos Capoeiras, tudo ilustrado pelo 
estúdio de Rubens e Aline Belli, outros amigos de longa 
data que deram uma personalidade gráfica aos escritos de 
Woodruff, iniciativa que certamente levará as peripécias 
de Vitorino Quissama a um público mais amplo e hetero-
gêneo. Por último, mas não menos importante, agradeço 
à dona Eny e a toda equipe da Editora Biruta, que acredi-
taram no potencial desta série e se comprometeram a dar 
publicidade a um tema que, apesar de marginal, tem tudo 
a ver com a formação daquilo que hoje chamamos “cultu-
ra brasileira”.
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E na conclusão, caro leitor, só posso me dirigir a você. 
Espero que se divirta pelo menos a metade do que me di-
verti ao traduzir as incríveis aventuras presentes n’O 
Império dos Capoeiras e neste Território Inimigo, livro que 
acaba de chegar às suas mãos.

Maicon Tenfen







Dedico as páginas destas memórias 
a Mister Jonathan Whicher, Monsieur 
Michel Casseux e Capitão Gregory 
Evans, os três grandes mestres da 
minha juventude.

D.  W.
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Um nagoa no Paraguai
— Para trás! — apontei o revólver contra os três que me 

seguiam. — Não sei o que querem com as crianças, mas 
juro que faço fogo no primeiro que se aproximar.

Hesitaram diante da arma. 
O mais robusto ergueu os braços e sinalizou que não 

queria confusão.
— Que é isso, amigo?
Tinha um forte sotaque italiano. Devia ser o líder, e 

devia ser o mais interessado em deitar as garras nos pe-
quenos. Em momento algum tirou os olhos de Juan e 
Maria. Indefesas, as crianças tentavam se esconder atrás 
de mim. 

— Por que não conversamos? — prosseguiu. — Dou 
minha palavra que viemos em paz. 

— Acham que sou idiota? Foram vocês que atearam 
fogo no casebre do velho.

O segundo elemento, um rapaz magro e assustadiço, 
tratou de recuar para as sombras da noite. Já o terceiro, à 
esquerda, longe de exibir qualquer reação de temor, 
armou -se numa postura que me deixou intrigado. Além 
de se mover como os gatunos do Rio de Janeiro, vestia -se 
à maneira dos nagoas que dominavam a Lapa e os arredo-
res da cidade. Não restava dúvida de que era um capoeira. 
Mas o que estaria fazendo ali, tão longe de casa, perdido 
no meio do Paraguai, mais precisamente na pequenina 
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cidade de Luque, à beira de um gigantesco acampamento 
militar?

— Não vamos fazer mal a ninguém — continuou o ita-
liano. — Só queremos levar as crianças até o verdadeiro 
pai.

— Sabes que ele está morto.
— Morto? Quem lhe contou essa asneira?
Fez uma pausa, ardiloso. 
Depois agachou -se e dirigiu -se diretamente às crian-

ças.
— Juanito! Maria! Por que não vêm com o titio Pietro? 

O papai está esperando por vocês.
— Está claro que nunca falaste com os pequenos — vo-

ciferei. — Eles não entendem nada que não seja guarani.
O magrelo havia se afastado um pouco mais, estava 

praticamente invisível no escuro. O capoeira, por outro 
lado, atento a tudo que eu falava, parecia pronto a avançar 
e arrancar a arma das minhas mãos. Era necessário agir 
depressa. Se ficasse imóvel, não teria condições de prote-
ger as crianças.

— Chega de conversa! — Engatilhei o revólver. — Ou 
voltam por onde vieram, ou abro um buraco na cabeça de 
cada um. E a primeira bala — apontei para o capoeira — 
será destinada a ti.

— Ecco! — exclamou o italiano. — Tem certeza de que 
quer chamar a atenção das patrulhas? Podemos terminar 
num paredão de fuzilamento.

— Melhor ser fuzilado do que entregar as crianças a 
patifes como vocês.

— Bem se vê que o amigo está nervoso. Somos comer-
ciantes. E mantemos boas relações com os exércitos alia‑
dos. Pergunte aos sargentos dos curepas2 e aos comandan-
tes dos macaquitos. Por que não guarda essa arma? Faço 
questão de me apresentar. Sou Pietro Feltrinelli, seu cria-
do. O borra -botas que se escondeu ali atrás é meu irmão 
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Giuseppe. E este é Ciríaco do Chapéu de Palha, que nos 
acompanha desde que passamos pelo Brasil. Somos todos 
homens de bem, não somos? Temos obrigação de resolver 
nossos problemas sem apelar para a violência. Por que 
não entramos num acordo? Estou disposto a pagar o que 
for preciso.

— Do que estás falando?
— Faça o seu preço. Esses bugrinhos não valem uma 

gota de sangue derramado.
O que queriam com as crianças? Matá -las? Ou havia 

interesses mais bizarros por trás daquela história? Eis um 
enigma que nem o velho Alphonse soube solucionar. Mas 
se chegaram a oferecer dinheiro pelos “bugrinhos”, boas 
intenções é que não podiam ter. Embora o tal Pietro esti-
vesse certo ao me advertir sobre o perigo das patrulhas e 
de um fuzilamento sumário, não me deixava alternativa a 
não ser atirar. Com a mão esquerda espalmada, amparei 
as cabecinhas de Juan e Maria. Com a direita, fiz o cano 
do revólver dançar do capoeira para o italiano e do italia-
no para o capoeira, rápido, numa última tentativa de 
afugentá -los.

— Vamos lá — insistia Pietro. — Diga o seu preço.
— Canalhas! — gritei. — Vocês me forçaram a fazer 

isso.
Quando meu dedo tocou o gatilho, ouvi as pancadas 

que vinham da escuridão. Era Vitorino Quissama, que 
chegava em cima da hora. No mesmo impulso com que 
pôs Giuseppe a nocaute, aproximou -se de mim com duas 
piruetas ágeis.

— É comigo! — cantarolava conforme o costume dos 
brigões. — É comigo, é comigo!

Mas não pôde impedir o princípio da peleja. 
No reboliço que se seguiu, tomado por um susto que o 

fez escolher uma estratégia defensiva, Ciríaco desistiu de 
vir pra cima de mim e, desmanchando -se em cambalhotas 
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desnorteantes, afastou -se o mais que pôde do revólver. Três 
vezes atirei e três vezes o vi recuar em movimentos impos-
síveis para os meus olhos. Atiraria uma quarta vez se Pietro, 
o líder, não houvesse me desarmado com um chute.

— Infelice! — gritava enfurecido. — Perché non eri 
d’accordo con me?

Enquanto tentava me defender dos seus golpes, ouvi o 
choro que crescia atrás de mim: Juan e Maria, apavorados 
com os disparos! 

Além de forte, Pietro era rápido e decidido. Continuaria 
me chutando se Vitorino não o houvesse derrubado com 
uma rasteira.

— Moleque! — esbravejei. — Onde estavas?
— Quis que corressem atrás de mim, mas não morde-

ram a isca.
— Por que a demora?
— Xi, seu Daniel! Pensei que vosmecê podia se desen-

roscar sozinho.
Mesmo nos momentos mais urgentes, Vitorino não 

perdia a oportunidade de caçoar. 
Pensei em erguer Pietro pelos colarinhos e fazê -lo ex-

plicar por que estavam seguindo as crianças, mas não ha-
via tempo para isso. Sabendo que eu estava desarmado — 
o revólver não podia ter caído longe, mas como encontrá -lo 
no escuro? — Ciríaco inverteu o rumo das suas cambalho-
tas e veio tinindo pra cima de nós.

— Leve os pequenos daqui, seu Daniel. Deixe que me 
entendo com o valentinho.

Quem diria que a rixa entre nagoas e guaiamuns seria 
travada também em solo paraguaio? A disputa começou 
bonita, cheia dos saltos e dos golpes que só os capoeiras 
conhecem, com uma ligeira vantagem de Ciríaco sobre 
Vitorino. E isso não era pouco. Ou o moleque estava se 
atrapalhando com as novas botinas, ou o amigo dos ita-
lianos possuía uma habilidade digna de admiração. Em 



Dei tudo de mim na corrida ao longo da 
fileira de archotes que os soldados instalaram 

para iluminar as ruas da cidadezinha.
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vez de ficar assistindo à contenda ou mesmo de me intro-
meter para ajudar o moleque, tomei Juan e Maria nos bra-
ços e corri na direção oposta à dos acampamentos.

Naturalmente, não pude prever que aquilo era uma 
despedida. Eu e Vitorino ficaríamos afastados por um 
longo período. Dali em diante, cada um seria forçado a 
seguir o seu próprio caminho, enfrentando desafios mui-
tíssimo mais espinhosos do que tudo que passáramos até 
então. Se soubesse disso, porém, teria agido da mesma 
forma, simplesmente porque não havia escolha. Se quisés-
semos encontrar a pista de Bernardina, era preciso pôr as 
crianças a salvo no interior do país, tarefa que se tornaria 
impossível com o acúmulo de atrasos e hesitações.

Dei tudo de mim na corrida ao longo da fileira de ar-
chotes que os soldados instalaram para iluminar as ruas 
da cidadezinha. Saí numa pequena área de pastagem e de 
repente me vi à beira da lagoa que avistamos por ocasião 
da nossa chegada a Luque. Como não me lembrei do obs-
táculo?

Eu podia sentir Juan e Maria tiritando com o frio de 
maio. Não seria boa ideia me atirar na água com eles, era 
preciso dar a volta. Enquanto me virava para o lado mais 
escuro da margem, ouvi os passos que se aproximavam 
numa corrida desembestada. Mal tive tempo de largar as 
crianças e, numa reação totalmente instintiva, esquivar-

-me do murro que teria me derrubado.
— Stronzo! Mascalzone! Farabutto!
A série de insultos não deixava dúvida de que era Pietro 

Feltrinelli. 
Irritado com a persistência do boca -suja, soltei a perna 

e golpeei -o duas vezes, uma no ventre e outra na cabeça. 
Não chegou a cair, mas perdeu o equilíbrio, cambaleou, e 
isso permitiu que eu avançasse e o empurrasse para a 
água. O banho gelado deixou o italiano ainda mais louco. 
Apesar das circunstâncias, foi engraçado constatar que o 
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mesmo sujeito que antes fingia tranquilidade me xingava 
de dentro da lagoa.

— Por aqui! — Segurei as mãos de Juan e Maria. — 
Depressa, depressa!

Tão logo voltamos à corrida, ouvi o latido de um cão 
que avançava pela margem. Parece que vinha livre da co-
leira. Não havia chances de escapar.

— Alto! — ouvi um grito em português. 
Só podia ser um soldado brasileiro. 
O latido estava cada vez mais perto. Suspeitei que fosse 

um pastor -alemão, um cão -demônio que nos alcançaria a 
qualquer instante. A segurança das crianças foi a primei-
ra e a última coisa que me ocorreu. Seriam trucidadas pe-
las mandíbulas do animal.

— Alto! — repetiu o soldado. — Serei forçado a atirar.
Desviei -me para longe da lagoa e, num gesto desajeita-

do, fiz com que Juan e Maria se agarrassem aos galhos de 
uma árvore. Depois virei -me e vi um soldado solitário 
com um fuzil e uma lamparina nas mãos. Atrás, comple-
tamente encharcado, mas agora silencioso, sem praguejar, 
vinha Pietro Feltrinelli. E bem próximo de mim — só 
agora avistei a fera correndo na noite — o cão se prepara-
va para dar o bote. 

Diante do fim que se aproximava, lembrei -me do riso 
de Pai José.

Ogum se alimenta de cães?
Talvez fosse o contrário.
O monstro saltou com a leveza de um tigre. Veio direto 

ao meu pescoço, mas me protegi com os braços em xis. 
Ele mordeu um dos meus pulsos. Caí encolhido na relva.

E urrei de dor.
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Últimos preparativos
Se um dia a fortuna fizer com que os leitores abram 

este caderno de memórias, é provável que ninguém en-
tenda como fui parar no meio de uma guerra e por que 
me encarreguei de proteger as vidas de dois indiozinhos 
guaranis. Peço que tenham paciência com a precariedade 
do meu estilo. Aos poucos vou esclarecendo as circuns-
tâncias que me obrigaram a escoltar Juan e Maria pelo 
interior do Paraguai. Por um motivo então ignorado por 
mim, as crianças estavam sendo seguidas pelos irmãos 
Feltrinelli e por Ciríaco, o nagoa, uma pedra que ficaria 
incomodando no meu sapato, ou melhor, no de Vitorino, 
especialmente depois que o moleque deixou de teimosia e 
resolveu usar as botinas que lhe comprei em Montevidéu.

Quanto à estupidez de viajarmos para o centro de uma 
guerra, penso que ela está bem explicada nas páginas an-
teriores3. Depois que Vitorino Quissama salvou a minha 
vida, decidi que seria justo auxiliá -lo em sua busca pes-
soal. Nosso objetivo, portanto, era encontrar a mãe do 
moleque, um objetivo que desde o princípio mostrou -se 
vago e um tanto utópico. 

Seria como procurar uma agulha num palheiro, com o 
agravante de que o palheiro correto, um entre mil, pode-
ria ficar em qualquer ponto dos países em conflito. Estaria 
Bernardina em Montevidéu, em Buenos Aires, em Corri-
entes? Estaria na Assunção ocupada pelos exércitos alia-
dos? Próxima ou distante dos acampamentos militares? 
Perdida em alguma aldeia remota? Eram perguntas que 
deveríamos responder ao longo da jornada.

— Tenho pressa de viajar — dizia Vitorino —, mas às 
vezes duvido que ela esteja no Paraguai.
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— É a nossa única pista — eu reiterava. — E só existe 
um jeito de descobrira verdade.

Creio que fui suficientemente claro ao detalhar como 
conseguimos o dinheiro das passagens e — o mais curio-
so — como falsificamos uma carta de alforria para 
Vitorino Quissama4, embora não tenha me demorado em 
explicar o papel do Alemão Müller nos eventos que nos 
ocuparam entre janeiro e abril de 1869. 

Depois dos confrontos de dezembro, quando os na-
goas e os guaiamuns destruíram a Lapa e dezenas de ca-
poeiras foram recolhidos à prisão, pensei que o bandido 
estivesse derrotado para sempre. Admito minha ingenui-
dade. Era uma figura tão poderosa e onipresente que, se 
quisesse, poderia ter arruinado os preparativos da viagem. 
A grande verdade é que nos ajudou às escondidas. Ao des-
cobrir que Bernardina poderia estar na guerra, interessou-

-lhe que alguém fosse buscá -la em seu lugar. Por isso, 
numa dessas guinadas que deixam as pessoas de boca 
aberta, acabou contribuindo para que fôssemos ao 
Paraguai.

— Acreditas que ele seja o teu pai? — perguntei a 
Vitorino.

— Se fosse um pai de verdade, não teria mandado me 
pendurar no tronco.

— Talvez esperasse algo de ti, queria te preparar para a 
liderança da malta.

— Com um banho de açoite?
— É a língua dos senhores.
— Que fale sozinho, então! Penso na minha mãe e em 

mais ninguém. Era boa comigo. Sei que não me deixaria 
pra trás. Alguma explicação existe para a fuga.

Vitorino se esforçava para deixar claro que nutria um 
legítimo ódio por Herr Müller, fosse ou não o seu pai bio-
lógico. Detestava o comportamento servil dos antigos “ir-
mãos de malta”, que chamavam o bandido de Ioiô e 
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arriscavam a pele para resguardá -lo dos inimigos. Apesar 
de tudo, quando falava dos velhos tempos, o moleque se 
traía pelo tom de nostalgia — ou seria admiração? — que 
tomava conta da sua voz. O Alemão era um capoeira res-
peitado, o primeiro professor de Vitorino, o mestre que 
lhe ensinara os segredos e as artimanhas da ginga.

— O caso, seu Daniel, é que não se pode vencer o mal-
dito.

— Quase conseguiste em dezembro.
— Ele caiu sozinho pra me poupar.
— Não foi o que pareceu.
— Vosmecê não entende de capoeiragem. Às vezes é o 

perdedor que sai ganhando.
Graças à minha incredulidade, Vitorino contou uma 

história para exemplificar o que estava dizendo. Quando 
o moleque tinha seis ou sete anos, Herr Müller o levou a 
uma taverna da zona portuária. Apesar de bem vestido, o 
Alemão gostava de se misturar à pior canalha. Costumava 
conduzir os escravos pela mão, como se fossem crianças, 
sem medo de ser censurado ou ridicularizado. O local es-
tava cheio de marinheiros noruegueses que zombavam a 
valer. Às gargalhadas, perguntaram se o Alemão poderia 
fazer um número com o chimpanzé que o acompanhava. 
Um ruivo de camisa listrada era o mais escandaloso nas 
manifestações de escárnio. É claro que o bandido não 
gostou das caçoadas, mas seria impossível sacar a navalha 
e vencer uma dezena de gigantes parrudos que certamen-
te amavam as brigas de bar. O que ele fez? Disfarçou a 
raiva com um sorriso de cordialidade, suspendeu Vitorino 
nos braços e o colocou sentado na beira do balcão. O mo-
leque ficou balançando as perninhas no ar. 

“Como adivinharam?”, disse o Alemão aos noruegue-
ses. “Sou o proprietário do Grand Circo Germânia que 
acaba de chegar à cidade. Vamos armar a lona na Rua do 
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Regente. Vim aqui para comemorar. E a cerveja é por mi-
nha conta!” 

Como previsto, os marujos aceitaram a bebida e logo 
esqueceram as piadas. O que eles não sabiam é que Müller 
jamais esquecia uma ofensa. Em dez minutos descobriu 
os nomes de todos os que estavam na taverna, inclusive 
do ruivo de camisa listrada, um certo Mikkel, a quem de-
dicou o melhor de sua atenção. Vitorino lembra que as 
rodadas continuaram até que a taverna começou a se es-
vaziar. Os homens foram voltando para o cais, menos o 
ruivo, que ficou entretido com a conversa amigável do 
Alemão. 

Tarde da noite, quando restavam quatro pessoas no re-
cinto — o taverneiro, o Alemão, Mikkel e Vitorino caindo 
de sono — Müller voltou ao assunto do Grand Circo 
Germânia.

“Queres assistir ao número com o chimpanzé? Aposto 
que nunca viste espetáculo igual”. 

Mesmo bêbado, o marujo pressentiu o perigo e come-
çou a se desculpar. O Alemão estava sóbrio, pois não be-
beu um único gole em todo o tempo que passou com os 
noruegueses. 

“Perdão!”, dizia Mikkel, tropeçando nas próprias per-
nas. “Eu não quis desrespeitar o senhor”. 

Herr Müller derrubou o coitado com uma rasteira de 
arranque. 

“Agora é tarde”, respondeu. “É a minha vez de desfiar 
anedotas. Mas não são exatamente para rir. Sugiro que 
não escute!”

Montou o peito do marujo, travando -lhe os braços 
com a pressão dos joelhos, e segurou -lhe a cabeça com a 
mão esquerda. O pobre chorava e implorava clemência, 
mas o Alemão só fazia rir enquanto a navalha trabalhava. 
Deixou o abusado sem as orelhas. Depois segurou a mão 
de Vitorino e saiu tranquilamente da taverna. No dia 
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seguinte, os outros marinheiros tiveram o mesmo desti-
no de Mikkel, não pelas mãos do chefe, mas dos seus ca-
pangas, incluindo Tenório, que era moço na época. O ta-
verneiro saiu ileso porque o Alemão queria que alguém 
espalhasse o caso pela cidade.

— Ele tem duas mil caras — concluiu Vitorino. — Sorri 
quando está em desvantagem, mas tripudia na hora da 
vingança.

Confesso que senti inveja de Herr Müller, provavel-
mente porque já estivesse me tornando uma figura pater-
na para o moleque. Não dava para competir com um cri-
minoso que mandava e desmandava no Rio de Janeiro. 
Quando voltássemos do Paraguai, se é que voltaríamos 
com vida, era provável que o bandido viesse cobrar os re-
sultados da viagem. Melhor que trouxéssemos Bernardina 
conosco. Caso contrário, não seriam as orelhas de 
Vitorino, suposto filho do Alemão, mas as minhas, tão  
necessárias e preciosas, que passariam pelo fio de uma na-
valha.

•

Na véspera do embarque, Vitorino insistiu que fôsse-
mos até o casebre de Pai José, atrás do Morro do Castelo, 
na ruazinha dos Ferreiros, à esquerda da fumerie do Chim 
Afonso5. Tentei me desvencilhar do convite, mas o mole-
que jurou que não enfrentaria o mar sem as bênçãos do 
velho.

— Acreditas em benzeduras? — perguntei.
— Por quê? — disse ele. — Vosmecê não acredita?
Durante a caminhada, fiquei sabendo por que o tal 

José era chamado de pai. Quando jovem, fora reprodutor 
numa fazenda em São Paulo. Logo antes de 1850, graças 
aos boatos de que o tráfico negreiro seria extinto, o preço 
dos escravos disparou no mercado interno. Isso fez com 
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que certos fazendeiros investissem no que até então era 
impensável para eles: o “fabrico” de crianças que deveriam 
ser alimentadas até a idade em que pudessem trabalhar 
na roça. Normalmente os senhores tinham preferência 
por peças prontas, ou seja, africanos saudáveis e fortes o 
bastante para suportar a azáfama dos cafezais. Com a pri-
meira das leis abolicionistas acenando no horizonte, pas-
saram a agir como se administrassem coudelarias desti-
nadas à reprodução de cavalos de raça. Escolhiam os 
negros de maior estatura e os botavam a fecundar as es-
cravas mais férteis e bem formadas da propriedade. Se um 
dia a escravidão acabasse nos oceanos, garantiriam que 
ela se perpetuasse com a superpopulação das senzalas. 
Segundo Vitorino, Pai José tinha mais de duzentos filhos 
espalhados pelo sertão. Ganhara a alforria depois de ido-
so, já capenga para o seu trabalho peculiar, como uma 
espécie de recompensa pelos bons serviços prestados ao 
seu senhor. Mudou -se para a Corte, para a vizinhança do 

“imperador -menino”, como ainda dizia, e abriu as portas 
da sua casinha de tomar fortuna.

— O filho de Bernardina! — disse o velho ao nos rece-
ber. — Quem é esse amigo bigodudo de vassuncê?

— Woodruff — respondi. — Daniel Woodruff.
— Ele veio do estrangeiro — acrescentou Vitorino. — 

Sabe achar gente sumida e vai ajudar com a minha mãe. 
Diga, Pai José, é verdade que ela foi pra guerra?

— A resposta está nos búzios.
A casinha era feita de madeira picada a facão, mas ti-

nha telhado firme e um fogãozinho novo para esquentar 
a água. Havia velas por todos os lados, pelo menos duas 
para cada imagem de santo enfileirada nas prateleiras. Vi 
um arranjo místico sobre a mesa. Era ali que o velho es-
parramava as suas conchinhas de vidente. Numa mate-
mática impossível para mim, recolhia algumas com as 
pontas dos dedos, sacudia no côncavo da mão e fazia 


