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Onde não tiver amor, ponha amor e tirará amor. 

São João da Cruz 
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PREFÁCIO 

 

 

 Luciano pediu-me que prefaciasse seu livro. Somente a estima e a ad-

miração recíprocas que nos unem podem justificar tal pedido. Por isso mesmo, 

procurarei ser isenta. 

 Foi, saboreando num crescendo de interesse, que li estas páginas reve-

ladoras de um espírito maduro na apreciação dos fenômenos da vida. Uma 

ficção em cima do real. Não de um realismo chulo, mas aquele sugerido pelo 

cotidiano em seus aspectos superiores. É, portanto, um romance sério. Eu po-

deria dizer místico. Isto porque o autor não se propôs a escrever uma história 

apenas para atender ao gosto de ler. Ele acredita que podemos descobrir, a 

cada momento, o sentido verdadeiro das relações humanas como caminho 

para o transcendente. 

 A linguagem é correta e clara. O enredo cresce a cada capítulo. O leitor 

se sente atraído e preso. Ao mesmo tempo, dá-se conta de ser convidado a um 

contato com o verdadeiro sentido da existência. Isto salta do comportamento 

dos personagens, especialmente do protagonista. 

 Nesta época, em que o homem desesperançado, mas coerente, recorre 

aos valores espirituais – porém o faz de maneira inadequada –, o romance de 

Luciano oferece respostas positivas. Não se trata aqui de um enredo pelo en-

redo. Resultam destas páginas, em dinamismo variado e rico, quadros espaci-

ais, cores e atitudes inéditas. O leitor passeia pela Europa com o protagonista. 

Com ele, vai conhecendo ou rememorando a História do Velho Mundo, en-

quanto aprende a viver. 
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 Ao final, o leitor não terá entre as mãos um livro a mais. Hão de ficar 

em seu espírito um questionamento e uma esperança. Um vento suave há de 

beijar-lhe o rosto. Verá que a vida é bela. E vale a pena! 

 

Maria Helena Carneiro Catunda 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 “Sonhos são as molas propulsoras da ciência. Aparecem em forma de 

maluquices que perambulam na consciência, na ponte entre o possível e o im-

possível. Sonhadores são as pessoas que movem o mundo, nem que seja um 

milímetro, mas um milímetro para frente. Sonhar faz parte do processo de 

entender a infinita complexidade de eventos que nos construiu, exatamente 

como somos. E que você possa usar a sua combinação espetacular, da melhor 

forma possível, para transformar os seus desejos mais ambiciosos em reali-

dade.”  

Seu amigo, David Gladwell 

 

 – Entre, John – disse David fazendo um sinal com a mão. Escrevi algo 

para você, algumas palavras de ‘até breve’. Está mais bonito do que os poemas 

de Edgar Allan Poe – sorriu, entregando ao amigo uma carta fechada.  

 – Ok. Se for bom assim vou publicar e nunca mencionar o seu nome 

– sorriu de volta John. – Agradeço, David, lerei com calma quando chegar em 

casa. Não quero que me veja chorando.  

 – Ah, não seria a primeira vez, lembra? Você chorou de nervoso antes 

de apresentar sua tese de doutorado. E, depois, tirou a nota máxima.  

 Os dois sorriram.  

 – Mudando de assunto, tenho uma péssima notícia para lhe dar – disse 

David, pedindo ao pupilo para se sentar.  

 – Vou de barco a remo para o Brasil? – respondeu John, sabendo que 

David estava brincando.  
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 – Pior. Vai perder a inauguração da churrasqueira lá em casa. Vou fazer 

uma festa e você vai estar no meio do mato se perguntando por que escolheu 

passar três anos da sua juventude matando mosquitos. 

 – Falou aquele que passou dezoito meses vivendo em um iglu, para 

estudar os povos indígenas do Polo Norte – respondeu John, apontando para 

uma fotografia na parede. 

 – Pelos menos, lá não tem mosquitos  

 – Não se preocupe comigo. Você bem sabe que preciso desse tempo 

para ganhar confiança e poder ver algo puro, de verdade. E, sim, perder o 

churrasco na sua casa, à beira do lago, vai ser duro, mas preciso ir – respondeu, 

levantando-se.  

 – Não estou preocupado com você e, sim, comigo. O que vou fazer 

sem meu braço direito? – brincou, apertando a mão do amigo.   

 – Ha! Ha! Você é canhoto, David, vai ficar bem. 

 – Boa sorte com tudo. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. 

 

*_* 

 

 John Phillip Moore nasceu em Ottawa, capital do Canadá, em outubro 

de 1980. Aos vinte anos, graduou-se em antropologia na Universidade de To-

ronto, onde logo fez seu mestrado e doutorado. O foco dos seus estudos de 

pós-graduação foram as manifestações religiosas nas diversas culturas, com 

ênfase nas comunidades indígenas. Tornou-se, aos vinte e cinco anos, um dos 

professores mais jovens a ser efetivado.  

 No início do ano de 2007, ele estava fascinado com as pesquisas de 

Karl Von den Steinen, pelos devaneios de Percy Fawcett e sua cidade perdida, 

e pela sensibilidade e estudos dos irmãos Villas-Boas.  
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 O primeiro contato com as anotações de Orlando Villas-Boas e sua 

dedicação para com os indígenas deixou-o ávido por alguma experiência que 

o transportasse para fora das salas de aulas. Leu tudo o que tinha sido tradu-

zido para o inglês e respeitava muito o zelo com que os irmãos Villas-Boas 

tratavam a questão, inclusive quando assumiam seus erros no processo de in-

teração com aqueles povos. Os heróis imperfeitos povoavam os sonhos de 

estudar as complexas relações indígenas, em especial, quanto aos aspectos re-

ligiosos.  

 Naquele ano, e com o apoio de sua universidade, ele idealizou um pro-

jeto de pesquisa que iria levá-lo a passar um bom tempo estudando as tribos 

que fazem parte do parque indígena do Xingu, localizado no Estado do Mato 

Grosso, no sul da Amazônia brasileira. Na reserva, criada pelos irmãos Villas-

Boas durante a expedição Roncador-Xingu e com apoio do antropólogo Darcy 

Ribeiro, do Marechal Rondon e do sanitarista Noel Nutels, vivem mais de 

cinco mil indígenas de quatorze etnias diferentes, divididas em quatro grandes 

famílias. Um incomensurável material para o seu estudo. 

 Detalhes acertados com o governo brasileiro, John alugou seu aparta-

mento em Toronto e viajou para o Brasil. Direto da maior cidade do Canadá 

para o Xingu, região que ainda hoje tem uma estrutura rústica e praticamente 

nenhum conforto. Instalou-se em uma pequena casa de alvenaria, de três cô-

modos, com tijolos à vista pintados grosseiramente de amarelo ocre. No piso, 

um cimento liso, de cor vermelha. Havia telas nas janelas para afastar a fúria 

dos mosquitos, além de um teto improvisado que o fazia tremer de medo a 

cada chuva forte. Na vila de casas idênticas, alojavam-se professores temporá-

rios, pesquisadores e o pessoal envolvido no suporte médico aos indígenas. 

Foi nesse ambiente que ele aprendeu a se comunicar com os índios e a falar a 
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língua portuguesa, que conseguiu estudar com alguns dos professores que tra-

balhavam na área lecionando para as comunidades.  

 Como parte do acordo firmado, John precisava reportar ao governo 

brasileiro todos os dados coletados. Além disso, era necessário negociar os 

limites das incursões nas tribos diretamente com a Funai – Fundação Nacional 

do Índio –, órgão que tem por obrigação constitucional proteger o bem-estar 

daqueles povos. John tinha um tempo de convivência limitado e deveria, por 

lei, interferir minimamente no dia a dia das comunidades. Em pouco mais de 

seis meses, ele já se virava bem com o português, apesar do sotaque forte. O 

fato de falar francês o ajudou menos do que ele havia antecipado e, no início, 

toda interação era cansativa, tímida e com medo de errar. Aos poucos, passou 

de tolerado a aceito. Aos poucos, John começava a ser solicitado pelos indíge-

nas para participar das atividades diárias nas tribos. O tempo disponível foi 

aumentando, até que fosse autorizado a permanecer na tribo quase o dia in-

teiro. Os rituais religiosos, xamânicos, de iniciação na adolescência, de purifi-

cação, nascimento, casamento, tudo documentado e analisado sob uma pers-

pectiva única. O pesquisador traçava um paralelo com os arquétipos univer-

sais, com a mitologia grega e com as lendas de povos nativos ao redor do 

mundo. Ao final do estudo, era querido pela comunidade que, de surpresa, 

preparou uma dança coreografada, apresentada logo antes de sua despedida. 

Emocionado, John absorveu cada detalhe da cerimônia, como quem tira fotos 

de um momento especial e corre para imprimi-las. Fez um álbum carinhoso 

que guarda na gaveta favorita, ao lado da cama, para revê-las sempre que a 

saudade bate.  

 Três anos, mais de seiscentas páginas de tese e uma malária depois, 

John retornou à sua terra natal. Bem mais corado e com vários quilos a menos, 

fruto das condições da reserva. O sol e calor constantes, a comida diferente, 
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nem sempre abundante, que roubou alguns números das suas roupas. Voltou 

com peso de adolescência, quase irreconhecível. Cumpriu, no entanto, o dever 

para o qual se propôs. O seu trabalho de pós-doutorado foi aclamado na Uni-

versidade de Toronto e não ficou restrito aos limites canadenses. Após a pu-

blicação em uma das revistas mais importantes de sua área, sobraram convites. 

Apresentou os resultados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália e em 

países da Europa, como França e Alemanha.  

 Informalmente, John se referia àquele período, como “a experiência 

de sua vida”. Ao falar sobre o assunto, era impossível não notar um brilho 

nostálgico em seus olhos pequenos e negros, incomuns em sua terra natal. 

 Suas palestras eram sinceras e carregadas de emoção. Com a voz grave 

e segura, ele narrava, com eloquência, suas breves, mas intensas, interações e 

ressaltava, posto que era o objeto de seu trabalho, o pensamento e a forma de 

expressão religiosa nas culturas indígenas. Pontuava a representação dos ar-

quétipos eternos, antigos, similares a outras civilizações. As lendas indígenas, 

elaboradas, complexas, recheadas de simbolismo tão ricos quanto os da mito-

logia grega. Achados em tribos isoladas por centenas de anos, sem nunca ou 

quase nunca terem tido nenhuma interação com o homem branco.   

 As apresentações fluíam de maneira leve e, mesmo tendo que repeti-

las diversas vezes, não o fazia de forma penosa. A plateia podia sentir o sorriso 

em sua voz enquanto discursava. Era prazeroso ouvi-lo. John deixava um es-

paço, ao final das palestras, para perguntas, o que trazia, a cada sessão, um 

componente único. A próxima apresentação, no entanto, seria, para ele, a mais 

interessante de todas. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 John é um homem bonito, de traços finos e rosto ligeiramente qua-

drado. É relativamente alto e nunca esteve acima de seu peso normal. Tem a 

pele branca, mas não aquele branco de se ver as veias por debaixo da pele. Um 

branco saudável, quase corado. No Xingu, sempre mantinha a barba aparada 

e o cabelo curto e continuou a seguir esse estilo prático e professional, como 

gostava de pensar. Usava roupas nem caras nem baratas demais, o suficiente 

para ser percebido como professional. Esse era o limite da sua vaidade.  

 Acima do aspecto estético, no entanto, John carrega consigo as marcas 

das suas experiências, as quais viveu com humildade e sabedoria. Isso impri-

miu-lhe uma profundidade rara e difícil de se ver em alguém de sua idade. 

Tornou-se avesso às relações superficiais e fica perplexo quando vê que, hoje 

em dia, as pessoas se gabam por ter um grande número de amigos virtuais. 

Fruto do seu trabalho e experiência, ele procura conhecer as pessoas e assim 

tocar seu íntimo. Isso lhe conferiu certo magnetismo, que torna dura a tarefa 

de querer ir embora quando ele começa um bom papo. É alguém para quem 

se quer contar tudo e de quem se espera sempre algo de positivo. Não fala 

nada por falar, quer dar sentido às palavras, procura escolhê-las com cuidado 

e valorizá-las. Não as joga ao vento. Cada um é único para ele, cada vida é um 

livro inteiro de coisas entrelaçadas pelo mistério humano. Faz questão de que 

se sintam assim ao seu lado.  

 Em 2011, foi convidado a falar sobre sua tese no Brasil. O país, sede 

de sua pesquisa, foi o último a convidá-lo para apresentar seus resultados. Na-

quele ano, logo após o Carnaval, data em que o ano começa de verdade para 

os brasileiros, ele enfim ministrou sua palestra no auditório da Faculdade de 
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Letras e Ciências Humanas da USP, em São Paulo, Capital. Sempre muito pro-

fissional, John proferia seu discurso como sempre o fez, com naturalidade e 

paixão. O auditório era pequeno, de maneira que ele conseguia enxergar todos 

com facilidade. John, porém, não contava que um par de olhos cor de mel iria 

distraí-lo e, por mais que tentasse, não conseguia deixar de olhá-los. Ela estava 

na segunda fila e tinha uma beleza natural, quase tímida. 

 John abriu a sessão de perguntas e começou a responder as diversas 

dúvidas comuns, relacionadas com a dificuldade da pesquisa, as condições de 

moradia, a parte subjetiva do estudo, até que a garota da segunda fila se levan-

tou e pediu o microfone.  

 John aproximou-se e a cumprimentou: 

 – Olá.  

 – Olá, Dr. Moore. Meu nome é Lilly de Sousa, sou aluna do último 

ano de Ciências Sociais da Universidade de Minas Gerais. Parabéns pela sua 

pesquisa. A pergunta é simples: por que só agora o senhor veio ao Brasil e por 

que só o Rio de Janeiro e São Paulo estão recebendo essas palestras? 

 – Obrigado pelos elogios. Sobre as palestras, para ser sincero, apenas 

essas duas cidades me enviaram convites.  

 – Pois, Belo Horizonte o convida agora nesse momento. Temos uma 

comunidade ativa na área em Minas Gerais que adoraria debater os resultados 

de sua pesquisa com o senhor. 

 – Agradeço o convite. Podemos conversar assim que acabar a sessão, 

tudo bem? 

 – Claro, Dr. Moore, obrigada – disse Lilly, tornando a se sentar. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 Lilly tinha 26 anos quando foi convidada pela UFMG (Universidade 

Federal de Minas Gerais) para ir a São Paulo em um ciclo de palestras de pro-

fessores estrangeiros convidados. Ela era um pouco magra, de estatura medi-

ana e cabelos pretos levemente ondulados, que se alongavam até o meio das 

costas. Tinha um rosto pequeno, fino e bastante delicado, que herdou de sua 

mãe, além do fato de ser perspicaz e direta. Era apaixonada pelo tema da pa-

lestra de John, e esse seria o grande momento de sua viagem. Em seu trabalho 

de conclusão de curso, ela dissertaria sobre o prejuízo das interações da socie-

dade nas comunidades indígenas. Também era bastante familiarizada com os 

estudos dos irmãos Villas-Boas e sabia que aquele professor tinha-os como 

importante fonte de pesquisa e inspiração. Como participava do núcleo de es-

tudos das comunidades indígenas, pensou em levar o trabalho daquele cana-

dense para ser discutido também em Belo Horizonte e tinha o aval de seu 

coordenador para buscar isso. Ao final da palestra, ela se aproximou dele e 

renovou o convite: 

 – Dr. Moore, podemos contar com o senhor em Belo Horizonte? – 

disse, sorrindo.  

 Ao ouvir aquela voz suave, ele se virou, admirando ainda mais sua be-

leza e aqueles olhos cor de mel e, um pouco sem jeito, respondeu em excelente 

português: 

 – Um instante, por favor. Preciso recolher este material, porque tenho 

a mania de perder coisas por onde vou. Pois não, Srta. Lilly, certo? 

 – Lilly. Me chame apenas de Lilly, por favor – disse ela quase sem 

piscar.  


