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Willy Auren, em "Biu-Marrandu ", supera-se pela fOrga descritiva, essa que· o tornou escritor pref'erido através de suas
·o bras. Indiscutlvelmente " Biu, Marrandu " qu.e LEIA EDITóRA
apresenta ao grande p úblico, é
um trabalho primoros.o, impressionante, sobretudo educacional
no que diz respeito a geografia
humana e a ge·o grafia física do
serta.o central do Brasil, esse serta.o ·que Willy Aureli japiais cansa-s e de descrever, apaixonado
como é da nossa "jungle".
"Biu-Marrandu " que representa a última penetra~ao do grande .s e·rtanis.ta no a.mago da Ilha
do Bananal, realizando o minucioso levantamento do rio Uabé,
essa estrdda líquida magnífica
que corta em sentido longitudinal
a imensa ilha, é também um del)'oimento sincero, honesto, severo, sobre tudo quanto o áspero
serta.o araguaiano encerra.
Os capítulos que giram em torno dos garimpos s,5.o simples-
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Os primeiros raios solares deslizam suavemente
pela atn1osfera le've1nente embaciada, con1ec;ando a
doirar a fíinbria das praias e as copas das árvores
das 111atas marginais.
Rapida1nente, como acontece nos trópicos, o
astro-rei vai subindo, subindo, criando tonalidades
n1ais fortes. Parece estar esquiando nas alturas, pttxado por un1 reboque invisível, . rompendo espa<;os
a dentro. Nao tarda colocar-se a justa altura que
lhe permite ilun1inar tudo, fazendo sentir logo de
come<;o a sua for<;a potente, sugando o orvalho em
volutas rodopiantes, tragando-as como se fora utn
fumante sequioso de nicotina.
As frondes que gotejaram durarite a noite todas as suas lágrimas umedecendo o chao fofo de
folhas apodrecidas, as érvas dos campos que mantiveran1 nos trerpulantes cimos a gotícula periclitante, os arbustos dos cerrados que mais u1na vez
tivera1:n a oportunidade de se ~estiretn com a brisa
da madrugada, todos eles restituem o maná rapidamente, ressequindo-se, curvando-se ao imperativo
de urna ordem imutável, desde que mundo é mundo.
Por dentro dess as frondes, por dentro as esbeltas has tes dos ca pins verdejantes, formando tapetes
cs~raldinos que se perden1 no infinito, por dentro
os galhos retorcidos do "bronze do sertao", o pipiar
das aves, dos pássaros, come<;a a elevar o seu cantico matutino. Milhares de papagaios em revoada,
1
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grasnindo numa festa de embriagues pelo novo dia,
parece1n expelidos pela mata densa onde se homisiaram durante a noite, demandando algures, frag111entando-se en1 nuvens verde-brilhantes que se vao
diluindo com celeridade na pressa sofrega do primeiro repasto. Casais de soberbos mutuns, abrindo
ein leques seus diademas plumados, descem ao sopé
dos altos barrancos, buscando a água matinal, num
rito obrigatório. Jacus, jacubins, jaós, galinholas,
g alos do cerrado, rolas, bentevis, siriemas, uariuaris, patos, marrecos, marrecóes, marrequinhas do
Norte com os seus bicos de lacre, esbeltas e lindas
como sonhos, garc;as níveas e cinzentas, jaburus em
branco e preto e araras em tecnicolor, pavóes, socós,
martins-pescadores, gaivotas barulhentas, gavióes,
pássaros-pretos,
papa-capim,
codornas, perd"izes,
..
.
.,
anus, qu1r1rus, sac1s, marucus, tangurus, u1ara-purus, arirambas da mata virgem, andorinhas, pipiras,
tem-tens, viuvinhas, juritis, periquitos, urubus-cabec;a-vermelha e cabec;a pelada, acauás, carués, azulóes, serra-serra, trinca-ferro, bac.uráus brancas,
tie-tinga, joaos-de-barro, urus, inhumas e outros e
outros, pintalgando os espac;os com as mais disparatadas e belas nuanc;as, vestindo os ares com mil
cores diferentes ou emoldurando as · praia~, até en tao
silentes, com a cornis feita de todas as tonalidades,
pipiando,· chilreando, crocitando, silvando, trilando,
vem prestar as homenagens a luz, ªº espoucar do
novo dia, para muitos deles o derradeiro, pois que,
de permeio a esfusiante pletora de vid.a, redomoinha
nos ares a cilada preparada pelos fortes contra os
·
fracos.
Já os corujóes, os "máe-da-lua ", os morucututus, os suinarás, os caburés, os jaracutus, os curian-
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gos, os 'vampiros, os morcegos, buscam lépidos os
meandros escuros da floresta, a reentrancia das
lapas, o intricado das furna_s vegetais, o emaranhado
escuro das raizes dos arbustos contornad.a s pelos
fe tos, fugindo a luz solar para reaparecerem a noite,
assenhoreando-se do mundo que lhe é tolhido pela
lun1inosidade. É a troca da guarda alada. Recolhem-se as sentinelas noturnas para o sono reparador após o ciclo de atividades nas ténebras ou a
pá lida e argentea claridade lunar. DeYer cumprido.
Agora cabe aos itnensos exércitos de mil fardas
festivas tomaren1 canta e escorrac;arem pela imensidao dos espac;os libertos das silhuetas· sinistras.
Antas barulhentas, tapires alentados, sacolejando as curtas proboscides, caem de chofre dentro
d'água enquanto que capivaras nutridas nela penetran1 silenciosamente, com delicadeza, sumindo e
en1ergindo entre urna e outra orla. Macacos-prego,
guaribas, barulhentos quáo saturnos, bugios de olhar
g rávidos de ameac;as e rancorosidade, macacos-aranha, pretos como o mais negro dos pixes, desbra<;am.:.se de galho em galho, formando festóes vivos.
Recolhe-se, ventre raspando o chao, o jaguar saciado e ronronante, buscando o seu espojadour6, seu
nicho de maldosa feitura. Também os grandes quelonios, após urna noite atravessada nas correntezas
dos límpidos rios, buscaqi homizio seguro nos plácidos lagos indo, em companhia dos repelentes
loricatas, esses jacarés monstruosos de olhar hipnotizador, auferir o frescor dos saras desde onde se
alongam, tremendamente sinistras, colossais sucur1s, fremindo de desejo estritulador.
Tracajás também, buscam o repouso nos socavóes próximos aos barrancos, a pós a postura noturna
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nas areias mornas dos lidos arenosos. Serelepes
apiléticos vencem espa<;os incrí'veis com·. os seus
· pulos cheios de gra<;a infinita, transportando-se de
árvore em árvore em busca das nozes que logo tnais,
céleres, vao enterrar no sopé das mesmas, armaze.nando-as e delas quase sempre esquecendo-se. Coatis run1orejantes como comadres sibilando de raiva,
seguem em hordas, escancarando as longas mandíbulas hirtas e serralhadas de dentes estra<;alhadores. Cotias e pacas, sentadas nos traseiros~ nao
perdem tempo para levaren1 as bocas famélicas o
alimento encontrado. Lontras e ariranhas surge1n
de seus tugúrios marginais· para, deslizando dentro
d'água, irem a prin1eira e copiosa refei<;ao de peixes.
As queixadas, for1nando varas enormes, que
rnais parecem produto de íncubos, continuam na faina jamais interrompida de fu<;ar, imitadas pelas nao
menos copiosas varas de caitetus., Gamos elegantes,
cervos, su~uaparas esbeltas, dainos corruscando de
tao fulvos, céleres, cortam aos saltos em ziguezague
os campos, abrindo sulco entre as et.vas altas, desenhando mil riscos e arabescos no faraonico tapete
. natural. Jaguatiricas ele línguas pendentes e olhar
agudo, ·antes de buscaren1 o resguardo ao calor que
se aproxima, tentam a derradeira "razzia" pelas
adjacencias, na esperan<;a de um bom-bocado. Gatos
do mato, guarás de enormes dentu<;as, suc;uaparas
ágeis, on<;as pretas, cada um a cata do seu "habitat",
cuidando jamais cruzarem-se na andan<;a. Deslizando peas areias ainda úmidas pelo choro da noite
gener.osa, grossas gibóias seguem em ondula<;óes
harmoniosas, esvurmando, com os seus pérfidos
olhitos,. o jaó desprevenido ou o sapo gordo e lento.
U m ou outro caimao alonga o seu repulsivo
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corpanzil nas delgadas pontas-de-praias, a fim de
S·e escaldar a canícula que nao tarda. Na beatitude
do momento escancaram as horrendas bocaras, exibindo as apavorantes dentaduras assimétricas, per111itindo aos passarinhos a livre entrada nas guelas
~ssassinas, a fim de lhes palitarem os resíduos coniidos nas comissuras ósseas. Cabe<;udos negros,
papo-an1arelos, jacarés-tinga, como que esculpidos '
na areia cor de ouro, caídos em letargia vigilante.
Calangos de todas as espécies, lacertilhos rápidos¡
como o pensamento, camate·o es de cristas preistóricas .encimando as cabe<;as angulosas buscám, ca¡.
vando as areias, os ninhos de ovos da~ gaivotas ou
das tartarugas. Lagartos corpulentos como a coxa
de um n1enino, olhar inteligente, cautelosos, vén1
dos barrancos espreitar as possibilidades.
No meio dos rios, nos lagos, os botos aos casa1s
sopram para o alto o repuxo vapóreo, ~orno minús-·
culas baleias. GrO'ssos peixes elevam-se endoidecidos
por sobre o len<;ol das águas murmurantes, in~i
cando o lugar exato da tragédia en1 desen'volvi1nento. E~ a orla das praias, milhares e ·milhares de
.1:5orboletas, como - f lor,es esvoa<;antes, redomoinham
frenéticas, abrindo-se em b.u que$ ou cerrando-se ·en1
amontoados.
Aranhas felpudas, da grossura de punhos de
íutadore,s, abandonam o rendi,l hado co11struído a
noite e onde ainda remanescem restos de petisieos
apanhados pela ciláda sinistra. As formigas correi<;ao, que durante o escuro tinham levado a -e feito
sua.g._ incursóes, ta1nbém · recolhem-se no ventre' da
terra de · onde, a jatos, surgem as sauvas, as cabec;udas, as formigas-fogo, indagando solertes o abocanhamen to do necess'á rio a sobrevivencia . .

r

I

J

'

14

WILLY

BIU-MARRANDU

AURELI

Colibris exibindo toda a maravilha da N atureza
no seu reino animal, rápidos em suas andan<;as
frente-atrás ou imobilizando-se no ar sondam nos
caules das flores o néctar, sugando-o ' com os bicos
finos como agulhas, disputando as abelhas esse
manjar delicioso. Vez ou outra o picapau serrilha,
numa precipitac;ao de ritmos secos, o tronco das
· árvores, despertando tenues écos que m orrem log o
adiante.
Nas breves horas que antecedem o calor intenso, tudo é vida, tudo é fremir, tudo é movimento.
Centenas de vozes diferentes, de sons harmoniosos
ou guturais, sulcam os espa<;os, genuínas ondas sonoras tao gratas a auditiva. Para a visual o deslumbramento das cores que se casam suavemente mesmo
quando a transic;ao, . entre urna e outra, é violenta.
O céu reflete nítida a sua pureza azul nos grandes
cursos de água e nos lagos tranqüilos que se limitam
a olhar para o abismp celeste, perscrutando-o. O
verde-negro, o verde pálido, o verde esmeralda, todos os verdes enfim, debruc;am-se numa garridice
quase que feminina, espelhando-se nas alamedas e
avenidas líquidas. Parecem, essas árvores marginais, estarem sendo empurradas pela massa negrejante da selva agreste e se afiguram a espectadores
privilegiados de urna fun<;ao régia, por terem abiscoitado lugares na primeira fila.
Aqui e acolá, abrindo clareira no verdor intenso
das frontes, ramalhetes enormes dos ipes floridos
cor de ouro ou avinhagrados, enquanto que agarradas aos troncos altos, mara'vilhosas orquídeas
expóem em suas vitrines o esplendor do ouro, a
mancha sanguinolenta, as tonalidades suaves do
liJás ou do branco imaculado. Nuvens de andori-
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nhas, com o seu típico esvoac;ar, demandando distancias incalculáveis no comec;o da migrac;ao que
denuncia a aproximac;ao da invernia, nutrem-se a
farta com os insetos. Depois, obedecendo algun1a
ordem, descem em uníssono, pousando sobre os galhos e os ramos dos arbustos, cobrindo-os literalmente como se urna capa efervescente tivesse sido
estendida de um súbito. Em seguida novament.e em
re\roada
dentro
do "frou-frou'' de asas rápidas e
.1ncansa, veis.
.
Ao atingir, o sol, o zenite, toda essa palpitac;áo,
toda e~sa f órc;a estupenda de vida de seres tao dif eren tes, decresce, volatiza-se, sorne. A canícula
áspera, a bru's ca transic;ao do refrigério, a sombra da
mata amiga e acolhedora, do cerrado retorcido mas
útil. Urna pausa. ./\ sesta do mundo animal. E todo
esse mundo estuante, aquietados os estómagos, dessedentado pelas águas puras dos rios, pelo orvalho
depositado nas largas fólhas dos gravatás ou das
bananeiras-brabas, encontra o seu resguardo, caindo
em doce modorra.

*
Quando esse sol, com tonalidades mais 'rubras,
busca outras terras para iluminá-las e fecundá-las
com o seu calor, para !hes emprestar a mesma alegria que <loara a este lado do hemisfério, entao
todos os seres que se tinham aquietado ressurge1n
para a faina imutável, para a satura~ao dos estófl?.agos exigentes~ para o último sorvo de água.
Reinicia-se a luta sem quartel entre o forte e o fraco,
em escalas decrescentes. É buscar viv,e r em detrimento de outros seres palpitantes. Amanha ttido se
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reproduzirá, sem variantes, 1nas com a mesmíssima
estupenda beleza de conjunto.
'
Já com o astro-rei morrendo no horizonte incendiado, a fáuna alada despede-se lanc;ando seus
cantares ao ar amornado, fletindo para o pouso
costumeiro. Em sentido oposto ao ton1ado pela manhazinha, as hordas das aves trepadoras volvem
aos pagos, barulhentas, brincalhonas, grupos perseguindo grup os, saudando o so l an1igo que lhes
trará a jóia de viver no dia in1ecliato.
Os g randes tamanduás-bancleira e os n1enores,
os lindos "n1irolas", · ag·arran1-se con;i. as unhas
aduncas e afiadas co1no
. estiletes aos costados das
"casas-de-cupün" sondando, con1 as línguas pegajosas e compridas, os dédalos dessas construc;5es
esparsas pelo sertao, empanturrando-se antes das
so1nbras tombarem do alto.
De ita-se do lado oposto de onde surgira ao
dealbar esse sol que resplandecera em toda a sua
pujanc;a. Desee como que a contragosto, lentamente,
de comec;o, rapidamente depois, . lanc;ando para as
incomensuráveis alturas as suas luzes fantasmagóricas, verdadeiras orquestrac;5es de cores que cambiam gradativamente do . rubro intenso de lava
fluida,. a:o violeta-pálido, emprestando·· pinceladas
picassianas aos espelhos d' água refletindo a . arcana.
maravilha do belo puríssimo !
Das tocas comec;a sair a fáuna noturna. É hovamente o cambio da guarda. Nada de pipiares
alegres e altissonantes, nada de trilos suaves. Rosnidos, gritos plangentes, agourentos, aflitivos como
os das corujas, estridentes e maus como os dos
jacurutus. Já nao é o bramido sequioso de acasalamento do cervo magnífjco, mas o urrar do jaguar,
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o esturro da on~a, o uivo do guará, castanholando
no esgar da risada que o aproxima ao chacal.
O ventre da terra expulsa de seus alvéolos as
cascavéis, as jararacas, as corais e dos huracos úmidos tornam a sair as caranguejeiras a fim de incursionarem enquanto que outras aranhas iniciam,
ágeis, o tecimento das mantilhas entre um e outro
galho. E, com a noite, a cilada, o perigo, o rastejar
de seres silenciosos e pe<;onhentos. A escuridao pesa
por sobre os ombros plumbeamente. A floresta, o
cerrado, os campos, sileneiam. Retraem-se as flores,
trancando-se numa defesa íntima. As sensitivas
embainhan1 su as f olhas, fazendo-as pender das hastes co1no se mortas f ossem. Prepara-se a flora para
receber o orvalho vivificador, dispondo-se como
femea ao amplexo. Já o céu, privado da luz que o
cegara, pontilha-se de astros. A Galaxia sulca o seu
rumo, condensando e1n si quinquilh5es de estrelas.
É a hora preferida pelo gentio que, deitado de costas
por sobre as esteira.s, sonda com o olhar a "alma
dos antepassados" que acredita estar naquela Via
Láctea. Os velhos, já alquebrados em anos, narram
cadenciadamente as história·s d·e ssas estrelas que na
cosmografia celeste nao tem segredos para eles. As
novas· gera<;oes:. atentas e. quietas, ouvem e fazem
tesouro dessa sabedoria que por suá vez, atingindo
determinado limite de idade e quando o ardor da
n1ocidade e da maturidade nao niais lhes queimará
n as veías com os seus impulsos generosos, tramandaráo aos filhos, aos netos, ilustrando-os com as
mesmíssimas palavras que agora bebem pela auditiva. fixando-as no cérebro.
Se coincide com o plenilúnio, entáo o ambiente
assume fei<;oes de magia, banhado na luz acariciante,
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fugidia e negaceadora pela inconsistencia, diluída,
esparsa, espraiada em todos os sentidos, menos nos
angules mortos que provoca, pondo manchas mais
negras ainda na negridade da noite esplendorosa.
A "Casta Diva" dos romanos, a Jaci dos Tupis, a
_.t\.stratéia dos helenices, rolando calma e imperturbável, mostrando sempre a mesma face , espicac;a
fremitos de entusiasmo nos contempladores do espetáculo de milhoes de milenios, jamais cansativo,
assim como as labaredas de urna fogueira jamais
cansam de serem olhada~. Do amago do sertao
evolv,e m os rosnidos potentes dos felinos ávidos de
ta1nanha beleza e os corujóes, a sua maneira, entoam estrídulo canto a rainha do Cosmos.

*
~sse e~petáculo

é a minha embriagues diária,
especialmente quando das pausas dos meus calcanhamentos sertao a dentro e quando encontro calma
e placidez, assim como repouso, no meu vasto rancho do acampamento c~ntral. Todos os dias, impreteriv·e lmente, acordo juntamente a E,s trela d' Alva
que espouca bem a minha frente, lá no horizonte;
elevando-s,e majestosa, célere, luminosíssima, Venus
ebúrnea dos céus. O galos da. mata saltdam-na e
eu também lhe aceno, num gesto pueril, se queremos, mas irresistível em mim. Acompanho-lhe o
curso em vertical, vendo-a empalidecer quando o
Leste tinge-se de luz esbranqui<;ada, anunciando
sua Majestade o Sol.
Comec;o entao a minha andan<;a para alegrar
os olhos com o surto matinal da vida sertaneja. É um banho de extase que dou ªº meu cora-
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~ª?' a mi.nha alma. ~guardo a revoada dos papa-

ga1os, mu1tos dos quats pousam nos pequis frondosos
fronteiro s ao vasto alpendre de minha 1norada.
Espero paciente a chegada dos colibris, sabendo de
antemao quais as flores preferidas por esta ou aquela
espécie. Embeve<;o-me com o simulacro de danc;a
aérea dessas coisinhas vivas, no vai e vem rente ao
pefisco arbóreo. Lembram-me a dan<;a dos tangarás,
essa maravilha que nem a todos foi dado de observar. Inclino-me ao solo para observar e assistir as
evoluc;óes dos primeiros coleopteros a dar sinal de
suas existencias. Estercorários que lutam para enrolar as fezes dos animais noturnos, deixadas como
cartóes de visita pelo terreiro. Parecem "gary" da
Jimpeza pública do sertao e as vezes, vendo-os atrapalhados pelo volume sabiamente enrodilhado, auxilio-os na porfia, tangindo com um ramo desnudo
o alimento que lhes cria água nas mandíbulas fortes.
Vou, a seguir, a margem do rio ou dos lagos
onde existem barreiras altas, morada preferida pelos
"martins-pescadores ", a fim de surpreender alguma
sucu.ri, saindo ereta da água, al~ando-se como poste
até a altura das pequenas furnas excavadas na argiia, até alcan<;ar o ninho de onde retira as crias, papando-as enquanto que os · pais pescam pelas adjacencias o alimento para esses rebentos que nao mais
encontrarao. Ou ·en tao vou penetrando o cerrado
próximo para ver se surpreendo as raposas sibilinas, essas que abrem vácuos no meu anemico galinheiro. Olho, permanecendo imóvel, os jaburus,
esses_pernaltas ensimesmados, sizudos, lentos, mas
terrivelmente rápidos ao atirar o golpe infalível de
suas aguc;adas e enormes tesouras que lhe sao o bico
atingindo, sem jamais falhar, o globo ocular de sua
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vitima. N enhum atirador, por mais atilado, fará
centro tao perfeito como a mortal bicada do jaburu !
Acompanho o rastro sinuoso das gibóias, cortando o chao arenoso em muitos sentidos~ atarantando-me na escólha <leste ou aquele que me pern1ita
~urpreender a grande cobra no ato do a?oc~nha
mento de un1a ave ou de um grosso batraqu10 ou
entao en1 plena deglutic;ao; fato esse que me facilita
a sua captura. Várias eu já tenho capturado, subm~
tendo-as a experiencia da resistencia jejuadora. Seis
meses exatos 111antive-as sem comida e sem bebida
e depois desse meio ano de cativeiro; quando l_hes
dei liberdad e, sairam como se nada t1vesse hav1do,
deixando apenas as peles que tinha1n mudado durante a detenc;ao prolongada.
Vou aos campos a fim de me cleliciar con1 os
cabriolamen tos dos o·a1nos que, ao se alongare!l1
espavoridos, levanta~ a curta cauda, exibindo a
mancha branca. Chamo a minha "Menelica", a
suc;uapara mansa como crianc;a que crio e que surge
de dentro do emaranhado, dos arbustos onde pou~ara. a noite toda. Molhada pelo orvalho vem esfregar o seu . doce focinho no meu costado, inclinando
a cabec;a a fin1 de que lhe arranque os carrapatos
irtcomodativos metidos dentro das grandes orelhas.
óu dirijo-n1e ao campo de aterrissagem que tínhamos aberto próximo ao acampamento, arrancando
do cerrado urna clareira de mil e duzentos metros
d:e.' comprimento por oitenta de largura. Curioseio
0 afa brusco dos tatu-canastra, tatus-peba ou tatugalinhas, excavando tún~is onde s:. infiltr~m sumindo. As vezes dou com u1n corteJO de cagados,
os saborosos jabotis. Assisto a gana violenta dos
m·a chos sequiosos. Insaciáveis, dogmáticos, impe-

tuosos, hirtos de sentimentos incendiários que os
fazem baloic;ar as carapac;as chocando-se de encentro as das preferidas até subjugá-las, tornando-as
dóceis e mansas, apesar da ben1 1naior corpulencia.
Topo com o estranho entrelac;amento de cobras,
1nacho e femea, intentos na reproduc;ao da espécie.
Engrovinhamento exótico que se desfaz lenta1nente
·após o a'm plexo viscoso e frio, gélido como a morte
que emana: do olhar pérfido dos ofídios em transe
amoroso. Atravesso tratos de campos onde legióes
de borboletas esvoac;am. Vejo-me emoldurado por
essas maravilhas vivas e parece-me t on1ar um banh o de beleza, tal ·o espetáculo do qual participo
.s ozinho, merg ulhado até os gorgomilos na beatitude de viver tao estreitamente em contato com a
Natureza palpitante.
Quando nao os ca1npos e cerrados, desc;o as
margens dos lagos a fim de acompanhar com simpatía a andanc;a dos pirarucus-machos que combóiam os alevinos a rodopiar em torno da cabec;orra
paterna como enxame de vespas. Noto o percur$O
tranqüilo dos jacarés indo de orla a orla, e surpreende-me, quase sempre, o bufar dos botos a surgir ·
inesperadamente onde menos a gente os aguarda.
Nas águas translúcidas pos.so identificar os tucunarés, as cachorras, os piabas, os matrinchas, as ferocíssimas piranhas, OS aruanas, as !tSquerosas pirararas, as arraias espadanando a lama periférica, os
miguéizinhos trefegos. Nos galhos tombados pelas
enchentes de épocas outras, vejo as tartaruguinhas
deste-tamanho, engenhando-se ao equilíbrio periclitante a fim de aguardar a carícia amiga do sol que
se vai alteando as minhas costas ou a minha frente.
Raramente surpreendo um tamanduá-bandeira
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a cata de formigueiro matutino. Ergue-se o poderoso "urso do sertao" nas patas traseiras, agita as
dianteiras armadas com os mortíferos punhais,
emite o silvo, executa círculos com a cabec;a alongada como funil, espraia a cauda belíssima, esperando, quic;á, o meu bote de cac;ador. Quando nao
os machos, sao as femeas que trazem firmemente
agarrado as costas o filhote lamuriento em face ªº
perigo que o homem para ele representa.
Assim eu vou-me e.mbev·e cendo com a maraviIha que me é dado de usufruir a larga. Observo
estudo, tomo apontamentos sobre a vida dos animais. Armo-me com a necessária paciencia evangélica para alcanc;ar os meus escopos e aumentar o
cabedal de conhecimentos práticos, muitas vezes em
diametral oposic;ao a tudo quanto é escrito, com o
aval de cientistas ...
Acontece, esporadicamente, Arutana me acompanhar nessas andanc;as madrugadoras, tao cheias
de real encantamento, e$se que fala diretamente aos
sentimentos íntimos. Tenho possibilidades de sondar essa alma gentil, pela forma de st conduzir, de
observar, de sentir em si a arcana beleza .do ambiente. Curva-se o caro con1panheiro para arrancar
delicadam ente de seu alvéolo alguma florzinha,
cuja simetría e cores saltam aos olhos. Diz-me:
- óia irmao, cumo é bunito ...
Sorri, íntimo alagado pelo prazer de ter encontrado algo que o penetre profundamente em sua
sensibilidade de índio amante das belezas expostas
generosamente e com usura pela Natureza. Outra
vez aponta-me capóes de matas virgens, destacando-se no verde-claro das campinas infind'á veis:
- óia irmao cumo é bunito !
1
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E lá fica teso, brac;o apontando o quadro que .
se lhe anteolha soberbo, a ele, filho das brenhas,
produto do ambiente, mais do que acostumado a
essas cenas. No entanto sente - e eu o compreendo
perfeitan1ente - todo o fascínio que vem de se
<~eparar com algo que póe a · gente em festi'vidade
esp iritual. Entao dentro do quadro grandioso,
agreste e agres.sivo, silhueteia, nítida, a figura rob.u sta desse meu irmao silvícola, agigantando-se aos
meus olhos. Sinto-lhe os palpitos do corac;ao nobre
e g·eneroso. Sondo-lhe, num ápice, todo o puro sentin1entalismo e a inata inclinac;ao ao cultivo do belo
e d.o perfeito.
F"ac;o pausa numa aberta de mata para lobrig·ar,
esc~ndido e ignorado, a magnificencia das garc;as
ens1mesn1ada na externa contemplac;ao do próprio
belo r efletido nas águas. Bu~ca m poses mais e mais
soberbas, imobilizando-se na elegancia inigualável.
Enquanto isso, pavóezinhos multicores vao saltitando aos pés das pernaltas, como súdito.s prestando
homenagem a realeza inconfundível dessas aves
maravilhosas.
Quando· regresso ao acampamento, o sol jfi
dardeja a $ua fúria ígnea e o refrigério do largo
alpendre compensa-me da caminhada. Sinto-1ne
feliz? profundamente feliz, em paz comigo e. com o
inundo, experimentando ímpetos de amar, de querer
bem, de ser útil ao próximo, achando belezas até
na feiura dos paus torcidos da flora áspera do cerrado que comec;a a breve distancia do meu homísio.
-Assim, durante todos os meses estupendo do
veráo, quando o sertao floresce, quando espouca nas
mil maravilhas de suas flores agrestes que me possibilitam a colheita de ramalhetes riquíssimos -que

'
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eu deposito, quando se me depara a oportunidade,
no colo da J aci, dizendo-lhe:
- Aqui está urna homenagern de semi-bárbaro!

*
Já nao mais os papagaios barulhanl por ciina do
telhado do meu rancho. J á nao mais os mutuns
pipilain no sopé dos barrancos. Já nao mais as gar<;as p5en1 flocos de neve na ce.n a de fundo da mata.
Já / nao mais os beija-flóres aparecem a cata ~ do
"manjár dos .Deuses". Já nao mais os meus amigos
diários : martins-peséadores, galinholas d'água, tangurus, pi piras, os "cabe<;a-de:-fogo" vem pousar ·nos
ramos baixos do bosquezinho limítrofe, esperando
o punhado de arroz que lhes atiro . .l\os poucos foram-se, sem se despedirem, para outras plagas, mais
serenas e libertas da crua Íijvert;i.ia que .se aproxima
a largos passos; fazen.do-se anunciar com o ·rosnar
soturno dos. ·trovóes ab . longe. Depois chegam as
primeiras chuvas, segúidas pelos dilúvios. Tuclo
comec;a a e.x udar umidade. Tudo assume fei~óes d~
desolac;ao ...

*
Assisto a maior enchente de todos os tempos
nesta hacia ·do Araguaia que recebe as caudais engrossadas pelas chuvas de todos os seus afluentes
e co-afluentes. Desde o ·caiapozinho que o forma,
lá no extremo sul, passando pelo Garc;as, Vern1elho,
Peixe, Crixá, Cristalino, Mortes, Tapirapés, Idjalá,
Javaé, Tori-berí, Uabé, Tahuelahúa, Coco, Sant' Ana, Pau D' Arco, Bananal e de muitos e muitos
outros, o majestoso Berokaa engrossa para se unir
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ao To.c antins a quein entrega a tarefa de carregar o
extraordinário volume líquido até Belém do Pará.
Já em 1945, época fatídica para a "Bandeira
Piratininga" que, apesar do havido saiu-se galhardamente, lutando contra todos os impecilhos, as
vezes gravíssimos, eu nao assistia a enchente tao
grande. Nesse ano que cito acima o Araguaia também extravasara de forma insólita mas, .e m face do
que está ocorrendo agora, a outra grande enchente
queda a n1uita distancia.
· Agora as águas al<;am.- se de forma .impressionan te e desde as primeiras grandes chuvas, verda. deiras avalanches líquidas caem verticalmente das
alturas fazendo prever o que estaria para vir. Come<;ara en1 Dezembro. Avolumaral:TI as águas de forma
impressionante, cada \lia mais alitnentadas pelo dilúvio.
,
De tód.a s as partes. chegam notícias desoladoras.
A loealidade d-e Sao Félix, edificada num . dos 1nais
altos barrancos <leste · rio, pela primeira vez é invadida pela enxurrada raivosa, destruidora, obrigartdo
parte . de seus moradores buscar refúgio algures,. Iá
pelas quebradas ' da Serra-baixa ou nas eleva<;5es além
Lago ·do Cocal. M uitas localidades ribeirinhas já
foram tragadas e já se contam, numa ·soma trágica ~
o total dos mortos. Ruína, desola<;ao e miséria nesta
hacia hidrográfica que engurgita.
Familias inteiras, sem a possibilidade de se salvarem a tempo, seja pela impossibilidade de transportes terrestres ou seja pela falta de embarca~5es,
por .niais rudimentares, fabricam febrilmente altos
jiraus onde coloc.a m seus trastes e onde s.e aboletam numa promiscuidade ímpar, com porcos, galinhas, caes, cabras, papagaios, araras. Enquanto isso,

~
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as rezes minguadas, abandonadas ªº próprio destino em face do cataclismo insólito, mugem desesperadamente a despedida, rolando correnteza
a baixo, tragadas, após breve percurso, pelos redemoinhos. Nutridas manadas vao sendo empurradas
para outros locais pelos boiadeiros afóitos dentro
do desespero que os atenaza. Lutas heróicas de
homens contra a N atureza en1 fúria. N acla111, as
rezes, olhos desmesuradamente abertos, dilatados
pelo pavor, bra1nindo lamentosa1nent.e, encorajadas
pela voz dos sertanejos ta1nbém nadando com vigorosas bra<;adas no dédalo· líquido que se ramifica
em todos os sentidos. Flanqueia1n-nas, amparam-nas, suspendendo-lhe os traseiros pelo rabo quando
periclitam, pois que o boi morre afogado pelo anus.
1Jutas titanicas de pigmeus perdidos na imensidao do sertao alagado. Rápidas paradas nalgum
•'alto"providencial, de exígua extensao para, depois, ser reiniciado e com desespero cada vez maior,
o nado nas águas lamacentas e vorticosas. Os valorosos sertanejos que se tinham fixado no amago da
Ilha do Bananal, atraídos pela falaz esperan<;a de
días melhores, sao o~ que · mais sofrem. A im.e nsa
ilha está submersa quase que totalmente.· De seus
1nilha~es de lag·os a água é expelida num vómito
contínuo e junta-se ao ~spraiamento dos rios, formando u1n oceano. Buscam, esses "ilhéus ", alcan~ar as margens do Estado de Goiás onde, sempre
que as alcancem, poderao salvar o salvável. Mas é
tarefa sobre-humana e os retardatários jamais regressam. Quantos deles, exaustos, exauridos completamente, abandonam-se a própria sorte Quantos
deles sao tragados juntamente com as rezes que
tentaram salvar e que lhes era tudo quanto pos-
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suiam como fruto de muitos anos de trabalho e de
renúncias? Nenhun1 éco transporta o solu~o agónico
desses míseros. Apenas limitam-se, os sobreviventes riscá-los da memória com um al~ar de ombros.
'
.
Quedo horas a fio a ~argem do .t\ragua1a, na
desembocadura do Lago Itaci, onde estou acampado. Vejo ilhotas sobrenadar na torrente alucinadora. Árvores agigantadas, arbustos, ervas entrela<;adas, cipós, formam o engruvinhamento ,. que
navega rio abaixo, em alta velocidade. As vezes,
rodopiando, algu1n panelao, urna arca d.e tose.a
feitura, um baú de lata que testemunha111 a destru1<;ao havida algures, mais acima. Etiquetas de desgra~as irreparáveis que parecem emitir lamen.tos e
estertores.
O volume apavorante das águas cria a miragem
de um abaulamento do rio. Parece elevar-se, o seu
centro, mais alto do que as margens, agora apenas
adivinhadas pelas copas das árvores ribeirinhas que
teimam em sobressair, marcando sinuosamente o
curso espantoso onde mil sorvedouros abrem-se a
breves distancias, sugando, repuxando os detritos
que descem sen1 interrup<;ao ~em no m~io da torrente tumultuante, má, desapiedada, gritando por
111il bocas frenéticas a fúria indón1ita, irrepresável.
Sinto verdadeiras tonturas e <levo fechar os
olhos por breves instantes para re~dqui~ir o equi~í
brio que me foge, .fazendo-me balot<;ar sob.re os pe~.
Agora é um casco de canoa que ro.dop1a. M a1s
tragédias gritadas desde o longe ao interpretador.
Carea<;as de rezes afogadas, inchadas ao máxin10,
apontam para as nuvens pr-enhas, as patas hirtas
pelo rigor da morte. Sao jangad~s grotescas de
feitio singular, singrando sem destino.
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Tudo é cinzento. Tudo é plúmbeo. 1"udo pesa
sobre os 01nbros como fardo incomodativo. As chuvas ininterruptas continuan1 vertendo abundantemente e o frio úmido, pegajoso, morde a epiderme,
penetrando fundo até as 1nedulas, fazendo castanholar os dentes. :Esse cinzento sujo que as vezes
a~sui:ne caratonha mais trancada pelo escurecer do
ceu inclemente, póe gotas de profunda melancolia
no cora<;ao da gente. Eu também nao posso 1ne
furtar a essa espécie de hipnotismo malvado e em
vao busco UlTI derivativo que me liberte da impressao de nulidade total.
Os días e as noites sao infindáveis. Tudo
9uan~o é inseto, bicho rastejante, tudo quartto é
1orm1ga-fogo, correi<;ao, saúva invade o nosso ran~ho na a.nsja de salva<;ao, pond~ em perigo as nossa.s
1ncolum1dades. É urna luta constante contra a insídia desses pequ enos seres venéficos. É apertar os
dentes para suportar muita visáo horrorosa feita
de pernas peludas, correndo rápidas em diagonal
pelas ~ar~des . .ºu por cima da tenue defesa que é o
mo~qu1te1r?· E tomar mil cuidados onde pisar no
meto das tenebras absolutas. É verdadeiro martírio
se alta? hora~ da ~oite ou madrugada, forc;ados pela
necess1dad~ 1nad1á'vel de um desafogo fisiológico,
somos obr1gados enfrentar, num espa<;o relativamente angu~to, mil ~ocai~s e mil perigos. O tempo
esgota-se. minuto apos minuto e a lentidao dos dias
muda-se em profund·o desespero. Além disso, com
a~ chuvas, nuvens nutridíssimas de muri<;ocas e
p1un~, os mosquitos m'a is ferozes da zona, nao dao
soss:go. ~ ossa reserva de bosta-seca de vaca já está
n? f1m e 1mersos ,na fuma<;a desses detritos organ1cos acesos em circulo é que podemos atravessar
A
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as horas intérminas antes de escapular sob a prote<;ao do mosquiteiro.
Zé-Negrinho, u111 pretinho de breve estatura,
um minúsculo pária do sertao que n~s abrigamos
por te-lq encontrado abandonado, percorre os campos a cata desse "anti-mosquitos" natural e regressa sobrecarregado de mercadoria itnpregnada e
imprestável 1~1as que nós deitan1os ao fogo, tratando-a co1no se fóra un1 manjar prelibado, a fitn de
secá-Ia para o aproveitamento posterior.
E quando Zé-Negrinho afirn1ou nao n1ais haver
disso nas adjacencias, sain1os ein "courv·é e", to1nando ru1nos diversos, a cata das fezes de vacas,
con10 se f6ssen1os g·arin1peiros buscando diamantes ...

*
Volta e meia, apesar do dilúvio, surgem as
esq uálidas figuras de moradores de vizinha localidade. Homens e mulheres. As vezes tan1bém crian~as. Vem todo~ embrulhados em trapos por cima
das vestim·e ntas usuais. Trapos que lhe sao resguardos as mordidas dos mosquitos. As mulheres embrulhan1 as pernas com peda<;os de panos de diversos
desenhos e córes, sobras de outrora vistosas ~hitas.
Por cin1a dessas estranhas perneiras deixa1n flutuar
a saia o que lhes empresta urna aparencia de femeas
n1alasianas, ainda mais que o vasto · chapéu de palhas entrelac;adas, terminando em cone, mais e mais
as ªproxima as asiáticas. As fei<;6es oriundas de
n1esti<;agens negróides ou índias, aumenta ao infinito a semelhan<;a. Todas munidas de longos cani<;os, linhas e anzóis. U ma ou outra sobra<;a um remo
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de canoa. Nada mais trazem: nem farnel nem nada.
Acocoram-se na varanda, sentadas nos calcanhares
e arrepanhando as saias a moda sertaneja, para
"esconder as vergonhas" e ficam sugando grossos
cigarros de palha enquanto o cafezinho obrigatório
é preparado.
Demanda, essa gente paupérrin1a, aos can1pos
inundados do muricisal, onde a deliciosa frutinha
é petisco dos pacus. Depois de sorverem o café, depois de dois dedos de prosa, vem o pedido:
- Mice etnpresta a canoa? Demora nao ....
Lá vai a ubá grande,, .p ejada de pescadores,
seguida por 1nais urna ou duas einbarca<;óes colocadas a disposi<;ao. Isto acontece na parte da manha
e somente quando a escuridao come<;a filtrar pelas
nu'vens negras é que regressam ·trazendo, no bojo
das embarcac;óes_. incrível quantidade de saboroso
pescado. Mas regressam em estado deplorável ! Rostos tumefatos pelas picadas dos hematófagos. Maos
inchadas como bolos, róxas de mordidas e de frio.
Eu lhes calculo o tremendo martírio suportado
estoicamente na imobilizac;ao, esperando a beliscada
que lhes anunciava mais um peixe e, com isso, mais
um aumento de alimentac;ao, maior fartura a mesa
pobre .e anemica de comida.
Distribuo urna pinga. Depois novamente o caf~zinho. Das fieiras tiram belíssimos pacus-manteiga que oferecem:
- Tá. . . Prá mice cume !
Já en tao sao sorrisos ante a evidencia do dia
ganho entre torturas. Aqui está Maria Bonita,
negra de singular beleza, cuja dentadura faria a
alegria de um propagandista de dentifrícios. Aqui
também está a Manoela do Gregório, a Lúcia do
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Joaquim da Mula, a Maria Aparecida do Loló, a
outra Maria também que o Mané largara e que está
ú disposi<;ao do primeiro que a quisesse dei~ar em
sua rede. E outras e outras. Os homens, s1zudos,
falam do mais e do menos, em frases curtas. Despedem-se:
- In té 1ninha !
Segu.e m as 111ulheres rumo as palhoc;as distantes. Muitos deles iráo vender parte do produto em
Sao Félix para, com os resultados, adquirir u~a
n·arrafa de pinga e un1as medidas
de farinha azeda.
o
.
As vezes Newton esbraveJa:
- Can1bada ! Agora já é vício virem buscar as
canoas ... E o café que a gente gasta? E o ac;úcar?
- Ora : nao lhos of erec;a ...
- Isso que nao! Visita no sertao é cafezinho
pilado na hora!
Logo depois consola-se com os pacus que p6e
no moqueio, prelibando as carnes saborosas e delicadas. Durante clias seguidos deixarao de aparecer.
Enquanto o derradeiro peixe nao será 111astigado,
quedan1 nos ranchos, inertes, esperando. Esperando
o que? N em eles sabem. Imersos apenas nesse fatalisn10 que lhes é trac;o predon1inante e que os faz
suportar tudo, at.é o paroxismo.
Eu também vou ao muricisal. Espetáculo deveras impressionante e maravilhoso navegar entre
as bifurca<;óes dos galhos m-e stres que afloram. Tem
algo de fantástico deambular nesta extensao l_íquida
e florida ao mesmo tempo, nesta floresta 1mersa
que _e,mpurra a gente, com a mente, centenas de
milenios atrás e quando o mundo de entao, na era
Lacustre, for<;osamente assemelhava-se a realidade
do momento. Os muricis maduros atraem cardumes

..
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e 1nais cardumes. E nao -sao somente os pacus que
pulam ansiados para abocanhar a frutinha adócicada. Matrinchas, piabanhas, cachorras, espetaculares pirarucus, tucunarés-a~u, tucunarés da pinta e
outros. Um delírio de movimentos bruscos, epiletóides, saltos breves, flexoe~ r·ápidas· como o pensamento, assanhamento geral. Podemos apanhá-los
até com as 1naos, como realmente o fazemos por
duas ou trés vezes. Também as piranhas disputam
o banquete e sao n1uitas.
- Ouidado con1 os marimbondos !
Ve111 o aviso em cima da hora, dado pelo pilóto.
Cai-se no fundo da canoa, raspando o ninho perigoso. O·u entáo sao as formigas-fogo que estao en1
todos os lugares e das quais deven1os nos desviar
sapientemente. O que ma·is impressiona é o· silencio
t otal, con1pleto, absoluto, rompido apenas quando
as pancadas de chuva mais intensas esfrangalha1nse nas fólhas das copas arbóreas ou chocam-se, de
pranchada, na água.

*
Passados uns dias, por dentro desse labirinto
líquido, navegando nes·se· dédalo aquitrinoso, seg·uindo a rota dos fundoes e poc;os, bússolas e cronómetros a mao, remonto o mítico curso do rio das
Vertentes, beirando uns "altos", penetrándo lagos,
en1barafustando floresta adentro, sulcando por sóbre campos imersos na remada firme dos meus dois
acompanhantes: Hélio e Joao Kamura, índio carajá
róto a tódas as fadigas e a todas as surpresas.
J á ia para muito tempo que eu dese java· solucionar em definitivo o mito da .existencia de dois

1 -

india Carajá fabricando
bonecos de cerámica.
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Frei Gil, continuador da
obra missionária de Frei
Villanova, no meio de índios Tapirapés.
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rios que, ao sabor dos cartógrafos, "existen1" em
todos ou na maioria dos 1napas em curso: o rio das
Vertentes e o rio Zacarias. A verdade é que esses
rios jamais existiram, pelo menos no lugar onde os
colocaram e, pelo vício da decalcagem, continuam
colocá-los. Indiscutivelmente um gravíssimo senao
que pode induzir a erros de insondáveis conseqüencias, especialmente na época atual em que estas
terras estáo sendo cobic;adas, medidas, dando, os
interessados, guiados pelos mapas, esses ríos como
ponto de referencia ou fronteiras as glebas desejadas. A verdade verdadeirá. é que após o rio das
Mortes, o primeiro afluente que se encentra na
n1argem esquerda do Araguaia, rumando-se o N or•
te, é o ;·io Tapirapés. Entre um e outro há exata1nente a distancia de duzentos e quatro quilómetros.
E isso sem falar nas dificuldades que podem surg-ir
para algum aeronauta, fiado na honestid ade do
mapa que o guia nas ·alturas.
. ~ Qui<;á - penso - algum encarregado de
realizar o levantamento do Araguaia, ao pa~sar
fronteiro ao Lago Itaci na época da enchente e por
ver as águas correntosas na des,e1nbocadura, sem
se dar ao trabalho de sondar em sentido de profundidade, ter-se:..á limitad,o tirar un1as coordenadas,
lúarcar um rio sem mais aquela, seguindo lépido
a sua jornada que deveria redundar, léguas abaixo,
no "descobrimento" de outro rio e, desta vez, o
Zacarias que outra coisa nao é se nao o grande
Lago de Pedra, também regurgitando quando das
g·raiules chuvas.
Come~o o 1neu trabalho pelo "Vertentes" e seg uindo a rota que se me apresenta dentro da correnteza form ada pelo escoamento de águas, alcan~o
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o grande Lago do Patizal que, percorrido de ponta
a pon ta, lan~a-me em pleno rio das l\1ortes !

.

.

..

,

.

,

O percurso ob-e dece o segu1nte 1t1nerar10: apos
ter percorrido o bra<;o esq uerdo do Lago I taci comec;o navegando nos vastos varjoes do Mu:ici, _em
direc;áo S.0. a 270º e, com pequenas dechnac;oes,
mantenho esse eixo penetra ndo no Lago da Serragem para, a distancia de sete quilómetros e.xatan1ente. alcan<;ar o Lago Isidoro e, de lá, logo ad1ante,
o Lago Chato. Quilómetro e meio mais acima,
navegando se1npre dentro da correnteza que se.
identifica perfeitamente na enx urrada e alag·amento
total, entro n9 Lago Kramu passando, ap.ós dois .e
meio quilómetros, beirar o Morro do Pa.t1zal, eS_?lo-áo que emerge no e-e ntro ele ta manha 1nundaGa o,
~o-lomerando t odos os esp·écimes da fáuna entre os.
q~ais not? mu~t~ queixada, e muito caitetu. 1:'1ais
tres e me10 qu1lometros apos urna curva q~e fl~te:
diretamente O este para descan1bar Sul 180 e s1ngramos as áo-uas verdes do Lago Patizal que mede.
de ponta a .~onta, exatamente quatro mil ;netro,s.
No fim do lago, dando urna vol ta a S.E. 120 e ªP?.S
ter percorrido urna extensáo de 300 metros n~ ~e10.
de um · canavial, vejo-me apanhado pela .fort1ss1ma.
correnteza do rio das Mortes, cujas águas_elevam-se.
dez metros acima do limite máximo. Realizado o
levantamento rigoroso, desfeito o mito do. rio das
Vertentes, verifico a liga<;ao que se forma, na quadra das cheias, pelos lagos entre o Mortes e o Araguaia, criando um sangradouro.
D'u rante o percurso tenho ensejo de anotar a
flora existente: canjirana preta, landi, tucum, mu1·!ci, jatobá, craíba, angelim, amargoso, mirindiba~.
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meuju, emburana, pequi e crioli. As vezes em grupos densos e esparsos.
A descida do trato do rio das Mortes faz-se em
alta velocidade gra<;as a fórc;a espantosa da corrente. Na jun<;ao das águas dos dois colossos rodopiamos loucamente, apanhados pelo redomoinho do
O'rande rebojo, fato esse que me perola a fronte com
~uor frío. Deseemos pelo Araguaia lívido, inchado,
espoucando co1no pipoca. Duas léguas mais abaixo
énveredamos por dc;ntro da mata, buscando o segundo sangradouro que fatalmente verterá no ·Lago
ltaci local de onde partíramos. Assim é. Entramos
'
.
num grande banhado, depois no Lago das Corv1nas
para passar1nos ao Lago Dutra e de lá, levados pela
correnteza apenasmente, o nosso Itaci. Urna viagem
de circumnavegac;ao, grande parte da qual por dentro da n1ata ' dos cerrados
ou por sobre. os campos
.
que .s e exibem esplendorosos na quadra <l~ se~a ..
Já o "rio" Zacarias, o outro que ja1na1s ex1st1u
mas que consta d'a s cartas geográficas a. distancia
de quatro léguas do Itaci, nao a.presenta nenhuma
seqüencia de po~os ou lagos. Trata-se, en1 verdade.
do ~ande Lao-o de Pedra que durante a época chuvos~ recebe v~lume extraordinário de água do Variáo da Cotia e verte-o, no Araguaia, como . se fóra
;fluente. Vou \r"erificar "in loco" e isso serve para
desfazer outro mito que, diga-se de passagem, desde
há muito deveria ter sido cancelado em definitivo,
ainda mais que o rio Araguaia nao é, hoje. ~ma
estrada fluvial tao e~quivada ou tao desconhec1da.
Mas... o velho lema: "deixar como está para ver como
fica" valeu também para os que tem, por obriga~ao,
cxibir cartografía honesta, real e matematicamente
'
exata !
•
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Foi justamente quando dei por ter1ninado esses
dois trabalhos que o nível do Araguaia comec;ou a
decrescer, o que levou Hélio a me informar:
- As águas estáo baixando consideravelmente. Creio que já podemos aparelhar o barco para a
descida.

*
Nao tinha sido por g·osto que eu permanecera
no sertáo suportando mais un1 tormento de invernia. Estava no meu progran1a penetrar e lhe realizar
o levantamento, o rio U abé, esse · rio que quando de
meus trabalhos de levantamento do brac;o direito
do rio i\raguaia, em 1946, bordejei lige iran1ente,
aguardando apenas u1na oportu'nidade para sulcá-lo
de ponta a ponta, penetrar no ventre da Ilha do
Bananal, verificar o quanto havia e existia e, ao
mesmo tempo, colher dados seguros sobre a existencia dos perigosos ínc1ios <;anoeiros que ainda
hoje for111am núcleo altan1ente belicoso, itnpermeável a qualquer aproxitnac;ao, inimigos declarados
tanto do civilizado c0mo de outras tribos aborígenes.
O rio U abé, pelas. info~mac;oes que eu co1hera
através de anos seguidos, per1nitiria franca penefra<;ao no período das ench·e ntes. Ante s porém que
o Araguaia acenasse din1inuir seu nível trabalho
.
'
insano eu tive. para socorrer as popula<;oes ribeirinhas, alertando-as .contra a insídia do tifo que, pelo
extravazamento das foss as-negras, pairava con10
espectro nas localidades habitadas. Tivemos alguns
casos, esgotando-se a nossa farmácia e aumentando
a-0 infinito os nossos esfor<;os para salvarmos vidas
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preciosas. Quantas e quanta s prelec;óes eu tive que
fazer para que os sertanejos assimilassem as minhas exorta<;óes. A té boletins datilografei e afixei
nos muros de localidades cuja densidade de habitantes aumentava consideravelm·e nte o perigo de
urna epidemia, solicitando para que a água para a
serventia diária fósse buscada a montante do habitado, fervida e depois usada. Felizmente a totalidade dos que me ouviratn ou leram procederam
dessa forma e os pequen os focos infecciosos desapareceram logo, gra c;as tan1bém ao isolamento dos
contaminados.
Que as águas estivessem baixando consideravelmente diziam-no os entalhes que fizéramos em
determinadas árvores próximas a beirada dos barrancos. E que nao n1ais houvesse amea<;a de um
repique, diziam-D:o as formigas-fogo que desciam do
t:onco da cagáita próxima ao rancho onde, pressent1ndo con1 muita antecedencia o cataclismo, tinha1nse abrigado nas altas copas, carregando os ovos
rato esse que nos colocou perfeitamente a par daquilo que deveria acontecer, como realmente acont.eceu. Sao, as formigas-fogo, baro·m etro -exatíssimo
nesse sentido. Já mes antes a gente nota, nos troncos das árvores mais próximas a margem dos rios
ou dos lagos, urna romaria em subida desses insetos.
Transportam os ovos ou seja as crias próximas a
. vir a este mundo, para o alto, para ~m lugar que
"saben1" jamais seria alcanc;ado pela 4gua. Os sertanejos e os índios precavem-se. Mas nem sempre
chega m em tempo para evitar verdadeiros desastres
pois que deixam para o clássico "amanhá" a decisáo
a ser tomada ...
Também Arutana, meu irmáo s·ilvícola, vindo
-

A
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de sua aldeia para receber ordens de partida, diz-me:
- Ir1nao: "hon-hy" num chura mais. . . Nao
mais diz "eu vou ser comido pelas piranhas !"
A g ura tá quieto e rio vai desee ...
Refere-se a certa espécie de sapo que durante
as enchentes lamuria-se de forma dolente sem in'
ter~upc;ao, antevendo o seu triste fim, pois que, nao
ma1s encontrando resguardo, vira petisco das piranhas que o prelibam.
Assim sendo~ com as forn1igas-fogo des~_endo
do homísio e com o "hon-hy" calando em definitivo,
certeza absoluta eu tenh·o de que a jornada poderá
ter con1ec;o.
·

*
./\parelhan1os a v uadeira grande para a descida
até o rio Tapirapés onde, nas terras · dos Pinheiros
deixarei parte da carga necessária ao nos so empreendimen to. De n1ais a inais estou com dois hóspecles
no meu acampamento: os senhores Gavro Popóvic,
secretário da Einbaixada I ugoslava do Rio de Jáneiro e .Nikolas Magdic. do consulado da mesma ·
na<;ao em Sao Paulo. Dois apaixonados pelo sertao
e que, desafjando a época imprópria, vieram a mim,
trazidos por frágil "Teco-Teco", enfrentando as
tempestades ao long·o do percurso.
Nada me seria n1ais agradável do que proporcionar ·ª esses dois visitantes urna visáo exata do
sertáo magnificente nos meses da estiagem. Mas só
m e resta o "sertao zangado" imerso em verdadeiro
oceano que, tragando as mesopotamias, une os
grandes rios. Entretanto, tomar contato com a
·· jungle" brasílica "n1olhada '' é espetáculo que vaJe
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a pena. A viagem ao Tapirapés me é obrigatória e,
unindo o útil ao agradável, resolvo levar comigo os
dois sitnpáticos amigo~ que exultan1 a cada passo
ante as constata<;5es.
Construimos u1na cobertura impermeável e engenhamo-nos para dispor bancos e abrigos ao muito
que carregamos. Certa manhá seguimos nosso destino: eu, Hélio, Arutana e os dois acompanhantes.
Quando alcan<;amos a Barreira da Cotia um violento banz·eiro colhe-nos pela proa. Altas ondas
esptunejando a crista hnprimem ªº barco o movimento de "embica". Até aqui nada de mal. Mas
quando son1os apanhados pelas trombas de ar que
se formam a granel e que fazem f ervilhar as águas
num verdadeiro picadinho, entao violento tremor
$acode toda a estrutura da embarca<;ao. E a tal
ponto isto se ven1 repetindo que me vejo obrigado
a encostar e poitar o barco nas ramagens de arbustos aflorando. Já a tarde vem d escendo quando
alcanc;amos Luciara recebidos afetuosamente pelos
muitos amigos da localidade. Atravessamos noite
tranqüila para, logo a madrugada, reiniciar a descida.
Se de um lado as enchentes traz.en1 impeci1hos,
- e graves - de outro lado, para os navegantes,
trazem reais benefícios, pois ·q ue abrem, ª · proa do~
barcos, muitos furos, muitas 'veredas liquidas que
encurtam grandes distancias e permitem também,
fugindo a tremenda monotonía do enorme espraiamento do rio, cujas margens diluem-se ao longe,
naY€gar pelos corredores estreitos, sinuosos, alegrados pelas molduras das matas. ~sses embarafustamentos súbitos sao de grande agrado dos dois
amigos ainda mais que, volta e mei"a podiam atirar

.
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nalgum pato sqlitário ou nalguma capivara tein1osa.
O "Archimedes" de 12 HP, novinho em fólha,,
funciona cronometricatnente, mantendo o ritmo seguro da andanc;a. Hélio conduz-nos com mao firme
enquanto que Arutana, C@nl
sua longa cabeleira
ar'r epanhada para dentro do capacete do Batalhao
·N aval que eti lhe <lera de presente, e que o tornara
invejado por todos os carajás do Araguaia, aponta
espécitneJ da fáu.n a alada aos dois europeus. As 18:
léguas sao vencidas en1 breve tempo e por voltª- das
11 horas en'c ostamos numa reentrancia do lago que
·f orma espécie de imensa pis'cina natural no entron'~amento dos rios Tapirapés e Araguaia . .O local.
tao nosso amigo e onde a "Bandeira Piratininga ,,.
tantas e tantas vezes pOUSOU Otl tornOU-0 aca.tn.pa..:.
mento-base, arranca exclama~.óes de estupor a0s.
dois ·n eófitos, ta1nanha a belez~ do .conjunto.
Enquanto vamos nos aboletando da fortna 1nelhor . possíve.I, surg en1 os índios Tapirapés, cujo•
ald.eiamento, . ap6s o 1nassacre a que foram ·subme-tidos pelos. fer'o zes 'Caiapós, dista l;>reve trato. V etn,,
, -.
üs tnd1os, saudosos e alegres, trazer o brac;o fra ter-·
no. Sabem que haverá presentes com·o sempre e
sabem que nós tan1bém a ciei taremos. cotn prazer os
' ' agrados." que .trazetn: ·frutas, raizes d.e mandioca,.
l~n~as, fl.e chas e adornos.
Gavro e Nikolas nao tem olhos· para tantas
coisas ao mesino tempo. Ma:ni:fe.statn abérta1nente
todo. o encantamento de que sao possuídos. Tirihan1
resolvido realizar nm •filme em tecn:icol.or de t6· milímetros e já estáo de "camera" eti.1 pttn:ho, · afoitos,.
ansias.o s.
~ Na Europa e~ especiah11énte ém.:nossa terra,.
há u1na éxtraordina ria 'cttriosidade em rtorno do
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Brasil e de suas belezas naturais. Por n1uito que
nós nos aproximássemos da realidad'e , esta vai mu.ito além !
- Se os senhores vissen1 o nosso sertáo na
época da seca entáo chegariam á delirar ...
- Ac-reditamos piamente, pois que já estamos.
marg~m desse delírio de que fala, pela constata~ªº de agora. É realmente impressionante a esmagadora su.ntuosidade do sertáo brasílico. Ve o senhor? Se nos f osse possível, ficaríamos aqui indefinidamente! E olhe lá: nao somos novatos no que
diz · respeito
andanc;as por este mundó. Corihecemos dezenas de países e de nac;óes. Mas a beleza
agreste do sertao hrasileiro é algo que real1nente
empolga ! Dizemos-1.he· isso, senhor Aureli, n.á o para
s·~rmos apenas gentis, mas pelo que realmepte sen-·
timos. Tudo aqui tem sabor especial que ·enleva e
encanta!
. , - No veráo - continuo eu ~ e especialmente
em . Setembro, o sertao floresce, tinge-s~ de ouro
puro. ·T odos os ipes espoucam em sua rara beleza.
É o mes da desova d qs grandes quelonios e as praias
·n íveas, que os senhores nao tiveram e .nao terao
ens ~jo de ver, dada a época, tornan1-se reposit órios
dos ninhos de ovos dessas grandes tartarugas. Urna
·f.ilmage111
·nessa ·quadra valeria a pena, ainda mais :
,.
em cores.
.....- ·U rna cnisa podemos-lhe garantir - respond.em em uníssono - Voltaremos ainda e por muitas
ve~esj! *penas....
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--- Desejatfíamos ardentemente conhecer o rio
das Martes. . .
,
- ·Quic;á -ainda o consiga1n. Ver-emos.
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Estávamos trocando essa prosa quando, correndo, chega um índio Tapirapés que se acerca e
diz:
- Wirry. . . Cobra grande, grande mexmo
tá lá !
Indica com a n1ao, bra~o estendido, em dire<;ao
ao lago em cuja marg~m ~itua-se o aldeiamento.
- Sucuri? - pergunto.
- Xim ... Sucuri grande!
- Voce viu ela?
· - Tá segura num pau !
- Entao vamos lá !
A notícia eletriza-nos. Nao é dado todos os
días poder ver urna sucuri, ainda mais quando das
enchentes. Os deis acompanhantes nao .perdem
tempo para correr ao ba telao, levando a ''camera" ~
falando o seu idioma concitadamente, sinal evidente
de que a rara oportunidad e que se lhes of erece surgiu alén1 de qualquer espectativa para eles.
Já os m oradores da localidade, também espica~ados pela notícia, metem-se em canoas e nos pre
cedem. Alcan<;amo-los e de longe vislumbramos, a
margem, denso magote de índios acenando. O bugre
que trouxera a notícia e que v~m em nossa companhia, vai firme a proa, junto ao Arutana. Indica
o local e em breves minutos acercamo-nos do monstro que, enrodilhado nas ramagens submergidas de.
um arbusto, rosna soturno. Há muita gente, muito
palpite, muito medo e muita vontade de apanhar a
enorme cobra viva. Pelo menos eu. A corpulencia
da sucuri espanta. Deve ter ·engulido algum petisco
alentado e isso impede-a, no momento, imergir
para escapar ao áprisionamento.
- Para mim é capivara que ela papou - diz
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Hélio. - Mas que ''puxa" de capivara ! Até parece
anta!
Mando que todos os barcos pr,es~ntes se afas:
tem. Etn seguida encostamos ao maxtmo. A sucttrt
dá um bote fulmíneo e colide com a cabe<;a no costado da vuadeira onde n os encontramos. Verifico
de imediato que, capturá-la seria ultra-trabalho~o
pois que 0 arbusto, onde se agarra com a cauda, nao
-0ferece nenhum ponto de apoio e logo abaixo é um
fundao de muitos metros. Seguram~-la pela cabec;a,
com os n·e cessários cuidados para evitar o aooca ..
nhamento e puxamo-la desesperadamente. O mesmo. . que querer arrancar um jequitibá com raizes e
tudo ...
Hélio afunda n'água e nela mergulha e tenta
despregar o ·r abo retorcido por entre os ramos su~
mersos. Mando que suba novamente a bordo, pots
que urna surpresa poderia tr~nsformar a ca~ada. em
tragédia. O exemplo do Hélto faz com que mu1tos
indios e sertan<:jos criem coragem e tentem despregar a bicha. Nao adianta. Apena~ a fúria do
inonstro evidencia-se mais e mais e isso nao é nada
agradável. Enquanto isso os dois visita.ntes fil1:11:t1n,
agitando-se e agitando o barco. Nao .ad1anta te1m.ar:
levanto o 1nosquetao e separo em do1s e em sent1do
longitudinal a cabe~a daquela mortstruo~idade.
Mesmo assim dá grande trabalho para ser descolada. Segurand·o -a a borda, regressamos em pequena marcha, suportando as convulsóes frenéticas que
agitam o alentado corpo . .!lélio nao perde te~po.
Arrastada a cobra .p ara o seco, passa a desventra-la
retirando
capivara. A nossa
.
, de seu estomago, grande
.
surpresa é também g·rande. quando verificam?s o c~r
pulento roedor ter· sido literalmente engultdo, nao
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apresentando a menor fratura de ossos quando, se
enrodilhada pelo piton, como soi acontecer, exibiria
um arcabouc;o totalmente esfrang_?.lhado. Ouvindo
as explanac;óes dos índios e dos sertanejos chegamos
a conclusáo de que a sucuri apanhara desprevenida
a capivara a margem do lago e quando o roedor
estaria bebendo, abocanhando-o simplesmente e
engulindo-o rapidamente, após te-lo afogado e atordoado com a mordida inicial. Nao houve luta e nen1
resistencia que, se houvesse, o estritulamento- terse-ia dado.
Hélio trabalha rápido com a sua faca afiadíssima e em breve o couro separa-se do invólucro que
mede sete metros e quarenta centímetros. Já os
ur11bus estáo sobrevoando o "banquete" e passadas
horas apenas o esqueleto sobrara. Realmente, ac
cair da tarde é-me dado curiosar ·a estrutura da
sucuri. Todas as costeias, ligadas a espinha dorsalr
tem um jógo livre de expansao lateral. Soldadas
apenasmente na parte superior, é-lhes permitida
qualquer distensáo quando d·a degluti<;ao maci~a.
Recomendo que me guardem o esqueleto, pois
. que desejo levá-1<;> ao .B utánta. A pel~ já ·foi esta-·
queada e salgada. Mede 85 centímetros em sua lar.gura máxima. Inútil dizer do conteritamento de-~'
dois a111igos .iugoslayos com essa uventt,·.ta.
Fazemos a descarga dos materiais que deverao
iicar armazenados e que nos serviráo para a descida
do rio Uabé. Ligeira estiagem permite a lua Sé
mostrar em todo o seu esplendor, prateando o ambiente, alongando desmesuradamente as sombras
arbóreas pelas ad jacencias.
No dia imed.iato estamos no aldeiamento dos
Tapirapés onde fazemos distribui~ao de agasalhos,
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r oupas, brinquedos para as crian~as e g·ulosein1as.
Praxuí que eu conheci como "capitao", caiu em
<lesgra~a. Hoje é um simples "índio-zé-qualquer" e
nao se importa. Há filmagem, lutas, danc;as, c.a1_1tos.
Satisfeitos os índios com os presentes, desped1monos e iniciamos o regresso ao I taci que alcan~a1nos
sem maiores novidades, cinco dias após a nossa
<lescida.

*
Estava escrito que nos deverían1os haver com
as sucuris. Logo pela manha a 1nulher de um boiadeiro, ao regressar de canoa desd.e Sao Félix, bordejando a margem do lago, dá d.e cara co1n urna
alentada constritor. Ainda tremula pelo que viu,
relata no sonoro linguajar da regiao, sua "descoberta ". Seguimos sem tardan<;a para o local. O
barranco pétreo exibe urna lapa funda. Morada da
sucuri, pois que a pestilencia fe;e a pituitária. Hélio,
conforme o seu costume, afó1to, embarafusta por
dentro do túnel, malgrado os gritos de advertencia.
Retrocede logo depois, com agilidade de felino .
- Papagáio ! - diz. - l\ bicha está braba e
n1e deu um bot~ que se nao me agacho ...
- V oc e eleve deixar de ser tao af óito - digolhe. - Nao seria nada agradável descosturar a
sucuri para retirá-lo como fizemos cqm a capivara.
Vamos com os necessários cuidados que isso nao
custa !
..Mas todos os "cuidados" de nada valeram no
n1omento. A cobra, metida no meandro do seu ho1nísio sinistro. queda silenciosa. Até que cansados
volvemos aos pagos. A . tarde vamos por cima do
,
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barranco localizar os respiradouros da lapa. Fatalmente deveriam existir para permitir, ao "lombrigao", urna saída ~ espojamento ao sol. Encontramos tres. Tapamos dois e deixamos um para termo~
a oportunidade de surpreender o "boa" algum día.
Já que estamos com a máo na n1assa resolve1nos alimentar as quatro g·ibóias que eu mantenho
<.i.prisionadas numa ampla caixa. l\ilesn10 porque os
visitantes deseja1n refor~ar a iilmagem com mais
cobras. As quatro jibóias: urna branca, urna rubra
e duas marrom, saem ~ibilando da prisáo e se ~espa
lham, rápidas, cm várias dire<;5es. Tratamos de
represar .essa fuga súbita. Hélio, ao apanhar a
maior e a mais feroz é mordido na máo esquerda
com tamanha fór~a que o sangue esguicha alto.
Caro custa estancar a hemorragia. Os dentes afiadíssimos tinham penetrado fundo, alcan':;ando importantes vasos.
- Mordida de jibóia dá lepra! - sentencia
um sertanejo que está de passagem pelo nosso
acampamento. Fulmino com um olhar o intrometido e digo:
Dá nada, hon1em ! Que raio de conversa é
essa?
Cunheci um cu1npadre qui após mordida
"infliz", deu prá pipocá qui nem Sao Lázaro ...
Hélio ou've e empalidece. Tiro-lhe da cabe~a
qualquer má idéia. Enfaixo-lhe a máo e coma ajuda
dos presentes, recapturo as. jibóias cujos olhinhos
pérfidos emitem faiscas d.e ódio.
U ma pinga com lima o reconforta o ferido e a
nós também e abre tamanho apetite que o jantar
desaparece num abrir e fechar de olhos.
A noite veste-se de gala. A lua, surgindo enor-
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me e rubra a Le.s te, lan<;a jorros intensos i s água s
do lago. Logo que se alteia trans1nuda-se na nuah~a
e ei-la, pastilha imensa grudada no· céu estrelado.
O convite para urna andan~a noturna pelos bra~os
do lago é fort.e demais e nao tarda singrarn1os as
águas tranqüilas, levantando b_igodes prateados com
a proa. Há quem cante nostálgico. O~ écos transportam a dolencia canora para o Ion ge. Toda essa
beleza, todo esse encantamento sorne de repente
quando o céu t olda-se de nuvens negras e fortissi1nos relampagos anunciam mais urna tempestade.
- Esta va demorando ... é bom virar de proa.
Assim é feito e quando alcan~amos o telhadilho de um rancho próximo, o dilúvio despenca entre
o uivar do ven to que vergas ta a nla ta fronte ira. A
brusca transi<;áo é comentada. Trov5es ao longe e
outros próximos fazem tremer os punhos das redes
onde deitamos p·a ra digerir todas as emo~oes do dia
transcorrido rapidamente.
Pelas ~uas horas da madrugada o silencio é
rasgado violenta1nente pelo disparo de urna '44.
Logo após, na escuridao, ouvem-se vozes e passos.
Sao, J oao Kamura, Zé Manoel, Hélio e Ortensio
que vao curiosar a "espera" armada no arrozal.
Urna capivara é trazida e os caes ganem festivos,
prelibando a fartura que lhes é destinada. Nao há
mais tempo para dormir. Magotes désses roedores
surgem a margem a esquerda do rancho. o farolete
ilumina um grupo de uns quinze. Espoucam os tiro s
e quatro deles deixam o pelo bem a beirada e quando, -ao derradeiro esfor~o, tentaram alcanc;ar a água.
Após isso somente um cafezin~o coado na hora.
i\cendemos o fogo, moemos os graos, sorv·emos a
infusáo, atravessando en1 palestra as horas que nos.
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separan1 da 111adrugada. Esta surge rapidamente,
tino-indo com as cores do arco-íris o lago. Os priº
meiros
papagáios que estao de regresso de sua
emigra<;ao, passan1 por sobre as nossas cabec;as barulhando. É o bom dia festivo dessas ayes, o bom
<:tia que se repetirá todas as manhas.

*
Durante tres días, de sol a sol, aproveitando a
estiagem, consertamos, calafeta1nos, pintamos o
·b arco. Deverá suporta r urna g rande j ornada. Já o
tínhamos experimentado na ida e na volta ao Tapirapés. Essa viagem fez com que descobríssemos as·
"'fraquezas" de seu cavername e de suas obras n1ortas. Agora, dado os nossos esfor<;os e trabalhos,
podemos garantir por ele. Suportará magnifica111ente
. ,.., a estirada, malgrado as dificuldades que
-surg1rao.
Nesse ínterim os nossos dois hóspedes atravessa1n o ten1po cine1natog rafando ou fotog r afando ·
pelas adjacencias. Especial aten<;ao lhes 1nerece un1
tucano domesticado -por mim. Essa ave, liga ra-se
de ta nta amizade a mim que havia corrido o sertao
o "fato curioso" e eran1 muitos os sertanejos que
aos dorningos vinham ao rancho a fim de visitar o
"seu tucano" que eu batizara con1 o n ome de Fabinho por apresentar, ele, um perfil algo semelhante
a certo an1ig o da paulicéia. In1possível descrever,
-e m breves Iinhas, a quanto chegava a inteligencia,
a argúcia, o hu1nor desse pássaro que m e era sombra
·e que ine trazia tolhido muitas vezes, pelas exigencias ou pelas pcraltices. Alongava-se para distancias
-que n1e preocupavam, ainda mais sabendo-o vítima

3 -

Pequeno índio Tapirapés do aldeam~nto de
Tampiri, no mais ~pero sertáo de Mato Grosso.
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predileta dos ben tevis, inimigos mortais dos tu canos por .s erem, estes, flibusteiros genuítios e destruirem ps ninhos daqueles, de preferencia. Assim
é, que, quando dois ou tr.e s bentevis lobrigavan1 o
meu tuca:no, era de se assistir os voos em pique das
pequenas ave.s corajosíssimas, bicando o alto da
cabe~a do "narigudo" a ponto de atordoá-lo. E se
nao c~egavam ao massacre puro e simples, era gra~as a minha interven~áo. Daí a preocupa~ao qttando
Fabinho ia ."navegando" área em fora, levad.o pela
.sua i~comensurável curiosidade e pelo instinto, a
cata de ninhos de bente'vis onde iria papar as criazinhas ou comer os ovos.
Ba~tava porém que emitisse un1 silvo - genuíno prefixo de entendimento entre eu e ele - para
que nao tardasse surgir, voando quase rasteiro, acabando por se empoleirar por sobre um dos nieus
ombros, beliscando-me levemente con1 o seu enorme
bico, feliz e contente por "me ter encontrado" .
Todas as manhas, após sair do .s eu poleiro, vinha
a mim, . pipiando, saltitando, frenético, exigindo a
bolacha: de maizena, indicand·o-me, com as bicri.das
na lata, qual a ~ua vontaqe. Para lhe medir o grau
de orienta~áo e de observa~ao, eu mudava a lata de
bolachas de um canto para otitro. Jamais perturué:t.va-se ou se enganava. Ia direitinho ao "depósito ''
e somente quietav·a após ter recebido o biscoito que
devorava solícito.
Quando eu tinha necessid.a de de me. distanciar
do acampamento, seja a cava1o ou de barco, acon1paahava-me por um trato regular e ficava me esperando empoleirado nos galhos baixos de um pequizeiro onde estava ao resguardo de qualquer ataque
d os bentevis. Era eu surgir ao longe para que ele
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viesse flechando em minha direc;ao ! Se eu estivesse
calafetando o barco, lá estava ele ao meu lado. Se
me entregasse a qualquer outro trabalho, seja de
mecanica ou carpintaria, lá estava ele, engulindo
pregos, parafusos, porcas que, em rápidos minutos
restituia pelos "canais competentes".
Também ai dos passarinhos que lhes passassem
rente. Abocanhava-os num ápice e lá se iam, goelas
abaixo, com penas e tudo ! Quando queria beber (e
jamais o fazia diretamente no lago, esvoa~ava ao
meu derredor, ia a minúscula plataforma que eu
erguera para suporte do recipiente, dirigía-se ao
lago, voltava, até eu ir buscar o pre cioso líquido
que aproveitava para se dessedentar e para o banho.
Vigiava-me, o maganáo e tinha ciumes tremendo
dos papagáios que investía ferozmente quando eu
os afagava ou lhes proporcionava alguma fruta!
Muitas noites, quando os temporais rugiam mais
violentos, eu me levantava e ia verificar se o tucano
estava ao seguro no seu poleiro. Via urna bola de .
penas escuras, utna cauda aberta em roda, verticalm·ente erguida, a cabec;a e o bico enorme sob a asa
esquerda~ sumidos. Entao, tranqüilizado quanto ao
1neu amiguinho, voltava ao meu catre.
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da cozinha urna caboclinha, empregada do rancho,
bateu-lhe ~om fór<;a no bico, fulminando-o t
Quando regressei de minha longa viage1n ao
rio Uabé , ao indagar pelo "Fabinho", exibiratn-me
.
a sua cabe<;a mumificada que "guardaram para mtm
lembran~a" ... Dizet do meu sentimento naquele
transe seria descrever urna queda brusca a brutalidade. 'o fato é que senti enormemente o ocorrido,
pois que, contrariamente aos meus hábitos no sertao ' afeic;oara-me ao .bichinho.
.

*

1

1·
1

1

Era, enfitn, o Fabinho, urna verdadeira festa
para todos. Ladráo como ele só, furtava tudo e certo
dia enguliu um dial da esta<;ao de rádio e mais uns
parafusos do transmissor que eu desmontara para
um conserto, obrigando-me ficar de ataláia até que
a rápida digestao me restituisse aquelas pe<;as insubstitu íveis. ~sse espírito preda~, essa sua inclina~ao a rapinage1n custaram-lhe a vida, pois que,
irritada com certa escamotea~ao em cima da mesa

Arutana, o meu meigo amigo das brenhas, o
índio que vai para vinte e quatro anos me acompanha nas andan~as pelo sertao, diz-me:
- Gavro e Nikolas querem ir ao rio das Mortes. N ús vai?
- Podemos ir. Mas por uns quatro ou cinco
dias,, que estamos de partida para o Uabé. Van1os
pedir o batelao do Leonardo emprestado. Será ~ne~
lhor, pois que o nosso foi preparado para a desc1da.
N enhuma dúvida teve Leonardo Vilas Boas <le·
me emprestar o seu grande . bateláo, cotn o qual
singran1os demandando o rio das Martes que, ·a
distancia de muitos anos eu tornava a penetrar.
Além de Arutana mando vir o indio Ureári, tam·b ém meu companheiro de . aventuras anteriores..
Vem acompanhado por dots caes once1ros cttJaS
qualidades decantava sem parar.
A. enchente tira oitenta por cento da beleza
<leste rio cuja magnificencia é quase que indescrití-·
vel. Há também sun1a dificuldade em encontrar um
pouso as margens quase que totalmente submersas
~

.
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ainda. Mesn10 a.s sim encontramos urna barreira oue
teima em manter a sua "cabe~a" acima: das ágt{as.
Nela atravessamos a noite, náo sem termos aprisionado corp~lenta jibóia apanhada em flagrante
quando engulla um gordo jaó.
Ao findar do segund·o dia, em subida por essa
artéria líquida que fazia refluir a minha memória
tantas aventuras
atrav•essadas em 1937 e em 1938,
.
conseguimos um alto de terra firme. Os facóes
abren1 clareira onde armamos um acampamento
"mais ou menos". F'ortíssimo acesso de malária
colhe-nos de surpresa. Faz bem oito anos que esse
tor111ento nao mais me inc9modava. Agora vem ele
com forc;a brutal, impetuosa, fazendo-me delirar e
manten~o o termómetro acima dos 40°. Ao alvorecer, fraco . e bastante abatido, ordeno a subida decidido alcanc;ar o rio Brejoá, onde o sertáo e;ibe-se
em toda a sua fereza. Lá, a pesar ·da . época ruim,
teríamos muitas probabilidades de abatermos urna
on~a. Mas a meio da tarde nov'O ataque malárico
me assalta. Ainda vislumbro na bifurcac;áo de altas
árvores as impressionantes silhuetas de indios Xa:vantes acenando. Depois mergulho no abismo do
desconhecimento. Quando dou acordo de mim, estou
novamente
em nosso acampamento' trazido de ur.
.
gencta pelos co1npanheiros. Toda urna tarde e toda
urna noite, até o romper da aurora navegando rio
abaixo se1n parar.
'
Newton aplica-me os lenitivo~ de que necessito.
Grac;as ao tratamento drástico a que estou sendo
submetido, en1 quatro días 4ebelo a crise e sinto-me
no'vam.ente com for~as para enfrentar o que está
para v1r.
Partem os a111igos Gavro e Nikolas. Regressam
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ao Rio de Janeiro e Sao Paulo respectivamente,
deslumbrados e satisfeitos com o que viram e constataram. Levam, os dois diplomatas, urna visáo
exata do nosso sertáo, das belezas que o mesmo
encerra, do "modus-vivendi'; dos silvícolas, da generosidade dos sertanejos, do valor inigualável
desta gente rude que Iuta, padece e suporta.
Enquanto ambos esses sinceros amigos do Brasil rumam o super-civilizado litoral, eu me preparo
para penetrar no amago de nm dos sítios mais
ásperos <leste enorme vale araguaiano.
Após um descanso de d·ois dias que atravessamos beatificamente nos i:anchos da Barra, seguimos
a nossa jornada. Logo na confluencia dos ríos Araguaia e Tapirapés e onde ambo$ estreitam-se para
atravessar os morrotes de histórica memória para
a tribo dos Carajás, pois que foi exatam-ente aqui
que o enorme Kboi - estando com a genese dessa
ra~a - atrapalhado com a própria: barriga, partoriu
os índios em apre~o, contornamos ao máxjmo o
rebojo uivante e rodopiante a salpicar as rochas
rhanfradas com os borrifos d'a s águas c~nvulsiona
das. Bem no centro do rebojo abre-s-e, em explosao
sinistra, espécie de bocarra cujas maridíbulas líquidas mastigam, - se me permitcm o termo - -o
nada:, na ansia de abocanhar algo para deglutí-lo
numa suc~áo apavorante.
Foi justamente quando raspávamos a· marg·e1n
direita, abrindo para a canal do grande rio que
vimos grossa árvore rodopiar frenética, apanhada
pela- vorticosidade das águas ensandecidas, em pinar-se, manter-se ereta por breves instantes e depois
su·m ir a prumo nos meandros misteriosos do funil.
Podemos calcular que teria sido o nosso fim se apa-
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nhados, pela impre'videncia do piloto, a beirada
concentrica daquela monstruosidade líquida.
Arutana está na pilotagem. Sereno, tranqüilo.
Cabe a ele a mistura do carburante e é justamente
pela aten<;áo e cuidados que dispensa a essa tarefa
que contamos como ritmo seguro do nosso possante
"Archimedes", ronronando em imutável ritmo, liberto~ de urna paralisa<;ao súbita, como acontece
amiude ao~ imprevidentes que julgam navegar
melhor em <losando demasiadamente óleo a gasolina.
Sabemos que transpósto este in1pecilho, outro
maior ainda nos aguarda logo mais abaixo: o rebojo
do Rosário, esse "can-can;, frenético que na época
das cheias torna-se sumamente perigoso urna vez
que chega quase vedar a passagem dada a sua am·plitude. Trai<;oeiro como ele só. Já em 1946, quando
eu regressava de ter realizado o levantamento do
bra\O direito do Araguaia, fui por ele apanhado e
caro custou safar-me e, comigo, os companheiros,
ignaros, como eu, da citada que nos colhera em.
cheio, por desconhecermo~ o trajeto.
Tem, esse rebojo, calma aparente. Nisso está a
tocáia assassina. Quem .navega rio abaixo ou rio
acima está longe de lhe' suspeitar a for<;a bestial
homisiada imediatamente abaixo do len\ol superficial que o encobre. Atrai como ímá para o centro
que espouca num estalo fortíssimo, abrindo as fauces devoradoras.
Tanto Arutana como Hélio conhecem-no sobejamente e é com perícia e arte que o beiram sem
impedir, contudo, sacolejos violentos. A potencia
do motor, aberto a toda, tem rápida razáo a insídia
nlarginal, essa que parece abra~ar suavemente para
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levar, para entregar ªº amago do rodopiamento, a
vítima. Verdade que na época das enchentes o Araguaia mais parece formado por infindáveis rebojos.
Reboja-se continuadamente, mas sem maiores perigos a nao ser quando das "pontas-de-água" que
se lan<;am impetuosas dos limites em forma de
ferro-de-cavalo dos altos barrancos ou das barreiras
de pedra.
Assim foi que "dan<;ando" o tempo todo, deslizando sitbitamente da esquerda para a direita e
desta para aqueta, encostamos, já ao cair da tarde,
na localidade de Lago Grande, carinhosamente
recebidos pelo velho amigo Eloi. Nao é sem tempo,
pois, que fortíssima tempestade está prest.es a cair,
a nunciada pela violenta ventania a varrer e encapelar doidamente o Araguáia Urna pequena enseada,
feita sob medida para o nosso barco, tranqüiliza-nos
quanto as possibilidadºes de um esfrangalhamento
do mesmo pela fúria brutal. E mal e mal adentramos o rancho hospitaleiro do nosso anfitriao, o
n1undo vem mais urna vez abaixo, entre uivos, explosóes, guinchos e estertores!
Que nao vejo Eloi faz exatamente catorze anos.
Mas esse respeitável lapso de tempo em nada din1inui a sua estima para comigo, por lhe ter salvo,
entáo, de morte _certa, a sua esposa que encontro
toda embranquecida e, para dolorosa constata<;ao,
cega ! Mais urna vítin1a dessa estranha doen<;a qu·e
é comum no Araguáia e que após fortíssitnas dores
de cabe\a e febres contínuas, priva o ente humano
da-visáo, mergulhando-o nas trevas eternas. Mas a
boa senhora, ao saber da ~inha presenc;a, dá-se
pressa em aparecer, amparada pelo esposo carinhoso,
um dos melhores sertanejos que eu conhec;o. Suas
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demonstrac;6es de sincerQ afeto comovem-me e, apesar de cega, faz questáo fechada de coar um cafezinho para "o ca pitao" que lá está.
- Quantos anos capitao! N ós sempre lembrando o senhor !
- Que fazer "sia" dona? V o ce~ moram f ora
das minhas andan<;as, mas sempre moraram em meu
corac;ao.
- Bondade sua capitáo ! ·Lembra daqueles
tempos que isto aqui era somente qttatró ranchos
ca1nbaios?
Se lembro ...
- Agora melhorou.
- E muito.
- Já viu o 1neu pomar?
- Inda nao senhora. Logo que termine o tempor-al darei urna espiada.
-:- Plantei laranjas, nlatnoeiros, mai:igas, bananas, limáo-galego ...
- Magnífico!
- Só que nao posso mais olhar para as minhas
árvores. Que pena!
- Seja tudo pela vontade de Deus !
- Amem!
Tomamos o café. · Estou sem cigarros e, portan to, desolado.
- Está encostado um motor que vai para Sao
Félix. Quic;á o pessoal tenha· alguns mac;os disponíveis - diz-me Eloi.
A chuva já amainou e vou a procura dos cigarros. Falo com o piloto que se faz de difícil. Finalmente, após longas negocia<;oes cede-me oito mac;os
a troco de um par de botas de borracha no valor
de oitocentos cruzeiros ! Que delícia ' entretanto ~
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poder sugar urnas fumaradas! Há mon1entos en1
que urna tragada resol've problemas ba~ilares ...
U m vício bobo: chupa-se fumac;a, expele-se fumac;a,
queima-se, muitas vezes, a roupa, solta-se cinza en1
todos os lugares, paga-se caro e ... nao se resiste
a imperiosa necessidade. Ainda 1nais nesta latitude
onde o fumo em corda é o único sucedaneo ao loiro
tabaco. E que fumo, santo D·e us ! Cada tragada é
um tombo!
Aproveitamos o amainamento da tempestade
para descarregarmos os mater'iais que deveráo ficar
no rancho do Eloi: um tambor de gasolina, trinta
1itros de óleo, um bocado d·e mantimentos. Aliviamos, dessa forma, o barco, ampliando os e~pa<;os
internos. Arutana que é o almoxarife e muitíssimo
cioso desse encargo, empacota, guarda, separa e
estiva. Fá-lo com cuidados maternais, orgulhoso de
ser ele, e ninguém mais, o "homem da~ coisas".
Um grupo de índios que reside na localidad.e, acompanha em silencio todos os movimentos do meu
fidelíssimo companheiro. Sabendo-se observado e
sabendo .s ubir muito a sua fama por ser quen1 pode
dispor di.scricionadamente de tudo quanto está a
bordo, Arutana alonga-se sadicamente nos aprestos ..
As vezes abre um embrulho e, de esguelha, con10
quem nao quer, ·1anc;a urna espiadela aos patrícios~
que morrem de vontade de perguntar, mas que se
calam em f ace da "superioridade" do meu irmaoíndio.
Eu fico glosando. tudo is~o., encostado no baten~da porta que cqnduz ao interior do vasto saláo
onde atravessaremos a noite e onde Eloi já amarrou as redes. Quando termina o "grande acontecimento" que logo a noite será narrado nas choc;as
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do g entio, alongo ao Arutana um palmo de fumo
em corda. Mereceu-o ...

1
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- Amanha teremos casamento aqui na terra
- diz-me Eloi. - Estamos aguardando
a checrada
•
b
do Padre J oao que mandamos buscar em Santa
Terezinha. Já deveria estar aqui. Está demorando ...
- Foi a tempestade, qui<;á.
É isso. . . O banzeiro <leve ter sido--muito
f orte lá prá cima.
Nisso um rapazelho adentra e comunica a chegada da canoa com o padre. Realmente lá distante
delinea-se a silhueta da embarcac;ao q~e vem des~
cendo rápida, empurrada como o é pelos quatro
remos acionados por máos vigorosas. Nao demora
encostar. Sentado no centro da -esguia embarcac;ao
está o reverendo. Reconhe<;o-o de imediato: é o
mesmo com quem eu tive forte atrito em Sao Paulo,
na redac;áo do jornal "O Tempo" devido a urna
n otícia inserta naquele órgao sobre certa matan<;a
de. freiras p·e los índios Xavantes, noticia essa que
felizmente resultou inverídica, enviada, em boa fé,
por u1n dos nossos correspondentes de Goiás. A
truculencia deveras estranha num missionário, embora jovem, fez-me subir a mosca
nariz e daí a
troca acerba das palavras havidas.
. ~ ~m belo rapagao: alto, simpático, feic;óes
11ob1hss1mas, robusto como um tourinho. Traja, no
!11omento, um short e urna grossa camisa. Também
ele me lobriga e seu cenho tranca-se. Jamais teria
espera?o encontrar-me a tao larga distancia. Passa
por m1m, soberbo e ereto, sem cumprimentar. Eu,
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<le meu lado, fico teso. Eloi, nluito solícito, ignorando naturalmente o havido, faz as apresentac;oes:
- Ca pitao Willy. . . Padre J oao . . .
Inclinamos Iigeiramente as cabec;as e <lamo-nos
as costas. Nao tarda o missionário surgir envergando a batina e breviário na mao. Senta-se no
de grau da porta, atravancando-a. Arutana, cujo
espírito de observac;áo é mais agudo do que o olhac
de falcáo, acerca-se e interroga:
- Oxe tá xangado cum padre?
- Uai! Quem te falou?
- Mim xabe irmáo. . . mim xabe. . . mim
•
esp1a
...
Também a sutil percepc;áo do Eloi nao escapou
a frieza do encontro. Nao demora chegar Hélio,
que me diz:
- Chef e: o Eloi manda dizer que o padre irá
dormir no rancho de um cunhado e que também 1á
.,
ira comer ...
- Diga ao Eloi que lh'o agrade«;o. Realmente
teria ~ido embara~oso para ambos de ita rmos em
redes contíguas.
Que foi qu~ houv·e, chef e?
Nada. . . Coisinhas lá em Sao Paulo . ..
Quer que eu ...
Deixe ·disso rapaz! Vamos comer ...

*
Quando após o jantar recolhemo-nos as redes,
chega. o '.'noivq" que até entáo se tornara figurinha
difícil. Também é meu conhecido de um punhado
de anos atrás e herói de tremenda fac;anha dos Caiapós quando do . a~aque a localidade de Sao Joáo
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onde: entre outros, fóra impiedo~amente massacra-

í
~¡

•

da a cacete a filha do sertanejo Abel, mo~a que
aguardava para breves horas dar a luz ªº primogenito. Tinha eu passado, com a "Bandeira" por essa
localidade, sita no amago de um dos sertóes mais
bravios. Meia dúzia de cho~as erguidas as pre~sas
a margem de profundas cacimbas. Localidade transitória, pois que homisiava sertanejos em andan~as
pela imensidao dos cerrados, fugindo a fúria dos
Caiapós. Egre~sos dos Campos da Concei~áo do
Araguáia busca'vam algures um pouso mais -tranq üilo, um lugar mais seguro, longe da sanha d'ó
gentio. Seis famíJias, se tanto. Duas centenas de
rezes alongadas pelos campos. E~peravam poder
colher a mandioca plantada para fazer farinha, que
é o sustento básico desses heróis anónimos. Enquanto is so iam vivendo, conforme diziam, na "paz
do Senhor", mas com o dedo no gatilho e ouvidos
atentos.
Todos esses cuid.ados, toda essa eterna vigilancia, náo o-s resguardaram da trágica surpresa.
Os indios atacaram de súbito, sol alto, por volta do
meio-dia e quando todos os homens encontravam-se
distanciados, desde as primeiras hora$ da mad.rugada, para reunirem o gado disperso. Surpresa
aterradora! Agora o "noivo" narra, cadenciando
as suas palavras, o triste oc9rrido:
- Num ve vassunce, capitáo, qui eu tava de
gripe grande, deitado na rede no fundo do rancho
do Abel. A "menina" dele, muito peijada, tava
sentada na soleira da porta. Outra~ muié tavam
nas cacimbas lavando os traste. Eu tava com a
"papo-amarelo" cumigo deitada também. Foi o que
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valeu no transe qui se deu. Vai daí quando o sol &
pino oi~o um grito de amargá:
:___ "Caiapó tá pur cá! Valha-me Nossa ~enho··
ra ! Me acuda Bastiáo !"
Eu tava que tava sem for<;a pur causa da mardita gripe. Tava qui nem po~ia mexe _quaxe: ,F?,i
atáo qui ouxei os bugre chega e a menina grita Jª
de morte ! Levantei a "papo-amarelo" e taquei fogo,
inetendo brasa du lado da porta. Adispois me levantei e fui in té lá e vi ...
Faz a descri~áo do que viu e foi horrendo! A
mó~a com a cabe~a esfrangalhada, as máos quase
que decepadas e, a breve distan.cía um am~ntoado
sanguinolento de carnes: o corpinho do recem-nascido ( pois a crian~a viera ~o mund~ pelo aba!o e
pelo esfór~o de defesa sofr1do e f eito pela moc;a)
pisado pela horda si~i~tr~ que, ª?1edrontada com os
tiros inesperados, .sa1ra as carre1ras, sem ter tempo
de completar 'a matan<;a das demais mulheres que
se achavam nas cacimbas e que, dessa forma, salvaram-se milagrosamente. Mas duas delas, apanhadas no percurso, tinham também pago o tributo aos
bárbaros das brenhas ! Bastiáo retoma a sua narrativa:
.
- Nu1n demorou muito . que os home chegaram. Foi de amargá into! Meteram as esporas nos
animá e foram buscá meia dúzia de "pelados'·' logo
adiante. O resto exalou por este mund_~o perdido ...
- Voce escapou de boa, eh? - d1go-lhe.
- Se foi ! E nao foi essa veis só. Outras i outras.- também escapuli pela grac;a de Nossa Senhora. . . Agora vou casá cum a viúva do SabinG! qu;
também murreu pelas mao do Caiapó. Vamo 1unta
os trapo por aqui i tocá a vidinha inté ...
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Silencia e bate a binga. Acende o palha, suga,
chupa com forc;a, aumenta a brasa do cigarro e
depois:
- Si vassunce capitao me quisé fa\'orece; me
mande urna vinte-e-dois, de um tiro só, qui tou sem
arma.
- Vou fazer · o possível B'a stiáo. Será o meu
· presente de casamento. Tá?
- Se tá! ! !
Alonga-se na rede e riós f azenios o mesmo
.1mersos
.
-- '
a1nda na aura de tragicidade da breve narrativa que vem rememorar, em mim, ·días longínE{UOS atravessados entre penas, perigos, cansa~os e
aventuras delirantes.

*
O . sono nega-.n1e o lenitivo. As recorda~óes
refluem em massa e, com elas, indios e mais índios.
Meu cérebro povoa-se de aborígenes e custo mante-los na "matéria-gris" de tantos. Como um caleidoscópio passam ·pelo "écran" de minha mente
tipos e ra~as diferentes. Estou agoniado. Preciso.
·repousar e nao posso. Viro e reviro.- me dentro da
rede. Busco urna posi~o mais comoda. Nao adianta.
Novamente a brac;os com essa insonia que as vezes
me atenaza e que me faz atravessar um<;t. noite en1
branco. Mas nao é ·totalmente perdida esta noite,
pois que rememoro fatos, indaga~óes, inforn1es,
Terificac;6es, pesquisas, leituras., aulas-Iivres. enfeix~~do tudo na inente e d~ tal forma, que mé possib11ttam concatenar espécie de parentesi. Toda ela
encerra o índio, o nosso índio que vive e vegeta no
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Brasil, em especial, e sua origem, d·e sde os albores
do mundo.
O índio sempre foi apresentado, nas descric;óes,
nos livros, nas reportagens, nas narrativas; de maneira bastante confusa e irregular, para nao dizer
in verídica. Se de um lado José de Alencar, com as
suas obras "Ubirajara" e" Guaraní" quis enquadrar
o ~ilvícola de forma superior, emprestando-lhe majestosidade de sentimentos os mais nobres, de outro
lado escritores - e muitos ..:._ dinigram-no, nive.:.
lando-o
puro animal que se guia tao somente
pelo instinto. N em José de Alencar e nem esses
narradores apressados, ·mal infarmados ou mal impressionados pela curta estada nu·m aldeiamento ou
breve contato com urna rac;a das muitas que existem
nestes brasís enquadram, con1 justeza, o nosso índio,
esse que eu conhec;o a fundo por viver em estreito
con tato com ele, vai para um quarto de século. V:erdade que diferem em usos; ritos e costumes, assim
como, totalmente, no linguajar. Mas há um trac;o
básico que os une, desde o Alaska a Terra do Fogo
e a Patagonia. A vasta literatura que versa em
torno do aborígene brasileiro; apresenta-o drapejado de sentimentos os n1ais belos, altruistas, de
feitos os mais ·heróicos, de atitudes as mais adama.n tinas. Peri, o personagem principal do "Guaraní" é símbolo de lealdade, beleza máscula, sentimentalismo, bravo, destemido. Cunhambebe, o
grande cacique dos Tamoios, tambéin surge i:1a
literatura com o perfil severo de famoso "condottiere!t, espécie de Alexandre o Grande. A seu lado,
a jóvem Iperoig, personifica a donzela sonhadora
poética, esbelta e bela, apaixonada, tipo consumado
de jóvem castela dos t empos das torres com améias.
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As narrativas, os relatos de viajores, de exploradores, de aventureiros, esses que realmente calcanharam as imensas florestas, os cerrados e os
campos, d·e screvem-no diferentemente, objetivando
apenas a parte exterior, a morfología, o~ usos que
cbservaram, sem encontrar nenhuma atitude dema-siadamente nobre ou tendencias poéticas em se
tratando de donzelas. Gente houve - e há - que
jura haver antropofagia no seio das tribos ·brasíli:eas. Pintam-nas más, desapiedadas, cruéi~, sanguis:Sedentas.
Quanto a literatura einoldurando em cor de
ouro o nosso índio, compreende-se. Apenas a necessidade de se criar um quadro e, nele, colocar o índio
como ser humano, superior na forma de agir e
pensar do branco, do civilizado que as caravelas
descarregaram na_orla d·o litoral. Há, nisso, um
esfor<;o patriótico em tentar demonstrar nao ter
sido o Brasil, na era da sua acidental descoberta
pelo almirante portugues, urna terra de bárbaros,
mas em verdade um país de gente tranqüila, altamente treinada na escola do bem querer humano e
recíproco, mais ou· menos, se nao igual, a gente do
Perú de Pizarro. Compreende-se essa necessidade
de se formar un1a pré-história para un1a terra que
nenhuma tinha, urna história que antecedesse a
invasao dos lusos, dos france~es, dos holandeses.
Sendo que a mentalidade latina é fecunda, nenhum
Qbstáculo tnaior para pintar, com nuan~as suaves,
o bugre, o bárbaro das brenhas, o senhor das selvas.
_.\.s lendas posteriormente fixaram personagens.
Desenhou-se a forma, esculpiu-se a silhueta:, arga1nassou-se o arcabou~o criando-se · o monumento
que se ergueu e que fincou raízes profund.as, perfu-
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1nando ambientes de odores acres. Já o norte-americano, se bem que narre toda a epopéia do índio
pele-vermelha, situa-o apenas no lugar devido a sua
valentía, irredutibilidade, ferocidade, jamais lhe
criando urna auréola poética para endeusá-lo. Narrando apenas as verdades exal<;ou-o bem mais, tal
qual realmente era, jamais cansando-se de exibi-lo,
n1es1no na atualidade, apenas como pele-vermelha
inimigo dos "caras-pálidas". Existem, entretanto,
na história verdadeira dos índios norte-americanos,
tanto dos Estados Unidos como do Canadá e México, figuras in1pressionantes, iguais · a Cochich·e,
Pontiac ou Montezuma. Mas apenas como guerreiros, em pé de igualdade as hostes invasoras,. chefes de hordas aguerridas que por diversas vezes
esmagaram as tropas contra eles enviada~, em batalhas campais, batalhas verdadeiras, frente a frente,
brac;o a brac;o. A trágica arrancada do malogrado
general Cutter, do 7.º Cavalaria, é um exemplo .•~
epopéia de Búffalo Bill, se bem que posteriorm·e nte
falseada, é outro. Nada de poesia, nada de cantos
sublimes, nada de heroicidades falsas. Semente a
verdade, a carnificina recíproca, as odisséias dos
pioneiros do Far-W est.
O mesmo com os relatos argentinos, chilenos,
paraguaios. Jamais alguém tratou de modificar os
perfis verdadeiros dos terríveis Chapla-cocos do
Chaco Boreal, dos Patagones da Terra del Fuego,
dos Charruos dos pampas argentinos~ dos Auracanos do Chile, dos Cholas do Peru. Apenas no
Paraguai, - atualmente - os guaranis sao exaltados e com carradas de razóes, pois que esse gehtio
forma realmente um núcleo que te'Ve, dentro do seu
barbarismo, reais esplendores. Sao exaltados nas
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"guarañas ·· nas can<;oes e con1preende-se: setenta.
por cento
sangue que corre .nas v:eias dos ~ara2ltaios atua1s, é sang,.ue guaran1, ass1m como e serenta por cento o sangue indíge?ª que co:r~ nas.
veias dos mexicanos, peruanos, chilenos, bohv1anos,
colombianos, equatorianos, costariquenses, haitianos, cubanos, guate1naltenses etc. on~e, em outras.
eras ' edificaram-se civilizac;óes maravilhosas, como
.
as do~ Maya, Aztecas e Incas, posteriormente destruídas pela nossa "cultura ocidental" ...

d?

*
Voltando ao nosso índio e a forma com que el-e·
foi e é descrito, quero dizer que o <litado "nem tanto
ªº mar nem tanto a terra" cabe perfeitamente par<l
se colocar, em seu verdadeiro prumo, o irmao bronzeo das nossas selvas e dos nossos cerrados, das
nossas estepes, dos nos.sos sapezais e tigueiras, das
nossas florestas e dos nossos campos. Existe, para
o nosso índio, a "via di mezzo", conforme dizein
.os italianos. i\ssim é que nesf'e "caminho do meio"
<levemos situar as nac;óes autóctones que habitavam
a orla do Oceano Atlantico, no imenso litoral brasílico, e que foram as que tiveram a desdita de conhecer o bran·co em primeira mao: Guaranis, Ta-·
1noios, Carijós, Guaianazes, Tupinambás e outras.
Grandes núcleos que sumiram remanescendo,. hoje ,,
dos Guaranis, apenas farrapos humanos degenerados pelo demasiado contato com o civilizado e ·
fiapos de Carijós, lá pelas bandas do Estado de
E spírito Santo. Dos demais apenas recordac;óes
pálidas e, assim mesmo, pela falsa literatura Ott
.f·ntao, perambulando as praias do nosso li toral ~
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trac;os dos descendentes dos Tamoios já altamente
caldeados com outras rac;as de plagas também outras. Eram realmente, esses índios, mais assimiláveis, nao pela cultura ou inclinac;áo ingenita a paz,
á amizade, pois que estavam colocados na escala
onde o homem vermelho das margens do Atlantico
fixara-se pelo seu atraso, mas sim devido a um
certo estado de adian:Jamento se confrontados com
os bárbaros das brenhas do sertáo distante e indevassado. Foram esses os índios que incendiaram as
mentes f érteis do~ menestréis autores das baladas
silvícolas. Mesmo porque os próprios invasore~
tinham interesse em narrar patranhas mirabolantes
para se valorizarem aos olhos do entáo mundo
civilizado. Indiscutivelmente houve um Tibiri~á.
Mas já quando os "emboabas" nao mais eram novidad·e e Joao Ran1alho, empalmando-lhe a filha,
conduzira-o ao "caminho do bem" ... Assim mesmo estamos longe em demasía de possuirmos um
Peri .. .
O imenso contingente vermelho esta\ra amassado em hordas numerosíssimas no interior onde
ainda hoje, se be1n que empurrado pela civiliza~áo
n1ontante, remanesce em grande número, muito
n1aior do que a maioria dos brasileiros calcule.
Dess,e ·contingente s~omente a fantasia de escritores,
como o grande Alencar, é que poderia extrair figuras de impressionante caráter ou feitos. Lendas, e
muitas, criaram-se. B·elas, suaves, poéticas, traduzidas ao vernáculo do linguajar áspero dos nativos. ·que as narravam sem contornos musicados.
Transformada~, embelezadas, f eitas sob medida e
ao sabor dos paladares d·a queles que ansiavam por
eonhecer algo do gentio, criadas, espalhadas, absor-

'\iVILLY

68

AURELI

vidas, aumentadas, r~tocadas. Já os poetas, encontrando can1po prom1ssor, deram largas as ocles
magníficas de ritmo barbaresco. Fizeram bem, pois
~ue rep1:gna as mentes aceitar somente aquilo que
e ~etorc1do e mau. A própria inclinac;ao lírica do
latino leva-o enxergar qualquer faceta de atividade
h.umana, atr<:vés de prismas amigos. Prismas que,
situados a m1lhares de quilómetros de distancia da
realidade, permitem entrever tudo cor-de-rosa ...

*
Eu já tive a oportunidade de dizer que no fundo
a índole da maioria do gen tio brasílico é boa. Acontece que esse sentimento nem sempre aflora e so1nente pode ser sondado em determinadas ocasioes.
~artic.ularmen.te eu gosto do índio. S,e mpre o cons1dere1 urna cr1anc;a. U ma grande crian<;a, com todas
a~ qualidades e defeitos inerentes aos petizes.
Curioso, ingenuo, mau, gentil, trefego, desconfiado
alegre, macambúsio, irritadic;o, subserviente. O lei~
tor nat1;ralmente já teve muit<;>s ensejos de tratar
corp cr1an':;as. Conhece-lhe, portanto os humores
facilmente mutáveis. Toda crianc;a t~m un1 fundo
pérfido, sádico, masoquista. Já vi crianc;as arrancarem os olhos de passarinhos atormentar co1n
.
'
'
requintes, gatinhos ou caezinhos, estrangular pintinhos ou matar canarinho.s de gaiola. Urnas belezinhas de meninos que, entretanto davam vaza ao
. .
'
1nst1nto, esse que vive latente em todos os seres
humanos: torturar, fazer sofrer. O índio· tem muitíssimo disso, mesmo em ~endo adulto ... Na falta de
ttm pintinho, urna galinha, um gatinho, tortura o
semelhante e engenha-se para engendrar "novos
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efeitos" para o seu. gáll:di_?. ~ua mentalidade permanece, nesse sentido, 1dent1ca a de um petiz d'e
brevíssimas primaveras. Irritadi~o também como
urna crianc;~ a qual a gente nega um brinquedo,
urna gulose1ma ou trata de lhe refrear os ímpetos
vandálicos. Nao há menino que deixe de fazer urna
cena num caso desses. E nao há índio que nao
cresc;a em seu rancor e ódio, em se lhe sonegando
algo ou em se repreendendo-o brus~amente. As
vezes basta um simples gesto, um pouco mais rude
pa~a :riar, num índio, o inimigo implacável. . ~.
1rr1qu1etude num petiz de poucos anos, essa que ·faz
erescer cabelos braticos aos genitores, está latente
e em superlativo, no índio. Gosta de destruir de
G!rrazar, de eliminar. Mas tambén1 gosta e contempla o belo e é isso que inclina o observador a indagac;ao mais profunda dessa psique emaranhada.
Tem rasgos de infinita generosidade. Tem pendores
na.turais ·a hospitalidade. Tem repentes que comovem e. outr.os que aterrorizam. O ambiente que o
cerca 1nflu1 grandemente sobre a sua índole. As
tribos mais belicosas vivem no recesso das florestas
ou nos descampados dos cerrados. As mais "human.as" tém o seu "habitat" as margens dos grandes
r1os, onde tudo é luz, tudo resplandece. O mar <leve
ter influído na alma do gentio litoraneo com toda
essa magnificencia que inclina o homem, civilizado
cu nao, a adorac;ao do sublime, do grandioso, fazen~o-o .sentir-se pequeno, ínfimo quase, ante a
n1aJestos1dade que o subjuga. Já río recesso das
selvas intricadas, onde tudo é sombra, tudo é cilada,
tudo é perigo, nenhum panorama deslumbrante se
abre aos olhos do seu morador. Também a uniformidad.e dos cerrados, sempre identicos, sempre
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iguais, influi na psicologia dos que neles vegetam
ou se radicam. É justamente a tremenda monotonia
de ambiente que cria exacerba<;oes, irritabilidades.
As mesmas cores, com ligeiríssimas muta<;oes, o
mesmo panorama sempre igual, tétrico qua~e, inclina o ente humano, e me~mo o irracional, ao estado de alerta, de suspeita, de zanga, de mal estar.
Essa rancorosidade nao é particularidade do índio
ou do selvagem em geral. Ela foi observada em·
muitas aldeias européias, em locais ásperos, lívidos,
rudes pela uniformidade.
-~
Já o n1esmo nao se dá com os "ribeirinhos" dos
grandes cursos d'água que sao justamente os índios
de índole bem mai~ pacífica, se confrontados aos
demais. Daí a- diversidade existente na maneira de
proceder de indio para índio.
No meu livro "T·erra sem son1bra" eu trac;o,
.a largas pinceladas, o perfil dos raivosos Caiapós.
Falo do ambiente em que nascem, vivem e se agitam
e que tanto e tao poderosamente influi nesse gentio
irredutível, desapiedado, rancoroso. Falo d·e suas
cren<;as tenebrosas, fruto justan1ente do n1eio-am'b iente, pois que mentes conturbadas semente podem
criar monstros e duendes. Digo de suas ac;oes san·g uinolentas, setnpre deixando urna esteira de dores,
.de desola<;ao e morte. Verdade que para exacerbar
mais e 1nais esse gentio que se espraia em grande
.e xtensao do Brasil central, muito influiu o ·civilizado com as suas Winchesters, com o seu ódio inato
ao bugre que julga simple~mente animal perigoso
e, como tal abate-o sem pestanejar.
Vingativo, cruel, o indio revida e fá-lo de forma
superior. Nao somente contra o civilizado, 1nas
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t an1bém contra o índio de outra ra<;a, de outra tribo.
Seu estado permanente é de alerta ou de paz arma.Ja. Seus revides, seus ataques, suas investidas náo
:>e re've~tem dessa beleza bélica que foi apanágio dos
índios peles-v·ermelhas das pradarias norte-americanas. Enquanto que os Sioux, os Apaches, os Co1nanches, os Moicanos ou os Chippewa, ao desenterrarem o "machado de guerra" desciam en1
hordas compactas para atacar em plena luz do
meridiano, carregando com furor, peito descobe~to,
contra o odiado "cara-pálida", preanunciando-se
con1 os seus vorticosos volteios ou com os gritos
altíssimos, levando tudo de roldao, chacinando itnpiedosamente nurn paroxismo de furor, o nosso
indio negaceia, torna-_se sombra deslizante, mortífera, silencioso, tocaiador .· Ja1nais enfrenta um
grupo nutrido de homens adversos a nao ser quando
nao tem escapatória e quando só lhe resta enfrentar
a triste contingencia. Se investe, fá-lo quand·o tem
certeza de sua impunidade ou do sucesso, aguardando o momento oportuno para apanhar de surpre$a. E a surpresa é a arma mais forte do nosso
gentío. Alia-a a paciencia de ~ondar, verifícar, indagar, acompanhar meses a fio, se fór preciso,
sempre escondido, sempre camouflado, suas vítimas
·em potencial, até d·e sferir o bote. Desconhece a
piedade (e nisso reponta·o tra~o que une fortemente
todas as "na~oes" de pigmenta~áo vermelha). Trucida, esmaga, retalha, corta, decepa, esfrangalha.
Homens, mulheres ou crian~as. Tanto se lhe dá.
Sabe que está sujeito ao mesmo tratamento, especialmente quando em guerra com outr'!- tribo. Entáo
1 .áo exi~te quartel !

--
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Tribos há que, se vencedoras, deixam de matar
as inulhere~ jovens ou as crian<;as já de certa idade.
Levam-nas como escra'vas, como servas ou como
objetos de gozo. É justamente nessas refregas entre
tribos que reponta a lenda, diremos assim, da antropofagia ou do canibalismo do nosso índio. Convém
saber que entre antropofagia e canibalismo exist~
un1a linha de separa<;ao. Enquanto que a prirneira
ye1n de uso antiquíssimo dos primeiros hon1ens-que
s-e nutriam de carne humana, com a ntesma naturalidade com que comiam urna ca<;a ou urna pesca, o
segundo é barbarie, rito sádico, vingan<;a, destruítotal do inimigo. Nao urna nece~sidade, nao
tu11 costume que encontre dirimentes de acordo com
as mentalidades dos povos que o praticavam ou
que ainda o praticam (poucos porén1) , 1nas sim a
bestialidade de um rito necrófilo, urna degenerescencia espantosa. Acontece que no Brasil e, a ssim o
creio, em todas as Américas, · nem antropofagia e
nem canibalismo existem a nao ser certa ceritnonia
em determinadas tribos da vastíssima bacía a1nazonica. Se durante um combate é abatido ou aprisionado um guerreiro famoso entre as suas gentes,
destina-se, O mesmo, a fun<;aO tétrica, que é U111
conjunto de atos litúrgicos de um culto. O prisioneiro será morto de forma cruel. Se já morto na
refrega, será aproveitado sem o espetáculo da tortura, tao grato aos olhos e cora<;óes de gente tao
primitiva ainda.
Do vencido, já transformado desta ou aquela
forma num cadáver, sáo retiradas as "partes nobres" ou seja·: cora<;áo, cérebro e fígado. Apenas
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isso. Essas "partes nobres" sao cozidas e distribuídas em pequenos peda<;os entre todos os guerreiros, e somente eles, da tribo vencedora. Comendo
um pedacinho de cérebro o guerreiro vencedor
aumentará a sua inteligencia. Devorando um naco
do cora<;ao do inimigo abatido, aumentará a sua
generosidade em todos os sentidos e engulindo um
fiapo do fígado, aumentará o próprio valor, pois
que, é no fígado que se reunem as qualidades de
valentía máscula. Pelo nienos assim o acreditam.
Também entre os .l\ruác, que habitam a extensa gleba sita entre o rio U raricoréia, afluente
do alto Rio Branco, no Território de Rüraima e a
Cordilheira Pacarain1a, extravasando em território
venezuelano, é arcaico costume "comer" os parentes mortos. Os c-orpos dos falecidos sao cremados
e a s cinzas recolhidas em n1inúscula·s urnas de
barro. Quando aniversaria-se a data do pensamento
do ente querido, um bqcado dessas cinzas é retirado e juntado a certo mingau de banana, manipulado pelas mulheres des·s a ra<;a ainda em estagnado estado de barbárie. Tudo bem n1exido é, esse
n1anjar, deglutido pelos parentes. Dessa forma,
a través dos anos,
"corpo é devorado". . . Onde
se ve que nao se pode falar ,e m antropofagia
entre os nossos índios. Trata-se apenas de un1 sin1ulacro, de um rito que tem muito de religiosidade
tribal. Jamais um silvícola devorou un1 semelhante.
Há apenas o caso do hispo Sardinha que teria sido,
em priscas eras, comido inteirinho pelos índios.
Mas~isso é acreditar apenas numa lenda transformada em história ... Nego e nego de pés juntos a
prática, seja da antropofagia ou do canibalismo,
entre os índios, pelo merios os do Brasil. Posso

o
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falar de cátedra que me vem de um quarto de século
<le andan~as pelos 1nais ínvios sertóes de nossa terra
e do contato com muitas tribos.

*
O gentio brasílico divide-se, pois, em duas partes, quanto a ~ua periculosidade: índios basicamente
belicosos e índios de índole propensa ao convívio
-com o sem.e lhante, seja ele indivíduo de outras
tribos ou civilizado. A belicosidade ininterrupta que
viceja entre as "na~óes" brigadoras, manifesta-se
nas contínuas guerras que se movem reciprocamente. As vezes os choques sao terríveis quando do.is
11úcleos, ambos de espírito gu.e rreiro, defrontam-se
como acontece (apenas para citar un1 exemplo)
entre Xavantes e Caiapós ou co1no acontecía ainda
recentemente entre Boróros e Xavantes, Suiás e
Boróro~, Suiás e Xavantes e, esses em conjunt9,
contra os Caiapós que sao os inimigos de todos.
Mas as vítimas prediletas desses bugres f a~a
nhudos sao os índio.s de inclina<;ao mansa, como os
Tapirapés, boje quase que extintos pelos Caiapós,
-como aconteceu com os Javas, largamente diminuídos en1 número pelos irredutíveis Canoeiros que
ainda represen tam verdadeiro íncubo em terras
·g oianas, ou como aconteceu com o~ Madurucus,
literalmente desp~da~ados pelos Dijorés e pelos
Pacás-noyos, esses que sáo senhores absolutos das
florestas do Território de Rondónia e lá vivem em
·extraordinário número.
Nos meandros e d.édalos da hacia amazónica,
11as selvas do Pará, nas florestas do Amazonas pro})riamente <lito, nos limites-norte de Mato Grosso,
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.e.xistem várias tribos ainda nao classificadas porque
jamais foram abordadas. E, de permeio a essas,
vivem outras de que se tem conhecimento: os Párintintins, que sao os ferozes cortadores d·e cabe~as,
afins dos Jivaros, senhores do segredo de transfor1nar em miniaturas UlU cranio e da manipula~áO do
curare; os l\faués, os Paratins, um grande galho
<los Gavióes (da ra<;a Caiapó), os próprios Caiapós,
os Nhambiquaras, os Parecís, Anaquás, Attatís,
Bacaraís, Cajabís, Banarés, Caripunas, Oiampís,
Paricuras, . Aparaís, Pianacotós, Macus, Macuxís,
Xirianhas, Taurepas, Barés, Dec;anhas, Túcanos,
Unananhas, e muitos e muitos outros cuja nomenclatura me f oge no momento. A maioria dessas
tribos situa-se nas florestas banhadas pelos caudalosos Xingu, Ronuro, Teles Pires, Oiapoque, Cuminá, Jarí, Uapés, rio Negro, Uraricoerá, Tapajós,
Iriri, Camuman e outras avenidas líquid.a s do
Inferno Verde. E, como es$as, dezenas de outras
jamais abordadas, senhoras de mesopotamias que
s.e formam entre os grandes rios da extraordinária
hacia hidrográfica, indios pertencentes ao tronco
Tupi, outros ao tronco Ges, outros ao tronco Caraíba ou ao grupo Rangu-Piqui.
1'odas .e ssas "nac;óes" situam-se no Oeste ·e
Norte do Brasil, independentemente das trinta e
seis outras nac;óes do Sul, perfeitamente classificadas e as várias do centro. Para falar em "centro."
vou narrar aqui quanto segue: quando de 1ninhas
vrimeiras entrad<:ts pelo sertáo e quando, já egresso
rela-tava ein amplas reportagens o resultado das
jornadas, um cidadao de alto gabarito em Goiás
veio, pelas colunas de um jornal local, rebater as
·n1inhas afirn1ati'vas declarando de alto e bom son1
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que em Goiás nao existiam índios de espécie alguma.
Eu limitei-me, em resposta, citar apet:ias as tribos
que realmente vivem nesse maravilhoso Estado:
Carajás, Javaés, Xambioás, Kraós, Xerentes, Cauoeiros e, bem ao Norte, já nos limites com o Estado
do Maranháo ou divisas com o Estado do Pará, os
1'ucanos e os Gavióes.
A maioria dos brasileiros ignora a existencia
de tantas ra':;as diversas, de tantos índios ainda pululando na imensidáo de territórios totalmente
inexplorados ou lig·eiramente conhecidos em suas
periferias. Os cálculos mais aproximativos alcanc;am quase um milháo de aboríg~nes na atualidade:
entre os co1npletamente selvagens e entre os já
domesticados e em convívio tranqüilo com a civilizac;ao, especialmente os grande.s grupos sulinos
como os Coroados, os Kaing-Kangs, os Botocudos,
Cuivaros e os Guaranís.

*
As tragédias que se sucedem no amago désse
sertao hermético e indevassado, sao dramas sem
éco. Há un1 estado de beligerancia contínuo e nenhum índio vive tranqüilo ou dorme sossegado. Nas
fronteiras com a Colón1bia, Venezuela, Bolivia ou
Guianas, de preferencia, há embates 1nedonhos entre
indios do lado de cá e índios do lado de lá. Invasóes
territoriais, revides, batalhas cruentas, destrui~óes
recíprocas e totais. índio contra índio. Quando nao
é cobi~a das mulheres alheias (o eterno pomo da
discórdia ... ) ' quando nao é a fase de colheitas de
cabec;as, que tem época certa, é a defesa dos próprios
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"' territórios de cac;a" que, se percorridos por gente
pertencente a outra maloca, descamba em guerra
total.
Sempre é belicoso em alto grau, o índio-cac;ador
ou seja: o índio carnívoro, que se nutre basicamente
e exclusivamente de carne. Aliás isso é tendencia
natural de todos os pavos que a preferem a outro
alim:e nto. Já os indios agricultores ou os indios pescadores, sao mais pacíficos ou, raramente, total111ente pacíficos, mesmo ~m jamais tendo tido rela<;óes com o civilizado. A decantada impiedosidade,
irredutibilidade dos índio~ Xavantes, esses que pern1aneceram durante séculas intatos, esquivos e esquivados e que eu abordei em 1937 para, posteriormente em 1938 entrar em direto contato, sao carnívoros. O grupo Apuena que o SPI conseguiú
domar a partir de 1946, já nao apresenta essa faceta
de extrema violencia e, is so, devido a transf orma<;áo
básica de alimentac;ao de acórdo com os canones
civilizados. Já o grupo ainda irredutív.el dos restos
das hordas do temível Tresac;u, que tantas dores de
cabe~a me deu e que agora descansa em santa paz,
abatidü como o foi recentemente pelos guerreiros
do grupo de Urubuma, também morto nesse t11en1orável combate entre irmaos da mesma tribo e
n1esmíssima rac;a, continua feroz, combativo, rancoroso, nutrindo-se exclusivamente de cac;a que d'e vora
- é o termo - ainda sanguinolenta. Digo isst•
apenas para · citar um exe!11plo que permite, entretanto, urna visao panoramica geral em relac;ao aos
''carnívoros" e suas fac;anhas.

*
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i\ s v ezes eu me dirijo urna pergunta sem res-

pos ta: quantos os índios que habitavam a Terra de
Santa Cruz nos primórdios do descobrimento? Lógico que se contavam aos milhoes. Já me referí a
muitas "na~oes" totalmente desaparecidas~ que
eram as ma1ores, as mais poderosas. Foram-se a
ferro-e-fogo, tragadas pelo imenso holocáusto que
pagaram a brutalidad'e e impiedosidade dos coloniza dores. Sao capítulos que nenhum historiador tratou de compilar. As mesmíssimas brutalidades
usadas · pelos colonizadores espanhóis tanto- no
México como no Centro e S:ul América, 'foram também usadas pelos portugueses, pelo.s poucos franceses e holandeses aqui no Brasil. Creio, e com
razáo, que a ra~a mais infeliz que Deus criou foi
justamente a ra~a vermelha. N enhuma outra foi tao
b.estialmen te consumida pelos conquistadores. Que
f1m levaram os milhóes de peles-vermelhas do Norte
Améri~a? Que fim levaram as tribos que habitavam
as Ant11has, o Centro-América, a costa d·o Pacífico?
~smagadas ! Literalmente esmagadas. Trucidadas
s1mplesmente! A " fome-áurea ", essa que sempre
e~Iouq~ec,e~ os conquistadores, fez eclodir a rapac1dade 1ber1ca a partir do México e terminado na
P atagónia. Mais a norte, se nao propriamente as
buscas do metal cobic;ado, as posses das terras ubérritnas e as infinitas manadas d·e búfalos fizeram com
q_ue os povo? nórdicos-europeus pusessem em prát1ca ve:<l.ade.t~a profil~xia racial. Se boje, de tódas
as Amer1cas e o Brastl que pode exibir ainda cerca
de milhao de índios, deve-se isso a natural defesa
que o mesmo encontrou pela imensidáo das florest~s, das matas ou das estepes dilatadas que imped1ran1, quando nao dificultarani s:e riamente, o avanf;o
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dos faiscadores ou dos buscadores de esn1eraldas e
preadores de índios.
Que nao houvesse a menor compaixao para com
e gentio, dize1n-110 decretos, leis e atos régios des.sas
eras e, dos quais, desejo citar, transcre'vendo-o hteralmente, apenas um: a Carta Régia de 13 de Maio
de 1808. Pela data pode-se considerá-la "recente" .
Podemos nos afigurar o teor de outras que a antecederam e quando os sentimentos humanitários.
deixavam n1ttit o a desejar. Mas vamos ao documen-·
to: "CARTA RÉGIA que manda fazer guerra aos.
índios botocudos. ( sic) PEDRO MARIA XAVIER
DE ATAíDE E MELO, do Meu Conselho, Governador e Capitáo Geral da Capitanía de Minas
Gerais. Amigo: EU, Príncipe Regente vos envio
in uito .saudar. Sendo-me pres~nte as graves queixas
que a Capitanía de Minas G.erais tef!l subido a minha R~al Presenc;a sobre as invasoes que diariamente estao praticando os índios Botocudos, antropófagos ( ?) - (o grifo é nosso) - , em diversas e
muito distantes partes da mesma Capitanía, particularmente sobre as margens do rio Doce e ríos.
que no mesmo deságuam e onde nao somente devastam tódas as fazendas sitas naquelas vizinhan<;as,.
e tem forc;ado até muitos proprietários abandoná-las,
com· grav·e prejuízo seu e d·e Minha Real Coroa,.
mais passam a praticar as mais horríveis e atrozes
cenas da mais bárbara antropofagia, ora assassinando os Portugueses ora o_s índios mansos por
meio de feridá~ de que sorvem depois o sangue, ora
dilacei:ando os corpos comendo os seus tristes r.estos tendo-se verificado na Minha Real Presen<;a a
'
inutilidade
de todos os esfor<;os e meios humanos
pelos quais tenho mandado que se tente a .s ua civi--
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lizac;áo e o reduzi-los a aldear-se e a gozarem os
bens permanentes de urna sociedade pacífica e doce,
debaixo das justas leis humanas que regem os Meus
Povos e até tendo-se demonstrado quáo pouco útil
era o sistema de guerra defensivo que contra eles
tenho mandado seguir, visto que os pontos de defesa
de urna tao grande extensa.o de linha nao podia
bastar a cobrir o país, Sou Servido por este e ou~ros
justos 1notivos que ora fazem .suspender os efe1t~s
de humanidade que com eles tinha mandado prat1car, ORDENO-VOS, etn primeiro lugar: que-desde
o momento em que receberdes esta MINHA CARTA RÉGIA, deveis considerar como principiada
contra esses índios antropófagos urna guerra ofensiva que continuareis sempre e em todos os anos
nas estac;óes secas e que nao terá fim senao quand~
tiverdes a felicidade de vos senhorear de suas hab1tac;oes .e de vos capacitar da superioridade das Minhas Reais Armas de maneira tal que movidos pelo
justo terror das mesn;as, pec;am paz e s:ijeitando-se
ao .doce jugo das Le1s e prometen~o y1ver em. ,sociedad e, possam vir a ·ser vassal~s ~te1s como Jª o
sao as imensas varied~des de 1nd1os que nestes
Meus vastos Estados do Brasil se acham aldeados
e gozam da felic1dade que e a consequenc1a necessária do estado social!"
Esta a carta régia. Nada mais do que urna
ordem de extermínio. Nao vale a pena comentá-la.
Basta: dela tomar conhecimento e le-la nas entrelinhas.
•

,
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*
Eis urna das razóes do porque dos índios odiarem visceralmente o civilizado. Seja ele branco,
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1nulato ou negro. É que o vermelho sempre e sempre
sofreu as investidas cruéis desse "civilizado". Mesmo os índios que para a sua felicidade ainda nao
tiveran1 contato com ele, sabem-no pernicioso,
perigoso e n1ortal. Sabem-no por terem ouvido
relatos de índios de outras tribos, as mesma que
pela transmissao oral de pai para filho, de fatos
ou ocorrencias, 1nantem viva a recordac;ao, a lembranc;a de dias tristes, de torturas, perseguic;ao e
n1ortes. Hoje, grac;as ao trabalho ~o 1narechal
Cándido Mariano da Silva Rondon, criando um cinturao de defesa do índio, rac;a a qual pertencia
diretan1ente, o civilizado só em casos excepcionais
::i.·g·e drastican1ente ou criminosamente. Disso se
a proveita1n os índios. Num revide eternamente e
longamente. sonhado colocam, µiuitas vezes, núcleos
de pioneiros ein situac;ao deveras embarac;osa pois
Que, se o direito de legítima defesa os ampara, o
ten1or da perseguic;ao do SPI os atemoriza.
o civilizado é visto - e nao poderia ser de
outra f_orma - apenas como intruso, preador, profanador. Són1ente a través de · largas ·pausas e paciencias e'vangélicas é que a gente consegue compen etrá-los das intenc;oes pacíficas. Entáo e.ria-se
rápidan1ente u1n "modus-vivendi" jamais despido
porém da recíproca desconfianc;a e alerta.

*
Se quere1nos encarar o índ_io objetivam·ente,
dentro- desta quadra de progresso vertiginoso e de
atividades frenéticas em fodas as ramificac;óes hun1anas, veremos que ele é apenas o parasita de urna
sociedade, improdutivo, inerte, exibindo apenas a
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periculosidade de anin1al agressivo ou, entao, apenas despertando a curiosidade por "ser diferente"
e ainda existir na época dos teleguiados.
Se o queren1os encarar sob o prisma da sentimentalidade, encontraremos no índio qualidades
superiores, tornando-o um objeto de quase venera~ªº.
N esse caso enquadra-se ele apenasmente·
como adorno a urna terra que tem facetas diferentes.
das outras; seja pela sua fáuna, ~eja pela sua flora,.
seja pelo seu encanto natural que exibe em toda a
sua pujan<;a e o deslumbramento inigualável de
sítios e locais. Descambaremos para a literatura e
fugiremos a realidade. Nao importa aqui o 111e11
parecer, a minha .maneira de sentir e encarar o·
silv-ícola. Gosto sobren1aneira dele porque mimetizei-me a meu contento. Qui<;á eu seja diferente dos
outros. O fato é que a larga convi'vencia inclina-me
~lefender o índio em qualquer terreno. Nao posso
entretanto esconder as suas 1nás qualid'a des e a sua
congenita apatía e pregui<;a para tudo quanto seja
esfor<;o físico. Realme.n te, em seu estado primitivo
é u1n póltrao. Mas um poltrao delicioso quando se
ihe entra no íntimo e se lhe conhece pendores naturais, mesmo por arcaicos e completamente obsoletos
dentro da maneira de' procedermos em pleno século
X ·X.
Que o índi_o seja um peso morto a nac;ao, ninguém pode negá~lo. Se desejamos ve-lo e encará-to.
como puro ornamento, o caso muda de figura. Torna-se entao chamariz de divisas, essas que o goYerno
busca desesperadamente fixando-se num turismo
em larga escala. N esse caso o índio, exibido em seu
"habitat" nada n1ais será do que urna espécie de
aniinal mostrado nun1 circo ou num zoo. Daqui nao
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se escapa. Aproveitá-lo para alacridades produtivas
é impossível. Seria a mesma coisa que exigir de um
elefante jogar pingue-pongue. Creio que existam
cxcec;oes. Mas sao gotas no Oceano. E se produzem,
fazem-no com rancor, obrigados pelos missionários
ou outra qualquer organizac;ao similar. Eu tive, em
minha "Bandeira" um índio Boróro que se chamava
Rondon, quic;á em homenagetn ao grande sertanista
descendente dessa rac;a. Pois bem, esse índio que se
diluiu no rio Araguaia, buscando aventuras por sua
con ta e ris.co dizia-me:
- Poderá parecer muito sublime a civilizac;áo
a obra dos Salesianos. Para nós, entretanto, ela é
sim plesmen te odiosa ! N ós, os aman tes insuperá'.V. eis
da liberdade, son1os obrigados a obedecer o sino
da fazenda que tange as cinco horas da n1anhá.
Quando nao, somos obrigados a soprar nos instru1nentos da banda, arrancando harmonias que assi-.
milamos pelo ensinamento. Vamos a ro~a como·
colonos ou como escravos. Verdade que nos ensinam
ler, escrever, carpintaria e outros. Eu, por exemplo,
esto u estudando con tabilidade por correspondencia,
sei tocar violino e falo bastante italiano, pois que
os n1issionários nos ensinam esse linguajar. Somos
obrigados a cantar a "Giovinezza" de Mussolini
·quando, na verd"a de, ansiamos para podermos
gressar a mata, a liberdade, deixarmos de usar roupas, soprarmos nas nossas inubas ou tocarmos os
maracás. Se volvermo~ os olhos para o Servic;o de
Protec;ao aos indios, o que veremos? Verdadeiros
campos de concentrac;áo, hirtos de fios de arame
<'spinhado. Obrigatoriedades idiotas que nos inclinam a resistencia passiva e a criar ogerizas profundas contra aqueles que se dizem "protetores". Sabe
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o qu·e desejamos como única aspira~ao? Volvermos
aos tempos primitiv,os quando éramos realmente
felizes ...
Assim falou o índio Boróro Rondon, que se
expressava califasicamente, que tocava violi~º.' que
canta va "Giovinezza" e que estudava contab11tdade
por correspondencia. . .
.
Indiscutivelmente o índio é hermético a qualquer sentimento de gratidao, quando essa gratid~o
está jungida a obrigatoriedades.

*
Nao há regra sem exce<;ao. Essa excec;ao
qui<;á nao S·e ja a única, ¿ a ra<;a Carajá que habita
atualmente o rio Araguáia, essa n1a'.jestosa e nunca
demasjadamente decantada via fluvial. Representa!
'ª ra~a ern, tela, um "oasis" num deserto, urna ilha.
rio ocea.no. É diferente, é soberba, é bela, é generosa,
tem pendor-es artisticos e tem, sohretudo, personalidade.. E quanta ! Há, no índio. Carajá, como em
nenhum outro, natural inclina<;áo ao, perfeito. Adora
as cores que sabe agrupaF eni nuan<;as d.e imediato
efeito vísual. Ex;tasia-se com um dealbar ou µm ·
ocaso
contempla..
' imobilizando'. . se "de um súbito na
.
<;ao, assim como se extasia com o trilar de um
pássaro ou con1 o· cab,riolar de-um gamo.
· Difere., o Carajá, do resto dos índios brasileiros,
total e basican1ente. Já a sua morfología o -distingue
. nitidamente dos demais aborígenes. Se bem que a .
dolicocefalia apresentada por vários grupos étnicos
nao seja índice de superioridade racial, esse atributo antropológico ern face das constata<;óes no
que diz respeito a~ Carajá, realmente lhe indica
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essa $Uperioridade. Longin1en1bro, harmonioso en1
seu todo, tem fei<;oes nobres e belas, especialmente ·
as mulheres cujas formas, quando dqnzelas, sáo
perfeitas e se enquadram nos canones exig·idos por
qualquer júri de concursos de beleza feminina. O
olhar é lí1npido, sereno. O gesto comedido. O porte
elegante, airoso, desembara~ado. O trato arn:eno. _O
ling_u ajar, por gutural, é cadenciado, jamais atin7
gindo, mesmo nos n1omentos de ira, o diapasao,
Valente e generoso. Sua hospitalidade nao tem limites. Tem acentuada propensao a se tornar amigo,
fazer amigos, ser útil, amparar, auxiliar, ajuda.t,
confortar. Corporalmente é limpo, asseado. Adorna-se estupendamente e · há, nisso, algo d:e narci_sismo. Habilíssimo, constrói as suas ubás co~o
nenhum outro índío o s·a be fazer. Sao embar,ca<;óes
esguias, esbeltas, de incrível estabilidade ~algrado
a aparencia frágil. Gosta de viver em paz mas nao
desdenha urna ref.r ega quando necessário. Rla11ta as
suas ro<;as e colhe o "mais..,<;ó" que é o milho ver. melho, o "·itjburá" que é o milho ~marelo ou entá.o
"icir~rakomó" que é o milho exclusivo d·essa ro<;a,
emaranhado assimétrico d'e grao~ pretos, brancas e
_a marelos e cuja origem perde-se na rtoite dos tent-pos. . Qui<;á a genética da Escola de Agricultura de
Piracicaba, através· de sµas pesquisas ainda possa
lan<;ar um raio de luz, através ·das espigas que eu
colhi e encaminhei, quanto a origem "verdadeira"
·do Carajá. Sim, porque no vasto campo da pesquisa
científica basta um .pedru<;o para narrar a história
de urna genese, basta um indício para remontar eras
· e locais, basta um vegetal para definir um conti.nente. Colhe o arroz, a mandioca, as bananas, as batatas doces, o aipi, as melancias que planta em
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grandes quantidades, os abacaxis, os mamoes, os
croás.
índio basican1ente pescador é insuperável na
maestria de arrancar das águas os espécimes ictiológico~ de que se nutre com abundancia. Desdenha,
ou quase, a ca~a, limitando-se a matan~a de queixadas e de caitetus quando da época propícia para
banquetes pantagruélicos e para o aproveitamento
dos couros. Seu · repositório c·erto é o rio que lhe
fornece os tucunarés, os matrinchas: os pira,rucus,
os pacus. Sua de$pensa sempre aberta as necessidades sao os lagos de onde arranca gordas tartarugas, as deliciosas "vira~ao". Também as dilatadas
praias fornecem-lhe, em determinadas épocas, miIhares de ovos de tracajá que é um pequeno porém
iaboroso quelonio, e os ovos das grandes tartarugas
de que é guloso. Busca na mata o mel que lhe é
necessário ao organismo e se tppar, na mudan~a~
com urna flor esplendorosa, apanha-a com gosto de
aibarita.
.
Canta e dan~a todas as vezes que pode. Externa
a sua felicidade de viv·er, alegrando-se canoramente
ou com as exibi~óes estupendas dos bailados. Sabe
amar. Nao bestialmente, mas com elegancia. Chega
a delicadesas extremas em se tratando 'd a prole.
Atrai, de um ~úbito, a simpati.a. Faz-se respeitar,
pois que se julga "ra-;a superior". Prestativo ao
máximo, quando se torna amigo é amigo para o
resto da vida. Se f erido em seus brios, nao busca
vingan~a tao a sabor dos demais índios. Apenasmente limita-se a desprezar o ofen~or com um desprezo soberbo, completo, superior. Tem acentuado
6entimento d·e família, do lar, da ascendencia e
descendencia. É sumamente discreto em sua vida
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í?tima. ~ t~m. resguardos incríveis com os imperativos fis1ologicos. A~ mulheres, desde meninas sao
fundamentalmente pudorosas. Cuidam - ela~ _
das unhas, dos cabelqs, dos adornos pitóricos, quando donzelas, com verdadeiro esmero. Sobretudo
~uidam da higiene íntima que é rigorosa.
Quanto aos pendore.s artísticos evidencia-os no
fabrico das belíssimas ceran1icas que plasma a seu
prazer, exibindo toda, a sua for<;a mental em criar
.c?m as maos, estatuetas maravilhosas, imita<;óes de
bichos, objeto.s caseiros em miniatura. Nessa . clara
manifesta<;ao de arte simbólica e ·decorativa é o
Carajá o artista que esculpe e pinta com rara'habilidade e bom gosto acentuado. Seus adornos pessoais também merecem esmerad.os cuidados e também nisso salta ao~ olhos do observador a insuperá'vel maestria do Carajá. Tece as suas esteiras com
J?rimoroso cuid~d~,. ornando-as com ~ "greca" que
e o desenho primitivo do homem e, isso, para lhe
romper a monotonia de conjunto, deixando sempre
urna franja para enfeite. Seus potes, suas moringas
para conter água, que de.seja sempre· fresca, . tem
forma~ perfeitas e pinturas picassianas. Os vastos,
médio.s ou pequenos panelóes e recipientes de terra,c.óta, mais par~cem saídos de urna fábrica ~specia
hzada e mecanizada, de tao perfeitos e exatos. Tem
ª. no<;~o nítida da circunferencia, da proporc;ao, da
s1metria, do quadrado, do esferóide, do pentágono.
Descarrega parte desse grande amor que lhe
ench~ o cor~<;a~ generoso, nos animais: araras, papagaios, per1qu1tos, cae~, bentevis, mutuns, marre<:os, ·coatis, domesticando-os com extrema facilidade
e ~dorn~ndo, com .coisas vivas e palpitantes, a cho~a.
Nao prima p,e la hmpeza do ambiente em que vive
•
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e, nisso, está um dos defeitos dessa tao bela rac;a.
É glutao, mas também sabe ser sóbrio nas necessidades. E stoico, impassível, lembra, bem de perto,
os peles-vermelhas. Sabe também ser cruel com
determinados espécimes da fáuna que lhe sao alérgicos. Reponta, nisso, urna faceta da crueldacle
ingenita no gentío ..
É profundamente sensual. Coloca o sexo ac1ma
de todas as coisas. Usa e abusa do amor físico. Pata
tanto tem pano para dar e vender ... Apesar desse
sentimento que lhe ven1 da imperiosidade organicogenésica, procede com os maiores recatos. Contrariamente a outras tribos que ceden1 ao viajor a
1nulher, num gesto da mais ampla hospitalidade, o
Carajá tem ciúmes tremendo do elemento feminino
pe sua rac;a. Nao despreza, porém, acasalar-se com
índias de outras "na\óes"; especialmente as Tapirapés que, em outras épocas, eram as "preferidas"
e, como tais, raptadas quando das incursoes. Cobi<;ar ·a mulher do Carajá é cobic;ar a morte. Pela
determinac;ao dos "do-utores" do aldeiamento, sempre é e~colhida urna mulher a fim de exercer, para
determinado tempo, o "comércio do amor". Há,
n.isso, um sen tid'o · de profunda . manifestac;ao de
hospitalidade para os Carajás em andanc;as. Se nao
cedem, ao viandante, a própria esposa, fazem-110
indir~tamente, proporcionando-lh·e a femea que é a
vestal da maloca e disso se orgulha, pois que cumpre
apenas um dever tribal que longe de desmerece-la,
exalc;a-a. O Carajá é polígamo. Malgrad·o vija o
matriarcado, o homem, de acordo com as suas posses, pode ter a disposi~ao mais urna "esposa".
Quando nao, entao, em certos períodos que o impede manter contato com a esposa ou com as espo-
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sasi busca a "mercadora de amor" da aldeia, sem
despertar, co1n isso, o ciúme exacerbado das con1panheiras.
A pederastia entre os moc;os solteiros é comu1n.
Podemos dizer, sem medo de errar: naturalíssima.
Quando o Carajá casa, esquece totalmente essa prática. Relega-a ao esquecimento completo. Identico
s}stema dos predóes árabes que chegam sublimar o
homossensualismo meteórico.
Te1n urna genese e possui urna mitología. Tem
urna história e urna pré-história. Cultua an1orosa:mente a memória dos mortos. Sabe-se oriundo de
urna "grande na~ao ", mas nao sabe definí-la. Pesquisas recentes dizem-no descendente dos Mayas.
Eu acredito nisso. Confessa cindidamente ser, o
"branco", filho de ra~a inferior. Coloca o negro
acima <leste. Qui~á seja tendencia natural devido a
maior proximidade de pigmentac;ao ...

*
Possui, o Carajá, em alto grau, o senso do
humor. Isto demonstra claramente a sua natural
tendencia filosófica em aceitar os resultados de
brincadeiras ou chistes, com animo sereno. rindo-s~
do ocorrido que o coloca na berlinda por obra e
vontade dos que lhe prepararam a treta. Demonstra
também nisso urna vivacidad.e mental que em vao
seria procurada entre outro gentío, esse que recebe
qualquer brincadeira como insulto pesado, passível
de revide brutal e imediato. Eu poderia citar ocorrencias a granel, onde jocosidade, engendramentos
e resultados finais formariam capítulos inéditos e
alentados. Vou-me , restringir apenas a um caso ha-
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vido recentemente na Ilha do Bananal e do qual
foran1 protagonistas tres índio~ Carajás, da mesma
aldeia, companheiros inseparáveis, com leves tra<;os
de parentesco entre eles. Trata-se de urna aventura
·v ivida por esses rapagóes e que, se filmada na série
de trabalhos de vValter Disney, que tanto se preocupa con1 ritos, usos e. costumes de povos considerados primitivos, resultaria num franco sucesso, pelo
ineditismo, pelo ambiente e pela forma de conjunto.
Va~os a aventura que terminou felizmente, se bem
que houves.se um personagem altamente petígoso
de últhna hora: urna alentada on\a pintada, dessas
que fazem balangadar o cora<;ao da gente.
Certo dia os tres amigos Carajás resolveram
·p erambular pelas pradarias da Ilha do Bananal que
1hes é ber<;o e hon1ísio. Eram eles: Uru, Katimara e
Diodoré. Acontece que desd·e há muito Katimara e
Diodoré desejavam pregar urna "brincadeira" ao
amigo Uru. Aguardavam ap«e nas urna ocasiao propícia e, essa, apresentou-se ao cair da tarde desse
dia e quando os tres jovens guerreiros atingiram
·um carrascal. A certa altura· viram, nao sem certo
susto, o rabo de urna on<;a surgir por debaixo de
·um. tronco tombado. Significava que o jaguar estava
deitado do outro lado do .m adeiro, caído em letargia
<:ostun1eira, após um farto banquete por ele mesmo
arranjado. Ao deitar a on<;a espraiara a cauda por
baixo do tronco e oor
dentro de urna natural cana...
1eta, qui<;á excavada por alguma enxurrada de anos
·anteriores. O fato é que a "pin.tada", por estar em
dire<;áo ªº 've11to desfavorável, nao pressentiu, com
o seu potente faro, a chegada dos Carajás, e estes,
.a.o dar com o achado, resolveram dar cabo da gran.de inimiga. Mas para Katimara e Diodoré surgiu,
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de imediato, a ocasiao de pregare111 un1a treta ao
amigo Uru. Lampejo rápido de um plano nesses
cérebros vivos. Os dois madrac;os entenderam-se
num abrir e fechar de olhos. Reunindo-se a U ru,
que se distanciara de uns metros, disseram-lhe:
- Olha aqui U ru. Voce sabe que on<;a, quando
r.garrada pelo rabo, nao olha par~ trás e ~orceja
para e~capulir. Pois bem: voce va1 de 1nans1nho e
agarra a cauda d·o jaguar e puxa-a com ~odas ~s
íórc;as por debaixo do tronco. Enquanto 1sso nos
dois damos a volta e a matamos, tranqüilos quanto
á imobilidade da "aloé" sujeita ao aprisionament.o.
Voce concorda?
- Concorde! Puxa, que beleza que vai ser!
- Realmente vai ser urna lindeza. que todos os
Carajás comentarao ...
Dita e feíto. Uru, silencioso como son1bra, agachado, deslizante, chega ao tronco e agarra, c~m
ambas as máos possantes o rabo e puxa-o com for<;a. Ao sentir-se segura pelo ape11dice, a onc;~ urra
de espanto e, erguendo-se nas pata~ mort1feras,
forceja para se libertar. Mas em váo, pois que, aliando a for<;a a resistencia natural que o obstáculo
oferece permitindo o apoio de ambos os pés na facc
favorá~el, mantém-na segura. Brame de ódio e furor ·
o enorn1e gato. Lanha com as :inhas. o chao en~u
recido, buscando avanc;ar e se distanciar do agarramento que lhe é mistério .. Bufa, esturra, enchen~o
es écos com o contrabaixo de sua voz poderosa.
Eric;a o pelame do pescoc;o e faisca as pupilas ace~as, aloucadas. Mas U ru, firme como o Páo de
.~c;úcar, continua puxando e segura~do, agua:dando
tao somente que os dois companhe1ros term1nem o
felino rapidamente.
A
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Acontece porén1 que os dois 1nag·anoes, rindose as bandeiras despregadas, distanGian1-se lépidos,
deixando U ru a bra<;os con1 a solu<;ao de tao estranho problema. Nao tarda, este, perceber e adivinhar
o logro em que caiu por obra· dos dois companheiros. Chama, gTita, pede, iinplora. De nada adianta.
Os dois já demandam ·o aldeiamento a fim de narrar
pelo menos o come<;o da "brincadeira "' impossi-bilitados de dizeren1 quanto ao epílogo, pois que·
isso é problemático e pouco se lhes clá a for1na e
maneira com que Uru venha a se safar. -A.flora,
nisso, esse tra<;O fundamental em todos OS Índios: a
insensibilidade quanto ao sofrimento alheio', excetuan.clo-se em .casos de parentescos muito próximos.
N essa postura deveras de·s graciosa fica U ru,
S·em coragem de largar a cauda do jaguar, imerso
e1n verdadeiro desespero, sabendo que, afrouxando,
poderia se tornar o segundo .b anquete do senhor
das ·selvas enraiveci.do ao máximo! Que fazer en·tao? Segurar, seg.urar e segurar com for<;as aumentadas pelo medo de ser ·a bocanhado e estra<;alhado.

As horas vao coando lentamente na ampulheta
do tempo. O sol baixa e vai deitar-se, permitindo
a escuridaq tomar corita ·do ambiente. A noite cai.
Do lado de cá do tronco Uru, desesperadamente
agarrado ao rabo da on<;a. Do lado de lá essa mesma
on<;a continuando urrar e forcejar. Uru sente fo111e
e sede sobretudo. Sente também fraquejar a sua
resistencia e, conforme mais tarde me narrou . sentc
imperiosa necessidade de se libertar do pes~ inco-

BIU-MARRANDU

93

nlodativo dos intestinos em convulsao. Mas como
faze-lo? Largar os resíduos interiores e sentar em
cima dos n1es·mos? A situa<;ao torna-se dramática.
Com a noite entrando vem o frio, cai abundante
or'valho, sopra brisa irritante e as "muri<;ocas" banqueteiam-se a valer com o sangue do ínclio imob_iiizado, sem poss~bilidades de escápula. N oite t9rn1entosa, terrível, infindáveL On<;a de ttm lade> e
índio de outro, sempre segurando con1 as n1aos
aquela áncora de salva~ao qu~ realmente o poitava·
el e maneira prá 1á de firn1,e.
Final111ente stt'rge, o ·dia e, com ele, o calor, a
t~speranc;a, o sentin1ento intimo de seguran<;a diluida pelo n·e gror da noite. A on<;a, depois de ter gas,t as
todas as suas energ·ias, jaz tombada, arfando, língua
r,endente, entregue. Constata-o Utu ·quando mais
Uíll paln10 de cauda lhe ve.m as maos atravé.s do
interstício aberto na base do troncó. .V e a única
oportunidatle que se lh.e anteolha: largar o ·raoo,.
pular ·de gato e correr, correr até perder o · restinho
de fólego. que lhe 'sobra da ' tarde e noite agoniantes.
Assim o faz e foge, com a velocidade de um foguete,
,rumo a aldeia· onde chega cámbalea;nte pela fome,
pelo frio, pela noite insone e, sobretudo, pela 'tet;'-·
rível tensao nervosa a que tinha sido sub,m etido.
É recebido por utna estrondosa gargalh~da a
qual,, cotn esse espírito de pon~ hu111or próprio da
ra.<;a, asso·cia-se prazenteitamente,, lavado o seu nobre cora<;ao de qualquer animosidade, indo curvarse sobre. o amplo recipiente em que borbulha o apetit'OSo '' calogi' que lhe farta o esto1nago famélico.
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O índio, ou para melhor dizer, o hon1em vern1elho é autóctone. Desde os albores do Mundo e
quando após cerca de 280 milhóes de anos surgiram
os vertebrados e, muito an.t es porém, o sangue comec;ou a circular nos organismos primitivos e o
corac;ao passou a ser um dos órgaos principais.
desses organismos ( excluindo-se o anfioxo que,
(:mbora possuindo sangue prescinde do generoso
músculo calafetador), iniciou-se a lenta e segura
transformac;ao· dos seres vivos até surgir o "homosapiens'~ e, isso, estando com as mais recentes-descobertas e constatac;oes qu-e alargam a visao dos
cientistas, cerca de trinta mil anos. Sem basearmO-·
nos na estupenda teoría de Darwin, que se encontron
e ainda encontra opositores nao pode e dificilmente
poderá ser destruída, urna vez que se baseia unicamente na ciencia e jamais na fantasia, sabemos queº nosso Continente existía e, nele, tudo quanto era
vida. A evoluc;ao das espécies processou-se dentro
do ambito geral e o homem vermelho redundou da
perfei<;ao havida com o branco, o negro e o ama-relo. O mesmo processo lento, as mesmíssimas metamorfoses por que atravessou a ra<;a humana.
Nada de asiático. Nada de parentesco n1ongolóide. O índio é autóctone, nativo do lugar onde
sempre esteve, onde foi enc'o ntrado e onde se encontra ! Nenhuma interferencia exterior na formac;ao
da rac;a vermelha. A vasta literatura científica em
torno da origem do indio nao <leve passar de suposic;6es aumentativas dada a ansia de se elucidar o
grande mistério que remanesce, mistério esse que
surgiu aos olhos estarrecido~ da humanidade quando Colombo descobriu isto que boje sao as Américas. Mui tos desses estud.o s sobre a origem do indio,.
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considerados indestrutíveis pela forma hern1ética:
com que foram conduzidos a luz da ciencia, já foram
relegados ao sótao ou ao porao das teorias obsoletas
como por exemplo, apenas para citar alguns: as
afirmativas categóricas de Ameghino, de Burmaister, Hraldicka, Rivet, Giuffrida, Ruggieri, Lehmann:Nitche e outros.
A teoria do famoso profes~or Osborn, do Museu Americano de História Natural, de que a vida
animal teria tido a sua origem e irradia<;ao no planalto da Mongólia, desde onde se estende ó imenso
e misterioso· deserto de Gobi, ate hoje nao foi provada, malgrado a:s expedic;óes leva:d·a·s a efeito pelo nao
menos famoso explorador Roy Chapman Andrews
que terminou a sua extraordinária carreira como
Diretor desse mesmo Museu a quem ligou toda a
sua existencia. Verdade que Andrews realizou de~
cobertas de incrível valor, essas que o celebrizaram.
No Changa Nór, próximo as quebradas das Montanhas Altái, no amago da Mongólia até entao
inde\1'assada:, deu com o esqueleto do "Baluchisterium ", o rinoceronte gigantesco que viveu cerca
de 40 milhoes de anos atrás, o mes1no que o cientista
e explorador ingles Forster Clooper encontrara na '
índia, o que provou as andanc;as de~ses monstros.
no Continente Asiático. Depois foi o achado do '
"Cerotopsiasus" do grupo Dinosauro, da mesma
família dos encontrados na América. Lógico que a
teoría do professor Osborn, com essa d'e scoberta,
criou amplitude, ma~ nao bastou para provar as
migrac;oes humanas e mongólicas até as Américas.
Nem a descoberta fabulosa dos ovos de dinosauros:
que se deve a Andrews firmou Osborn como solucionador do mistério da origem humana, essa que
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era freneticam·e nte buscada. Apenas deu-lhe razao
quanto a possibilidade de um ter<;o da vida animal
da era primeya, na era dos Répteis, vai para 280
milhoes de anos e posteriormente dos mamíferos,
c erca de setenta n1ilh5es de anos urna vez que, geoiogicamente falando, provou-se ter ficado, o planalto
inongólico, livre das imers5es e emersoes nos oceanos, durante as espantosas con'vulsoes do mundo
que s-e formava dentro das fei<;oes que hoje lhe conhece1nos. Fen6n1eno identico, quic;á, ao que ocorreu co1n os platos americanos e quando a -hoje
A1nérica do Norte mantinha-se isolada a do Sul,
pela inexistencia da 'hoje América Central, emersa
posteriormente e unindo-as.
O encontro de um esqueleto de ''Tritylodon"
na África, provou que era ele o primeiro e mais
antigo n1a1nífero a surgir dentro da evolu<;ao das
espécies. Julgou-se, entao, ser a África o "her~)
da vida animal" e o encontro de outro esqueleto,
no deserto de Góbi, do mesmo espécime, criou a
nebulosidade da dúvida. Andrews durante 18 ei.nos
buscou incansavelmente a origem do Hon1e1n e
lin1itou-se, n1algrado a sua von_tade, ao encontro de .
lanc;as, ornamentos labiais . e outros, objetos esses
que entretanto, pelas suas formas, seus feitios, limitaram-se a dizer dos séculos havidos entre urna ou'
outra rac;a que se sobrepujaram, sem contudo fixar
u111a afirmativa, urna data ou urna origem. Tudo
· leva a crer que essas ra<;as migratórias provinham
d o Oeste para Leste, quic;á para fugirem ao fen61neno do congelamento da Europa pois que a Mongólia ficou isenta, mantendo clima ameno. Andrews
denominou esses objetos como pertencentes
"Homem das Dunas", pois que foi nas dunas do
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O amor das esposas para com os
maridos Carajás, é comovedor.
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Góbi que fez -a sua deseo berta. Mas teve que se
limitar somente a isso quanto ao Homem propriamente <lito. Quanto aos répteis nao <levemos esquecer que estando com as possibilidades de ter existido
um único bloco terrestre antes da separac;ao de
continentes pelos fatos expostos, nenhuma dúvida
poderem ter deambulado, através de tantos e tantos
milhoes de anos que viveram, e cujos restos sao
encontrados sob tao diferentes latitudes, como por
exemplo os achados em Rio Claro, I tu, Piracicaba~
répteis da Era Paleozóica do Período Permiano de
cerca de 220 milhoes de anos, os mesmo que foram
encontrados no plató mongólico. Originários itas
Américas ou da Asia? Quanto ao Homem, o vermelho poderia, en1 contrapartida as teorias teimosa~,
ter calcanhado a África e a 'A sia dentro do período
de nomadismo que terminou fixando os grandes
grupos étnicos, milenios antes do surto do "ho¡110sapiens".

*

6-

dessa forma que os
índios investem ...
É

- Estamos vivendo, atualm.e nte, urna quadra de
existencia em que todas as grandes afirmativas, os
dogmas e os axiomas de ilustres pesquisadores do
Cosmos, ruem fragorosamente grac;as as provas que
es tao sen do colhidas pela ciencia astronómica a tu::tl,
com os meios fabulosos ·d e que dispomos. As arremetidas dos cosmonautas esfarelam, literalmentf,
bases consideradas indestrutíveis. Assim tarnbétn
quantas e quantas teorias sobre a origem do J-Inme::n
ser~lo esfareladas e, especialn1ente, no que diz res ..
peito ao ameríndio que fatalmente e indiscutivelmente surgiu simultaneamente ao branco, ao negro .
e ao amarelo?
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O estupendo isolacionismo que manteve intatas
as Américas, até 1492, trancou em seu bojo tud0
quanto hoje vem a tona, grac;as aos encontros que
sao feitos pelos geólog·os, pelos antropólogos, pelos
paleontólogos. 11sse isolacionismo distanciou toda
a rac;a vermelha do contato dos europeus, do.s asiáticos e dos africanos. Rac;a pura que, estando co1n
Thor Heyderdahl, autor do "Kon-Tiki", transbordou para a Polinésia, levada pelas corrent~s tnarítimas emigrando, sabe Deus porque, para aquelas
ilhas distantes. Apenasmente sobre invasoes asiáticas táo a sabor dos que teimam em apresentar o
índio americano como descendente de rac;as mongolóides, pode-se aceitar, por barato, o grupo étnico ·
dos esquimós, urna vez que as Ilhas Aleutas formam
espécie de ponte unindo a península de Kamtchiakta
ao Alaska permitindo, com certas facilidades, a migrac;áo dos Ainos, povo primitivo que -habitou as
tetras a.o Norte do Japáo, Coréia e Kamtchiatka.
Se isso deu-se, o foi em era que pode ser considerada
recente. Se existem analogias no que diz respeito
ªº ''modus-operandi" entre r,ac;as de cores diferente's, entao veremos qu-e o índio se aproxima muitís..;
simo mais ao africano ou ao australiano. Assim
como podemos . constatar que existem essas analogías entre os pápua·s que as teriam .herdado d?s
povos habitando o litoral peruano. De lá para · a
frente, adentrando o enorme continente asiático,
nada que lembre essas ·simbios·es .. N um caso desses
e totnando como ba~e a fisionomia geográfica da
América do Sul, do lado do Oceano Atlantico e a
da 'Africa, em sua parte fronteira no mesmo oceano,
podemos aceitar ter existido, antes da espantosa
convulsao divisória de continente, .urna estreita
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ligac;ao, urna uniao terrestre entre aquela e esta.
Recorte o leitor um mapa e verá que as,. duas partes,
se aproximadas, unem-~e quase que perfeita1nente.
A saliencia brasileira formada pelos territórios dos
Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernatnbuco e Alagoas, encaixa-se total e perfeitamente no ·
enorme golfo que é a reentrancia africana qüe vai
da Libéria, Costa de Marfim, ·Ghana, Nigéria, Cameroun até a Guiné espanhola. E verificará que o
delta do grande. rio africano Níger, juntando-se as
duas partes, une-se ao d~lta do rio Sao Francisco!
Quic;á, há centenas de milhóes d·e anos, esses cursos
d·e água f6ssem um único e grande rio, un1a via
fluvial de percurso cómodo, urna artéria ·fecundando
imensa hacia, hoje dividida em duas grandes bacías, tremendamente distántes entre elas n1as unida.s
pelo perfil que pode ser reconstruído ap_e nas a título
ele curiosidade. Verdade que as águas desses .clois
colossos vertem, hoje, em sentido cc;)'ntrário, ambas
porém alimentando o mesmo mar. Mas a separa<;.a o
que um dilúvio ~atomico teria executado, teria também invertido o declive. natural de um hemisfério.
Convém lembrar aqui o' encontro de esqqeletos do
"mezosauro brasiliensis", v·ai, para 40 anos, na
·Á frica, que veio positivar de sua havida existencia
única e exclusivamente nestas duas partes do mundo, hoje. Provavelmente urna única em tempos
idos ...
~sse largo parentesi que me permite fazer, nao
é para avanc;ar ousadamente urna ·opiniao. Apena~
um~lligressá.o para demonstrar que, em se tratando
de ser a rac;a vermelha oriunda de outras b!blicamente descritas, muito mais aceitável seria a origem
africana do que a asiática. Mas, naturalmente,
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quando a sacudidela com fórc;a de milhoes de mega~
tons estilha<;ou a terra, o homem ainda distava milhares de milhóes de anos de fazer o seu aparecimento no palco da história da ·H umanidade.
Fiquemos pois com o ameríndio como autóctone, pois ele o é realmente. Urna rac;a que após
tantos milenios foi quase que esfarelada em breves
séculos pelo ímpeto brutal, sanguinário, desapiedado
dos descobridores e invasores. Bastaram cerca <le
quatrocentos anos para eliminar grandes na~óes,
estupendas civilizac;óes, carp.ir tesouros imensos,
deturpar, degenerar, estragar definitivamente aqnilo que Deus criara e que o homem branco destruiu !
Do pouco que boje remanesce do índio ameri- .
cano, grande parte massactado, outra assimilado
por diversos grupos étnicos que se enraizaran1 no
Novo Mundo, cabe ao Brasil conte-lo quase que
totalmente no imenso quadrilátero formado pelo
alto Mato Grosso-Pará-Amazonas comos apendices
dos Territórios do Amapá, Rio Branco, Acre e
Rondonia. U ma espécie de col os sal vi trine para o
gáudio dos super-civilizados a cata de "suspenses"
em terras ainda desconhecidas e indevassadas. ·

*
Nao <levemos esquecer o Sexto Continente, esse
que aind'a jaz mergulhado na Era Glacial: a Antár'tide. . Imenso repositório de nao menos imensas
surpresa·s poderá, ele, narrar após ·as descoberta.'!>
que se está.o processando, especialmente dentro do
ciclo do Ano Geofísico Internacional, muita coisa
sobre a origem do Homem Vermelho. Disso nao
tenhamos a m,e nor dúvida.
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Desde quando Shackleton adentrou es~e genuíno Novo Mundo, passou ele a ser olhado com
desusado interesse. Sua extraordinária extensáo
territorial, hirta de colossais montanhas, cordilheiras que atiram os seus cumes acima das incríveis
geleiras com espessuras de quase quatro mil n1etros,
macic;os de impressionantes extensóes, vulcóes e
barreiras pétreas, está sendo apenas arranhado, dadas as espantosas dificuldades do homem esgra'vatar
dentro de temperaturas qu.e descem até 85 graus
abaixo de zero. Entretanto já se positivou ter sido,
esse continente monstruoso, coberto de florestas
equatoriais. Hoje, onde apenas os "liquens" brotam
agarrados as rochas-, existiram dilatadas extensóes
d·e palmeiras vicejando ao sol tropical. Houve vida
antes da N oite Gélida invadí-lo e man te-lo como se
encontra. Assim como houv-e vida na era Pré-Glacial
e Glacial na Europa.
Robert Falcon Scott, o grande, heróico e malo:grado explorador polar, cuja trágica morte é universalmente conhecida, foi o primeiro a recolher
amostras de rochas que foram encontradas junto
aos corpos dele e de seus companheiros Oates,
'\Vilson e Rowers, em 1912. Trinta e cinco qui1os
de amostras carregadas com inauditos esfor-;os e
sacrifícios num ambiente em que até poucas gramas
representavam peso incomodativo ! Arrastava, Scott,
para a ciencia, os primeiros elementos para a pesquisa. Com o andar dos anos outros e outros heróis
penetraram o Continente Misterioso: desde Amundsen a Byrd e depois desses, todas as nac;óes que· se
instalara:m comos seus acampamentos fixos no Ano
Geofísico. Dos resultados dessas últimas pesquisas
levadas a efeito por centenas de cientistas de reco-
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nhecido valor, ainda nada ou pouco se sabe. Mas
nao tardara.o descobrimentos estarrecedores e entao
outras páginas serao escritas sobre a origem do
Homem Ver1nelho, narradas, de co1ne~o, pelas rochas sedimentares das montanhas !

FIM DA PRIMEIRA PARTE

•

SEGUNDA

PARTE
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,
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Anoto no meu diário: 14 de Abril de 1959.
Comec;a a descida até ponta norte da Ilha do -B ananal, entrando no brac;o direito do Araguaia, esse
que eu percorri, metro por metro, desde o seu come<;o em Dezembro de 1945 e, posteriormente, vindo
do extremo sul, em fins de Maio de 1946. Sao exatame n te dez horas e sete minutos. Logo adiante da
, ponta da Ilha damos com urnas construc;óes que
emergem da cheia somente a ponta dos telhados e
das coberturas. Alguém quis se estabelecer com
fazenda e viu ruir todos os seus esforc;os e esfarelar
todos os trabalhos executados. Seguimos ·rio acima,
cujo aspecto, apesar da enchente, encanta. Essa
enchente é aumentada- pelo "repique" de outra que
cre~ce, contra todas . as previsóes, o volume das
águas. As 13 horas e quinze minutos entramos no
rlo Uabé, cujo levantamento total devere i realizar,
alcanc;adas as suas nascentes ou formac;ao.
Todas as vezes comec;o a: dar cabal .desempenho
a urna penetrac;ao -básica, que é o escópo primordial
da expedic;ao, especialmente em se tratando de ríos
incostando das cartas, sinto em tnim, profundamente, um sentimento estranho, misto de entusiasmo, receio, pressa, curiosidade e contentamento. ·
CurÍÜSidade, sobretud·o, por entrar, por penetrar em
zonas pelo menos a mim até entao vedadas. Apesar
de calejado pelas muitas andanc;as, jamais me
liberto dessa imensa an·sied.a de que me atenaza
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e que se · me apresen ta como incógnita. Sei que
come<;o, mas nao sei se conseguirei terminar,
se quedarei a 1neio-caminho, se voltarei ver o local
da entrada, se conseguirei repisar os lugares por
onde passei para cheg2.r ao ponto inicial da aventura principal no meio de todas as aventuras que
a emolduram. Penso, nao sómente em mim, mas
nos companheiros qu'e tudo arriscam depositando a
mais absoluta confian<;a no chefe que sabem treinado e experin1entado.
..
Agora, por exemplo, somos etn número exíguo.
Urna verdadeira "ponta-de-lan<;a" que embarafusta
por territórios n1al conhecidos e onde deambulam
densos magotes dos temíveis índios Canoeiros, os
irredutíveis Canoeiros, .senhores de vastas glebas
agora invadidas pelos civilizados que descem do
planalto goiano, empurrando brutalmente o gentío
para o Oeste. Nao estou chefiando a "grande"
expedi<;ao. I sto ficará para depois e quando tiver a
certeza de ter localizado o homísio dos índios que
nao conhecem piedade, que nao dao quartel, que
investem furiosos, levando tudo de roldao. Estou
seguramente informado que os Canoeiros do ToryBeró já invadiram a Ilhá do Bananal, expulsando
de Uari-Uari os índios Javaés e que fazem as . suas
"razzias" dentro do território desta monumental
ilha que sempre lhes foi atra<;ao máxima. Sei que
os Canoeiros coaram aos grupos pelo misterioso rio
Javaé que é o maior af~uente do bra~o direito do
rio Araguaia, que surgiram vindos dos labirintos
do Idjalá e do Belebóh. Que abandonaram as que- .
bradas da Serra dos Xavantes, essa divisora de
águas Araguaia-Tocantins e que se alonga para o
Norte de Goiás ainda despovoado. Sei que nossa
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missao, além de realizar o levanta1n·e nto completo
do U abé, é a de proceder urna investigac;ao em torno
desse gentio que me possibilitará, mais tarde, entrada completa e reconhecimento total. Sabem-no
também Hélio e Arutana. Sabem o que arriscam e
fazen1-no serenamente. Nada con10 um grup o 1ni11úsculo para "tomada-de-con tato". Há n1aior liberdade de movitnentos, grandes possibilidades de se
passar despercebido, completa elasticidacle na andanc;a. Já com un1 grupo nutrido o caso dif ere. Se
maior se torna a seguranc;a de conjunto, · 1ninora-se
a n1ovin1enta<;ao pela qu·e stao logística.
A estranha inundac;ao que encontro, faz-me
perder, assim de con1ec;o, as esperan<;as de poder
localizar o "quartel-general" dos Canoeiros. J á está
en tarclecendo e já percorremos vinte léguas em subida por esse rio que come<;a num dédalo quase que
inestricável, fato esse que nos obriga a vai-e-vem
por dentro de avenidas líquidas, convidativas, mas
que a nada conduzem e nos desviam do curso principal. Sao já cento e vinte quilómetros sem encontrarmos um centímetro quadrado de terra emersa.
Somente um len<;ol de água que se perde em todas
as distancias. Nada de pouso para esta noite primeira. Apenas as copas das árvores marginais é que
se sobressaem. Fatalmente, se nao houver algo
diferente, seremos obrigados "poitar" na ramagem,
fato esse que quase sempre traz a conseqüencia de
invasao das formigas-de-fogo. Teimamos, entretanto, até que Arutana vislumbra, por sima de um
barranco inundado, urna "casa-de-cupim" com a
indefectível árvore ao lado, único ponto onde poderíamos "amarrar" ne~ta emergencia. Lá vamos,
navegando onde sempre se anda a cavalo ou a pé,
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desalojando um coati que, surpreendido em sua
placidez e isolament~, busca outro h<:~ísio em, a:bustos distantes, obr1gado a um exerc1c10 natatorio
fora-programa. Passa, este ·p ouso fortuito, chamarse "Pouso do Coati". Constará das cartas com esta
referencia.
Engenhamo-nos, da 1nelhor forma pos~ível,
acender pequeno fogo com a lenha que vínhamos
carregando no batelao. C?zido o arroz, coado o'
café, alimentamo-nos. Hélio e 1\rutana "dao-1.1n1
jeito" para ámarrarem as redes entre os galhos da
árvore que se eleva como sentinela na desolac;ao do
ambiente. :A gua, soruente água. Está a Ilha do Bananal ' neste setor sul, totalmente submersa. Eu dou
un1 arranjo nos "terens" do barco e consigo formar
um leito onde passarei a noite. Sucede que o barco
ficou cerca de seis 1netros distanciado da eleva<;aO
e todas as ·vez.es que para lá me dirijo, afundo até
o umbigo~
Por vol ta das tres horas da madrugada . sou
despertado por urna dor agudíssima a altura do
cotovefo. Acendo a lanterna e nada vejo. Busco
ansioso entre as lonas e, o cobertor. Naqa. Entr~
tanto o bra~o direito comec;a a enrijecér e logo. n:iais
. estou com a mao paralisad·a ! Já nao mais sin to a
dor, preocupado o suficiente para nao mais dormir .
ainda· mais que apesar de todos os esforc;os, tódas
as massagens, os dedos continuam estranhamente
inertes. Qual o bicho que me terá picado? C-0ntinuo
noite a dentro massagear a máo direita e quando
surge o suspirado dia, a situac;ao nao. melhorou de
um milímetro sequer.
- Estou com o brac;o direito paralisado
.
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digo aos homens que já sopram nas brasas para o
café. matinal.
- Uai! Por que?
- Sei lá ! Algum bicho mordeu e nao pos so
1nexer os dedos da mao e nem o antebrac;o.
- No 1nínimo foi aranha. . . Doeu?
- u m pouco somente. o diacho é que estou
sinceramente preocupado.
- Foi praga do coatí - diz Arutana sorrindo
- Coati "as veis" tem alma de índ'io morto ...

*
Reiniciamo~ a viagem. Grandes. estiróes mara-

vilhosos, lagos de impossíveis ffiiedic;óes, abrem-se as
margens. Campos dilatados, porém ·SÓ o lenc;ol da
água, váo se perdendo no horizonte. Capoeiras marginais. Urna ou outra árvote de al~nta.do porte.
. ''Mata pobre" conforme cost11ma-$e dizer por aqui.
<)s estiróes que agora percorremos sao verdadeira
paus<l: as incríveis contorsóes d.este rio que é, em
sua maioria, cadeia de curvas estteitíssimas ligando-se entre elas. Estamos todos empipocados pelas
picadas das muric;ocas que . durante a hoite infernaram. Navegando, estamos livres desse martírio.
Por· volta das 11 horas surge um ."alto". Cerca de
c:em metros quadrados. Verdadeiro presente que
nos permite coloc~r a marmita ao fogo. Hélio. est.á
doente. ·um pouco de febre e eu com a mao parahsada. Está comec;ando mal a história ... Tomo ditas
cafiaspirinas para minorar o formigamento doloroso
que surge toma conta .do brac;o todo. Consigo -urna
pausa. Mas nao deixo de massagear _os dedos. Preciso vencer este imprevisto que, se se prqlongar,

e
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virá causar sérios embara<;os. Grande mancha negro-azulada vai do cotovelo ao deltói<le; É o veneno
que se identifica.
Agora comec;a altear a terra. Já aqui e acolá
as 1nargens dos barrancos emerge1n de centímetros
da inunda<;ao. E , com a terra, surge de súbito tan1bén1 a fáuna, copiosíssima: antas, capivaras, cervo s
e várias aves. Apesar da época imprópria há mat~erial para cac;adas fenomenais ! In1agina-se o que
s·e rá esta zona no 'verao. Ca<;a para ser abatida a
pauladas!
,,_
Mais curvas, novos estiroes, visao panoram.ica
mais amena. Ao longe, a nossa direita, lobrigarnos
o cume do Morro do Cadete, no Araguaia. Já tan1bém aparecem espécimes de landi, jatobás, mata1nata, crioli e baba<;us, muitíssimos tucuns e vermelhao. Os estiroes mantero média de 200 metros de
largura e grande profundidad e. N esta quadra o rio
é francamente navegável e, por se tratar de uma
avenida líquida que do norte sobe diretamente a sul,
ainda poderá ser largamente aproveitada como via
de escoamento de produtos plantados e colhidos no
centro desta maravilha. Parece incrível que en1
plena era atómica ainda nao ·exista um mapa exétto
<leste setor com rede hidrográfica de grande importancia.
Sao agora exatamente 14 -horas e penetramos,
a título de indaga\ao inicial, no principal afluente,
único aliás do U abé, que se abre a sua margem direita: o "Andi-toró" dos indios. Será o Rio Negro
para nós. Largura de trinta metros apresenta-se
realmente negro devido ao seu leito escuro. Boa
mataria margeia-o formando espécie de túnel verdeja.nte. Vem diretamente do Leste, durante longo
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trato, mas descendo do Sul, a comec;ar pelas suas
cabeceiras. Os largos estiroes que vínhamos sulcando tinham a sua razao de ser em face do conspícuo
volume de água que este afluente despeja na caixa
do Uabé. Notam-se mais altos durante o percurso.
As orlas do rio sao mais nitidamente desenhada s.
Denso baba<;ual, frondejando magnífico a nossa direita, diz-nos que pelas vizinhan<;as <leve existir um
aldeiamento de índios J avaés. Essa ra<;a gosta de
erguer as sua~ cho<;as nas proximidades dos bosques
formad·o s por esse coqueiro. Nao nos é possível
indagar no momento. O tempo é límpido, a temperatura agradável. Estamos navegando quase que
paralelamente ao Araguaia, remontando, cerca de
cinco léguas de distancia-terrestre, a mesma dire-·
<;áo: Sul. Isto confirma ser, o eixo desse rio, contrariamente a toda a incipiente cartografía consultada, situado bem mais ao Oeste do centro da Ilha
do Bananal. O esplendor das paisagens que se
sucedem já se torna monótono. Tudo é beleza e as
vezes em forma tao superlativa que a gente invoca
intimamente encontrar algo feio, retorcido, mau,
para a diferenciac;ao da magnitude onde nós encontramos.
- Praia esquerda !. - grita Arutana, com o
mesmo ímpeto con1 que o vigiada cara'vela "Pinta"
de Colombo <leve te-lo feíto ao avistar terra.
- Nao brinca rapaz!
- Brinca nao! Praia tá lá !
Realmente um trac;o níveo destaca-se na fímbria-cla mata. Milagre dos milagres, com tamanha
enchente ! Consulto o relógio: 16,50 horas. Um
pouco cedo para encostar, mas em face das dificuldades de encontrar pouso e também por termos
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atravessado urna noite infamérrima, é aproveitar a
dádiva que se n os apresenta tao providencialmente.
O s dedos da minha mao já perderam a rigidez
preocupante . Posso move-los, mas nao consigo juntá-los em cartucho, unindo-os nas pontas. Sinal
evid ent e que a paralisia vai-se desfazendo aos poucos, restituindo-me a tranqüilidade. Isto e mais a
praia faz com que me sinta quase feliz ... Somente
.e1n latitudes tao solitárias e em luta contra todos
os elementos de urna Natureza agressiva se bem
que maravilhosa, é que a gente encontra cómpensa<;oes que sao de incrível infantilidade mas que,
na ocasiao, confortam e reten1peram.
A praia é breve, suficiente porém as nossas
'necessidades. Logo verificamos a vasta quantidade
de peixes e nao tardara.o os tucunarés irem ªº moqueio. Poderíamos pescar meia tonelada e sem
demasiado esfór<;o. Preparamos o acampamento e
eu assumo o "comando" da cozinha enquanto que
os homens pescam, cortam ramos altos e secos no
meio do intricado da mata cujas copas formam docel
por cima de nossas cabec;a~. N ad.a de muri<;ocas !
N enhum mosquito! Isso permite um banho prolongado nas águas translúcidas, frescas e borbulhantes.
Erguemos os nossos mósquiteiros, estican1os as
lonas, modificamos algo na estiva<;áo do barco,
descarregamos meia dúzía · de tamboretes de gasolina para aliviar ainda ma!s a embar'cac;áo e confortamos os estómagos com o suculento "mines.trone" que preparei com verdadeira perícia culinária. Arutana e Hélio entendem-se maravilhosamente.
Especialmente quando estao saciados e tem pela
frente tod·a urna noite de descanso. H élio narra e
Arutana escuta ou Arutana fala e Hélio ouve. É

7 -

Carajás- Xambioás da Barra,
preparando-se para as dan<;as.

B1
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Jaci e Nilo, protagonistas
. de wna rude aventura.
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un1 gozo prestar aten~ao .a descri~ao de ·suas fa~anhas. . ·
De costas, deitado na areia, contemplo o firmamento. Urna estranha be~titude se apossa de mim
e meu espírito liberto sobe pelos espa~os, perdendo-se no Cosmos. Aqui e mais além, acendem-se
estrelas, as maiores, pois que a luminosidade lhes
.p ermite serem lobrígadas antes da escuridao se
tornar mais espes.sa. Depois, conforme a noi te tranca, o céu marcheta-se com os seus "pirilampos",
c·on1 a Galaxia, a Via Láctea, as Tres Marias, o
Cruzeiro do Sul. Calculo em trinta léguas a subida
de hoje. Bom estirao, sem dúvida. Hélio coa um
· cafezinho. Arutana alimenta a fogueira de diminuta
estrutura, mas suficiente para alegrar o acampamento e para manter distanciados os jacarés que
adivinhamos as nossas costas, homisiados no charco
que come<;a a brevíssima distancia.
- Aqui há muito jacaré ''de primeira" - diz
Hélio que já foi um dos maiores ca«;adores desses
loricatas no tempo em que os couros ~o hidrossáurio s eram moeda corrente na hacia pré-amazonica.
;- Aqui daria para se ganhar uns· bo'ns ·cobres ...
- Quer dizer que o. Uabé é 'virgem de penetra<;ao de mariscadores?
- Virgem, nao digo. Más que andaram poucos,
se andaram, por cá, isto é evidente. Onde a gente
encohtra jacaré "de primeira" é sinal que mariscador nao se arriscou. . . N ós já passamos o pente
fin o ne,ste mundao ~ ..
- - Também tem muito aloé ( on~a) - intervém
Arutana - Eu já vi rastro de grande ...
- Onde homem de Deus? Se tudo isto aqui é
.água voce viu rastro .no .a·r?. ~
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- Mim viu xim. . . Agura quando fui buscá
gáio de pau pro fogo, bem de trás de nóis ...
- Rastro fresquinho?
- De pouca hora ...
Grande?
- Qui-nim cabec;a de eu !
- Puxa, que bicha!
Faz-se silencio que o cafezinho sorvido lenta1nente, para degustá-lo mais a comprido, inclina a
pausa. Os tucunarés que tinham sido pescad~s, já
es tao em "ponto-de-bala". Sao 21 horas e resolvemos cear com as carnes saborosas dos peixes moquiados com verdadeira arte pelo índio. Sabem
maravilhosamente. Estamos arriscando urna indi-· ·
gestáo. Mais um café e depois todos ao sono reparador que estamos realmente cansado_s. Ao longe
esturra o jaguar. Será a onc;a cujo rastro Arutana
viu? Seja lá o que fór. O sono vem vindo e logo
mais mergulho na gostosura do olvido completo.

*
Sao ~eis horas· e meia quando largamos rio
acima, após urna noite muito bem dormida. Poderia
ter ·desabado o mundo que nada nos teria acordado.
Efeitos da noite anterior mal atravessada e do extase oriundo do bem-estar auferido no acampamento
oue resolvem'os batizá-lo com o nome de "Praia do
Tucunaré". Eu sabia que uns pi oneiros, rompendo
terra a dentro desde Luciara, tinham-se localizado
na ilha. Também a constatac;ao da distancia que
no.s separava. do Araguaia, pela mesopotimia formada pelo's do is rios, f azia com que julgasse es ses
desbrava·dores bem próximos. Realmente por volta
1
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das 9 horas dou com uns ranchos abandonados por
causa da enchente. Logo adiante, mais um rancho
cambaio a esquerda, erguend'o-se por sobre um torrao. Lá encontro o Marcelino e mais seis homens,
urna mulher desgrenhada preparando comida. Com
excec;ao do Marcelino, cuja esquálida figura impressiona, os · restantes estao todos deitado~ nas redes,
tiritando de maleita. Ambiente miserável, paupérrimo, sujo. Rancho caindo aos pedac;os. Molambos
dependurados por todos os cantos. Caes ipagérrimos
éxibindo perigosas dentuc;as. Pelas adjacencias uns
galpóes esparsos na derrubada. Gente ilhada pelas
águas, suportando estoicamente a desdita. Fac;o
imediatamente distribuic;ao de anti-maláricos. Obrigo os doentes ingerirem forte <lose e deixo os remédios e indicac;áo certa de como tomá-los. Ape~ar da
grande miséria a mulher nao deixa de trazer o .
cafezinho adoc;ado com rapadura. Buscamos informes que sao fornecidos. Verificaremos mais tard·e
serem total e basicamente errados. Marcelino diz-me
estar o sertanejo Minelvino, de Mato Verde, meu
v-elho conhecido, com "rancho armado" logo mais
acima. Meu informante está an~ioso por saber em
torno dos boatos que circulam neste sertáo: de que
os "penetradores" da Ilha. do Bananal seriam expulsos em breve pelas autoridades fed.erais. Acalmo-lhes os temores quanto a isso e fico espantado
em constatar de quáo pouco vive esta gente, esta
pobre gente que procura e busca eternamente um
pingo de tranqüilidade e urna nesga de esperan~a.
~sté- também é um núcleo fadado a desaparecer
como outros e outros desapareceram, sumindo
nalgum tra~o trágico de imprevisto. Ainda mais
com os Canoeiros pelas redondezas. Despedimo-nos
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com os caes rosnando aos nossos calcanhares e continuamos a arrancada. O dia está estranhamente
lun1inoso e isso nos predispóe favoravelmente. As
horas váo passando e nada do rancho do Minelvino.
Léguas e léguas em subida pelos estiróes magnificente~ e por dent.r o de curvas alucinadoras. As vezes
o "banzeiro" levantado pela hélice do nosso motor
adianta-se a marcha e, em se alcanc;ando, após muitas curvas, determinado setor, encontramo-lo encapelando a ág~a. Isso nos capacita qµ?-nto as viravoltas que o Uabé desenha em seu curso tortuoso.
Nenhuma novidade maior .até as 17 horas quando
encostamos. Há árvores no · cocoruto. do ligeiro
morrote. Logo abaixo urna prainha. Grande lago
abre-se
bem a nossa frente, penetrando no "rebus".
.
Para podermos encostar ternos que romper por
dent~o de alta macega e de frondosa galharia que
te·n ta obstacular o nosso desejo.
Oom a matemática precisáo das nossas tarefas
de antemao· prefixadas, armamos ·o acampa'ment0 7
pescamos, cozinhamos o jantar e etguemos os mos-:quiteiros. Amarramos as redes; engraxamos o
motor, deixa~do túdo hem estivado a bordó após a
limpeza necessária do barco. É missáo do Hélio
coar um cafezinho imediatamente após ·o enc·osto
e antes que
.proceda toda a tarefa. É praxe, alíás,
no settáo, ton1ar-se essa infusa.o· ao apraiar. Lá
vem o cafezinho e ·depoís á niovimentac;áo rápida.
Jantamos, con1entamos sobre as informac;óes recebidas no rancho do Marcelino e · aproveitamos a
extensáo do torráo indagando-lhe, · com as nossas
andan~as, seus recónditos segredos. Muitbs rastros
de antas~ muitas fezes ·de capivaras, um ou -outro
de onc;a já velho· e -pegadas dé gado ..
~
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Também esta noite é calma. Aproveitam-na os
dois companheiros para se divertirem con1 um
grosso brinquedo que a Natureza lhes propor~iona .
e que faz parte dos inocentes passatempos dos sertanejos e ~ndios. Com grande maestria ambos imitam a "voz do jacaré". Os loricatas respondem de
imediato, vindo em direc;áo ao nosso acampamento,
saindo do grande lago. Avan<;am por dentro da
noite, bastante cautelosos, mas atraídos pela perfei~áo dos chamados que fazem suspeitar serem de
f emeas, mas que os dois rapagóes confessam ignorar. Limitam-se apenas a reproduzir aquilo que
aprenderam em tontato direto com essa fáuna ictiológica. Em breve estabelecem verdadeiro desafio
para ver quem consegue "maior freguesia". Dois
meninóes divertindo-se a larga, imersos na mais
pura inocencia. É realmente comovedora a cena .que
eu testemunho mais urna vez. Riem-se satisfeitos,
plenamente satisfeitos quando enganarp um hid.r ossáurio maior do que os outros e que, pela sua idade
e experiencia, deveria discernir alguma modula~áo
· d_iferente na "voz" de quem chama.
- Oxe ganhú - exclama Arutana quando já
se cansa do passatempo. Abandona a porfia e vai
reativar a fogueira. Hélio, como se tivesse aoiscoitado um "Osear", esfrega as máos de contente e
diz:
- Quá ! Tou inda muito "bao" prá essa coisa.
Quando andava mariscando lá pelo Mortes, nao
havia jacaré que resistisse aos meus chamados. Era
só gorgolejar e tinha um "no papo"!
Eu resolvo experimentar. Emito o som peculiar,
gargarejo como <leve-se fazer, tremulo os lábios e ...
os jacarés viram-me as costas indo embora. Os dois
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companheiros explodem· em larga risada e comentam:
- O chefe chamou errado. Comec;ou pelo
fim ...
É no que dá querendo bancar o sabido entre
sabidóes. Pretendo me aperfeic;oar e os dois, solícitos, como professores interessado.s no progresso do
aluno, submetem-me a longos testes até que resolvemos "deixar para amanhá", indo buscar refúgio
sob os mosquiteiros, que muita mur~c;oca deü para
aparecer.
Durante a noite sou despertado por um trovejar longínquo. O horizonte ilumina-se pelos
relampagos lambendo a fímbria distante. Levantome para sondar e ouc;o a voz de Arutana saindo de
dentro #do mosquiteiro:
- N um ch ove nao irmáo. . . Oxe pode drumi. ..
Logo mais alerta-me:
- Irmao ...
- Ehm???
- A viáo grande tá chegando ! Vai passá prú
cima!
Afasto a cobertura e fico ouvindo no esfór<;o
de perceber o ronronar dos motores da aeronave.
Nada: ouc;o. Passado um minuto, eis o ritmo grave
do q.uadrimotor internacional que logo mais atravessa em diagonal por cima das nossas cabec;as, a
grande altura, mal e ma! s.e lJ:ies percebendo as luz.es
vermelhas. Vem do Rio e ruma Miami. A mesma
rota do trágico "President" que se esborrachou
logo adiante de onde nos encontramos. Arutana,
com o seu sensibilíssimo ouvido, percebeu-o com
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incrível antecedencia. Sempre acreditei possuírem,
os índios, muitíssimos mais ciclos auditivos do que
o civilizado. Espécie de ~orcegos que fazem, da
potencialidade auditiva, o próprio radar.

*
Quase sete horas quando estamos novamente
no centro do rio. Pelas informac;óes obtidas deveríamos encontrar o Lago do Mamao, imensa extensáo de água onde o Uabé teria o seu comec;o de
vida. Mas, como as demais informac;óes, também
esta resulta fantástica. Passadas duas horas encos- tamos no "porto-de-canoa" do Minelvino que vem
com os brac;os abertos, como o Cristo do Corcovado,
para o amplexo amigo.
O sertanejo está realizando urna verdadeira
obra-prima neste canto de terra que desbravou:
ranchos bem construídos, sólidos, limpos e um curra! que é genuína n1aravilha para estas latitudes
onde, na sua totalidade, sao feítos bizarramente.
Orgulha-se o ,bom amigo, e com razao, e diz-me:
- Veja aqui ca pitao: estou fazendo tudo isto
para a minha filhinha de criac;ao, que eu, conforme
o senhor sabe, nao conseguí nada coin a minha mulher. Agora estamos, o~ dois, trabalhando para o
futuro da crianc;a a quem queremos como ~e fóra a
nossa verdadeira filha.
- Estq.mos muito longe de Mato Verde? indago.
---. - Estamos nao capitao. Cinco léguas daqui
1nté lá. Por terra bem entendido, ql!e por água,
conforme o senhor · veio, leva muitos dias. Urna
caminhada rápida cortando-se em linha reta.

•
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Mostra . com o bra<;o estendido a dire<;ao.
Trouxe o séti gado para estas bandas onde o capin1
é farto. Aqui pretende alargar as suas posses de
infatigável .ti:abalhador. É homem inteligente. Falo~
1he sobre urna idéia que desde há tempos já se concretiza: criar um come<;o de turismo sertanej'o para
que os amantes da "jungle" e seu· "modus-vivendi"
venham a se·'deslumbrar com as belezas do sertao.
- Fa~a isso capitao que eu garanto, aqui, um
galpao especial par~ os visitantes. Poderao vir_ pela
~'estrada" -de Luciaia e pausar e se divertirem cnm
as ·" oncinhas" até dizer chega ...
A palestra agora gira · em torno dos índios
Canoeiros. Diz~me saber andarem, os silvícolas, lá·
pelas alturas do lago "Soro-Ka", um pequeno oceano ~ncravado .n esta imensa ilha. Mas nada pode
pormenorizar por andar .demasiadamente atarefado
'e nao ter tido tempo suficiente para sondar os índios
Javaés que andam pelas vizinhan<;as. Conversa vai
e conversa ~vem, urna visita a ·certa ·derrubada e e>utra aos campos onde o gado apascenta, chega-se a
hora do almo<;o que é preparado por duas mulheres
de "apaniguádos '~ mourejando na gleba. O lugar é
deveras lindo. Lindo e altamente convidativo. O
rio corre mansamente
breve distancia das construc;óes. Fronteira alteia-se a floresta densa e, aos
lados, os campos verdejantes. Um . ou outro buriti
é avistado
distan.c ia como . se fora grande esteio
de demarca~ao plantado pelo homem. O resto é
plano como mesa de bilhar. A visáo alcan~a lonjuras
incríveis. Minelvino f ornece-me indica<;óes quan to
a proximidade do come<;O do "riozinho", conforme
éle chama este Uabé. Despedidas rápidas é seguimos nosso destino, entrando num rodopio de curvas
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que parece nao ter fim, embarafustando as vezes
por dentro de lagos, induzidos pelas aparericias
enganadoras.
O primeiro e potente rebojo é alcanc;ado e
transpósto após urna dan<;a bastante movimentada.
Na época da seca este rebojo transforma-se numa
casca ta: é um grande degrau péfreo que liga as
duas margens. A enchente facilita-nos sobremaneira: navegamos por cima daquilo que deverían10$
galgar através de ingentes esforc;os, alc;ando, e só
Deus sabe como, o barco por cima da barreira.
Dois altos barrancos rubros fecham. em semicírculo a passagem que, e.streita, avoluma a fúria
das águas, tor.nando-$e violenta. A succ;áo do rebójo
dá-se no. centro e, por nao haver demasiado esp'ac;o·,
raspamo-lo nao ~em sentir um frjozinho na espinha
dorsal. Mas estamos fora e vamos indo a toda velocidade para o segundo rebojo, mais acima, nnde
bailamos urna getiuína conga, com grande div·ertimenfo de Arutana que ri longamente, seguro no
timáo , do motor.
...,__. Quero v~r voce na descida - . digo-lhe. '
- Mim passa irmáo. . . Mim passa bem !
- Veremos. Voce reparou na tor~a da ágl:la?
Iremos dÍreitinhos de encontro a mata.
'
.
·- V a1. na-o . . .
.
Hélio faz urna careta como de quem dt:tvida da
certeza do índio e fica sondando com agudeza, fotografartdo mentalmente a passagem qu~ lhe tocará
como piloto em descida.
·-:___ É ... Aqui a "coi~an vai ser dura. Mas eu
vou entrar por lá e descer quase que de rasto ...
Urna hora depois topamos com um terceiro
rebojo que esconde também agu~ado degrau de
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pedras. Nova danc;a, novo agarramento as bordas
do batelao e novam·e nte nas águas quase-plácidas
das curvas e mais curvas em sucessao intérmina..
J á comec;ando a escurecer encostamos na fímbria de um barranco, qui<;á bem alto na quadra da
seca. Lá armamos os nossos mosquiteiros e pousamos na santa paz do Senhor.
- Puxa, que este rio é comprido mesmo - diz
Hélio. - Mas estou contente por te-lo conhecido.
Sempre tive esta vontade e agora posso conta;r mais
um na minha 'vida. É bonito detnais, nao é chef e?
- Esplendido!
- Estou com palpite que iremos encontrar
Javaés. Já estou estranhando nao te-los visto ainda.
Será que Canoeiro matou a tod.os?
, - Homem. . . Quic;á tenha .sobrado algum ...

*
O trovao vergasta violentamente a gleba imersa nos espasmos do furioso temporal. É tao violento,
tao potente e assustador que saltitamos sob o telhadilho de lona ,acocorados e imobilizados pela bcstialidade dos elemento.s desencadeados.
- ."B'tu-man t'"
a t'a b rabo - mono1oga t\rutana, todo encolhido ao meu lado.
- Quem é "Biu-mantá"? - indago do f1.et
companheiro.
É <J dono do trovao ...
- Pelo visto está zangado mesmo. Ronca
al to ...
- Também "Biu-necró" tá xangado grande!
- "Biu-necró"?
·
- Xim. . . dono de ch uva grande cumu esta !
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Nisso um relampago que parece reunir todos
os holofotes do mundo imerge-nos em luz áspera e
crua.
.
..
- ~ste é "Biu-talé" - sentencia o kamura Dono do relampe ...
Entao a família dos Biús está toda lá em
cima?
Tudinha. . . "Biu-raxí" é o cacique. Brabo
mexmo ... Tudinho "Biu-Marrandu" tá xangado.
"Biu-marrandu" é também dono de alguma
"Biu-marrandu" é povo tudinho, povo do
céu, povo da chuv·a, compreende irmao? Morador
do céu !
- · Compreendo sim, e ...
Nao consigo ultimar que a terra parece fenderse ao meio pelo fantástiéo estremecimento provocado pelo· "Biu-mantá". Enderec;o mentalmente a
esse "dono do trovao" certo cumprimento pouco
Iisonjeiro. O raio <leve ter caído próximo e, .lembrando-me que raio a seguir jamais cai onde outro
caiu, tranqüilizo-me regularmente.
Novo relampago. Luminosidad e atómica.
Agora sao todos os "biús" em uníssono que nos
querem demonstrar o próprio poderio, especialmente
"Biu-necró" esvasiando, lá de cima, as represas
líquidas. Engenhamo-nos raspar com as- maos a
terra limítrofe ao resguardo, excavando urna canaleta a fim de impedir a invasao da chuva no pequeno
quadrilátero enxuto. Enquanto eu e Hélio damos
caoal desempenho a tarefa, Arutana, que é sempre
precavido, acende, bem no meio, minúscula fogueira
com os gravetos de "sara", sapientemente dispostos. Por cima ao amontoado já em chamas, finca a
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trempe e enche, as bordas da lona, com água da
chuva, a chaleira.
- Mim fais café pra nóis ...
Da caixa que teve a idéia de trazer do bójo da
emb~rcac;ao a margen1, cttjos contornos quase que
se ~:hluem dentro da cortina líquida, de tao densa,
ret1,ra o b?le, o coador, as . canequinhas, o pó do
cafe, o ac;ucar. Perfeito em tudo esse índio. Chupando o seu "aricocó" com a fleugma própria da
rac;a, aguarda a fervura a fim de despejar tudo no
c?ador onde já depositou o pó. Logo o aroma delicioso f ere as nossas pi tuitárias e nao tarda a caneq uinha contendo a rubiácea.
- Tá no ponto justo - aprova 'H élio que
gasta de café amargoso.
'
- Chegou em cima da hora - digo eu.
O frio e a umidade penetram em nossos ossos
e o c~fé ameniza bastante, proporcionando-nos certo
conf?rto. Depois do café o cigarro. A chuva lá fora,
a do1s dedos de distancía. Aqui sob a protec;áo da
lona, a q?~ntura .da fogueirinha. No estómago o
calor benef1co da. 1nfusao e, nos pulmoes, a fumac;a
per!umada do cigarro. Que poderíamos. desejar
ma1s?

*
A violencia do aguaceiro já está declinando. Os
trovóes rugem ao longe, sinal de que a tempestade
alonga-se mais a Norte. Ternos pelo- menos urna
hora de ~e.m,po a!é so~revir a curta estiagem que
nos perm1t1ra subir ma1s urnas léguas do curso desconhecido, a cata de um pouso qualquer, se a sorte
nos favorecer antes da noite.
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·- Me conta a história dos "Biu:.Marrandu"
- pec;o ao Arutana, que sabia nao tardar a minha
curiosidad e.
Com o seu linguajar florido, dentro de um
ritmo sempre ig·ual que lhe é apanágio, eis o que
Arutana narrou, ele que por determinac;ao dos
1naiorais, é narrador-oficial da tribo, o homem-repositório de tódas as lendas e histórias da rac;a
Carajá.
- Vai para muito tempo, os índios Carajás
plantaram as suas ·roc;as e delas colheran1 abundante milho, abobrinhas, batatas doces, grac;as aos
"Biu-Marrandu" _gue, em época certa, mandaram
a ch uva. M uita fartura, muita alegria, muita comilan~a. _Acontece porém que os Carajás nao se lembrara1n de enviar, parte das gordas colheitas, aos
"Biús" que acharam franco desafóro esse esquecimento. Resolvera1n, após urna reuniao de todos os
"Marrandus '', tomar desfór~o: d·e scer a terra e ir
com.e r, nas aldeias Carajás, todas as iguarias pre.:.
paradas pelas cuñas. Esperaram pacientemente a
chegada da época em que· as muric;ocas, aos bilhóes,
nao dariam descanso aos Carajás, obrigando-os, a
noite procurarem homísio nos varjoes onde sempre
'
, .
ven ta e, dessa f orrila, libertarem-se _das terr1ve1s
picadas dos mosquitos a fim de poder dormir. Quando se lhes afigurou chegado o momento, desceram
do céu e invadiram todos os aldeiamentos, comendo
tudo quanto encontraram, nada deixando empós, a
nao ser os panelóes -de argilá totalmente esgotados.
OsCarajás, ao regressarem dos varjóes, cheios de
apetite, ficaram embara~ados, nada encontrando
para meter sob os dentes. Cozinharam novamente
os seus quitutes e, em c'1.egando a noite, demanda-
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ram os locais apropriados e previamente escolhidos.
Novamente também os "Biús" desceram das alturas e comeram até estourar, nada deixando para os
índios. Assim dias seguidos e os Carajás estavam
atarantados com o mistério ! Sempre guiados pelo
"Biu-rá-xí", o chefe geral, gs "Biús" continuaram
suas investidas noturnas. Agora, porém, mandava1n
a frente urna onc;a ( aloé dos Carajás) a fim de que
verificasse da existencia de algum índio escondido
para apurar a verdade dos fatos, ou de muitos ·índi~s
atocaiados para o desfórc;o. Certa noite a "áloé ''
após ter percorrido os aldeiamento_s, regressou sem
ter notado nada de anormal. Entretanto, dois
guerreiros carajás, que juraram esclarecer em definitivo tao grande quáo impenetrável mistério decididos, mesmo arriscando a vida, em supree~der e
desmascarar os míticos invasores, armados con1 as
suas bordunas, seus arcos, lanc;as e flechas, atocaia~am-se a orla do aldeiamento em que viviam e, de
tal forma se houveram, que a onc;a, malgrado te-los
quase que raspados em sua peregrinac;ao a cata de
espi5es, nao os pressentiu. Recebido o aviso do
jaguar, "Biu-ra-xí" fechou o · tempo lá em cima.
Escureceu tudo e d.esceu a terra com a sua turma.
Desta vez trazia muitas bananeiras que plantou com
..... ··a sua gente nas localidades de Uari-Uari e Manarhana, na·grande ilha que, a partir de entáo conheceu
essa fruta da qual tirou o próprio nome. Feíto isso
os "Biu-Marrandu" brincaram, divertiram-se riram
.
'
lTIUlt?, e terminara.ro dirigindo-se as palhoc;as dos
OaraJas onde sab1am que encontrariam hojudos
panel5es cheios de manjares apetitosos. Entraram,
destamparam as panelas, cheiraram o conteúdo. O
chefe perguntou:
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- Que tem aí?
- Tem milho. . . Tem abobrinhas. . . tem
mandioca - responderam.
- Que bom! Vamos comer!
Estavam os "Biús" mastigando a valer quando surgiram os dois guerreiros, arcos retezados,
prontos a desfecharem os dard.os mortíferos. Eram
eles os famosos Ibromedó e Itahié, homens que jamais tinham experimentado o m~do. Antes porém
de avanc;arem ou'viram os "Biús-marrandu" trocarem palavras e Ibromedó disse ao companheiro:
- Estao falando a nossa língua ! Entao vao
nos entender!
...\proveitando
.
o espanto dos "Biu-1narrandu",
surpreendidos pelo súbito surgir dos agigantados
guerreiros, suspeitando que eles fóssem apenas a
vanguarda da horda Carajá, os dois índios perguntaram:
- Quem sao voce que falam a nossa língua e
comem as nossas comidas?
- Nós somos os "Eiu-Marrandu" do céu ! respondeu "Biu-ra-xí'', apontando para as alturas
cobertas pel~ escuridao completa.
Quem é o ca pitao?
Eu!
Como te chamas?
Biu-ra-xí.
- · E o nome da tua turma?
- Biu-Marrandu !
- E esses acolá, quem sao? - perguntaram
apontando outro grupo.
- Essa é a turma do "Biu-talé", a turma do
relampago!
- E essa outra?
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·- É a turma de "Biu-Necró", o dono da chu-

va forte !
- E aqueles lá:?
- - Aqueles lá sao de "Biu-Mantá", o chefe do
trovao ! N ós no verao ficamos parados. Ternos a
chuva em nossas cabec;as e trancamos os olhos ! Por
isso nao há relampagos no verao e nao cai a chuva
Voces plantam as roc;as e nós comec;amos a pinga~
d-e todos os lados para que as mesmas floresc;am.
Voces entretanto, nao dao nada! Agora falamos de
vez: quando voces colherem as roc;as, devem se
lembrar dos "Biu-Marrandu" e separar a nossa
parte! Do contrário nao mais pingaremos a chuva
boa e serao "Biu-Talé", ~'Biu-Necró" e " .B iu-Mantá" que estragara.o tudo e voces morrerao de fome!
o ·s ~ois índios. quedaram silenciosos. Depois
lbromedo falou ma1s urna vez:
·- N ós somos os representantes de nossa rac;a
e contaremos tudo a nossa gente. Como V'Oces fazem chover?
·
·
- Assim: a água caí dos nossos olhos. Espia !
"Biu-ra-xí" fez urna rápida demonstrac;áo alagando de um súbito vasta área do terreiro. '
- E para chuviscar somente?
- Apertamos os nossos olhos que deixamos
u1n pouquinho abertos.
- E para fazer os relam pagos?
·
- 01hamos rápidos com os olhos piscando
para todos os lados.
- E quando ruge o trováo?
- Crescemos as no~sas ba.rrjgas, inchando-as,
arrastamo-nos e batemos com os pés ! Voces querem
ver? Escondam-se debaixo das folhas de lixeira e
·
debaixo dos tucuns !
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Os guerreiros a~sim o fizeram e os "Biús" desencadearam un1 tremendo temporal que tud·o arrazou e derrubou. Apavorados com o que acabava1n
de constatar, os dois Carajás assim falaram, já sem
empunhar os arcos que tinham deixa'do cair no chao:
- De agora em <liante oferecemos e oferecere111os de tudo a voces. Nao precisam mais descer
do céu para comer as nossas comidas!
A partir de en tao, nas "Casas do Aruana",
onde sao guardadas as vestimentas dos bailarinos
tribais, há fartura de produtos da terra oferecidos,
pelos Carajás de todas as aldeias aos "Biús-Marrandus" a fim de aplacá-los e te-los como amigos.
E as bananeiras por eles plantadas sob a égid·e de
"Biu-ra-xí" estendem-se, hoje, por infinitas léguas,
para o gáudio de todos os Carajás e Javaés que
habitam a Ilha do Bananal!

Cala-se Arutana. A história, narrada com lentidáo ' levou muito tempo. e o comec;o das tenebras
tomba do alto. Nao adianta buscar outro. pouso.
Melhor ficarmo.s onde estamos. Eu, impressionado
com a maravilhosa lenda que me desvenda mais um
capítulo da mitologia dessa rac;a estupenda, pisco
rapidamente as pál_pebras, olhando para todos os
lados e realmente experimento a justa sensa<;áo d~
Yer relampagos sulcando em várias direc;óes.
Do barco retiramos as panelas e os ingredientes-e. sou eu agora que1n resolve o problema inadiável da "gotoroba". Arutana, sempre at~nto, passa-·
1ne a cebola a banha, o sal, a nlassa de tomate, a
pimenta do ~eino, enquanto espia na vasilha maior
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para ver se a água con1e<;a a borbulhar, sinal de que
está na h ora de descer o macarrao. É que ~rutana
é um g uloso d e massas, pior que um napolitano ou
um chines.
J á agora a chuva nao mais emba~a<;a. ~ontinua
caindo, e assin1 será durante a notte toda, mas
brandamente. Antes que tudo se cubra de n egror,
Ian<;o um olhar para a imensa desola<;ao que nos·
cerca. A Ilha do Bananal continua existindo, porém,
quase que tragada pelas águas. Assim será dura~!lte
toda a invernia sertaneja.

*
.A. gasolina come<;a a me p.reocupar. É comt11n
qu~ isso aconte<;a comigo. Pelos .cálculos, a que
conduzimos deveria suprir as necessidades. Mas o
'
.
.
tamanho do rio, que parece nao ter ft~, pots que a
sucessao incrível de curvas faz perder a no<;áo exata
da distancia percorrida, já me inclina a possibilidade de esgotarmos o precioso carburante e vermonos a bra<;os com a imperiosa contingencia de continuarmo.s a subida com os ganchos e forquilhas,
que outro meio n.ao nos seria facultado, dada a
altura das águas. N e·m sequer pensar nos varejóes,
quanto mais nds remos, utilíssimos ha descida, mas
totalmente inaprov.eitáveis ~numa subida.
É bem verdad e que deixamos, no "acampamento do Tucunaré", uns tantos ·barilotes de gasolina.
Mas esses servirao para nos proporcionar o carburante até Lago Grande, já de regresso. Também ,
·dentro de urna fria lo_g ística, <levo manter rigorosamente reservad o o " quan t um " u, tºl
1 a t,e a 1can<;ar111os esse acan1pa1nento deixado as costas·. Em todos
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os casos e na pior das hipóteses, se enganado por
. erro de cálculo, independentemente das minhas
vontades, poderemos descer remando.
Sao sete horas no'vamente e vamos indo. Ternos
quatro cargas de tanque-motor para queimar. Praticamente seis horas de navega~áo. As nove horas,
no alto de urna eleva~ao, encontramos seis indios
Javaés que acenam. Estao deambulando pelo território que lhes é terra natal. Indagados afirtnam
estar muito próxima a confluencia de tres rios que
formam o U abé. Quanto aos Canoeiros, dizem que
"ele~ vieram de Goiás e atravessaram o rio. Estao
agora na Ilha e localizaram-se no Lago Soro-Ka.
Que já os havia1n expulsos (a eles, Javaés) da UariUari, (o local onde "Biu-ra-xí" e sua gente plantaram as primeiras bananeiras confor¡ne a lenda)
'
.
mas acreditam que agora nao mais estejam nesse
aldeiamento".
Sao muitos?
Bastante~ .. .
Tiveram briga com eles?
- Muita ! Briga grande mexmo ...
Morreu muito Javaé?
Axin1 ! ( exibem os dez dedos das maos por
duas vez es).
', '
- N ós queremos ver os Canoeiros.
- ·Pode xim. . . Cristao pode. Mas Canuéró
briga ! Cristao muitoi?
- Cristáo vem aí atrás. Muito, muito ...
- Uhm ... intó tá bom ! Muito cristao, rr1uito
canuéro. . . Morre tudo l
Com esse maravilhoso vaticinio despedimo-nos
dos Javaés e vamos em continua~áo. Parece que
desta vez encontramos realmente quem nos propor-

"l
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cionou urna informac;ao exata. .A..s 12,35 em p~nto
topamos coin a confluencia de tres cursos: o Vinte
e Tres, o Jaburu e o M?tum. Exatamente ness.e
en con tro termina a gasolina reservada para a subida ! Em cima da hora! Da junc;áo dos tres cursos
d'áo-ua forma-se violentíssimo rebojo. Sáo "trespo;tas-de-água" que se unem no despejo e é j.ustan1ente dentro delas que acabamos, pela necess1dade
de eu tomar a direc;áo exata. Um rodopiar furioso
e somos atirados de encentro aos arbustos de urna
das margens. A bandeira nacional é arrancaaa e
flutua sobre as águas revoltas. Manobramos para
recuperá-la. Novamente somos at.irado$ de encont~o
a ramaria baixa e novamente be1ramos por um fio
o naufrágio. Mas na segunda tentativa. conseg?imos
apanhar o pendáo nacional. Foram cinco minutos
bem amargos! Depois maobramos para podermos
iniciar com seguran<;a absoluta, o nosso trabalho
de lev~ntamento. A distancia de 486 quilómetros e
muitos metros, desde a sua confluencia com o brac;o
direito do Araguaia, o rio Uabé forma-s-e pela junc;áo dos cursos acima descritos, a 290º Norte. O
J aburu, por ex.emplo, penetra na junc;áo formando
fortíssima curva que vem de 260º S.0.
Agora é descer. Bússolas, cronómetros, teodo:
lito e outros, tudo a minha frente. o trabalho e
árd~o porque as curvas sáo incontáveis d·e tantas e
as contorsóes as mais absurdas possíveis. Em brevíssimo espac;o de tempo - navegamos diretamente
Norte para volvermos rapidamente Sul e novamente Norte descambando -francamente para Oeste e,
num súbÍto, para Leste! Urna sarabanda de volteios
que me obrigam a máxima atenc;ao, pouco se m:e
dando se estamos nos esfr-angalhando de encontro
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aos obstáculos - que na des<;ida: avolumam tre- mendamente o perigo, - de tao absorto no meu
trabalho. Momentos há que me sobra apenasmente
o tempo para a medi<;ao de determinado trecho.
Quando levanto os olhos do papel onde fixo a rota,
os angules e a distancia, já estou as voltas com
outro trecho. E, note-se, estamos descendo em marcha lenta ...
Hélio está na pilotagem agora e Arutana senta-se-lhe ao lado para acudir, em caso de necessidade, com o largo remo que empunha. Atrav~s$amos
· novamente os rebojos. Hélio s?-fa-se esplend1da1n:nte. Quanto a célebre curva que Arutana garant1ra
& travessar "bem" na descida, dá realmente algum
trabalho e faz crescer mais um cabelo branco nas
temperas. . . Serve, a manobra, para elucidar o piloto da forma com que se coinportará com as demais: é lan<;ar a proa de encontro ao obstáculo, a
sabQr da 'violencia das águas para, abrindo toda a
fórc;a do motor, num golpe, safá-la do im_inente
embate e levar o barco para o centro da ele1codal.
Sáo manobras exaustivas, mas todas corcadas do
mais amplo exito, se bem que eu deixe dependurados, ·nos gal~os da ramar~a baixa,. l?ng?s susp!r.os
que me esvaz1am ... Náo fora a hab1hdade do He~10,
teríamos penetrado na mata como bala de .canhao !
Chegou a hora de encostarmos no "Acampamento dos Jacarés" onde, mais tarde, realizo a fa<;anha de atrair quatro deles como meu chamado..'.'melhorado" pelas li<;óes recebidas. Noite tranquila e
nervos um pouco abalados pelos tremendos sustos
atravessados nesta arrancada rio-abaixo.
1

•
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Das seis horas, quando reiniciamos os trabalhos
e a descida até as 12 horas, grac;as aos longos estiróes, o levantamento processa-se com maior tranqüilidade e podemos respirar. Alcanc;amos o
"Acampamento Tucunaré". Viemos a. . . jato!
Resolvo parar para podermos lavar as nossas roupas, reestivar o material trazido e o deixado, tomar
um pouco de descanso, maximé sabendo que daqui
para baixo poucas as possibiildades de encontrarmos um pouso a altura das nossas ínfimas nec~ssi
dades de adaptamento. Esta praia já é nossa amiga.
E stendemo-nos ao so~, gostosamente, após o banho.
Nao se almo~ou e daí o jantar reforc;ado que borbulha nas panelas amorosamente assistidas pelo Arutana qu e já lavou a sua tra~ha. Co1nen1 oraremos
com um bom trago o regresso a esta praia e incu1nbo
Hélio para preparar as "caipirinhas" a 1noda paulista. Para mim e para ele, que o índio nao bebe.
Tudo vai as mil maravilhas até aqui. O tempo mantém-se bom e é de se estranhar. Questao de sorte,
apenas. Se bem que preparados- para qualquer surpresa preferimo~, e isto é natural, que o sol brilhe
por cima das nossas cabec;as, esse sol gulosan1ente
esperado após os dias cinzentos e a.e ntro da invernia
que se prolonga. '
Lavamo$, enxaguamos e estenden1os as nossas
indumentárias. O sol se encarrega de secá-las rapidamente. Metidos en1 roupas timpas, após termos
permanecidos nus como quando viemos ao mundo,
sentimo-nos reconfortados. O aperitivo abre verd'adeiro_s sulcos de fome em nossos robustos estómagos
e nao tarda vermos o fundo das panelas . Nao seria
necessário acrescentar que ·outros tucunarés e urna
tartaruga de tan1anho tnédio, vieratn reforc;ar o arroz.
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U1n banquete sertanejo degustado em seu just o va-

lor e sabor. Conversas ao pé-do-fogo, cafezinhos,
cigarros e depois u1na boa dormida. Urna anta e
seu filhote pisam a borda do meu mosquiteiro. Verifico isso ao despertar. Tivesse passado um elefante,
seria a mesmíssima coisa: eu teria continuado roncar beatificamente ...

*
.l\ o despertar lobrigo

a tninha

frente, etn dire~ªº Oeste, o Morro de · Santa Terezinha, lá no
Arag uaia. Estan1os apenas quatrá léguas separados
por terra dessa localidade que son1ente alcanc;aremos, por água, daqui um · punhado de dias. Resolvemos descer logo para cobrir1nos 1nuita distancia.
Amanha desejo estar fora do Uabé. Singramos
estupendos estiróes onde a velocidade é permitida.
Dessa forma é um alegrao poder voar por sobre as
extensoes r etilíneas de muitos e muitos qui16metros,
sen1 o merior atravancamento que o canal é
profundo e livre. N ovamente as terras baixam e
nova1nente as águas encobrem tud.o, malgrado -já
se tenha notado um decréscimo da inunda<;~o. As
16 horas reencontramos o ~'Pouso do Coa ti". Mas
o lugar é tao lóbrego, tao imundo, que resolve1nos
continuar na doce esperanc;a de darmos con1 algo
melhor, se existir, bem entendido. Ternos ainda
duas horas de boa luz e vamos aproveitá-las. Mas
.o intricado das curvas, que reapareceram, nao permite-um andamento de acórdo com os nossos desejos. As primeiras sombras alcanc;am-nos ainda
longe da desembocadura e, para piorar a situa~áo,
forma-se um temporal. Já o vento uiva pelos inters-
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tícios da mata e as águas agitam-se, convulsionadas.
Nao se trata de um "banzeiro" igual ao do Araguaia, mas é sempre banzeiro e, ein rio estreito, as
vezes é violento.
As pesadas nuvens negras que se adensam . no
firn1an1ento fazem tombar precocemente as trevas.
Inútiln1ente fisgamos os olhos as margens, a cata
de um torraozinho de terra que nos permita "poitar". Nada! 'A gua e mais águ~ . .l\s vezes, vítimas
ele niiragens, encostan1os . para, logo seguir, continuar. O vento redobra de intensidade. A escuriclao
agora ·é total e, assim sendo .e em face· dos· trabalhvs
de · levantamento, somo sobrigados "ancorar" nas
pontas de uns arbustos que se projetam por cin1a
das ondas. O vendaval colhe-nos pelo bombordo e
o barco pula, obrigando-nos. a verdadeira ginástica
para mante-lo. Pousar, nestas condi<;óes, é impossível. Seguir para a frente, enquanto o vento ruge
co1no que pela boca de mil feras, também é impossível, assim como, e acima de tudo, é in1possível
interron1per o trabalho de levantamento do rio.
Estan1os justamente no amago do labirinto do Uabé
e, perder-se, seria muito fácil. Enquanto está ventando as muri<;ocas nao incomodam. Mas em ter111inando a ventania, ninguém poderá suporta~ o
n1artírio dos hen1atófagos desapiedados. Quarenta
minutos de "ap.coragem" e o vento amaina. Mando
suspender o motor e resolvo descer a remo. Os dois
rapazes, sentados lado a lado, na popa, acionarao
os remos e eu, com a bússola luminosa, o auxílio
de poderosa lanterna e quejandos irei realizando o
levantamento. O rio é estreito e isso é possível.
Volta e meia as nuvens abrem um postigo por onde
a lua espia curiosa. Isto também ajuda, se bem que
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saltuariamente. O fato é que devemos ir para a
frente e garanto que é pela primeira vez que se
realiza um trabalho de levantamento dentro de tamanha. escuridao. Mas justamente por causa das
dificuldades que estou encontrando, aplico-me con1
a máxima aten<;ao a fim de nao errar. Grac;as aos
remos podemos navegar mais tranqüilan1ente, sem
corrern1os para "tirar o pai da f orca".
Já o rio alarga-se. Sinal evidente que estamos
na reta de chegada e de ... saída. Aumenta também
o vento. Agora nao in1porta. De por onde der. Justamente as 21,45 horas estou entrando de proa no
bra<;o direito do Araguaia. Desen1boca, o rio Uabé,
exatamente a 20º NNE, num estirao retilíneo de
dois mil metros. Cobrimos, em descida, justamente
81 légu~s 850 metros ou se ja: qua trocen tos e oitenta e seis quilómetros oitocentos e cinqüenta metros.
Somemo.s isto em dobro e teremos a distancia total
percorrida no Uabé.

*
o· imenso

espraiamento do bra<;o direito do rio
Araguaia impede que se vislumbre a margem oposta.
Vamos descer, qtíe nao há outra solu<;ao. Iremos até
os ranchos submersos na ponta da Ilha. A navega~ªº é sumam.e nte perigosa. Há muita tranqueira,
1nuita ilha submersa mas que nao permite a passagem franca e onde poderemos arregentarmo-nos
como casca ·de ovo. Metemos o motor a pequena
marcna e seguimos. Parece estar afundando nu1n
barril de breu. Nao demora sentirmos a quilha do
barco raspar com fórc;a sobre um obstáculo. Logo
mais ou tra vez.

'
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Cuidado Hélio que isto aqui ah.re con10
melancia podre!
- Nao há perigo chef e ...
- Realmente nao há "o" perigo. O que há
sao "os" perigos ...
- Chegaremos bem.
- Oxalá.
Hélio é um dos pilotos mais hábeis que eu
tenho conhecido. Conhece os rios como a palma de
sua mao e tem confianc;a em si próprio. Gr<!.~as a
. essas magníficas qualidades é que muitas ·vezes já
resolvemos casos desesperados em nossas andanc;as.
E se nao basta o Hélio, aqui está Arutana que enxerga um alfinete em no.i te escura. Mas acontece
que as vezes o alfinete pode . estar fora do alcance
de
urna visao ultra-perfeita ... As tocaias aguardam
.1mersas.
Relampagos estrac;alham a escuridáo. .l \. tro·v oada está orquestrando mais a Sul. Tudo indica
que teremos um desses tufóes que fazem eric;ar os
cabelos na nuca. Sao léguas a ·vencer e ·nao podemos
aproveitar a correnteza e nem a potencialidade do
1notor. Devemos ter muitas cautelas para chegar·mos a porto seguro. Pa,ra nós esse porto é representado pelos ranchos n1ergulhados !
Chegamos com um suspiro de alívio. Pelo
menos de minha parte. Até onde há possibilidade
de se arrastar o barco fizemo-lo. Encalhad·o. ficará
firme e aguentará o que está para vir. Depois de
uns duzentos metros de água pelo joelho, chega-se
:a um galpao milagrosa1nente emerso. Lá os dois
Tapazes tratam de fazer a "bóia", coisa fácil aliás,
-pois que o "almoxarife" Arutana lan~a máo a duas
'latas de feijoada completa e resolve o problema.
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Mais o arroz que custa pouco a cozinhar, un1 punhado de farinha, um café e estaremo~ a pos tos. O
galpao s(Hnente permite, e muito 1nal, a amarrac;ao
de duas redes. Eu irei dormir no barco cuja cobertura í'oi erguida as pressas e quic;á nao resista a
tempestade. Refor~o-a con1 cordas e barbantes e
inais uns peda~os de fio de arame. Trabalho no
escuro e quero ver amanhá ~ "obra-prima" de eng·enharia naval, com tantos nós, amarrac;óes e en_g ruvinhan1entos. Mas conquanto aguente e me
resguarde do aguaceiro, o resto pouco in1porta.
Jantamos e despedimo-nos: eles ficam e eu. . . embarco. Procuro dar forma a cama fortuita com lonas
<' cobertores. Encaixo-me num espac;o longitudinal
co1no dentro de um sarcófago. Mal e mal e;;tendo
as pernas e eis que o dilúvio comec;a. Estou, bem
agasalhado e experimento um prazer delicioso saber-me enxuto enquanto lá fora a. tempestade inunda tudo. A certa altura urna banda lateral da cobertura é arrancada. Quedo itnóvel e puxo, por cima·
de initn, grossa lona. Que chova! Daqui ninguén1
1ne tira, nem o Dilúvio Universal se re.solver reeditar a sua fac;anha bíblica_! O vento impetuoso, o
ribotnbar dos trovóes, a chuva chicotendo a . cober·tura, forn1an1 nenia .ad.o rmecedora e eu 'V'Ott escorregando suaven1ente para · o reino dos sonhos,
enquanto lá fora o mundo entra em convulsáo !

*
- Ao alcanc;arn1os Lago Grande sentimos a
necessidade de um bom repouso, ainda mais conhecendo a comodidade do rancho do an1igo Elói. Lá
está ele a n1argem, para nos apresentar as boas

I

140

WILLY

AURELI

vindas e indagar sobre os trabalhos executados.
Vira-nos ao longe e providenciara o clássico cafezinho de "desembarque" que é servido mesmo na
orla. Há, para mim, urna surpresa: uns ma<;os de
cigarros que o Elói conseguiu de um barco em descida para Concei<;ao do Araguaia.
- E u sabia que o senhor estava sem cigarros
e daí te,r-1ne lembrado. Nao sei se gestará da
marca ...
~
- Meu querido amigo Elói: estou disposto a
fumar qualquer quebra-peito e garanto que os acharei deliciosos !
Entrega-me os pacotes, feliz por ter encontrado
urna ocasiáo de 1ne ser útil. E eu felic~ssi n10 por
poder su~ar uns tragos d~ fuma<;a, pois que, terminada a minha pequena escolta, andava com o paladar estorricado devido aos "palhas" de rolo etn
c~rda. Trago comigo uns restos de brinquedos,
desses que ando distribuindo as crian<;as e ncontradas no percurso. É um f~stao para a molecada e.
além dos brinquedos vou distribuindo, aos adultos.
'
remédio s anti-maláricos, analgésicos e outros.
Está tnorrendo urna criancinha. É menina de
dois . ~nos, desnutrida, minada por urna anemia
pern1c1osa. Nada pos so f azer a nao ser constatar o
estado desesperador da pequerrucha. É um quadro
desolador que se repete nessas regioes totalmente
ao abandono. Dou-lhe urna bonequinha que nos
estertores segura com ambas as maos e que lhe será
companheira na derradeira viagem.
Os familiares nao tem lágrimas para chorar.
~caram-nas em outras ocasióes. Ficam imóveis,
h1rtos co_mo P.ªu~, olhan;Io para as fei<;óes da crian<;a
que se 'vao afilando, estiradas pelas máos da Morte.
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Há algo
incomodativo na comissura dos meus olhos
, .
~ P.ref1ro sair a fim de respirar fundo e recalcar no
1nt1mo o solu~o que já . aflorava.

*
,
A breves léguas de distancia do local onde nos
encontramos caiu, vai para dois anos, o "President"
o colossal aviao que explodiu no ar altas horas d~
tnadrugada e quando rumava Miami. Dessa espantosa tragédia que tanta e tamanha celeuma levantou
na ép~c~, há vestígios .aqui ein Lago Grande, pois
que fo1 Justamente aqu1 onde se reuniram todos os
grupos de socorro: naci9nais e norte-americanos.
Ou<;o o relato do Elói:
·
- Vivemos dias intenso~ de atividades - diz
- Mais. de vinte aviües Catalina, sem contar com
os demats. Descarregaram do bom e do melhor os
a·m ericanos. Pilhas de cigarros de marcas desco~he
cidas, piramides de latarias contendo mantimentos,
suoos de toma.te e laranja, remédios, materiais. O
senhor jamais poderá calcular o que foi isto aquí
durante certo período de tempo . .Da inércia passamos, de um para outro momento, ao centro de urna
a<;~o a mais intensa. Dólar, por aqui, era, mato ...
\).s :mericanos con1pravam, disputando-os, todos os
ln~o;s e pagavam-nos a pre<;o de ouro. Nao que nós
ex1g1ssemos. Era para dar. Mas eles timbravam em
~uere~ pagar., E era com dólares, veja só t Havia
3ornahstas, fotógrafos, polícia americana, tropas,
par-aquedistas, garimpeiros, índios, aventureiros de
todos os náipes. Brigas, discussóes bebedeiras fe.
'
11omena1s !
-. V oce esteve no local?
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- Infelizmente esta minha perna dl.lra impediu-me. Mas é como se lá tivesse estado. Olhe que
a coisa foi triste mesmo! Nao sobrou um para re1nédio !
- Ouvi dizer que tinham sobrevivido tres
homens ...
- Pois é esta a história que corr.e por aqui.
lVIas vá lá saber se é verdade. Quen1 foi que lhe
contou?
· .
.
- O primeiro a n1e narrar isso foi o N eton,
depois foi Praxuí, lá dos Tapirapés. . .
··
-:- É bem possível. Mas eu, aquí para nós, nao
acredito.
- Falaran1 que foram . os Caiapós que os
levaram.
- Também é possível. Mas nada foi positivad'O.
Houve muita discussao entre brasileiros e norteamericano. At~ s,eguraram, lá dentro um oficial qu_e
an.dava de hehcoptero a fim de garantirem a própr1a salva<;ao. Medo grande, isso sim ! Essa gente
estava vendo on<;a e bugre por todos os cantos!
É verdade que houve muitas jóias, "garimpada" posteriormente?
---- Houye, sin1 senhor. Muita me.s mo. Eu vi
cada ·brilhante <leste tamanho !
- Rottbaram tudo? Pilhatam até os cadáveres?'
- Parece que sim. Contaram muito episódio
por aqui. O fato é que a polícia federal dos Estados
Unidos,. que f?i. a primeira a chegar no local, pois
qu~ ·hav1a pro1b1~áo de qualquer outro avan~ar prime1ro, encontrou o que bttscava e foi-se embora
.targando tudo por aqui. Todo o mundo aproveitou
e fartamente. Houve cabra que andou fumando
cigarro americano durante d·o1ºs m e ses ...
1

'
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Regresso, com a mente, os dias en1 que a notícia do desastre ocupava as manchetes de todos os
jornais em Sao Paulo e no mundo. Eu estava organizando, na capital, a minha entrada pelo sertao.
Adhemar de Barros, governador de Sao Paulo,
primeiro a organizar o grupo-de-socorro, vivia dias
tensos. Enviara um grupo de homens, incluindo
paraquedistas, para as bandas do Tocantins, levado
pelos erros dos primeiros momentos quanto a Jocallzac;ao do apar.e lho. :Esses homens estavam sendo
chefiados pelo entao deputado, (hoje senador) Lino
~·e Mato.s. Poucas horas após o meu · regresso do
Rio de Janeiro, onde <lera urna escapada para receber materiais do Ministério da Marinha e da Aeronáutica para a minha empreitada, fui chamado
telef~nicamente a residencia do dr. Adhemar. Para
Já me dirigí. Levava-lhe a localiza~áo exa.ta dos
restos da grande aeronave por te-la sabido no Ministério no Rio. A casa do governador regorgitava
de gente. Entre as pessoas presentes o entáo depu. tado Alfredo Nas.s er, boje Ministro da Justi<;a (digo
hoje por que é a data em que escrevo ).
·
Ao dar comigo o clr. Adh-emar de Barros exclamou:
_ - Mandei chan1á-lo, \lVilly, a fin1 ele' 'q ue siga
para o local e ass.u ma 6 cotnando do grupo.
- Permita-1ne, dr. Adhemar, em primeiro lugar, dizer-lhe que o seu grupo está acampado em
lugar diametralmente opósto ao sítio onde se acha111
os restos do "President".
---- Como assim?
- O seu grupo está nas margens do Tocantins .
nas proximidades de Porto Nacional, nao é verdade '?'
- Exato !
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Pois o aviao se encontra entre o rio Cuxuru
e a localidad.e de Lago Grande, em Mato Grosso,
seis léguas acima da pon ta Norte da Ilha do Bananal. Foi localizado ainda hoje pelos avióes da F'a b
e trago-lhe a notícia.
Foi um reboli<;o. Buscaram mapas, examinara1n-nos. Ordens foram expedidas, confirmac;áo
solicitada.
- Bem, olhe aqui. Amanha pela manhá voce
segue aquí com o meu piloto.
- Quero lhe solicitar que me dispense-- -disso,
dr. Adhemar !
- Uai! Por que?
- Estou realmente de partida com a "Bandeira Piratininga" para o rio Araguaia e meu acampamento-base nao fica lá muito distante. De mais a
n1ais eu nao estou dispo~to levar o "bilhete azul"
ao sr. Lino de Mattos que é homem corajoso, disciplinador e saberá levar avante o difícil e altruístico
escópo. Mas posso-lhe assegurar que me encarregarei de ir retirar da selva os que por lá se perderem,
se isso acontecer!
·
O dr. Alfredo Nasser, que acompanhava o nosso
diálogo, in terveio e disse:
. - Ta-í ! Estas sáo as palavras mais sensatas
que ouvi dentro dessa sarabanda · toda de opinióes
e palpites.
Foi as.sim que eu nao seguí e foi assim que me
safei de tudo quanto p.o r lá s_e passou, aconteceu e,
posteriormente foi <lito. Também nao houve necessidade de "salvar" ninguém, pois que para tanto se
encarregaram os norte-americanos e os nossos aviadores.

*
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Após dois días de repouso, feítas as despedidas,
iniciamos o longo regresso, rumo ao nosso acampamento-base. Antes de tomar rumo definitivo, entro
no Lago Grande, esse que empresta o nome a localidade, percorro-o de ponta a po'nta, encontro a
desemb.ocadura do rio Cuxuru, rio que ainda é um
1nistério, tomo-lhe a direc;áo, fixo-o na carta. Sei
que o Cuxuru, cujas nascentes eu pisei quatido de
1ninha entrada nas selvas xinguanas em 1945, é um
rio que desee, aos saltos~ aos tombos, pelas quebradas dos oontrafortes do Roncador, despenca pelos
degra1.1s da Serra do Mandarucus e finalmente mistura-se con1 o Araguaia, pelas águas do grande
lago.
Novamente na Barra do Tapirapés. Aquí estivan1os os materiá.is que tínhamos deixado~ ·mesmo
porque desejo continuar a jornada sem ulteriores
e inúteis tardanc;as. Ternos a tarde toda para des- .
cansarmos e, pela minha vontade, aproveitando a
1ua cheia, seguiremo~ meia noite em ponto.'
Antes de ch.egarmos a Barra encostamos em
Macaúba, por estar levando urna senhora, desde a
Barreira <lo .Boi, que ia em visita a um irmao ferido
nu1na briga. É, Macaúba, o lugar mais ~lto da Ilha
do Bananal. U m morro que outrora foi· leprosário
e hoje está habitado por um punhado de ,g ente ·que
lavra a terra com bem parcos resultados. ·Lugar
nada aprazível, mas ao resguardo de qualquer enchente, daí ser preferido pelos que nao desejam
lutar a bra<;os curtos com as inunda~óes. Tam·bém
está- situada, neste local, a Grande Catequese Protestante dos fndio~ e que colhe resultados soberbos.
Sou recebido pelos pastores· Otto e Daví que se
multiplicam em gentilezas. Sáo norte-americanos e,
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como tais, construiram ótitna resid.encia, com todas
as con1odidades. E nao se limitaram apenas ao
próprio conforto pessoal e de suas famílias: construiram outras dependencias amplas, ensolaradas,.
arejadas, higienizadas, escolas, oficinas, depósitos,_
salas de costura e de estudo", galpóes. Tudo limpo,
tudo bom. Há urna surpresa reservada para mim :.
Buriti, o meu companheiro de outras jornadas, o
índio que chefiou o grupo dos Carajás nas penetra<;óes de 1945, 1946 e 1950. Está mais desdentado
mais corpulento. Abrac;a-me comovido e diz-tlle de
suas "sodades" grandes quando lembra de mim e
fá-lo constantemente, conforme confessa. Indaga
de todos os companheiros e, em especial, da Jaci
que teve sob a sua guarda mas, que por um descuido
quase que a envia para morte certa. Vejo-me obrigado narrar mais este .episódio, para focalizar a
forte figura dessa mulher e o fac;o para render ho1nenage1n a sua indomita coragem, a sua dedica<;ao.
Quando em 1945 tratei de penetrar pela prin1eira
vez o rio da Solidao, de onde fui repelido após urna
centena de quilon1etros, devido a seca, ªº entregar
o acampa1nento ao sub-comandante, na época Nilo
dos Santos, recon1endei com especial empenho. ao
índio Buriti, thefe do núcleo Carajá da ''Bandeira
Piratininga·' ', a Jaci. S·eguindo o meu costume, n1inha n1ulher pousava no barco-mestre, helíssitna
embarcac;ao de 14 metros por tres e meio de boca.
e co111 capacidade para seis toneladas folgadas ~
Desse barco nao tínhamos retirado quase nada u1na
vez que deverían1os subir o Tapirapés para a g rande
aventura que se seguiu. Port anto era, ele, o repo sitório de reais valores e eu tinha a certeza absoluta
de que, na minha ausencia, o ólho vigilante da Jaci

e,
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impediría qualquer subtra<;ao d e tnateriais . .A.o partir eu disse ao Buriti:
- Capitao Buriti: voce ton1a conta de 111inha
n1ulher con10 se ela fóra tua filha, tá?
- Vassi1nbora \Virry, sin xusto, que eu tun1a
conta direitinho. óia: eu vai d'r umi nu barco també1n !
- óti1110 ! Haja o que hou"·er voce nunca largue de 1ninha ((cuna"' especialmente a noite, que
esta baía está cheia de jacarés papo-amarelos .. .
- Vassimbora che-fe! Vassimbora xuxegado .. .
E eu fui realmente sossegado, contando c.om ·a
palavra do índio que jan1ais falhara e que n1e era
fiel. Tambén1 fiz reco1nendac;óes ao Nilo e foi isso
que me valeu e valen a J aci.

*
Acontece que certa noite, enquanto eu estava
no Solidao, desabou fortíssimo temporal. Buriti, no
lugar de se abrig·ar no barco, arrumou a sua esteira
e corren para a "casa-grand.e" do SPI, buscando
refúgio. Qui<;á nao atentou nas possibilidades do
grande barco desgarrar das amarras. E foi justamente o que aconteceu: nao . resistindo a fúria das
· ond'a.s, a corda acabou arrehentando, soltando-se, a
embarca<;ao, no meio daquela noite tempestuosa.
Por urna dessas raras coincidencias que tanto pesam
na vida de urna pessoa, Nilo saiu em rápida inspe~áo para ver se tudo ·estava em ordem. Deu con1 o
bat=Go desgarrado e lembrou da presenc;a, a bordo,
da Jaci. Nenhuma dúvida ele teve de se atirar as
águas e nadar vigorosa1nente~ pouco se lhes dando
os grandes jacarés, até se i<;ar a bordo. Já estava~ a

148

WILLY

AURELI

Taci cujo aspecto de fragilidade está muito loi:ge
de r~velar a sua f<}r<;a, agarrada com ambas as maos
ao punho da enorme espadela qu~ era manobra pesada para qualquer piloto em dias de calma. Sacudida para todas as dire<;óes, amea<;ada ~e ~er
cuspida para fora da borda por um. golpe mais violento das ondas no leme comprido, agarrava-se
'' con1 os pés " , conforme narrou-me p?st~riorr:ie?~e,
a:o convés. Inutilmente bradara pelo indio e inutlln1ente cla1nara por socorro! O 'Vendaval, os t~~_voes,
a violencia· da chuva abafavam qualquer g~1.t~ .humano. Sozinha, 1nanobrando um barco de dific1.hma •
condu<;ao, mergulhada na mais profund_a escur1da°:,
a<;oitada pelo vento, pela chuva, sacudida pelo balan<;o fortíssimo, mantinha-se, entretanto, sem sa:..
her de con10 acabaria o imprevisto. Qualquer
h omem, por mais corajoso, ter-se-ia ·atirado a _água
e alcan<;ado a margem antes de e~trar no meto ..
correnteza e logo mais cair em cheio no forte rebojo.
Conheciá a Jaci todos esses perigos e como excelente
nadadora, facílimo lhe teria sido por-se a salvo. Mas
preferiu · lutar ·contra os elementos desenca~eados
para salvar o batelao e, com ele, a carga mais preciosa. da expedi<;ao. ·
r .. ', .i:._ .'Só: abandonarei o barco quando" afundar ...:.monologoul -·- . Entao verei se ~e. poderei s.alvar_·. •..
Ela tinha uina vaga no<;ao de que o rio corria
célere para o Norte. Em sua mente lúcida, · a~e~~r
do momento quase trágico, desenhou-se a poss1bihdade de amainado o temporal, dirigir a pesada
barca p~ra urna praia distante, que · fatalmente d~~
\reria surgir ao longo do percurso. Ná'.° _Ihe ?~orreu
o horror do naufrágio, da suc<;áo do reboJO; ·do
esfrangalhamento :espetacular rtos paredóes a pique~

?ª
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sítuados a breve distancia. Só pensou em salvar.
aquilo que era fruto de esfor<;os e sacrifícios meus
e que também poderia, naquele momento, estar lutando a· tao longa: distancia, com os índios Caiapós.
Levou até um susto quando vislutnbrou a·
silhueta de um homem que .se aproximava pulando
por cima das cargas. Era Nilo, o providencial Nilo,
que com a sua larga experienci.a e.ª sua_ es~ant?sa
for<;a muscular, valia por urna tr1pula<;ao 1nte1ra.
Entre o uivar do vento gritaram-se para se entender;
- Dona Jaci ! Aguente no leme enquanto et~
vou no varejáo para afastar o barco do paredao que
está aí!
· "
Assim dizendo apontava para dentro das trevas
urna mancha mais escura e onde, fixando-se pór
um instante, podía-se ver o espumejar das ondas
arrebentando de encontro ªº obstác.ulo.
- Vá que eu aguento aqui. Mas nao demore,_
pelo amor de Deus, que já nao tenho muitas f or<;~S !,
- Nao largue o leme. Empurre-o para aquele
lado!
Jaci executou a manobra sendo quase, atirada
borda-fora. Agarrou-se, sempre com os pes, numa
borda e ·firmou-se enquanto que Nilo, metendo a
ponta ferrada do grande va~ejao no paredao, evit?u
.o choque. Assim, pulando de um lado, torcendo de
outro, rodopiando, afastando, conseguiram .. ~assar ~
- e s'o mente Deus o sabe como· - pelo reboJO. Fo1
qu4ndo Nilo correu a popa e segurou o pesado leme.:
Nao sem t_empo, pois que Jaci, totalm.ente ~sgotada,:
estava para se entregar. Já tinham decorr1do quase
que dua.s horas nessa luta tremenda. Ná,? cessara o
temporal mas com Nil~ ao leme, as co~sas °!e~h(»
raram. Agora era só encontrar um encosto facil e
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parar a can1inhada insólita e imprevista.. Mas isso
aconteceu somente quando comec;ou albeJar. Pararam a orla da praia de urna ilha e Jaci nao quis
perder a oportunidade de abater, com certeiro tiro,
um pato que estava demandando o rio.
- Servirá para o alnioc;o - disse.
E caiu num sono profundo de onde foi desperta
qu~ndo Buriti e mais urna forte tripulac;ao chegaram com o batelao médio, trazendo também o 1notor
para o barco desgarrado. Quando regress.e i ao
acampamento, ela nada me narrou. Nao quis que
eu recriminasse Buriti. E pediu a todos os rapazes
da ."Bandeira" e ao pess9al do Posto de Prote<;ao
aos índios para que nada me diss·essen1. Vin1 saber
disso passados meses e quando Nilo, despedindo-se
finda a jornada, contou-me tudo. Vem a pelo lembrar a Buriti essa ocorrencia. Ri exibindo as gengiva.s e diz :
- Mim vai buscá cuberto. Quando 1nitn volta,
barco já tá lunge ...

*
Insistem os 1neus anfitrioes para· que eu atravesse a noite no lugar. Declino do convite, pois que
estou com programa marcado. Mas nao deixo de .
visitar as dependencias e verificar, ..pun1 misto de
estupor e satisfac;ao a quanto chegue o entusiasmo
mo~o d'e stes rapazes que já alfabetizaram todos os
jovens Carajás da localidade, ensinando-lhes a grafía latina para que escrevam no próprio idioma! E
também os hin os sacros sao cantados em Cara já
mas lidos, pelos praticantes da nova religiao, nos
caracteres latinos de seus livros e cadernos.
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Nao param aqui as atividades dos missionários:
<.:onstruiram un1a oficina onde belíssimas ceramicas
ttstao sendo fabricadas: potes, panelas, n1oringas,
pratos. Tudo de utilidade imediata. E há també1n
t1ma serraria e, sao todos índios Carajás, ganhand<i
<liária compensadora, que nelas trabalham. Outros
indios que me conhecem ou que de mi111 ouviratn
falar, vero cumprimentar-me. Também a senhora
que trouxemos vem se despedir e agradecer a pé~~
:Sagem. Felizmente encontrou o irmao já em plena
convalescen~ia, grac;as aos socorros imediatos que
recebeu dos jovens pastores.
- Foi um quarto de hora difícil e duro para_
salvar o rapaz - diz-me o missionário Daví. - A
facada atravessou-o literalmente a altura do estó1nago. Foi tao violenta que o pregou na parede !
Tudo motivado por questoes de ciúmes. O ferido é
um ótimo rapaz, morigerado e trabalhador. · O
mesmo nao podemos dizer do agre~sor que, a estas
horas quic;á já tenha morrido pois que, alcanc;ado
por um golpe de machado que lhe decepou quase o
brac;o direito, fugiu assim mesmo, temendo ser
preso pela escolta que anda por aqui. Creio que a
hemorragia <leve te-lo terminado. . .
·

*
Pouco antes da meia noite acordo Hélio e Ar·utana. O barco f oi preparado com antecedencia e o
motor está tinindo para devorar mais distancias. o
tempo está ameac;ad.o r. Dois fortes temporais, um
-vindo do Oeste e outro do Norte, luta1n em velocidade para se encontrar e eclodir raivosos. Olhando
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para o céu, para as nuvens negras entre as quais
calma e serena a lua cheia continua a sua jornada,
indago dos companheiros sobre a conveniencia ou
nao de seguir. Se apanhados pelo vendaval, nenhun1a probabilidade teremos de encontrar um encosto
na imensa largura do Araguaia ainda potente ein
águas. Tan1bém <levo levar em considerac;ao ser, o
trecho por onde embarafustaremos, o mais notório
'pela sua fúria quando do "banzeiro ".
- Mim xabe nao irmao - diz Arutana~ Mim acha qui pode e mim acha qui num pode ...
. Oxé xabe, oxe fáis ...
- Eu cumpro ordens - emenda Hélio: dentro
de sua profunda filosofia sertaneja. - Se é para
seguir, seguimos. Se para ficar, volto a rede .. .
- · Querem saber de urna coisa·? Ficou marcado
que iríamos a meia-noite. Pois agora é meia-noite
e toca andar! Que de por onde der: regressar nunca,
,?
.
t a.
- Tá!
O ronco do motor desperta os écos da zona
silente. Saimos do Lago Tapirapés, entramos em
pl~no Araguaia, corriec;amos apostar corrida com : as
nuvens que ,t ambém avanc;am a. . . todo motor.
Imensos relampagos varrem todos os horizon.t es,
iluminando-os sinistramente.
· - Biu-Talé tá novamente iluminando o nosso
caminho - rosna 'H élio.
Já o verito comec;a· dar o ar de sua grac;a. Mas
vamos seguindo em boa marcha que o barco é "voadeira" . As duas horas da madrugada Iobrigamos o
que resta da praia de Jatobá, aldeiamento Carajá
destas alturas. Resolvo encostar para podermos fazer um café. Gritos altíssimos partetn das choc;as.

B 1 U - M -A R R A1 N D U

1
• >-1¡

~. '

153

Julgamos, assim de súbito, serem gritos de alegria:
com o nosso aproxin1ar. Qual a decepc;ao porém,
quando, já apraiados, verificamos estarem todos os:
índios bebados, completamente embriagados e
agressivos. Os gritos sao os das mulheres barbaramente espancadas conforme uso introduzido na
!.ribo quando o~ homens estao tomados pelo álcool.
- Convém sair logo - digo ao Hélio.
- É bom mesmo ...
Já prontos para zarparmos, eis que s~ aproxima
o colossal Miguelao, conforme é conhecido o gigante campeao de luta carajá. Em estado normal
é um rapagao pacífico e quase que timorato. Mas
bebado é perigoso. Vem e grita:
- Oxe leva eu ! Mim vai com oxe passiá !
- Vai nada Miguelao. Nao levo ninguém.
- Oxe leva eu, viu? Oxe leva! Eu fala e pronto! Cristao "binári" !
~s.se negócio de "binari" é um in~ulto grave.
Gravíssimo mesmo, e eu nao posso permitir que um
índio, bebado ou nao, me trate _d essa forma. Já está
Miguelao com o seu fenomenal pé m'etido dentro
do barco quando d-0u-lhe um empurrao e afasto-o.
- · Saia daqui seu bebado ! Saia ou dou-lhe urna
surra que voce \rai lembrar pro resto da sua vida!
Puxa daqui seu malandro !
Esbo~a um gesto de querer bater e eu me preparo para aguentar a pancada e retribuir. Mas nao
chegamos a tanto que Arutana, empurrando o barco
com ' a zinga afasta-o rapidamente da praia. Já os
demais índios investem para nos proporcionar urna
sova em regra e xingam-nos e; em especial, o Arutana. ·Ao me afastar ainda tenho tempo, gra<;as ao
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luar, contar vinte e <luas garrafas de pinga, j.á va:zias, ao longo da praia. Isso <leve-se aos "civilizados" que exploratn n1iseravelmente estes índios.
- N ús ia tomá café curn leite - fala Arutana,
referindo-se ao cafezinho que eu imaginara to1nar
.
na pra1a.
- E páo co1n 111anteiga ! - retruca 1-Iélio, explodindo en1 sonora risada.
- P orcaria de gente que anda vendendo pinga
<l esses infelizes - digo eu. - Agora onde ~pcon
trar praia para o café?
- Mim xabe praia de Gavro - intervém Arutana, que sabe tudo. - Mim viu praia onde Gavro
a tira pato ...
Recorda a nossa viagem com os dois an1igos
iugoslavos quando deseemos até o Tapirapés. Realmente lá está ela, exígua mas suficiente. Fizemos
'O café, reconfortamos os estómagos e continuamos
para amanhecer em Luciara. Mal encostamos, diz
A.r utana, · o impassív.el Arutana:
- Irmáo ... eu fica cum medo grande de viage
tle noite ! Mim pensa num chegá. Oxe <lanado
mesmo ...
:llsse "<lanado 111esmo" é um cumprimento a
lninha ousadia por ter mandado efetuar a viagem
com o tempo mau e a ameac;a dos temporais durante
todo o percurso. Mal sabia ele que também eu vinha
·vindo com o cora~áo apertadinho ...

*
Quando deixo ArlJ.tana em Santa Isabel, termi11ada a jornada, dou-lhe, além do pagamento, um
Jnosquiteiro, um cobertor, urna lanterna de tres
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elemeqtos, arroz, 111acarrao, 1nassa de tcn1ate, ac;úcar, café. Ao me despedir pede:
- Irmáo, me dá cebúla ...
- Cebo la? E o que mais?
- Azeite ...
- Cá está .
Kueredí, a filha primogenita de Arutana, que
t ambém veio esperá-lo a chegada para lhe dar as
boas vindas, traz-me um be lo presente: um cocar de
penas vistosas. . Tinha-lhe prometido urna rede e
v-ejo, naquele agrado, o pedido a minha prornessa.
Entrego-lhe a maca e ela sai toda contente, einpurrando para a frente a sua monstruosa gravidez.
Dois dia.s depois eis que Arutána surge no
aca1npamento. Vem risonho con10 sempre:
Nús vai na casa de · eu !
- Quando?
- Góra mexmo ...
- Tem coisa por lá?
- Tem xim ...
- O que foi que aconteceu? Algun1 doente?
- N um fala nada. Oxe vai cumigo!
Diante de tamanha ordem é só obedecer. Mando preparar o barco e lá vou com ·Hélio e mais
Arutana, levando a reboque a sua frágil cal)oa.
Entro na cho<;a, grandemente festejado por todos
os familiares. Sento-me e minha "cunhada", tirando debaixo de urna esteira vasto panelao, descobre-o
e coloca-o a minha frente. N ele está u1na macarronada rubra! Todos os índios da casa espreita1n a
lninha fisionomia e ao dar com o meu sincero estupor, ron1pem em gargalhadas, felizes pelo feíto da
surpresa que me tinha sido preparada em segredo.
Pela primeira vez na história dos Carajás, assin1 o
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creio, urna índia cozinhou urna 1nacarronada "al
sugo" ! Sei que foi Arutana, verdadeiro fa de tudo
quanto diga respeito as massas com mólho de tomates, ensinar a mulher a manipular o prato. Entao
recordo o pedido da cebola e do azeite. O maganao
já levava em mente surpreender-me com a arte
culin~ria de s~ta ?e.la compa~heira. Preparo-me para
eng·uhr algo 1ns1p1do e ma1s e mais maravilho-me
com o gosto do macarrao. Está ótimo ! Como bastante e com evidente p-razer. Já Loiuá, a outra ...filha
de ~rutana, traz-me a bilha' com água fresca. Mas
C' f1m completo, conforme n1anda o figurino, ve1n
pelas maos de Arutana: o cafezinho coado na hora!
Fico pa,les~rando com os meus ""parentes" enquanto
outros 1nd1os se ralam de despeito pelo sucesso do
ban9uete a mim oferecido. Tanto que. ao me despedir, a mulher de Uataú, ao pass~r pela sua choc;a,
chama-me para segregar:
- Mim fáis macarrú prá oxe também ...
Só falta abrirem, os Carajás, nesta localidade,
em fase do sucesso e dos pr-0gresso1s em curso. u:ma
genuina "cantina italiana". Qui<;á isso veriha a
acontecer para o gáudio dos futuros turistas ...

seus mortos a quem prestam o culto ·da saudade
da recorda~ao. Já das ruínas erguem-se novos ran-'
chos e das devastadas ro<;as brotam as tremulas
espigas do arroz plantado sob as intempéries. Já o
rio é sulcado em todas as direc;óes pelos que vao a
cata das palhas de guariroba para a cobertura das
casas, das landís para a lavratura dos esteios. do
pau carvoeiro para o arcabou<;o daquilo que' em
breve será um lar, mais un1a residencia, mais um
refúgio seguro a fan1ilia. ·Já o sol alto doira mais
alegre, mais festivo, mais amigo todo o sertao.
Inunda-o com a sua chu'va de ouro, amornando-o,
emprestando alegria até as minúsculas folhas que
tremulam nas pontas dos galhos novos, esses que
que se · desbra<;an1 ainda indescidos, como que pedindo desculpa, pela ousadia, aos ramo.s mais vetustos. J á o homem sen te crescer em si o ardor
sopitado durante a invernia e a mulher prepara-se
para conceber, prolongando-se na vida dos seus
rebentos. Já os maruás_ empurram as suas companheiras pelas campinas verdejantes, buscando retiros ao longe. Já os garanhóes e os cervos bramem
sequiosos· a cata da femea que lhe é imperiosa
necessidade.
.

*

. Vive-se novamente apús o cinzento pesado e
sombrío de longos meses. Já se contempla o amanhecer e o por do sol, . com olhos cheios de encantamento pelo espetáculo sempre renovado, jamais
igual, jamais monótono. E eu vivo também, v·ivo
dentro desta magnificencia que é o sertao no tries
de Maio, o mes suave e amigo.

Os primeiros ven tos . alíseos · trazem em suas
asas simbólicas, o perfume da primavera. á as ch uvas sao apenas recordac;ao. distante ~ já novas esperanc;as albergam nos corac;oes dessas gentes fortes
e generosas que sá.o os sertanejos. Já as feridas
d?lor~sas excavadas pela fel).omenal enchente estáo
~tea trizadas. Já os familiares nao· mais choram os

J

*
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Céu lítnpido, azul-doirado. N em un1a nuvenzinha sequer. Parece que passaram un1 esfregao nas
alturas para deixá-Io tao i111aculado. Apenas um
pontinho escuro, muito alto, movendo-se lentamente. Imobiliza-se em tamanha altura. depois escorrega de banda para, em seguida, descrever largos
círculos. É um gaviao-rei, o "Uuira~u", esplendido
falcao focalizando seus potentes telescópios que lhe
sao os olhos. Desde tamanha distancia enxergaria
um alfinete aquí no solo. Qualquer movimento, por
brusco ou ligeiro, apanha-o .·pela sua ultrapotente
visual. Agora está fechando lentamente seus círculos concentricos. Nao tem pressa nenhutna. Des!iza pelas invisíveis inclina<;óes elicoidais, aumentando em tamanho, mantendo a realeza do 'voo.
Raramente agita as asas. Mantem-nas horizontais,
imóveis para os que, daqui debaixo, olham para
cima, acompanhando-lhe a trajetória. É a única
mácula em tao pura atmosfera. De lá de cima, onde
se postou arrancando pelas alturas, vigia para descobrir o petisco que lhe é necessidade. Nao se
apressa. Sabe que o encontrará, h1algra~o a p~núria
que a estepe encerra.·
E·s tou sentado a son1bra de un1 arbusto el e folhagen1 1nais densa a fin1 cl'e me resguardar do s·ol.
Desde onde me encontro acompanho as andanc;as
aladas do "Uira~u". Adivinho-Ih.e, ou quase, o percurso que fará em descida, pois que o seu voltear
cada vez 1nais ambíguo, diz-me ter, ele, enxergado.
algo aqui próximo. Conhec;o-lhe as manhas. Mil.
vezes já o vi en1 ac;ao. Nao me ludibria com a sua.
aparente calma e tranqüilidade. Estou curioso para
ver aquilo que as suas garras e o seu bico recnrvo
apanharao. Monologo comigo mesmo:
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Realmente é "agora". Fecha as potentes asas
e cai, como pedra, como dardo lanc;ado por um arco
retezado ao máximo, rumo ao alvo. Vem rente ao
lócal onde estou escondido. Cem metros se tanto.
Minha completa imobilidade deu-lhe a necessária
seguran-;a para agir. B·astaria um simples movimento para distanciá-lo. Sua precipita<;ao é tao
rápida que ouc;o perfeitamente o tenue silvo do ar
violentamente rasgado pelo volume do seu corpanzil.
Sorne das minhas vistas quando afunda alénl'
da orla da ramagem retorta. Sei que nao demorará
erguer-me novamente, com o forte batido clas asas ..
Realmente assim acontece e lá está ele fletindo .
quase que em vertical para as alturas de onde tombou pela sua vontade. Noto que atenaza pelo corpo
urna grossa cascavel. Inimigo i1npiedoso dos ofídios,.
0 . falcao cac;a-os. E fá-lo da forn1a com que estou
acompanhando agora com aten<;ao, se bem que oespetáculo nao me seja novidade, por te-lo assistido
muitas vezes.
Eleva-se rápido, esbelto, ágil. O réptil agita-se
contorce-se, desenha sinuosidades no ar. Porém
nada pod·e fazer visto que pende etn duas sin1étricas
metades. Limita-se as contorsoes que o encurtam e
alongan1. Já a . Ion jura é grande e nao n1ais posso
distinguir os dois espécimes em separado. Está, o
gaviao, a mais de mil metros de altura quando salta
a cobra. Vem ela descrevendo cambalhotas. Parece
um trac;o que se alonga e enruga, silhuetando no
fundo gláuco. Cai, estatela-se no chao duro pelo·
est orricamento da estac;áo seca. Estatela-se e espeda<;a-se por todas as vértebras que possni. Queda
imobilizada pela morte súbita. Lá de cima o "Uira-

É agora!
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<;u" acompanha o tombo onde findou e desee novamente, silvando no ar diáfano. Aterrisa ao lado de
.sua presa. Dilacera-o com o seu rostro anavalhante.
Devora-o quase que por inteiro, deixando o rabo
ósseo e a cabe<;a pérfida. Em seguida, após curto
passeio em ziguezague pelas· cercanías do banquete,
.a:ciona as largas envergaduras e escala seus domí1n.ios cheios de luz!
FIM DA SEGUNDA · ·PARTE
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Os enviados espec1a1s de
"A Gazeta" chegam ao
acampamento. . . .
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Dentro do rigoroso programa da "Bandeira
Piratininga", que é o desbravamento e o pioneirismo em todas as suas manifesta~óes, estou levando
avante, com lentidáo, dada a carencia de meio,,
mas sempre animado pelos melhores propósitos, e
isso a partir de 1952, durante o interregno das penetra~óes, a constru~ao de um centro turístico-cultural no amago <leste sertáo. Comecei com a derrubada de colossais "landí", muita~ léguas acima ou
abaixo do Lago Itaci, onde me encontro. Derrubadas e lavramentos a machado e d'epois o transport~
em jangadas improvisadas, essas que as vezes
desgarravam para serem perseguidas, imobilizadas,
reconduzidas ao caminho do. . . bem. Os d~mais
madeiros, cortados distantes e cujo transporte também era um constante problema, d'a do os meios de
que dispúnhamos, o desbastamento de determinada
área, a.s grandes pedras antes colhidas, amontoadas
·e depois trituradas a marreta, a colheita das palha~
para as coberturas, a busca do barro apropriado
para o fabrico dos tijolos, o erguimento das caieiras,
a lenha para o cozimento da alvenaria, os materiais
que eram adquiridos em doses homeopáticas fazia
com que houv'e~se largos interregnos, pausas imensas. L-entamente, como verdadeiro trabalho de for-miga, contando comigo integralmente, fui dando
corpo, fui acumulando, firme na continuac;áo da
idéia que me era primícia. Quantas vezes refazer·
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tudo ! Quantas vezes transportar tudo de novo,
excavar, plainar, fixar tudo de novo! Qualquer un1
teria desistido. Mas eu tein1ava ! Aquí estou para
adiantar de muito esses trabalhos que já possuem
forma. U m grupo de índios auxilia-me. Meus homens também. Poucos homens de minha amizade,
disponíveis, comparecem para "dar a .mao ao empreendimento". De sol a sol, estorricando-nos. Mas
todos contentes, todos dispostos e por mim incen-·
tivados de todas as formas.
Já concluí os trabalhos de penetrac;ao e levantamentos desta temporada. Já conseguí as observac;óes, para mim preciosas, no que diz respeito aos
índios Canoeiros. Já desfiz o mito dos dbis rios
inexistentes na realidad e, mas "existentes" nos
mapas ~ concluí o levantamento do rio Uabé. Resta-m~ adiantar os .trabalhos da constru~áo e depois
seguir para Sao Paulo para concluir' outra fase dos
mesmos. Deverei ~ubir até Aruana. Quase oitocen- .
tos ·. quilómetros. Irei em barco leve com a penas .
Hélio como companheiro. Depois deverei regressar
e reiniciar a jornada que parece nao ter fim.

*
Correu, em Sao Félix, a notícia de que um índio
Xayante teria mostrado · a um civilizado grande
pedra preciosa e teria indicado o lugar onde a descobrira. Bastou isso para que se propagasse, pelo
~ertáo, a nova de "garimpo rico" lá pelas bandas
do Ronca<loi:. Nao tardaram surgir os "buscadores
de diamantes'", coando pelos 'meandros do Amaro
Leite, Porangatu, Gurupi, Urua<;u, atravessando,
em sua largura, a Ilha do Bananal, · aboletando:-se
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em

na localidade a fim de se juntarem
número e
seguirem para o novo El Dorado.
O primeiro núcleo foi de vinte e nove ho1nens.
Iam ao azar da sorte, sem guias, que inexistiam
aliás, mal equipados, com poucos mantimentos.
Levaram quase um mes para regressar. Desfeitos,
magros, desnutridos, olhos fundos nas órbitas, barbudos, com o desatento estampado nas fisionomías
repuxadas pelas fadigas. Narraram que após urna
caminhada exaustiva pelos campos e cerrados, deram com um charco imenso que caro custou atravessar. (Devia tratar-~e do charco da Solidao por
mim descob·e rto quando da penetra~áo por
aquele rio cujo levantamento total realizei). Antes
de chegarem as quebradas da Serra qo Roncador,
bem distantes desse charco, passaram por urna aldeia Xavante, no momento silenciosa e abandonada.
Foi entao que depararam, entre duas cho<;as, com
os pé$ de um homem saindo de montáo de palha.
Retirando essas palhas deram com ·o cadáver de um
guerreiro Xavante, cabe~a esfacelada ainda manando sangue. Atarantados com o macabro descobrimento avan~aram e, logo adiante, encontraram, na
mesma postura, mais tres corpos. Nao tiveram
nenhuma dúvida em desconfiar terem chegado ao
local ond·e, horas antes, deveria ter-se dado cruenta
batalha entre o gentio. Prudentemente e temerosos,
desviaram-se da rota, obliquando mais a direita.
Isso encompridou bastante a caminhada. Finalmet;ite, g._algadas as encostas de um contraforte, viram
urna queda d'água, qui~á a mesma que o indio,
portador da "ped'r a-chamariz", descrevera. Realmente as "informa~óes" eram alentadoras e meteram as picaretas para retirar o cascalbo a fim de

166

WILLY

AURELI

·1avá-lo posteriormente. Mas entre eles comec;ou a
circular, nao somente a desconfianc;a recíproca, mas
também o temor justificado de um possível ataque
em massa dos perigosos e belicosos índios. Foi
.g_uando trataram de regressar, abandonando tudo
e, com isso, as esperanc;as de dias melhores pelo
encontro das -pedras preciosas.
De mais a mais argumentavam, com certa razao, que em sendo conhecido o massacre do aldeiamento Xavante, poucas probabilidades teriam tido
em provar nao terem sido eles os matadores dos
indios. Conhecendo o rigor do Servi<;o de Prote<;ao
· ao gentio, viram suas possibilidades diminuídas
desde o comec;o e isso influiu grandemente no espírito de t odos, induzindo-os ao regresso, antes que
os males avolumassem. Nao deixavam, entretanto,
de decantar a beleza de ambiente e a riqueza do
cascalbo, índice seguro para os garimpeiros.
Enquanto qu-e tins permaneciam, outros demandaram os pagos distantes, espalhando a not ícia
da inexistencia do garimpo e, com isso, refreando
outros Ílnpetos e fazendo volver sobre os seus
passos, as turmas que encontravam. O que foi u!11
bem provisório para Sao Félix vi~to que verdadcira
escória humana come~ava a chegar para transfürmar urna localidade pacata e entregue ao trabalho,
num acampamento de des.e sperados e valenta<;cs.
Infelizmente a localidade em apre<;o veio conhecer,
muito pior, passados uns tempos, conforme relatarei.
Acontece sempre, ao ser divulgada urna notícia '"te
descoberta de garimpo, a chegada de grandes turmas especialmente quando é positivada a jazida.
Entáo os indecisos decidem-se. Em breve, seja onde
f§r, centenas de homens e mu1heres acumulam-se
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num ponto, erguem choc;as, ranchos, palhoc;as, barr~cos, derrubam matas, passam o ''pente fino" a
f1n1 de se abastecerem de cac;a. Cada garimpeiro
providencia a própria '~ tralha": enxada, pá, pi careta, peneira, urna lata de gasolina vazia, batéia e
o "corumbé" que é a gamela. Termina com o
"ralo", sempre urna hacia furadinha. Com a afluencia dos buscadores de diamante.s forma-se a "corruptela" como é chamado o po'voado que surge da
noite para o dia. Urna perfeita reproduc;ao de
Canudos, com vielas, becos, tudo assimétrico, tórto
cambáio.
'
..>\.s buscas redundam nas "catas" que sao huracos excavados em seco ou nas proximidades de
1nargens. Quando o garimpo é "seco", isto é, em
lugar onde nao há o precioso líquido, entao surge
o "ga_ri1npeiro d'água" ou o "d"o no da água "' esse
que. a trará de muitas
distancias, abrindo canais e '
.
mu1tas vezes atravessando até morros! Na maioria
dos casos esses canais tem a extensao de légua ou
seja, seis quilómetros. Quando nao, alcanc;am, como
no rio das Carc;as, extensóes incríveis. A água é
necessidade básica para a lavagem do cascalbo. Sem ·
ela jamais o diamante poderá ser encontrado. Daí
o v~lor desses empreendimentos e o "dono da água"
embolsa pingues resultados sempre que o garimpo
corresponda. Caso contrário, também ele perde o
seu latim ...
O garimpeiro trabalha "a meia". Isto acontece
quando o patrao do garimpo ou, para melhor explicar: o dono do trato de terra que registrou, entra
com a comida e com a tralha acima descrita. O
garimpeiro sempre tem "sócio" e os lucros sao
repartidos. De acórdo com o encontro das pedras,
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depóis de avaliadas, o trinta por cento vai para o
bolso do "dono da água"~ É religiosamente paga
essa porcentagem. O "trabalho a meia" é conhecido
como "picuá-preso", que quer dizer quando o
diamante é encontrado vai diretamente e imediatamente a.o dono da cata. Há também o "picuá-livre"
é quando o garimpeiro faz prévio acordo com o
"patrao": pode vender diretamente a pedra encontrada ao "capangueiro" como é conhecido o comprador que passa a viver no g·arimpo e ·adquire·tóda
a produ~ao. Sao sempre os "capangueiros" representantes de fortes firmas estabelecidas nas grandes
capitais do país. Um garimpeiro "bamburra", quando encontra urna pedra que valha mais de trinta
mil cruzeiros. "Desaperta" quando lhe cai nas maos
um diamante um pouco menor da "bamburra" e
"cata chibiu" agrupando pedru~o abaixo de
dois graos. Quando as coisas nao correm muito bem
ªº garin:ipeiro e ele sente-se melancólico pela falta
de dinheiro que o impede cair nas farras dos "fandangos", topando um "capangueiro" intima-o:
- Me "arma" dois mil aí !
Nenhuma dúvida tem o interpelado de entregar
ao desconhecido duas cédulas de mil cruzeiros cada.
As vézes acontece , que o devedor pét;gue. Outras
nao. Mas jamais a soma é solicitada em devoluc;ao.
Há imensa boemia entre os garimpeiros. Formam
sociedade a parte, criam o tipo e o meio e agen1
diferentemente, tend·o ritos e costumes próprios.

*
Há dramas tremendos nos garimpos. Especialmente nos garimpos de imersao onde trabalham
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dezenas de escaf andristas. No rio Araguaia por
exemplo, em sua parte mais violenta que sao as
corredeiras a come~ar de Conceic;ao, indo abaixo
da confluencia com o Tocantins, existem vários
"empresários", donos de escafandros. Já o ambiente
é altamente perigoso pela fúria das águas e é justamente nesses sítios que os diamantes sao encontrados· no cascalho existente no fundo, a muitos
metros. ~sses "empresários '' arriscam verdadeiras
fortunas para poderem explorar as jazidas. Muitas
vézes constroem barragens em determinados canais
das corredeiras, como, por exe1nplo ria do J aú onde
empregaram doze bombas de 14 polegadas para · a
succ;ao das águas e secar um "po~o ".
E nao se tratando de represar águas, trabalham
sobre fortes jangadas. Os garimpeiros vesten1 os
escafandros e descem no meio do espumejar das
corredeira.s. Lá embaixo exca'vam, enchem os baldes com o pedru~o que mandam i~ar. É comum um
garimpeiro nao mais responder as chamas lá de
cima. É que outro, invejoso ou ladrao, corta-lhe ou
estrangula-lhe o tubo de ar. Apossa-se do balde
onde tema quase certeza que há o diamante e afasta-se para a sua "zona" subáquea. En tao lá ·e m
cima, adivinhando ou suspeitando o ocorrido, gritam:
- Suspende o home! · ·
Nunca é dado o nome ao morto. Nunca se pronuncia o nome do assassiñado ou, as vezes, acidentado.
Em seguida,. despido o cadáver, prepara-se :i.
--mesma rou·p agem para outro.
- Vista a roupa e desc;a !
Essas tragédias nao tem testemunhas. Ocorrem sob o len~ol de água, a regulares profundidad.es.
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Acontecem lutas tremendas, posteriormente narradas pelos protagonistas quando sobrevivem. O fato
é que un1 garitnpeir~ sabe guando desee, ma.s ja1nai~
sabe se tornará subir. A vida do escafandrista esta
sempre presa por um fio, alé1n da corda e do tubo
de ar. E quando o agressor corta este, corta tan1bém
-0 fio, deixando apenas a corda para que o corpo
sem vida possa ser ic;ado.
A casta dos garimpeiros-escafandristas diferen-cia-se das demais castas de garimpeiros-de-terra.
É formada por homen:S temerários, rudes, <lesa piedados, . valen tés pela necessidade de serem valentes
.e ntre ferrabrazes. Nao conhecem a compaixáo. Jan1ais sentem-se inclinados a sentimentalismos, por
·b reves ou pequenos. Timbran1 em seretn brutais,
inaus, 1nalvados, bárbaros até. Quando bebados e isso é comum - representam verdadeiro perigo,
-especialmente em sendo "bahiano" que no garimpo
é sinonimo de matador!
Sabem e tem consciencia de que a vida lhes será
.de brevíssin1a durac;áo. J amais chegaráo a ter netos.
Daí darem largas, se nao ao instinto; a formac;áo
adquirida pela convivencia. Su jeito ''mole" num
:g arimpo dessa espécie, sorne em tempo curto. Tudo
é <lito ao.s gritos, aos impropérios entremeados com
as mais soezes interjeic;oes. 'H á um linguajar todo
especial, um dialeto que é língua corrente entre eles.
Tudo quanto ganham vai para a farra, para as mulheres. Sao elas, o_supremo desejo desses homens
-desesperados. E sao elas o eterno pomo da discór·dia. Os pretendentes a urna femea matam-se com a
1naior insensibilidade. Metem o "ferro" com gosto
~ reciprocamente nas tripas, quando disputam os
favores dessas n1arafonas horrorosas. Puta de ga-
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rimpo é a última expressao de baixeza no convício
humano do sertáo.

*
Há ta1nbén1 os dran1as que ficam na história
dos garitnpos e que através dos anos sao sempre
narrados. Vejamos por exemplo o que se passou
no famoso garimpo de Ipixiuna situado, até hoje,
trinta léguas abaixo da cidade de Marabá, .e m território paraense.
Era dono do garimpo um certo Tonico (hoje
homem rico e de grandes posses ). Sua cata, exca~
vac;áo após excavac;áo, atingiu trinta metros de
f un dura por cent o e vinte metros de comprimen to
e quarenta de largura. Urna cratera aberta pela máo
<(o homem. Desse imenso buraco era retirado o
cascalho que após a lavagem era atirado ao rio ou
amontoado pelas adjacencias. Sempre havia diamantes porém a "mancha", essa suspirada "mancha" que vive nos sonhos de todos os garimpeiros,
teimava em nao aparecer. É, a "mancha", urna
verdadeira escodela onde jazen1, amontoados, os
diamantes. Um verdadeiro c0fre natural que escaneara inesperadamente as suas portas para exibir a
fortuna ne le con ti da. Po is be.m : certa manhá os
g&rimpeiros de turno, trabalhando no fundo do
"poc;o", deram com a "mancha"! Monstruosa pela
quantidade incrível de diamantes! Milhóes, dezenas
de milhóes, centenas de milhóes corruscando lá no
fundo como olhos perversos! A surpresa foi tamanha que os garimpeiros n~o refrearam o entusiasmo
e sairam correp.do, espalhando pela "corruptela" a
novidade fantástica!
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p~ra

- "Mancha" minha gente! "Mancha" como
nunca vista!

a vida mais confortável e plácida. E todos eles
te1mam em nao recordar o havido ...

Depois de t erem dado o "grito" regressaram
sofregos para a colheita. Mas antes deles já dezenas
de homen s, mulheres, rapazes, tinham invadido o
" poc;o". E mais centenas chegavam esbaforidos,
excitadíssimos, olhos exorbitando, rictus demoníacos! U m frenesí, urna loucura coletiva ! Já nao desciam: pulavam simplesmente do alto, esmagando
os que já se encontravam eínbaixo ! Os que vinham
ar1nados com picaretas, metiam-nas na cabec;a dos
que lhes atravancavam o caminho e os armados de
"peixeiras" mergulhavam-na~ no peito, nas costas,
nos pe_sco~os do que se tinham debrusado sobre o
tesouro ! Todos ou quase todos empunhavam latinhas de leite em pó, vazias; que enchiam com os
diamantes. Muitos, já em retirada, erapl assaltados
e despojados da riqueza e, as vezes mortos ! N enhum
Dante Alighieri descreveu semelhante "bólgia" infernal! O que se passou atravessou todas as raias
do impossível, da brutalidade, da bestialidade sanguissedenta ! N enhuma pena poderá descrever as
cenas trágicas des~e acontecimento que eu narro
pela primeira vez, ficando m,u ito aquém da realidade
esp~ntosa ! 9uando a "mancha" esgotou, quando,
saciados os 1mpetos truculentos de puros trogloditas, os invasores regressaram sobre os seus passos,
0s mortos lá embaixo foram enterrados no mesmo
local, derrubando-se por cima deles o cascalbo das
orlas. Ninguém os contou, ninguém lhes soube os
nomes, esquecendo-os · de imediato ! Muitos desses
brutos estao hoje estabelecidos com grandes lojas
em cidades de movimento. Qutros enveredaram

*
< ')

A figura de Frei Gil d-e Villanova fundador
'
de
Concei~ao do Araguaia conforme eu tive oca..
'
s1ao de explanar em meu Iivro "Terra sem Sombra"
,
'
e sempre lembrada. Enquanto que outras figuras
de religiosos dilu-e m-se no esquecimento, Freí Gil
permanece intacto mesmo naqueles que nao o conheceram mas que dele ouviram falar e ouvem dizer.
Indiscutiveln1ente esse grande ,missionário frances,
cujo amor acendrado aos Caiapós levou-o a 14 de
Abril de 1897 fundar a loca:lidade que hoj~ se· projeta no ambito das cidades progressistas do Pará
deixou fundas saudades após a sua morte havid~
por febres.
Vem a pelo, neste meu trabalho, lembrar novamente Frei Gil de Villanova por conhecer, aqui
onde me encontro, um rebento do famosíssimo
coronel Leao Leda, caudilho e sátrapa sinistramente
recordado mesmo em páginas de quem escreveu a .
história de Boa Vista. ':Esse descendente do turbuiento coronel narra-me da· forma com que 0 seu
· antepassado, em companhia do filho Mariano Leda
e de
um grupo fortíssimo de jagun~os invadiu Con.
'
cet~áo do Araguaia no dia 9 de· Marc;o de 19()<) com
o firme intuito de arrazá-la e passar a fio-de:fac;ao
todos os seus moradores, inclusive os dominicanos
e, com- eles Frei Gil de Villanova !
.
.Vinha
, . de longe o conhecimento pessoal entre o
m1ss1onar10 e o coronel-jagunc;o. Vinha desde os
tempos em que, este, a testa de sua horda de han-
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didos, realizava fenomenais matanc;as na Boa Vis~a
e durante .o si conflitos que estavam em curso
pela rivalidad·e existente entre os coronéis Perna e
Leitao. Frei Gil, na tentativa de apaziguar os animas e encontrar soluc;ao a esses conflitos que traziam conturbada a populac;ao dessa cidade, interveio
de pessoa e quase foi morto, e.~capando milagrosamente tentativa de assassinato, ·refugiando-se para
a localidade onde fundou a: cid.acle de Conceic;áo.
Quic;á a sua interferencia entre as partes degladian tes tenha exacerbado o animo do cor{)nel
:Leao Leda e de seu filho Mariano que lhe herdara
toda a ferocidade .e v~lentia. Quic;á tenha sid'o esse
o motivo que levou o fa<;anhudo caudilho procurá-k>
"na outra margem" para imolá-lo conjuntamente
aos demai~.
O fato é que ele realm·e nte foi. Foi, viu . e ...
perdeu ! Bancou 'um César
av·e ssas e pagou caríssi:t;na a ou.s adia. Sabed0res de que os Leda, comandando a jagun~a.da vinham em largas e .rápidas
jornadas rumo
Cqncei~ao, os dominicanos armaram mil e duzentos homens >para defende-la. Tomaram todas as providencias para suportarem, o embate e a.té o c~rco, se viesse a se dar, armazenando
víveres, estacando munic;óes, adestrand'o índio~ e
civitizados. Frei Gil foi a alma dessa resisteneia
urna vez que agia em legítima .defesa, nao somente
dele ou da congregac;ao a ·que pertef!cia, mas sim
de toda a popula<;ao que vivia tranqüila sob a sua
égide.
No dia 9 de Mar<;o de 1909, época em que o~
tiradores de borracha e de cautchu íervilhavam em
Concei<;ao, época áurea que tan.tas e tantas tristezas
trouxe a rac;a Caiapó, os Leda; capitaneando ·o
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pequeno exército de apaniguados, surgiran1 c0mo·
tufao
portas da cidade. Longe estava1n, pai e
filho, de suspeitarem que um "espírito santo" ( aqui ·
nao vai blague nenhuma), tinha preparado, para
eles, urna in~ólita recep<;ao. No pensar dos invasores a "coisa" seria liquidada em dois tempos. Já a .
jagun<;ada prelibava a orgía que se seguiría
matanc;a dos moradores e dos padres. Já cada um tinha
em mente a forma de como iría atravessar os dias
de g-rande pag·odeira. E os dois capitaes já somavam
a quanto iria o saque do convento, do comércio e
dos haveres particulares. Para eles a aventura apresentava-se simples passeata. Poderiam, na "festan-.
<;a", apagar com usura a eterna sede de sangue que
os po.s suia. E haveria pelos seus cálculos, sangúe a
valer! Contavam .com o efeito da surpresa, com o
panico, com a nenhuma resistencia da poputac;ao ,
pacata. Vinham-se embriagando cotn as perspe'c tivas maravilhosas do massacre e da pilhagem, tle
permeio com a ·forte cachac;a que sugavam dos
cantís de chifre d:e pendurados no arc;áo. Nao atra:-:
vessaram o rio frontei'ro á localidade, para n·a o
despertar suspeitas. Nao que temessen1, qualquer
revide. Ü qtte desejavam eFa nao deixar escapar
ninguém ! Mesmo as mulheres, depois de "usadas''
a valer, viriam a ser mortas. O destino de todos os.
habitantes de Conceic;ao estava ,m arcado e .s~lado
pelos Leda!
.
Pai e filho dividiram os grupos que chefiavam
Il:ª triste porfia. A jagunc;ada, montada em brios
espic-ª~ados pelas prornessas' dos· chefe&, alardeava
a forma com que sangraría os padres, dependurando-os pelos pés e de como abusaria das mulh~res e,
isso, de acordo GOm os p-endores sádicos ou maso-

as

a

WILLY

176

AURELI

quistas de cada um. A horda viajava entre sonoras
. gargalhadas, imersa na beatitude da certeza tao
próxima de semelhante festáo ! Piadas as mais grosseiras, atiradas de sela a sela, eclodiam em coros
rumorosos de genuínas bestialidades alardeadas.
Rejubilavam-se com isso os "condottieri", pois que
contavam com a impiedosidade da turma e com a
sua destreza em estripar ~ sangrar, mesmo em se
tratando de enviar para o outro mundo, cerca de
duas mil pessoas, que tantas eram as que moravam
em Concei<;ao nesse dia !

*
Quando sorrateiramente os dois grupos chegaram as primeiras casas, quando já se acercavam o
suficiente para entrar de roldao pelas ruas, conduzindo ao centro de onde se irradiariam em várias
dire<;oes, levando a morte em todos os rincoes,.
estranharam o profundo silencio, a falta total de
gentes perambulando ou deambulando. A ordem de:
- Mata! Sangra! Queima !
meteram as esporas nos animais e foram rapidamente ao encontro da morte que os aguardava
atrás de todas as janelas, de todas as ·portas, de
todos os muros, do alto da torre da igreja, das
reentrancias d'o convento! Mil e duzentos homens,
entre índios e civilizados, uns armados de carabinas,
outros de espingardas e os bugres com os seus
poderosos arcos, entra:ram em movimento numa
esplendida sincronizac;áo. Rajadas brutais de chumbo candente e nuvens de· flechas atingiram em cheio
. os assaltantes ! Em breve espa<;o de tempo os bandidos viram-se reduzidos a metade. Mais uns minu-

. J.1 _-

.Ilh~

do Bananal. índio Carajá

atiran~.o _fle~ha e~

_peixe.

( F ot o Co l omb o)
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tos era apenas a quarta parte! Já Mariano Leda
totnbara transformado em paliteiro pelos muitos
dardos que os CaiapÓ$ lhe tinham endere~ado com ·
m~t_:emática pontaria. Já o coronel, sangrando de
1nuitas feridas, ensandecido, apavorado, . buscava
re~úgio onde jamais o po4eria encontrár, pois que,
<;ada centímetro qu~drado da cidade_era ~ma t.ocaia:
preparada aos assassinqs 1 ·
Em breve aquilo que fóra .um grupo coeso,
disciplinado, esfrangalho.u-se. em grupelhos lutando
d~sesperadament~ para s~brevi\rer. . M~s de na<;la
adiantou a valentia de ge~te tao rude e tao afeita
aos combates. De um a · um foram mortos, até com
requintes de ferocidade pelos defensores. E o coronel terminou de forma inglória a sua longa existencia de crimes, exalando o último e derradeiro suspiro justamente frente a porta da Igreja, onde
tombou de joelhos como. que rezando pela primeira
vez em sua vida!

*
O m.eu narrador é um rapaz tranqüilo, de boa
índole, nada tendo herdado, através das gerac;ó.es
qu~ o antecederam, da turl:fulencia do parente ten1ido. Aquí e?tá porque veio tangido p·ela esperan~a
de encontrar garimpo bom. Assim como veio, silenciosamente, 'vai indo para Goiás que lhe é terra
natal levando, em sua alma, mais urna desilusáo.
..

12 -

Ilha do Bananal. Estatuetas
feítas pelos índios Carajás.
( F ot<:> Ool ombo )

*

As oito horas e trinta minutos entro em rádio
e chamo a PY 2 CW como de costume. Ternos hora
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e dia n1arcados para as transmissoe·s e recepc;oes~
Chove desabaladamente e v-enta também, fazendo
com que as hastes da antena oscilem a ponto de eu
temer um desabamento súbito ou um rompimento
das liga~óes.
Teimo na chamada. A propagac;ao é péssima e
há muita interferencia também. Vai pelos ares a
conhecida "rodada do chimarrao" que é o prefixo
de um grupo de rádio-amadores mineiros e goianosr
todos possuidores de potentes estac;óes que e~.ma-·
gam a minha pobre transmissao. Torna-se difícil
furar essa parede invisível. Resta teimar e fac;o-o.
l\. inconfundívél voz do capitao Armando chega-1ne ·
finalmente, porém incompreensível. Chamo e solicito um "Q-R-X" de minutos aos que interferem.
O mesmo está fazendo o capitao Armando. Os simpáticos "bate-papo-matinal" concedem a pausa,
com esse cavalheirismo que distingue o rádio-amador. En tao Armando diz-me:
- Tenho urna triste notícia a lhe dar!
Pulsa o meu corac;ao e corro com a mente em
ebulic;ao aos que me sao caros, lá na paulicéia distante. Que terá havido, santo Deus ! Armando nao
é homem para entrar brutalmente no mérito de
alguma notícia menos alvi,c;areira. No cambio soli- .
cito que mande logo o que tem a dizer. E lá vem a
notícia:
- Faleceu ontem o nosso amigo general Carlos.
Villac;a ! O rádio-amadorismo está de luto com essa
perda irrepará'vel !
Externo-lhe todo o seu sentimento e pec;o seja
ele o intérprete junto a todos os que me ouvem
corujando, do pesar da "Band.e ira Piratininga"
pela infausta nova.
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Todos aqui no acampamento sentem forten1ente
o falecimento do general. Grande amigo da "Bandeira'', desde há muito que a sua palavra de incentivo, através da sua PY 2 IT, da capital bandeirante,
chegava em horas oportunas. liá lágrimas bailando
em nossos olhos e luto em nossos corac;óes. Apagase para sempre, nos espa<;os, a tonalidade profunda
do general que nos alcanc;ava sempre cheia de encorajamentos e de entusiasmo sadio !

*
Vai para un1 ano tinha surgido a idéia <l e se
prepararem dois jovens carajás, que sao corredores
maravilhosos, para a grande prova pedestre de ., A
Gazeta", na noite de Sao Silvestre. Os índios, por
mim escolhidos, eram: Kutiara e Andexuáli.. Out ros ·
também foram selecionados para "sparrings" e
Karovina incumbido dos treinos diários que eram
feítos no campo de aterrissagem da FAB em Santa
Isabel. Preparadíssimos, con1 chane.e s muitas para
ganharen1 a já célebre pro'va internacional, nao foram, na época, aproveitados. Agora há novo interesse e recebo recados de Sao Paulo, pela 1ninha
estac;ao de r.ádio, para preparar a rapaziada. Vou a
Santa: Isabel, confabulo cotn Karovina ,e ele candidamente diz-n1e:
- Os homens já estiveram preparados. Mas
agora estao fora de forma e precisará comec;ar tudo
de novo.
-= Fa~a-os treinar. Quic;á de tempo ainda.
Da "A Gazeta" recebo, por intermédio da PY
2 CW o recado para cronometrar os¡ primeiros cinco
mil metros. Respondo que em tempo oportuno o
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farei. Por enquanto nao há _ pre~sa, assim o julgo.
Vou várias vezes a Santa Isabel para ve-los em
pleno exercício e os rapazes esforc;am-se deveras.
Há urna interrupc;áo no treinamento por que se
aproxima a Festa do Peixe e todos os índios deveráo
ir a Larga para pescarem grandes tartarugas.
- Oxe vai também - diz-me Uataú, o cacique
- Vai com máquina de faze cinema ...
Fica combinado que ele me avisaria em tempo
e fá-lo realmente, enviando os indios Aruaré e Xauí.
- Vamos Wirry, pissoá tá ·subindo rio ...
Sigo num barco le~e com Hélio na pilotag·em.
Alcanc;o os índios na grande praia fronteira ao rio
el.as Mortes. i\1nanha cedo pene traremos pela sua
boca mais a sul a fim de encurtarmos a distancia
até a Larga. Sessenta, conto-os,
prepara·
n do .em
.
.
,
separado e por grupos o Jantar: pe1xes, tracaJ~S,
mandioca assada, bananas, mel. Em breve a pra1a,
já imersa no escuro da noíte serena, pontilha-se de
fogueiras. S-Omente quem convive com os índios e
1)articipa de seus costumes é que pode avaliar toda
~ beleza disto que estou assistindo. Cada grupo
chama-me em altas vozes:
- Wirry, vem cumé peixe !
- Wirry! Tem tracajá! Vem "biro~i" (comer).
Vou aqui e acolá, beliscando, tirando um naco
saboroso de quelonio ou um costado de tucunaré.
Satisfeitos, com as barrigas cheias, os índios deitam
costas perto das fogueiras e arrotam sonoramente. Uataú estende a sua esteira junto a minha
,, .
A"
lona. Dou-lhe futno para que eneh a o seu ar1coco .
.1.A... certa altura diz-me:

de
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- Eu mandei minha gente clan~ar a moda
Caiapó para voce assistir.
Trinta índios comec;am a se alinhar. Kutiara,
que é filho primogenito de Uataú, o jovem de maior
for<;a de vontade que eu tenha já conhecido e que
me faz ter esperanc;as de amplo sucesso na corrid a
de Sao Silvestre, comanda a danc;a. Os demais índios sentam-se pelas proximidades a fim de nao
perder o espetáculo. A noite já vai alta e a lua, em
seu quarto crescente, ilumina palidamente a _grande
praia que também recebe, se bem que anemicamente, o revérbero das muitas fogueiras esparsas
e que indicam os pousos.
Há algo de irreal nisto tudo. Silhuetas destacam-se no alvor das areias que, . ao longe, parecem
tragadas pela floresta negra. Os reflexos das fogueiras emprestam tonalidades bronzeas . aos vigorosos carajás. Há vozerio intenso, risadas. Interpela<;óes sonoras e mais risadas. Finaln1ente, a urna
ürdem de Uataú, as bailarinos come~am a estranha
e belíssima danc;a dos guerreiros Caiapós.
- Meu xente aprendeu cum Caiapó sua língua
e vai cantá cumo Caiapó mexmo - diz-me Uataú.
Onde v.oces viram Caiapós? - indago.
Caiapó vem nossa aldeia.
Muitos? Quando foi isso?
Fáis oito lua ... Kramari vem de meu xente
e mais vinte Caiapós. Fica urna lua na aldeia.
- Nao brigaram?
- Nau ! Migo de eu e de meu xente. Migo
mexmo!
A conversa tem que acabar, pois que Kutiara,
soltando espécie de uivo, inclina-~e lateralmente e
dan~a oblíquo, em passos rápidos, seguido pelos
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demais, numa cadencia impressionante quanto a
1natemática precisao dos passos. Formam, agora,
um círculo e o canto eleva-se gra've e bonito e todas
palav ras e frases terminam em vogais abertas.

as

Separam-se agora em d·uas linh~s que se defrontam e avan<;am com ímpeto. É a pantomima de um
ataque, de urna refrega. Misturam-se os dan<;arinos,
giram sóbre si próprios, afastam-se e retomam a
ordem perfeita retrocedendo para, em seguida, formareni novamente o grande círculo. O "bate=pé",
apesar da areia fofa, distingue-se perfeitamente. É,
no caso, o contrabaixo que cadencia o ritmo. Durante meia hora os índios esmeram-se, seja no e.anta, . seja na execuc;ao terpsicórica. O canto, repito,
·é belo. Harmonioso até, coisa que nao se houve
entre os Carajás cujas can<;óes apresentam toda a
escala gutural que se possa imaginar.
Param os bailarinos. Dois dentre eles de~ta
cam-se, juntam-se a contato de cotovelo e, curvados
a tal ponto de formarem um angulo reto, saltitam.
Um deles emite um la1nento asmático, célere. Outro
11.companha co1n grunhidós. Os dois sons unem-se
na cadencia separada e impressionam. Isso faz parte
da dan<;a que estou assistindo. Terminada tan1bém
essa segunda parte, trancam a festividade com u1n
grito que é um "evoé" sonoro, cujos écos diluem-se
ao longe. Bato palmas, o que agrada muito os Carajás. Depois todos eles me vem interpelar:
Gusta Wirry?
Gostei n1uito e "tateitocó" ( obrigado) a
voces!
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Quando acordo, bem cedo, nao mais 'vejo os
índios. Durante a noite partiram rumo a Larga.
Tomamos um rápido café e seguimos para a bóca
sul do rio das Martes que, dessa forma e quase em
linha reta penetraremos o rio do .Boi, ou rio Sao
Joao, conforme é conhecido esse primeiro afluente
encontrado quando se comec;a subir o majestoso
Mortes. A .enchente ainda teima e assim podemos
navegar po.r cima de campos extensos. Depois de
-quase urna hora encontramos, a no~sa espera, urna
canoa. Fazemos o transbordo, deixando o nosso
batelao poitado num galho de arbusto. Acomodamo-nos na estreitíssima ubá e seguimos, entregando
a nossa seguranc;a a perícia desses insuperáveis
navegadores de rios que sao os Carajás.
Estamos na Larga. Muitas canoas e os indios
-comec;am a faina exaustiva de pescarem grand.es
tartarugas. Uni fica na proa, arco teso, pronto ao
tiro. Outro na patroagem para girar lentamente ou
rapidamente, de acórdo com o pedido do frecheiro.
Comec;o fil.m ar que o espetáculo vale a pena. Parte
um dardo e há um estremecimento dentro d'água.
A.penas a ponta do nariz do quelonio surgiu a tona,
mas foi o bastante para que a infalível pontaria do
índio o ferisse. A grande tartaruga, uns oitenta
quilos, é ic;ada na canoa. Logo ·depois outra de menor porte. Espraiam-se os pescadores, cada um buscando lugar preferido. Silvam as flechas. As vezes,
.apesar de ferida~ a tartaruga escapa, livrando-se da
farpa incomodativa. As horas vao passando. Minha
pos~ao na canoa é das mais incómodas e as caimbras
nao tardam. Já acabei com o celulóide e pec;o aos
indios para me levarem ao barco, coisa que fazem.
Regresso ao acampamento. O resto da filmagem
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irei faze-lo no aldeiamento, quando todos já ' estiverem por lá.

*
Isso dá-se no dia itnediato. Pescaram oitenta e
e quatro tartarugas: Cada índio leva o seu quinháo
para a cho~a onde as mulheres deverao. manipular
o manjar para a grande Festa dos Petxes. . E ssa
festa, que ainda nao conhecia, resume-se niss9_: . o
aldeiamento divide-se em dois grandes "grupos-decon1ida ". Cada grupo deverá apresentar seu.s ma~
jares e para tanto as mulheres esmeram-se particularmente. Os melhores .peixes sao moqueados
assim como as tartarugas. · Sáo feitas sopas saborosas com nacos de "pirarucu" e raízes de man- .
dioca. Favos de mel sao expremidos em recipientes.
Aipi, inacaxira assada, cozida, espigas de milho
verde fervido e outras também assadas, bananas,
mamóes, abacaxis, melancias, tudo exibido num
quadrilátero. Potes, recipientes coloridos, ricos em
desenhos, sao colocados em justa simetría e com
arte. As "comidas" ficam . distanciadas entre el as
para a verificac;ao posterior dos grupos antagónicos.
No centro do terreiro ergue-se um tronco liso.
da altura de uns dez metros. O festeiro, que age é
o velho Kuriala, surge e dá sinal par~ o come<;c.
Todos os índios estao ricamente enfe1tados. As
mamás estiolaram-se em adornar os rebentos com
as melhores plumagens e penas. Os lutadores está.o
também a postos: pertencem aos grupos adversários, diremos assim. Eis que todos os presentes e
representantes dos grupos, após as mulheres terem
depositado no cháo os derradeiros recipientes con-
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tendo suculentos quitutes, fazem a vi~ita~áo ao
"'campo-de-comida". EsE_iam, comentam, apont~n1
e acabam confraternizando, achando tudo mu1to
bom. Novamente as mulheres juntando tudo para o
banquete de logo mais.
Terminad·a essa fase surgem os adolescentes da
aldeia, maravilhosamente ataviados. Carregam ·a
"grande esteira" de seis metros por quatro e que
foi tecida com fibras de tucum durante longos meses
de pacientes trabalhos. Essa este~ra monumental é
i~aéla junto ao tronco e fixada no alto. E:n.táo, os
mesmos rapazes que a trouxeram e ... cruc1f1caram,
atiram sobre ela punhados de arroz, o que repres_e nta augúrio de fartura para muito tempo. Atira~
o arroz, pulam frenéticos, gritam ! Toda a. alde1a
está presente. Grito.s de entusiasmo e sat1sf~~áo
partem de todos os lados. Surgem os dan~ar1nos
do Aruaná que se esmeram. A dan~a dura pouco.
Cabe a vez aos lutadores. A torcida é tremenda!
Kutiara filho de Uataú, terá que se medir com o
campeá~ que conta .como certa a vitória. Já disse
qu·e Kutiara é o índio de maior fór~a de vontade que
eu tenha visto até hoje. Minorado fisica:mente quanto a:o possante adversário, ouve o apelo que Uataú
llie faz:
- Meu filho ! Voce <leve ganhar esta Juta.
Compreendeu? Deve !
- Farei papai !
.
,
Cai profundo silencio quando os do1s. adve~sa
rios .-clefrontam-se. O caso náo é para br1~cade1ra.
Está em jógo o título de campeáo. . . Kut1ara, _um
pouco pálido, agarra-se ao tórax volumoso d? titular. nste estritula literalmente OS flancos do JOVem.
Forcejam. Rasteiras rápidas sa.o passaclos por am-
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bos. E ambos cambaleia1n, mas mantem-se. Cair é
perder ignominiosamente~ porfia. Olho para Uataú.
Está calmo porém pálido. Incita agora o filho.
Sinal para que a torcida exploda violenta. O campeao levanta Kutiara e se esforc;a para esfrangálhá-lo no chao. Nada consegue porque o rapaz, na
descida, abre em compasso as robustas pernas e
1nantém-se firme. Na contagem de pontos isto vale
1nuito. . . N ovos esforc;os do campeao já nao 1nais
muito tranqüilo etn face da destreza do opon}~nte. .
Assume feic;óes de dra1naticidade esta luta. Eu tan1bén1 me empolgo e tor<;o para Kuti.a ra.· Mas fac;o-o
•'in pectore", pais nao quera desgostar ninguém.
Acavalo o médio sobre o indicador para desejar,
n1udamente, a vitória do esplendido atleta. A certa
altura, pondo todas as suas forc;as, acrescidas pela
vontade firme de vencer, Kutiara · suspende o campeao, bate-o violentamente no chao e grita alto toda
a sua satisfa~ao, .a companhado pelo fragor dos uivos
.de seus torcedores!
O vencido, ainda tonto pelo choque no chao
duro, levanta-se e pede revanche que lhe é concedida i1nediatamente, malgrado,os· protestos de U ataú
que nao deseja ver esfumac;ar, numa reprise, a vi"".
tória soberba do filho. ~ste repete a <lose e agora
é o campeao que se levanta e cumprimenta, abrat;ando-o carinhosamente, o vencedor. Como espírito
esportivo estou para 'ver coisa melhor ! E depois
acoimam os índios de selvagens ...
Outro lutador, que até agora nunca teve ensejo
de vencer, entusiasmado pelo feito de Kutiara, derruba também um campeao, o de sua categoria. A
mae do rapaz, louca de contentamento, agarra-o
pelo brac;o e vai "esfregá-lo" na cara do grupo con-
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trário, jubilando-se ruidosa_.mente con1 a vitória do
p~mpolho ! Quantos sentimentos humanos, profun damente humanos, afloram nesta gente!
Já o "campo de batalha" está liv re e agora
vamos ~ c~m~lanc;<:t. Sou tratado como um príncipe.
Todos, 1nd1st1ntam~nte todos, fazem questao de n1e
aervir, de me oferecer manjares, frutas, água. Uataú,
que nao cabe em si de contentamento pelo suc-esso
d_o seu primogenito, é um esplendido anfitriáo e
d'isso dá claras demonstra<;óes de sua superioridade
que lhe vem dos ancestrais, caciques Carajás e
Caiapós, pois que a máe de Uataú é neta de cacic1ues dessa ra<;a.
O sol descamba no horizonte quando rumo ao
meu a.campamento, acompanhado por todos os carajás festivos que ficam acenando amistosamente
do alto do barranco.

*
Sou surpreendido, pela n1anha, co111 a chegada
de um pequeno aviao. N ele vem dois jornalistas da '
"Gazeta Esportiva": Aurélio Belotti, fan1oso repórter internacional, e Rugo Apuléo. Chega também Darci Guimaráes, sub-comandante da "Bandeira" e que cotnpartilha comigo as esperanc;as do
sucesso quanto a iniciativa de um turismo sertanejo.
- Viemos para submeter os "seus" índios a
prova - diz-me .B elotti após o abrac;o fraternal.
--- Mas eu fiquei _de mandar o resultado do
tempo que me foi pedido. Os índio~ nao estáo ainda
hem treinados, que deixaram de faze-lo quande
voces desinteressaram-se no ano passado.
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N ós nao nos desinteressamos. A prava é
que cá estamos!
- Bem. . . isto é verdade. Somente que entre
lá e cá passaran1-se doze meses ...
- Esperamos que tudo corra bem. ~les tem
treinado?
- Com verdadeiro afinco!
- Entao iremos cronometrar o tempo e oxalá
que tuda haja a sair a contento, pois que a presenc;a
dos índios na Sao Silvestre vai ser um verdadeiro
espetáculo e urna primícia !
-" ·H ospedo os dois rapazes. Aurélio é expansivo
e alegra sobremaneira o ~mbiente. Apuléo gasta de
pescar e nao perd·e tempo. Canic;o na mao, vai deitar
anzol no lago e nao tarda apanhar belos espécimes
de tucunarés.
O cozinheiro prepara formidanda macarronada
para os hóspedes e deles merece francos elogios,
pois que, por fenomenal, náda sobra nas va,s tas travessas. . . ·
Levo os dois jornalistas para Santa Isabel. Sao
apresentados ao~ índios. Ficam bem impressionados. Karovina, o treinador, expand·e-se em informa<;?es. Apuléo demarca, no campo de · avia~ao, os
cinco mil metros e fica de cronometro na mao in1.
.
'
paciente para tirar a prova dos nove. Eu chamo
Kutiara e i\ndexuáli. Levo-os debaixo de um babac;u
e digo-lhes:
- Willy nao pode ficar com cara suja. Voces
t~m que fazer bonito, se nao eu fico triste, muito
triste mesmo!
- N ús vai faze fur~a, Wirry. N ús nu .tá bom
inda. Mas nús fáisi forc;a e oxe num ficará cum
cara suxa !
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.Com essa promessa formal eu me sinto mais
calmo e esperanc;oso e vou ao campo da prova. Corren1 antes mil metros. Tempo muito bom. Depois,
sol a pino, entram na reta ·dc;>s cinco mil. Fazem-nos
em 16 minutos. Um minuto a mais do requerido.
Mas de forma geral, os dois enviados especiais do
grande jornal esportivo, dao-se por satisfeitos.
- Andexuáli - diz-me Belotti - numa competic;ao de 200 metros rasos, seria o campeao n1undial. Nunca vi tamanha celeridad.e , tamanha velocidade nesse percurso !
Apuléo é mais introspectivo, menos expansivo.
Confessa nao ter lá muitas esperanc;as em próximas
prevas. Um minut o, no percurso de cinco mil metros, é muito ten1po, segundo ele. Ficamos de voltar
110 dia imediato e lá vou eu rumo ao acampamento,
calculando mentalmente quanta gasolina já gastei
nesse negócio de índios treinando. É que a: gasolina,
nestas latitudes, é mais cara do que a platina.
No dia hnediato .os índios fazem a prova debaixo de verdadeiro dilúvio. Chove torrencialmente
e os dais rapazes e seus "sparrings" correm e ...
nadam ao mesmo tempo. N o'va1nente os fatídicos
16 minutos. Mas <leve-se tomar em considera~ao a
tempestade. Ficará para amanha a terceira e de{initiva prava. Sim ou nao.
- Eu creio que há bastante tempo para os
rapazes prepararem-se - digo eu - Faltam mais
de dois meses e seria oportuno levá-los para Sao
Paulo a fim de ambientá-lo~ e aclimatá-los. Poderiam-- treinar no percurso e tenho a certeza absoluta
de que, se nao vencedores, pelo menos entre os pri1neiros classificados compareceráo.
- Uhm ... - rosna Apuléo.
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- Eu acho o alvitre muito acertado - diz
Aurélio, sempre entusiasmado.
- Nao podemos assumir urna responsabilidad.e que está acima de nossas possibilidades pessoai5
- volve Apuléo. - Mas, em todos os casos, veremos amanha e Deus queira que entrem nos bendito~
15 tninutos. Indiscutivelmente sao beHssimos atletas
e em Sao Paulo farao um figurao. . . se até lá chegarem ...

*
Na manha seguinte choveu muito e muito também no dia imediato a essa manhá. Os vi~itantes
divertem-se pescando, nadando, dando tiros nas
aves que sobrevoam o lago. Aurélio, sempre alegre,
nenhuma dúvida tem em ajud.a r a descarga de um
batelao cheio de tijolos que servirá.o a nossa constru~áo.

- Quero ma~ter-me em forma - diz, enquanto atira um tijolo ao homem mais próximo, obrigand.o-o a bruscos desv_ios para salvar a cabe~a Preciso manter a linha !
. Foi justamente quando Belotti descarregava
tijolos e Apuléo tirava urna soneca na rede sob o
vasto alpendre, que a mulher de Andexuáli, filha '
de Arutana, deu a 1uz. Acontece que entre os Carajás, quando a esposa pár'e, é o homem que fica de
resguardo. Um resguardo algo doloroso cujos pormenores, se bem que interessantes aos estudiosos,
nao podem ser descritos num livro.
o "impedimento do challenger" a vitória de
Sao Silvestre tolhe-o e viria impedí-lo d'u rante uns
oito <lias - que é o quanto dura essa estranha dieta
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marital - de tomar parte nas preliminares e nos
treinos. Também Kutiara, na ansia de fazer bonita
figura e nao me deixar "ficar de cara suja", provoca
em si copiosa sangría a fim de auferir mais fórc;a,
maior agilidade e maior velocidade. Acontece que o
esplendido rapaz mete os dentes da "cachorra" mui
profundamente e disso resulta verdadeira hemorragia que o debilita fortemente. Os índios Carajás.
costumam, quando desejam sucesso en1 qualquer
angulo de suas ativ~dades, provocar ligeira sangria
que é conseguida em se passando, sobre os bra~os,.
ante-brac;o~ e coxas, um instrun1ento de tortura
formado com a casca de urna cabac;a e dentes do
peixe "cachorra", verdadeiros estiletes. K u tiara
desejava sucesso demais e, por cau~a disso sangrotr
abundantemente, permanecendo deitado na esteira.
Isso tudo desanima os dois jornalistas que, por terem marcado data certa ao aviador que virá buscá-los, vem-se na contingencia intransferível de
alc;arem o 'vóo, sem nada teren1 concluido, dada a
pressa e exiguidade de tempo, deixando entre nós
s~udades e levando, assim como o tinham trazido,.
Darci Guimaraes ...
·
Foi desta forma por que gorou o esperado co1nparecimento de dois atletas Carajás na corrida deSáo Silvestre de 1959 e foi dessa forma que eu re.solvi nao mais me interessar, após ter gasto tempo
e dinheiro e ter dado o melhor e mais desinteressado concurso a id.éia.

-

*

Parece que Aru~ana tirou urna quadra para
trazer noricias tristes Iá do seu aldeiamento . .i\pós.
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certa ocorrencia em que o seu filho baleara urna
índia, eis que me aparece com um recado:
,
- Irniao ... vamos para aldeia ...
O que há desta vez?
- Andohohiri f oi mordido por casca vé !
- Quando?
- Já fáis hora. E ...

-

E?

- Auiraní fáis mal a menino ...
- Fez mal como?
- Fáis coisa ...
Compreendo e, pela primeira vez nestes vinte
e cinco anos de sertao ouc;o ~emelhante fato. Lá vou
novamente para · o Pósto Indígena e encontro o encarregado-substituto que me aguarda. Entrego-lhe
o soro anti-crotálico que é imediatamente injetado
no índio, meu velho amigo e dos melhores. Depois
encoritro o pai do menino, de dois anos de idade,
desesperado e querendo matar o autor do estupro:
- Tá dando cada coisa por cá, que a gente
fica maluca - diz o encarregado-substituto.
- É urna quadra deveras desinteressante. Mas
o remédio' é aguen.t ar - digo-lhe em respos.ta.
- E haveria outra coisa a fazer? - · conclui
desanimado.
Lá está Aruiraní, com cara de ·patifao cínico.
Reune-se o Conselho d·os indios do qual eu sou
convidado fazer parte. Projeta-se um justo castigo
ao autor de tao negregado crime. Depois de longas
discussóes, depois de serem estudadas várias pr~
postas e todas elas em detrimento do fac;anhudo
chegam os maiorais a esta deslumbrante conclu'
'
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sao: o autor de tao vergonhoso delito deverá casar,
e já, com a mulher mais velhá, mais pelancuda do
aldeiamento ! Triste epílogo para quem busca va
urna satisfac;ao num botao ainda nao desabrochado
ter que desfolhar urna margarida já há ~ais de meio
século desfolhada. E como ...
Realiza-se o casamento. Rapidamente, sem ou·tra cerimónia a nao ser obrigar o índio culpado
sentar ªº lado da velha que se regozija antegozando
todas as delícias a que se julgava terminantemente
privada. Castigo .salomónico, sem dúvida. Ju~to e
duro. Retira-se o casal de recém-casados para a
choc;a, acompanhado pela tribo em peso que vaia,
ri e comen ta.
Ao regressar fico cismando longamente sobre
esse espírito de justic;a que anima tao bela rac;a.

*
Desc;o até Fontoura. Vi~ito a família do adventista Isaac que nestas latitudes empresta os seus
melhores esforc;os em prol dos índios e fá-lo d.e
forma que nenhum Servic;o . de Protec;áo . a.o
gentio jamais o fez ou jamais o fará. · Verdade1ro
milagre realizou, edificando cómoda casa e as demais dependencias entre as quais urna arejada e
moderna escóla onde meninos e meninas índios
alfabetizam-se e aprendem trabalhos manuais, sendo que as móc;as é proporcionado o veículo para
conhecerem corte e costura. A senhora do Isaac, a
quem entrego copio~ó material escol~stico rece?id.o
pelo Ministério da Educac;ao, nao mu1to aproprtado
aos fins, mas sempre útil, é realmente urna pro-
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fessóra na 111ais an1pla expres sao. Estabelec;o un1
paralelo entre ela e as "professóras" do SPI que,.
em sua maioria, esposa s de serventuários, sao analfabetas mas assinan1 ( con10 o farao ?) as fólhas e
relatórios e receben1 vencimentos enquanto que a
bugrada continua se1n nada, absolutamente nada
aprender.
Incentiva, Isaac, o trabalho dos índios que,.
dessa forma, podem sen1pre . dispor de meios para
aquisi<;ao. E, para falar etn aquisic;oes, eis que_encosta urna canoa e dela· descem dois tipos patibulares carregando, um deles, enorme rolo de fum·o
em corda. Demandam - assim explicam a minha
indagac;ao - Conceic;ao do Araguaia e es tao "mascateand.o" fumo para poderem obter os meios de
subsistencia para tao longa jornada. Metem-se debaixo da frondosa árvore e ficam esperando, sem.
apregoar, sem nada dizer. Lá vem os índios como
que atraídos por íma. Ficam espiando em silencio
e depois:
- M.e dá cem!
U 1n dos homens mede a palmos e dedos o ta1nanhq do fumo e entrega ao índio o pedido. Outro
quer cinqüenta. Outro duzentos. O rolo vai girando
sobre o seu eixo e o volume do cordoame nicotinado
v~i adelgac;ando visivelm.ente. Meia h~ra, se tanto,.
já venderam para mais d·e dois mil cruzeiros. E .tt
penso com os meus botóes :
- Quá ! Só eu mesmo para andar distribuindo
rólos e mais rolos de fumo por este Araguaia e
durante tantos e tantos anos ...
Verdade que atualmente as coisas andam n1uito
"apertadas" e o fumo cresceu de prec;o, fato esse
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que me obriga din1inuir as rac;óes gratuitas. E 'verdade também que, apesar dos pezares, o~ índios nao
desejam se privar do maior enlevo que lhe vem de
u1nas boas tragadas de "aricocó".
Para ajudar os dois míseros que traze1n nos
rostos assimétricos e feios toda urna lenda de fome,
também alongo cinqüenta cruzeiros e recebo urna
polegada a mais por ser o "senhor capitao". Dou
esse pedac;o de fu1no ao velho Uaru, que me agradece com um esgar sitniesco.
N arra-1ne, o amigo Isaac, da recente tragédia
que se deu frente ao Pósto onde reside. A Escolta
de Capturas de Mato Grosso, após pertinaz persegui<;ao a dois facínoras que tinham matado e ferido
gravemente na localidade <!e Luciara, surpreendeu-os na praia fronteira e se1n lhes dar oportunidade para se en tregarem, metralhou-os de forma
selvática, nletendo, em cada ~m, cerca de trinta
bala<;os ! Narra-me também a dolorosa ocorrencia
com um cidadáo suh;o, um desses "paus-rolad.os"
que surgem e ninguém lhe sabe de onde, afogado
no meio do rio quando tentav~ salvar a sacola-deviagem caída, com ele, n'água, no emborcamentoº
havido na canoa.
- Quis salvar os seus haveres e acabou perdendo a vida!
Coitado desse rapaz cuja família qui<;á o acredite gozando perfeita saúde e em franco progresso.
O mais triste é que ninguém lhe sabe o endere~o
para ..urna comunica~áo. Aqui as tragédias e os dramas nao tem éco. :nste morre com aquetas.

*
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Do 1neu acampamento até a Serra Baixa sao
nlais ou 1nenos quatro léguas. Chegou a notícia de
que urna horda de índ.ios Xavantes está acan1pada
pelas proximidades des~e morro e que há muita
cria nc;a doente. Mando encilhar os animais, encho
um bornal com remédios, ampolas e seringas. Coloco mantimentos em dois cacuás e sigo. Refac;o
parte da caminhada que. em 1950 fiz quando da
descida desses mesmos índios, entao ensandecidos,
dispostos a tudo arrazar. E artazaram mesmo,,.como
~ovos Átilas, deixando sotnente cinzas, pois que
queimavam tudo: matas, campos, cerrados e roc;as.
Revejo lugares que se gravara.m na minha
mente. Aqui, junto a estas cacimbas, onde de ran"".
chos outrora habitados. son1ente restam ruínas, len1bro ter encontrado um galo amarrado, cabeceando
de sede. Tinha sido submetido a tortura pelos _índios
que, na falta de gente par~ . supliciar, resolveram
descarregar o ódio no pobre "chantecler". Mais
adiante .dou com o que sobrou de urna cerca. Era
o curral de um sertanejo desbravador que viu, de
urna hora para outra, desabar sobre o seu pobre lar,
~ fúria incontida dos índios raivosos. E assim, durante léguas, apenas restos daquilo que tinha sido
urna nobre tentativa de desbravamento rumo ao
Oeste, partindo das margens do Araguaia.
O sol já vai alto e o calor é imenso. Teren1os
chuva na certa. Encontro, por lembrá-lo, anemico
corregozinho que serpenteia 'entre palmeiras de
tucuns numa depressao a minha direita. Bebemos
e deixamos os animais beberem. lJepois novamente
rumo a Serra Baixa, beirando· grand.e buritizal que
empresta certa alegria a este sertao bruto e amareJecido. J á o chao torna-se pedregoso. Os animais
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procedem com cuidado para nao se ferirem nos
cascos. Junto a grandes lajes paramos, a fim de nos
.orientarn1os quanto ao caminho a tomar ·p ara en-curtarmos distancia. A Serra está a nossa frente.
Indagamos do chao algum rastro. Difícil por causa
do pedruc;o. Mais além, junto a outra anemica
aguada, estao as pegadas de muitos pés descalc;os.
Mas nao sao frescas. Dois dias, mais ou menos, elas
indicam. Seguimos acompanhando-é!;s, que nos estao
dando o rumo certo. Mas nada encontramos a nao
s~r restos de um acampamento fortuito onde a bu·grada pousou. Amarramos os animais e subimos as
:Íngremes encostas da Serra. Alcahc;a:mos o topo e
ante os nossos olhos abre-se espetáculo maravilhoso
do sertao bravio. Can1pos, matas, cerrados. Lá ao
longe o Araguaia sinuoso. A nossa esquerda, lascas
do rio das Mortes.' Algum lago esparso aqui e acolá.
N uvens carregadas chegam de várias direc;oes,
.cercando o sol como que para aprisioná-lo. E conseguem-no. Entretanto o astro-rei parece disposto
.a lutar porque volta e meia encontra a maneira
:para escapulir da cilada e jorra, pelos interstícios
que abre, vastas laminas . doiradas qu~ iluminam
determinados pontos lá adiante. Os trovoes rugem.
.Aqui no · cimo da montanha come~a soprar corn ·
·certa violencia forte ventania. Buscamos reparo nas
lapas formadas pelo encosto natural de altas lajes
verticais. Comec;a a chuva e a cortina áquea tolda
·completamente a visao. Onde estáo os índios tangidos pela fome e pelas doen~as? Em que recanto
estaráo escondidos nessa imensidáo que se abre
pelos quatro pontos cardeais ao meu derredor?
. . . Com a celeridad e com que surgiu a tempestade
:desaparece. O sol retorna mais vivo, mais brilhante,
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mais quente. Parece que lhe passaram urna esponja
para avivá-lo. E~pac;o o olhar ao longe com o binóculo, para ver se consigo algum indício. As fortes
lentes trazem-me próximas, distancias alongadas.
Mas nada de índios. N enhum sinal de vida ou de
movimento. Resta voltar aos pagos.

*
·-

Quase todos os días chegam fan1í1ia s de sertanejos goianos que buscam homizio en1 terras de
Mato Grosso. Já contamos 442 pessoas en1 trinta
dias. Surgem na margem direita do Araguaia, fronteira a Sao Félix e atiram para o ar a fim de chamar
a aten<;ao e pedir, com isso, meios para atravessarem a largura do rio. Todos, indistintamente todos,
trazem nos trac;os fisionomicos os estigmas de largos padecimentos. Sao entretanto, as crian<;as, as
que despertam pena profunda. Meninos e meninas,
com tao pouca id~ade, já cttidam dist-o e daquilo,
jui:itando míseros trastes familiares, cabresteando
anhnais, ajudando na porfia. Sao todos r etirantes
do sertao de Porangatu; do Peixe, do Viadeiro, de
Urua~u, de Amaro Leite. Gente que foge a investida
dos "posseiros" que só a égide do sátrapa sertanejo
Divino ( valha-111e o nome), transformados em "cabras", in'vestem brutais, apossando-se dos sitiozinhos de humildes, for<;and·o-os a se submeterem ao
jugo do novo senhor.
Correm, pelo sertao, histórias arrepiadoras.
Muitas inventadas ou aumentadas, outras, infeliz1nente, verídicas. A "revolta dos posseiros" formou
<'apítulos de largas reportagens em toda a in1prensa
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do país. E todos devem lembrar-se - por te-lo lido
- do primeiro entrevero entre esses sertanejos e as
forc;as policiais de Goiás que, totalmente destroc;a<las, reeditaram as páginas de "Sertoes" na guerra
<le Canudos.
Em todos esses olhos negros, abrindo-se em
rostas ásperos como lixa de carpinteiro, leio a cen, telha da apreensao, do medo, da ansia. A popula<;ao
<le Sao Félix acode-os, transportando-os e larga-os a
inarge1n. De comec;o thnidos, em grupos, os "chegan tes", conforn1e sao acoin1ados, buscam no con1ércio da localidade, algo para berganhar ou para
adquirir. Indagan1, pedem informac;oes, volta1n ao
·próprio cla e nao den1oram desaparecer, dirigindo-se
algures , sertao a dentro, rumo a Cordilheira do
Roncador.
~sse exodo parece nao ter fim, pois raro é o
dia sem que duas ou tres famílias surjam na margen1 aposta. O "xerife" aqui da terr~, com os melhores intuitos, toma nota de nomes, 1dades, procedencias, organizando um cadastro, un1 fichário e,
ao 1nesmo tempo, sem o querer, um recensean1ento
vreventivo. Há muita relutancia em declinar os
próprios nomes e o lugar da vinda. Mas acabam
<:edendo quando se convencem que estao entre gente
~miga, disposta auxiliá-los nem, ~ue seja . apen!s
com conselhos ... O resultado prat1co desta 1nvasao
e que do cimo da Serra Baixa ou pude vislumbrar,
muito além, o perfil do lugarejo Guará que essa
gente construiu e abandonou em seguida, pa:a se
transportar mais além, lá pelas margens do rio da
Solidao.
Nao representan1, essas choc;as agrupadas assi-
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rnetricamente, nenhuma piramide que venha atestar,
<lOS pósteros, a tenacidade e a odisséia dé núcleos
humanos. Mas atestam, agora, enquanto nao se
esfarelam, verdadeira epopéia de semelhantes en1purrados de suas tcrras natais para glebas desconhecidas, a brac;os curtos con1 as n1ais espantosas
necessidades e desconh·e cendo os in1ensos perigos
do sertao mais agreste <leste rincao.
Eu dis~e que as crianc;as dessa gente espavorida
representam o quadro mais desolador da necessidade viva andando sobre duas pernas. Tudo cÍ~se
iam ardentemente, tragando com os olhos aquilo
que sempre lhes foi negado. Mas nada ped-em. Basta
seguir a linha imaginária de u~ desses olhares para
se descobrir o ardente desejo do petiz ou da petiza·:
. un1a banana, um caramelo, urna sandália. Adquiro,
quando se me dá a oportunidade por me encontrar
em Sao Félix, algo para distribuir aos meninos.
Aceitam
sem
proferir
nenhuma palavra,
pois
. .
, .
.
.
que ninguem os ens1nou ao agradec1men to pro·tocolar em recebendo um agrado.
·
Trajam os mais disparatados e incríveis molambos caindo . pelos corpiµhos ressequidos pela
fome ancestral. Pobres meninos cujo destino é impr~visível por estas bandas. Pobre gente que jama_
is
fo1 lembrada pelos poderosos a esbanjar fortunas
nababescas, completamente ignaros da existencia
de popula<;óes que eternamente aguardam a chegacla
do "Messias ", esse que lhes poderia proporcionar
um pouco de assistencia, assegurar-lhes um punhado.
de farinha, um naco de carne seca!'
-

*
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. Trazem porém, esses chegantes, perturba<;oes
as vezes graves e quando, desejando espairecer nos
dias de domingo, arribam em Sao Félix, provocando ·brigas devido ao álcool ingerido, qui<;á para
esquecer, para olvidar os tormentos de urna vida
áspera em demasia. Quai:itas e quantas vezes as .
criancinhas, agarradas ao cós das calc;as paternas,
acompanham as contendas, arrastadas de lá para
cá, aos empuxos violentos. E quantas e quantas
vezes essa prole assiste ao drama do qual particip·a m também como personagens de primeira plana.
- Pái murréu. . . Meteram ferro nele ...
Com isso tranca-se o ciclo. Nao demorará, para
esses pequenos, outro "pái" dentro da choc;a, deitado na rede com a mae qu·e em breve lhes dará
1nais um irmao vindo de outro tronco. E a moleca(fa
cresce assustadoramente em número, dada a espant.osa proliferidade dessas mulheres que concebem
até com o pensamento, somente encontrando rivais
nas chinesas que sao genuínas gambás humanas!

*
•

Pesados avioes da F AB sulcam os ares. Trazem em seus bojos materiais para o comec;o da
"Operac;ao Bananal", essa aventura que passou -a
ser conhecida aqtii como "Operac;ao Bacanal", ta1nanlía a orgia -de desperdícios havida. Avioes de
todos os tipos, de todos os feitio s, de todos os tarnanhos,-descarregando vigas de ac;o, n1otores, cimento,
ferramentas, tubos, cabos, centenas e centenas de
"candangos" vindo de todos os setores brasílicos,
atraídos pela oportunidade que se lhes apresentava
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e n1 poder trabalhar e, com isso, ganhar o dinheiro

n ecessário ao sustento. En1 breve ten1po a doce
tranqüilidade de Santa Isabel, onde se encontra o
Pósto de Atrac;áo do Ser'vi<;?. de Prote~a0 aos indios,
transforma-se numa Babel. Sáo erguidos galpóes,
barracas, telhadilhos e ranchos. O aldeia1nento dos
Carajás é tomado de assalto pelos curiosos e as
índia~ ime<liatamente cobic;adas pelos av.entureiros
se1n freios e sem compostura. Manten1-se, os aborígenes, trancados e hirtos. Afrouxarao, disso tenho
certeza. Um enorn1e "can-:can ". Mil trabalhaa-o res,
dezenas de chefes, sub-chef es, chef et es, encarregados. Coronéis panc;udos, onipotentes. Lanc·has custosíssimas cortando as águas do Araguaia em todos
os sentidos, dentro de fabuloso desperdício de gasolina. Sao Félix, a pacata localidade que fundan1os
en1 1942, habitada totahnente por gente trabalhadora e honesta, quas-e fronteira ao Pósto de Santa
Isabel, onde a calada da coorte de aventureiros está
s,e· realizando a jato, re.cebe em cheio o impacto. Sita
na margem matogrossense, Sao Félix é literalmente
invadida pelos "candangos" a cata de cachac;a; diversao, espraiamento. Em brevíssimo tempo o~ donos de paupérri~os butecos sertanejos aparelham-se
cotn geladeiras a queros.ene, aumentam assustadoramente os estoques de bebidas. A oportunid.ade é
única e única também é a localidade ne·s tas latitudes
permitindo, aos chegantes, a distensáo necessária
durante as· noites de sábados e os dias de domingos.
Nao tarda ser instalada urna mesa de "snokers" e
nao tardam, coando de todos os meandros do sertao,
<!.S prostitutas comboiadas pelas experientes alcaiotas, marafonas já em desuso, fornidas em banhas,
ávidas e de mentalidades aduncas.
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Urna localidade tranqüila, imersa na quietud\!
de um "modus vivendi" exemplar transfor1na-se, de
urna hora para outra, em r.e positório de \rergonheiras, de pagode, de baderna. Setenta mercenárias do
amor, as putas mais reles dos garimpos, !1egras,
mestic;as, mulatas, cafusas, portadoras d; .todas as
ramificac;óes da venérea, estabelece1n-se sohdamente
no arraial, encenando quadros vivos sui generis,
invadindo, cotn despudorad'a desfac;atez, os lares
dos sertanejos, contaminando tudo. s .e tenta n1ul?eres de triste fan1a, set en ta bebadas em potencial.
set en ta arruaceira~ con tu1nazes, f ixam o seu q uartel-o-eneral em Sao Félix mudando-lhe radicalmente
.o a;pecto. Indivíd.uos de somenos personalidade ..ºu
de nula importancia, al<;ados a lugares de mandancia exibem em todo o seu esplendor, o · grau da
prÓpria mentalidade. Gente que influiu diretamente
junto aos poderes supremos da Na<;ao ~ara que,
a pós o surto de Brasília, vies~e a se realizar o ...
1nilagre de outro surto: urna c1dade na Ilha do Bananal, ilha que vive durante seis meses por ano
quase que totalmente submersa e onde o famo so
Niemeyer, por lhe desconhecer os fenómenos, tra<;ou
a edificac;áo de edifícios que atual¡nente sao como os
balangandans: balan<;am, mas ~ara cair de fato~ ·
Gente que para nao perder o ubere generoso ~a
N ovacap, prevendo dias compensadores, consegu1u
carpir o "p9is podem fazer", inician~o a sarabanda
da "Opera<;ao Bacanal"! Dinheiro a ródo. Quatr~
centos nlilhóes de cruzeiros para gastar e dos qua1s
foram gastos, até agora, exata1nente trezentos · e
sessentá !
Mil hon1ens para setenta nlulheres nas noites
de fin1 de sen1ana. Fazendo fila e esperando a yez !
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Fácil imaginar o tamanho do fandango! Rixas, ti1 os, facadas, correr.ias, bebedeiras f enomenais, esean dalos tremendos, obcenidades torpes! o arreganho de polícia-militar e~istente em Sao Félix
mancomuna-se com as donas dosi bordéis e embolsa
calmamente o "Imposto de Venus". l\ maioria dos
ranchos transforma-se em botequins: cem casas
iorn1am a localidade: S·e ssenta butecos as escanearas
para a horda sedenta. Barcos e batelóes de todos os
, tipos e capacidades soben1 e descem o Araguaia,
carregadíssin1os de bebidas. Pinga e cerveja. Cer'veja e pinga. Nada de arroz, feijao, farinha. Alcool
tao somente. Cerveja a cem cruzeiros. Um dedo de
pinga vinte. * A média semanal é de mil dúzias de
cerveja e duzentos sacos de pinga, contendo, cada
um, quarenta e oito garrafas. Os negociantes mais
espertos e mais lerdos nao tem maos a medir para
atender a freguesia, esbanjando o dinheiro ganho
com o rude trabalho, lá na Ilha. Vive-se, a distancia
de muitos anos, o fenomeno de Klondiky do Alasca.
Outros costumes, outro genero humano, mas a mesmíssima bestialidade !
Nao tardam do is "cabarés": o "Troca-Tiros"
e o "Deixa a gáita aqui !". Surge também urna
nova indústria: o transporte lota~ao em barcos movidos a motor de popa, entre Santa Isabel e Sao
J."'élix e vice-versa. Os barqueiros embolsam fortunas, pois que cobram alto, espec~almente a noite
quando somente fazem viagens "especiais" para o
transporte dos retardatários, todos bebados, a razao

*

moeda.
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de quinhentos cruzeiros por cabe~a. Os vendeiros e
<lonos de butecos trabalham e servem a clientela
cingindo respeitáveis 38 e a carabina 44 metida sob
o balcao, para as emergencias. . . O mulhera~o ronda com peixeiras enfiadas a cintura ou sobrando
das ligas abaixo dos joelhos.
- Nos cabarés, sempre repletos, a cerveja é cobrada a 200 cruzeiros. As alcaiotas, dextramente
agarram garrafas) vazias e alinham-nas junto as
garrafas esvaziadas pelos freqüentadores. Dessa
•
•
forma vendem a tnesma cerveJa quatro ou cinco
vezes. Caía na asneira de alguém reclamar! Os
·os' cáftens ' os rufióes, também chegados
g icrolos
o
'
na esteira das vagabundas, lá estáo para meter o
cáno do 38 diretamente .entre os dentes do reclamante!
O tiroteio noturno é tao intenso que no meu
acampamento, distando seis quilometros de Sao
Félix, ouve-se perfeitamente o pipocar. Há um negociante que nq lugar de adquirir eI? Goiania cei:veja e pinga, comprou copiosa qqant1dade de penicilina. Também nao tem maos a medir para remediar os imprevistos de breves minutos de~ .. prazer.
Diz-me:
·
- P·elo menos eu nao tenho nada que me venha
pesar na consciencia. Muito pelo c?r:trário,_: restituo
a saúde aos que buscam a podrtdao. Nao vendo
pinga: vendo restaura~ao orgánica!
_ Com isso embolsa 500 cruzeiros para cada inje~ao. Média diária-: quarenta.

*
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_-\ desgra<;a cai frenética sobre esta localidade.
Só un1 exíguo grupo mantém-se afastado. Outro
arruma os trastes para se homiziar nas ro~as distantes, carregando as famílias conturbadas. Em Sao
Félix respira-se vícios e gonococos! A sífilis provoca
éstragos incríveis, numa sucessao estarrecedora.
Recebo notícias que me entristecem profundamente:
alguma índia já "escorregou" e "casa-se" diarian1en te com os "chegantes ". O encarregado do SPI,
gordo e pacífico, nada pode fazer, esmagado como
está pela avalanche da Fundac;ao Brasil Centí=-at.
Tóda.s as dependencias desse belíssimo Pósto foran1
·requisitadas ou tomadas manu-militari pelo estado-maior da autarquia. Os tratores passam por cima
das choc;as dos índios. Destróem os bananais. Alega1n, os renovadores, que outra aldeia será criada.
Realmente assim acontece.
Os índios conservadores, esses que teimam em
n1anter as bastas cabeleiras caindo as costas, rebelam-se a esse estado de coisas. Mas em breve acabam engulidos pelo oferecimento n1ercenário. So1nente o velho e majestoso Maloá, o grande cacique
dos Carajás, continua irredutível. Rema os doze
quilómetros contra correnteza, que taI é a distancia
que .o separa do meu acampamento e vem se lan1ur1ar:
-

Mim nun1 vai morá em galinheiro de cristao ! (alude a casinhola que lhe destinaram) Miro
que caxa grande prá eu e prá xente de eu ! Mim tá
triste de minha xente ! Muie mó~a ( aqui usa um
terf1.1o forte) tá ganhando dinherú ...
. Cala-se, cruza as maos em torno dos joelhos,
aba1xa a cabe<;a 111eclitativo. Olho para aque]as maos
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outrora possantes que tantas landi abatera1n, qne
tantas ubás construiram, que tantos Xavante•
dobraram com o espinhac;o partido e calculo o seu
desespero de se sentir "matukarí" ( velho) e nao
poder agir da forma com que deseja. Ve, o velho
cacique, ruir tudo em seu derredor e somente encontra um pouco de tranqüilidade sob o telhado do
meu rancho e onde a Jaci estende-lhe a rede perfumada, cuidando-o amorosamente como se fóra u1na
crian~a grande. Maloá adora a Jaci. Sabe que ela
lhe reserva o fun10-em-corda para o aricocó, sabe
que tem sempre o "b·ele-bóh" (água-preta ou seja,.
o cafezinho) pronto, a água fresca, um doce caseiro..
Mima-o e ele lacrimeja:
Iáci. . . oxe boa muie ! Oxe e miga muito
de eu !

*
Após ter descansado durante duas horas, ba]ou~ando-se na rede, após sorver mais ttm café e
roer uns biscoitos, o velho cacique, apontando para.
o lago fronteiro, narra como seu pitoresco linguajar
que eu traduzo para o vernáculo:
- Certa vez nós, os Carajás, aqui vie1nos para
pescar. Isto faz muito tempo, muito mesmo. Eu era.
rriancinha pequena entao e meu _p ai, que foi grande
chefe da minha gente, contou posteriormente o
havido. Quando os Carajás entraram no lago e,
precisamente aqui, onde voce construiu a casa., deram --com um grande número de índios Boróros.
Nessa época havia urna guerra contínua entre Carajás, Boróros e Xavantes. Guerra sem quartel. Ao ·
se clefrontarem os nossos guerreiros com os guer'
I

..
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reiros Boróros, comec;ou logo a refrega. Foi um
con1bate que durou o dia todo e se · prolongou pela
noite a dentro. Muita gente nossa morreu e muitos
Boróros deixaram de existir. Foi realmente urna
grande matanc;a. Muita cuña da minha rac;a ficou
sem o marido, muita máe chorou o seu filho. Mas
na aldeia dos Boróros o choro foi muito maior, porque poucos foram os que se salvaram ! Aqui neste
mesn10 lugar onde agorg. eu me encontro, houve
outros combates ·com os Xavantes. Quando voce,
Willy, veio pela primeira vez no Berroká, fazia
pouco tempo que nós, os Carajás de Gariroba, tínhamos urpreendido um grupo Xavante. Também
dessa feita a 111atanc;a foi grande e Mambiora, esse
que viajou com voce ~ que morreu em Sao Pedro,
foi quem salientou-se mais e mais. Mambiora foi
um grande guerreiro e 'Qatauzinho, que era muito
móc;o ainda, f oi também ·um grande matador nesse
dia. Voce lembra-se de Ceary?
- Lembro ...
- Também foi bom no arco e na borduna.
Depois os Xavantes pegaram-no e deram cabo
d'ele ...
A forma lenta da narrativa, entremeada de
largas pausas, os gestos mímicos que a enriquecem.
iaz-n1e surgir as ima.gens num painel que estou
vendo. Vejo, como num sonho, esse embate cruel
entre gigantes do sertáo. Os colossais .B oróros e os
robustos Carajás investindo reciprocamente, encorajando-se co1n os altos gritos de batalha. Parece
estar ouvindo o choque dos tacapes feítos do cerne
de ipe, de pau-ferró que, ao se colidirem soam como
campanas. Parece-n1e ouvir os estertores daqueles
que t ombavam feridos e que logo a seguir eram
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lnassacrados impiedosamente, aqui neste lugar onr:le
111e encontro e onde ergui o meu vasto acampaT?ento. Agora tudo resplandece de calma e tranqüihdade, de beleza e radiosidade. No en tanto foi palco
de extermínio. Estas terras que eu piso, que adentro,
que transformo pelo trabalho num local aprazível, ameno, já se ensoparam de sangue generoso
de duas potentes nac;óes que disputavam, até pouco
tempo, aos odiados Xavantes invasores, o dominio
do vale do rio das Mortes. Olho para os colossais
pequizeiros cujas frondes desbrac;am-se por cima do
telhado e os interrogo com o olhar a fim de que
me narrem algo, pois que testemunharam esses
feno111enais embates.
.'

*
Maloá está contente com a aten~áo que lhe
presto e o círculo dos ouvintes já cresceu. Tem mais
a contar e agora vem a história da grande epopéia
que os Carajás escreveram, vai para uns quarenta
anos, no rio das 1.1ortes, e que evidenciou o alto
espírito de pura estrategia dessa ra~a magnífica,
estrategia que sornen te um genial "condottiere"
poderia ter tido. É capítulo emocionante que passo
aos meus leitores, assim como Maloá o narrou:
- Éramos para mais de duzentos Carajás:
homens, mulheres e crian~as. Tínhamos subido o
rio das Mortes para as grandes pescarias de pirarucus e tartarugas. Aliás o rio das Mortes era o .
nosso rio, pois que sempre o habitamos até que
fo1nos expulsos pelos Xavantes, ·depois de muito
guerrear. f oi depois disso que viemos morar no

I
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Berroka, que os nossos avós assim chamavam. :Bsse
rio era o noss·o sustento, como ainda hoje o é. Daí
as nossas incursóes por ele a fim de · reabastecermo-nos para as longas invernias. N esse dia que
estou lembrando, estávamos já de descida com cinqüenta ubás carregadas qe tartarugas, ovos das
mesmas e muita carne já seca de Pirarucu. Vinham
as canoas pe jadíssimas e todos nós alegres pelo
resultado. Verdade que tínhamos estranhado o
sumi<;o total dos Xavantes e nossas mulheres efilhos, que nos tinhan1 acompanhado, estavam ·realmente contentes por nada ter havido e por termos.
terminado a grande fadiga das pescarias que durara.
duas luas completas. Eu estava no comando geral
de toda essa minha gente. Sempre fui prudente e .
con1 um dia de ·antecedencia mandara · duas ubás,.
tripuladas por quatro mocetóes, a frente, como vanguarda do grosso que ia descendo sem pressa. Eu
. sabia que estava bem no centro de um território
que já fóra nosso mas que agora era dos Xavantes,.
bugres irredutíveis e sempre sedentos de sangue.
Nao me preocupava um mínimo quanto ao sermos.
surpreendidos navegando, pois que os Xavantes
desconhecem o uso de embarca~óes. Preocupava-me,
isso sim, um ataque na hor,a do pouso. Confor1ne·
disse, tínhamos nossas mulheres e nossos filhos.
Portanto, carga mais e mais preciosa. Já estávamos.
próximos ao barranco que hoje se conhece com o
nome de Barreira dos Padres, onde os Xavantes
matara1n dois missionários, quando as· ·d uas ubás
nos alcan<;aram, vindo de regresso subindo com os
varejóes. Trazian1, os rapazes, urna grave notícia:
os índios Xavantes, em grande número, cinco ve.zes 1naior do nosso, tinham tomado conta da de-·
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sembocadura do rio das Mortes e ocupando as duas
margens, tendo fabricado tan1bém muitas jangadas
com talos de buritis, para nos atacaren1 dentro
d'água. Era o massacre que se preparava e a notícia
trouxe verdadeiro desespero entre o mulherio, que
comec;ou gritar alto. Eu cqnhecia n1uito ben1 o rio
das Mortes, pois que nele nascera e lembrei-me que,
entrando no Furo da Aloé ( on<;a), logo abaixo da
barranca alta, iria acercando-me do rio Cristalino
que vai sair logo abaixo da ponta da Ilha do Bananal. Man<lei que todas as ubás entrassem ·no furp,
cuja navega<;ao é perigosa, conforme v'Oce sabe
Willy, porque voce passou por ele. Urna vez encostados, eu saí com um grupo de guerreiros e fui em
direc;áo ao Cristalino, trac;ando urna reta nas partes
n1ais baixas do terreno, essa~ que alaga:1n co.1n as
grandes chuva.s. Entao resolvi excavar un~ canal
que Iigasse o rio das Martes ao rio Cristalino! N'ao
havía outro escapatória. Nao podíamos perder a~
nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas ubás e
;:i grande carga de peixe e tartarugas ! Nao estáva-.
n1os em condic;óes de enfrentar tao grande ma~sa
de Xavantes ansiosos para nos matarem a fim de
;-evidar un1a batalha perdida um ano antes. Náo
tínhamos, como boje, 'ierra1nentas de cristáo. ,..fínhamos os nossos machados de pedra e, co1n eles,
come<;an1os excavar um sulco que bastasse a passagem das ubás. A terra removida era carregada nas
carapa<;as das grandes tartarugas, muitas das quais
matamos para . o_btermos os recipientes necessários.
Todos trabalhavam: de sol a sol. Homens, mulheres e crian<;as. Dia a pós dia o canal ia se alongando
r?a direc;ao dcscjada. H?.via verdadeiro desespero
entre a 1ninha gente para poder sair da embos cada
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e daí o afá co1n que trabalhavam. Quase tres léguas
Wil1y, para alcanc;ar o rio Cristalino! O canal ainda
lá está e voce poderá ve-lo em assim o desejando.
Hoje virou sangradouro do rio das Mortes. Quan<lo
ch:ga~ as grandes chu'vas, verte suas águas para o
Cristalino que também já foi nos.so rio, muito rico
em peixes e como nenhum outro no mundo! Finalmente derrubamos a última barreira que nos separava da liberdade e foi com grande júbilo que tamb.ém derruban1os a terra, represando. as águas do
rio d~s Martes. Pudemos deslizar, meio naveg:tndo
e meto arrastando, as nossas ubás. Todos, indistintamente, empurravam, puxavam arrastavam desencalhavam as en1barcac;5es.
tanto trabalho
todos nós fican1os muito magros. N ossas rnaos
estavam rotas e sangrava1n. N os~os pés inchados e
nossos joelhos feridos. Mas estávamos indo para a
salvac;ao e havia, em nossos c-0rac;óes, urna grande
alegria por termos logrados os Xavantes ! .i\.ssim
ioi realmente. Quando penetramos nas águas translúcidas do rio Cristalino, en toamos o "canto da
vitória" dos Carajás e assim cantando deseemos o
Araguaia, passamos rente as bócás do rio das Morte~ onde os nossos inimigos se encontravam e onde
Qs vit:ios pular como loucos, tamanha a raiva que
exper1mentara1n en1 vendo a presa tao preciosa
escapar-lhe das n1aos ! Quando chegamos em Gariroba onde voce, \Villy, dormiu tanta.s noites conosco, fize1n os urna grande festa e desde lá ouvíamos
os gritos de ~uror dos índios que, na outra margem,
saltavam como macacos. Eram tantos que as praias
fronteiras ao nosso aldeiamento ficaram vermelhas.
N ós xingávamos alto e eles respondiam também
xingando. Até que se cansaram e sumiram ...
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a "moronduba" dessa epopéia Carajá.
Maloa rt sonoramente, lembrando com manifesto
prazer o logro perspegado, pela sua inteligencia,
aos Xavantes que já os prelibavam na certeza de
te-los perfeitamente atocaiados.

*
Arutana, sua mulher, Andexuáli, sua jovem
esposa Louiá e Kueredí, filha mais velha do meu
irmáo-índio, vem-nos visitar. Também sao os únicos
indios, sornando-se Maloá e Maria Caraji que nos
procuram.
Os demais
esquecera.
m -se do "O'rande
•
,,
•
b
amigo e agora estao 1mersos na barafunda da
"Operac;ao Bacanal"....
Vem com uns presentinhos. Sinal de que o
nosso "parentesco" continua inalterado. Sao de casa
e fazem o que querem. Sabem-no e aproveitam a ·
oportunidade para demonstrá-lo aos sertanejos que
sen1pre andam pelas minhas dependencias. Arutana
diz:
- Irmáo: agura mim tá trabaiando na Fundac;áo prá ganhá dinherú.
Quanto?
Dois mí e quinhentú ...
Muito bem ! E o que está fazendo?
Mim racha lenha, lava prato e serve comida
pró trabaiadores. Mim tem sodade de oxc e fala
cun1 chefe: "n1im que visitá meu irmao". Intó chefe
diz: ''vai visitá teu irmao, eu dou licenc;a. Mim fata
com mute, com genro cum fía de minha muie e cutn
fía de minha outra muie e mim vem visitá oxe e
cunhada. (reíere-se a Jaci).
•A
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Entáo todos voces vao "birochí" ( almo<;ar)
comigo. Tá?
- Tá!
É dia de domingo e o almó<;o está sendo melhorado. Enquanto isso, Andexuáli 'vai pescar e nao
tarda com d'ois tucunarés que entrega na cozinha.
Arutana fu1na tranqüilo. De repente diz:
- Sódade de nóís viajá no U abé, irmao ! Mirr.
num goxta de trabaiá na Fundac;ao !
~·- Em breve iremos para a Brejoá e voce vai
comigo, vai?
- Vai xim!
Alegra-se e um sorriso humaníssimo iluminalhe o rosto até entao ensombrecido por um desgosto
íntimo.
- Nóis tá ficando matukarí, irmao.. . .
- Que fazer, santo Deus? O tempo vai passando e a velhice vem remando rio abaixo ...
Ri gorgolejando. Traduz para o carajá, a espó~a, o que. eu disse e a india também ri, mas com
ªmedida apertada" conforme o regulamento intern© que rege a forma das mulh.eres cond.uziren1-se
na presenc;a de estranhos. Coloca a máo frente aos
lábios e sorri por trás, desse resguardo.
1

*
Andam cheios de dinheiro os Carajás. Fazetn
largas· compras nos armazéns de Sao Félix e os
negociantes sentem-se altamente felizes por empurrar, ao gentio, todos Os refugos de que Sao pOSSUÍ-

BIU-MARRANDU

215

sores. E a altos pre<;os. Pinga nao se deve vender
aos indios. Mas andam bebados de cair. É que no
embrulho do corte de fazenda ou no picuá onde vai
a farinha de puba, entra a garrafa clandestina. Aquí
e acolá há um carajá deitado no chao, cozinhando
a carraspana. Outros dáo para gritar e ensandecer.
Afixaram, nas esquinas d~ localidade, avisos do
SPI onde se le da proibi<;ao "terminante" de se
vender pinga aos índios.
Bem: pinga ninguém vende - alegam os traficantes - O que o índio compra é cacha<;a ...
Na enorme chata, empurrada por seis motores
Archimedes e puxada pela lancha "Carajá", chegam
· colossais tratores e outras maquinarias pe·s adas que
sao ic;adas no barranco de Santa Isabel. A azáfam~
é. grande e a gente chega a meditar longamente ante
todo esse esplendor de gastos faraónico s, enquanto
o sertanejo morre a niíngua, enquanto a mortalidade das crian<;as assume proporc;óes espantosas,
enquanto que em todas as choc;as, ranchos, casas
ou homizios, há maleito~os, gente atacada pela
verminose destruidora, pelo sarampo em forma
epidemica, pelas gripes que enchem os cemi:térios locais, . pelo mal de Chagas, pelas doenc;as
intestinais e de fígado, pela desnutric;ao e .desidtatac;áo e nem urna simples pastilha anti-malárica,
um simples r emédio ou lenitivo a tantos males · é
elargido, dado, distribuido por esses homens q17e
tprram centenas de milhóes para urna obra que Já
é ruína antes de terminada!
-indago de funcionário de alto-coturno da
F.B.C.:
- O senhor está satisfeito aqui no sertáo?
Sen te-se bem ? Nao estranha?
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- Es.t ou aqui, meu caro amigo - responde-me
- por urna simples questao económica: aqui tenho
casa de gra<;a, criados a granel, comida das melho~
res e gratuita, para mitn e minha. familia. Lenha de
gra<;a, condu<;ao de .gra<;a, peixes a vontade. ca~a.
idem e ganho exatamente tres vezes mais do qnantum dos meus v·e ncimentos normais. Posso desejar
algo melhor?

Nao é meu· intúito . fazer crítica unicamente
pelo praze'r $ádico de criticar. Absolutamente! Nada
disso. É um dever que tenho a cumprir, narrar, se
bem que superficialmente, o que seja este fenomenal
esbanjamento de dinh·eiro, esse aproveitamento de
verdadeiras piranhas humanas em detrimento dessa
classe desfavorecida que eu venho def.endendo pe
unhas e dentes, vai para um quarto de século: . o
sertanejo aband'o nado á própria. sorte ! A constata-,
c;ao dos· brutais desníveis de compreensao huma.na,
a forma com qu:e tudo está senda conduzido; com
supremo desprezo para ca~ os "morituri"
settao, a falta total e completa de sensibilidade ante
os quadros' tétricos, tuda isto foi armazenando dentro de mitn. Os que iludiram em sna espetacttlar
boa fé o pritneiro manda tá:rio da N a<;ao, a ponto de
lhe agitar a possibilidade da cria<;ao de urna cidade
na Ilha do Bananal, idéia essa que eu, primeiro
entre os primeiros comba ti pelas colunas de "/\.
Gazeta'' de Sao Paulo, alertando sua e~celencia,
con10 profundo conhecedor do ambiente, da absoluta inviabilidade do projeto, devem sentir hoje o
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remorso de terem tao mal assessorad·o º' grande
cónstrutor, o homem que deu ao Brasil u1na nova
capital, fazendo-a surgir no estorricado planalto
goiano, como por obra do encantamento.
Devem sentir remorsos - se é que possu.e m
urna consciencia - de induzir esse grande construtor a urna aventura dolorosa, fazendo-o descer
do alto pedestal onde se colocara com a sua obra
fantástica, de tao corajosa, para emoldurá-lo en1
nova corniz, como minúsculo fabricante de um hotel
·de turismo! O puxassaqu'ismo sórdido conseguiu o
colimado e o presídente, desconhec~ndo local, ambieiite, fenómenos meteorológicos próprios da hacia
amazónica, confiando nos aráutós que sopravam
ruidosamente nos bronzes, deu o seu a:poio integral
, . " t. ·
a' "· magnt'f.tea 1.d eta
Na ansia de exibir ao ch efe quanta~ e quais as
· alacridades dentro do 'ritmo acelerad.o "bossa nova~',
.
os idealizadores de "Operac;ao Bananal" erg.ueram
as pressas espécie de barraca.o, suntuosamente· ad'o rnado .interna·ment~, · Qatizando-.o com o · nome · de
"Alvoradinha". Isso ·n um descampado, a marge1n
de um lago de águas estagna'tlas, imenso repositó:rio de feroc'íssimas piranJias, quase a 'beira 'de "um
. barranco que continuadatnente se esfatela e anualment~ desaparece · debaixo das enchentes. Esse
"' "Alvoradinha", que será demolido, pois que logo
come<;ou a baloi~ar; vergando no centro perigosamente, custou a "bagatela" de sessenta e oito milhóes de cruzeiros ! Sessenta e oito milhóes de
cruztiros que teriam salvo centenas de existencias
em flor, essas que morreram recentemente de sara1npo, vitin1adas também pela. coqueluche, pela
sub-nutrit;ao, pelas septicemias oriundas de infec\óes
'
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várias. E teriam salvo ou posto fora de perigos
outras centenas de vidas, dos adultos, que se apagam miseravelmente, sem que os seus queixumes
encontrassem éco que, para eles, nao existe!

*
Altas horas da noite sóu despertado pelo latir
furioso dos n1eus caes de guarda. É o infalível av\jso
da aproximac;ao de algo estranho aos fiéis con1panheiros de acampamento. Levanto-me e rasgo a
escuridáo reinante com o luminar de minha lanterna elétrica. Noto sombras mais densas no negror
do ambiente. Ou<;o o relincho d·e animais.
- Quem está aí? - indago.
- Sumu xente amiga sio cumandante ! - vem
a voz lá das trevas.
Gente de onde?
- Lá das bandas do Xavantinho ...
- Vao chegando!
Logo mais, quatro . homens metidos em bragas
de c-our.o cru, , enormes esporas cingidas aos calcanhares nus, chapéu também de ~ouro cru, de abas
retorcidas- pelo largo uso, fixam-se no círculo de luz
fria.
- Boa noite ca pitao ...
- Boa noite amigos. Vamos entrar ...
Comboio-os para baix6 d·o largo alpendre do
rancho e indico-lhes, iluminando-o, um banco para
que tomem assento. Fazem-no. Acendo urna candeia. Rostes severos, sulcados pelas intempéries.
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Faces assimétricas, de ·meter medo, nao fossem os
olhos grandes, hun1aníssimos. Sao fisionomías que
fariam delirar de gozo um diretor de filmagens, em
. precisando de primeiros planos num filme de banditismo. Mas é gente boa, profundamente boa. Cen. tauros que vegetam nestas imensidóes, a bra<;os co1n
todas as asperezas de urna vida ingrata, a bra<;os
com todas as vicissitudes, com todos os inopinados;
com todos os perigos. Fatalistas. Como estes quatro
que aqui estáo enfileirados no banco, parecendo
velhos alunos de grupo, contam-se aos milhares
nes.te sertao esquecido, abandonado. Abandona1o
pelos poderes públicos, pelas .autoridades constituídas, pelo governo, enfim :. por esses que 'p rometem
na época eleitoreira, que fazem nascer no íntimo
dos párias urna tenue esperan<;a para, em seguida,
relegá-los novamente ao esquecimento que dura
século s.
- Que desejam os amigos?
- N um ve vassunce qui nóis anda tudo doente.
Um horror de duen~a lá prás banda onde támo
situado. Xente muita, duen<;a muita, remédio ninhum ! . Curreu pur lá que vassunce táva de ribada
e nóis arresorvemo vir prá pedi remédios: prá ver1n~,
prá febre, prá sarampo, prá gripe, prá farfa de ar,
prá nó na tripa, pró figo, (fígado), pró do de lu1nbago, prá muie que qué descansá (dar a luz). Tá
xim de crian<;a duente, capitao ! Tudo ,barrigudo,
pondo bicha pela boca. N óis também támo de veiz
em v·eiz qui num pudemo trabaiá. A <lanada da febre
nóis taca e parece acabá nunquinha ...
Eu sabia que iría ouvir o rosário que n1e é
desfiado. Todos os dias o~<;o-o, desde o romper da
aurora. Verdadeiras romarias de doentes, de neces-
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sitados, vindos de todas as partes <leste sertao arao-uaiano atravessam o meu acampamento. Sabc1n
~ue enc~ntrarao o lenitivo aos seus males e a todos
sirvo a todos atendo. Éstes quatro que aqui estao
'
.
.
vieram de muito longe. Andaram para ma1s de v1nte
Jéguas para me alcanc;ar. O cheiro azeclo d·o suor
desses corpos maltratados, acrescido pela morrinha
dos couros crus, empesteia o ambiente, S·e bem que
estejamos ao ar livre.
C:hega Eduardo, . um dos meus ra pazes 'q ue
acordou com o barulho. Mando que acenda o fogo
para o cafezinho e vou a despensa onde guardo os
remédios que sempre trago para este sertao em copiosa quantidade, grac;a~ aos amigos médicos que
1ne abarrotam com amostras, verdadeiro maná nestas ·plagas. Para cada doenc;a elencada escolho o
r emédio exato e certo. Venho com os brac;os carreo-ados enquanto Ed.uardo distribui o cafezinho cujo
~heiro capitoso tem o poder de acordar Hélio e
.A..ristides, ambos já batendo papo com os visitantes.
Passo a explicar a forma com que os remédios
<levem ser ton1ados ou ,<losados. Prestam o máximo
da aten<;ao. ~ste é para a tal doen<;a, este outro para
a outra doenc;a. Estas pílulas serv·em· para isto e
mais aquilo. ~ste líquido suavizará a asma, a bronquite, a coqueluche. Tenho muito vermífugo pedi~. tra para crianc;as e explico ·pacientemente a quant1dade · a set dada. Fac;o-os repetir e repet~m sem
desvirtuar urna vírgula sequer, gravada como está
em suas memórias atentas, a explanac;áo.
- Vamos indo qui temo muito caminho, capitao, Muito brigado e qui Deuse lhi pague ...
- Amem!

-

In té ...
Inté!
Lá somem fazendo tilintar as grossas chilenas,
dil~indo-se no' escuro mais profundo ainda, esse
que precede o dealbar.

*
Duas léguas abaixo, fronteiro ao 1neu .acam- ·
pamento, ergue-se o 1najestoso conjun:o da "Op:ra.c;ao Bananal" que custou,. ao povo, c~rca de meto
bilhao de cruzeiros. . Aqu1, ·onde ~es1do, so_b um
alpendre coberto com palhas de gar1roba, ass1stemse os doentes, os desesperados.

*
As mulheres - esposas ou parentes dos sertanejos - procuram a Jaci todos os dias. Conf~~ulam,
descrevem-lhe as mazelas, entram no n1er1to de
questóes· tao soment'e, f~mininas e ficam aguardando
0 cafezinho, o.s remedios e a prosa amen~ que s~
seguirá itnpr·eterivelment~, urna ;~z servidas." La
·-~·ai a Jaci para o depósito~farn1ac.1a, bu s~a, le ~s
bulas. separa e ·ven1 para dar as instruc_;oes meticulosas as caboclas atentas. Em breve a sua fama
de "doutora" se espalhou - e nao de b oje - razao
porq_ue sao turn1as e mais tur~.as de descendentes
da Eva que vem a cata do lenitivo.
- Cade a "siá" Jaci?
,
,
- T a por a1 ...
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Me chame ela qui nóis queremos ren1édio ...
Que r emédio?
I sto é só cum ela qui nóis falerno!
Tá bem. Sentem e esperem um minuto, sim?
Quando termina o ciclo da visita que se repete
vezes nttm dia, antes das despedida s a Jaci interroga:
Voces nao tem bananas lá no sitio?
Tem nao sia dona ...
Limao, tem?
- Tem nao ...
- o que é que voces tém de frutas?
- N óis? N óis tem nadinha siá dona ... Nadinha mexmo ...
- Deveriam plantar. As frutas sao muito necessárias para manter forte o organismo. Possuem
muitas vitaminas.
- Plantar o que siá dona? Frumiga cun1e
tudo, num deixa. Támo plantando uns cheirinhos,.
mas é em tabuleiro.
·
- E leite, vocés te1n?
- Ahn. . . Isso tem, sim· senhora !
- Pois tomem. )eite, gente! É u1n alin1ento
santific~~ do de tao born.
- Lá is to é ! N óis vá totná, sim senhora .. .
Lá se vao as 1nulheres, levando nem sempre.
somente remédios, mas também um ou outro objeto
que pedem. As vezes ficam embeyecidas vendo a
água escorrer pe1a torneira, novidade absoluta para
elas que deve m atingir o precioso líquido a margem
dos rios. A qui está a mulher do Anastácio que,.
apontando para a torneira, diz-me:
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- Capitao, oxe pode me trazer urna dessas.
coisa aí?
- Prá fazer o que, comadre?
,
.
- Uái ! Prá fincá na parede e ter agua sin
percisao de í ao rio !
Julgava, a comadre, que em se espetando un1a
torneira na parede, estaria tudo resolvid o. Por ai
pode-se calcular o grau de atraso desse povo bo1r1
e sofredor.

*
Sol tombando na vertical. Rompendo a 1nacega
estorricada chega ao acampamento a comadre T onica, essa abneg·ada que, reuninclo cerca de trinta
crian<;as do vilarejo: ministra-lhes ensinamento
primário dentro daquilo que ela sabe. É alfabetizada e tem maravilhosa inclina<;ao para ser útil a
todos. É esposa do meu piloto Juvencio, hornero
atilado, limpo, de educac;ao esmerada, educac;ao quelhe vem do ber<;o. Amazonens~s radicados aqui no
Araguaia. A comadre Tonica tem verdadeiro entusiasmo .pelas festas nacionaís. Engenhou-se· confeccionar urnas bandeiras que se adivinha serem o
símbolo da nacionalidade, de tao estranhas. Fabri.cou, pelas próprias maos, uns tambores e uns arr~
ganhos de espingardas. · Costurou os "bibis" e
'•armou" todos os escolares, sem distin<;ao de sexo,
para os desfiles nas datas magnas. Diariament-e
obriga-os a evoluir em marchas e contra-marchas.
ao som cacofónico dos tambores, gritando alto os
comandos, como se fora um robusto sargento. U ma
preciosidade essa mulher ! O fato é que, bem ou 1nal,
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alfabetiza as crianc;as em idade escolar, e isso, nesta
latitude e dentro do ambito mísero em que Os párias
do sertao vegetam, representa um exemplo vivo
de genuínas virtudes. Chega a comadre, banhada
<::1n suor. Senta-se a sombra de um pequizeiro, arfando pela caminhada feita.
- Compadre, vim a cata de um remédio para
o filho da co1nadre Maria que eu estou criando, pois
que ela mo entregou antes de seguir com o atu~l
marido para o rio das :rviortes. O menino está com
1nuita febre. Delirou a noite toda. Dei--lhe uns "'comprimido:_s de metoquina, mas de nada. isso adiantou.
Esto·u realmente apreensiva, co.m padre !
Indago minuciosamente do aspecto e dos sintomas. O menino tem onze anos: Conhe<;o-o. \Tivo,
ínteligente, esperto, de índole boníssima, prestativo,
educado. U ma flor de crianc;a.
·. - Ten1 ti do tremoreS¡?
__.._ Homem. . . ele tem tid'o. de tudo nestes dois
dias e ago.ra d.e u para pio~ar.
- A ~enhora, comadre, vai levar "Tetrec'' que é um · antibiótico poderoso. E tambérn · ieve urnas
injec;oes ·de Euromicina. Ná<;> ·está com _a garganta
inflamada? .
- Creio que nao, mas está coro os queixos
duros ...
· - Ora!
.
Ocorr.e -me a possibilidade de urna infecc;áo tetánica. Busco, rápido, as vacinas. recentemente recebida.s do Butant~, por mim solicitadas, em face de .
diversos casos - todos fatais - d·e tétano. Abastec;o
a comadre, dou-lhe instru~óes, fa~o aparelhar um
barco c.élere para levá-la até Sao Félix a fim de lhe
·.
'
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evitar a dura caminhada de retorno. N Ó dia imediato mando indagar d"o estado do. menor. Regressam com a triste nova: morreu em convulsóes, maxilares hern1eticamente trancados, impossibilitado
de d~glutir qualquer líquido. Tétano!

*
"Pé-Tóco", sertanejo destorcido, valente, generoso, magnífico lidador de gado, estimadíssimo
por todos neste Araguaia, ch,e ga deitado num barco
desde Luciara. De Santa Isábel pediram. um aviao
para tra:nsportá-lo com urgencia ao hospital d-e
Barra do Gar~as 1 que se situa a mil e quinbentos
quilómetros mais a sul. O "Ces~sna" já está a espera
do doente. D·e naci"a valerá entretanto, tudo quanto
tenta-se faz~r. Tétano! Ao chegar, o aviáo a destino,
retiram ''Pé-Tóco'' já morto ! Urna longa viagem
para ser enterrado em terra O.esconhecida. .

*
Na· Barra do Tapirapés a esposa de Joao Pi:nheiro, morre de tétano sem que os seus f amilip.res
pudessem socorre-la. Em Pqrto A1:J.rélio, no amago
do .r:io· Tapirapés, tres casos fatais ·em breves dias .
O caso assume propor~óes terríficas. Quantos os
o..utros que foram vitimados e dos quais nao ternos
noticias? Mandó distribuir as poucas vacinas an.titetanicas, .recomendando o uso imediato. Posteriormente arranjarei mais. Qui~á o gov~rrto, esclarecido
a . propósito, tome as necessárias medidas para va.:
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cinar toda a popula<;áo araguaiana. V ai para uns
anos, quando comec;ou a se manifestar urna epidemia
de varíola. enderecei ao entáo Ministro da Saúde,
dr. Piriotti, um extenso rádio solicitando urgentemente a ·re1nessa de vacinas antivariolosas. N enhuma
dúvida teve o entao titular de tao importante pasta
de me remeter duas mil vacinas que eu andei di stribuindo e aplicando também, pelos quatro pontos
cardeais da zona onde me situava. Quantas vidas
salvamos assim? Só Deus o sabe!

*
A conversa gira em torno dos Caiapós. Vem a
tona devido a incursao recente desse · gentio pelas
proximidades de Fontoura que dista, do meu acampamento, ápenas nove léguas pelo rio, mas que,. em
linha de ar, mal e mal alcan<;am cinco. Portanto
urna aproxima<;ao que dá para cismar.
. .~nísio chegou faz poucas horas, trazendo o
abrac;o amigo e saudoso. Fi1ho dos Campos da Conceic;áo conhece este sertáo bruto como poucos. Conhece e testemunhou, tanto na sua meninice como
quando já homem, muitos dramas, 1nuitas tragédias.
J>osteriormente chamado a cumprir o seu dever
?nilitar, alistou-se na Aer~náutica, onde chegou a
ser sargento. Veio da "civilizac;ao" para matar a
proíunda: nostalgia de rever as terras que lhes foram berc;o e que exercem a hipnótica atrac;áo aos
que lhes sao filhos. u m mergulho no extase da
janga} para depois, demandar riovamente a civilizazac;ao barulhenta, emaranhad_a, caótica.
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- Essa bugrada - digo eu - nao aquieta.
Está sempre em andanc;as e por onde passa deixa
urna esteira rubra de sangue.
- Sao realmen té indomitos - diz Anísio - ·E sao maus ! Eu que o diga. Quando ainda crian(;.!
1neus pais abriram clareira nas n1atas de Novo
lf orizonte, no mais áspero serta o das bandas de.
Conceic;ao do Araguaia. Era o tempo da borracha
boa e valia pena o risco. Todos ·sabem quao · grande
foi a luta nessa época· áurea que, se de .un1 lado
pr.o porcionou fartas compensac;oes, de outro pagouse, para cada bolota de cautchu, com urna vida hu1nana. Eu poderia narrar série imensa de acontecidos. Mas em face de ter surgido, no decorrer desta
nossa palestra, o encontro havido da "Bandeira"
com a jo'vem Carminha de Jesus, que tanto esclareceu quanto ao mistério do Coronel Fawcett, desejo esclarecer outros pontos referentes ao rapto da
Maria Satu, essa que mereceu num dos seus livros,
ca pitao Willy, urna cita~áo algo falha nos detalhes ...
Há urna pausa para bebermos o café, acendertnos os cigarros, apagarmos os lampióes que atraem
111uitos insetos e mu.itas mariposas incomodativas.
· - Maria Satu, que hoje se transformott num
pobre molambo, vegetando nos prostíbulos de Barra
do Garc;as - inicia Anísio - nasceu num sitiozinho
nas cabeceiras do rio Pau D' Arco, a muita distancia
da localidade de Conceic;ao do Araguaia, próximo
ao grande vale do Xingu e onde os Caiapós imperam;-- fazendo com que todos os moradores riessa
in1ensa regiao, vivam em constante vigilancia para
nao terminarem de forma horrorosa, identica a dos
muitos que· pereceram pela investida brutal. Muitos
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<lesses moradores já abandonaram as terras que
julgaram pro1nissoras. Foi em Janeiro de 1927, nas
proximidades do rancho da vetusta Dona Adriana
Borges de Almeida Barbosa Bezerra, genuino repositório de histórias e lendas sertanejas, onde se
erguia a cho<;a do irmao Manoel Satu, pai de Maria,
que ela foi raptada e mais urna irma 1nenor, pelos
índios Caiapós que, pelo visto, vinham "campeando:' a mocinha desde há 1nuito, aguardando apenas
urna oportunidade. Eram quatro os filhos cl.~sse
sertanejo: Maria, outra menor Maria Rosa .e os
varoe.s José e Vitório. Or<;a'va, Maria, pelos quinze
a.nos e era um verdadeiro florao de beleza, essa
beleza áspera e meiga, ao mesmo tempo e que somente as nossas mulheres possuem. Foi pela manhá
que as duas Marias demandaram a fonte a fin1 de
reabastecerem de água a moradia. Havia, de per1neio a~ habita<;oes e o riacho, um morrotezinho que
tolhia completamente a visao. Também as margens
do anemico curso de água estavam cobertas pelas
palmeiras piac;aba e justamente onde os indios,
agachados, aguardavam escondidos a chegada das
duas meninas. rodos os acidentes dó terreno, todos
os costumes dos moradores e seus hábitos, tihha1n
sido longamente estudados pelos Caiapós. Agora.,
certos da impunidade, resolveram levar avante o
plano pacientemente elaborado. Justamente quando
as duas mocinhas com as cuias cheias de água postas na cabec;a, regressavam ao rancho, dois índios . ,
surgiram como visao maléfica. Segurando as moc;as
pela cintura taparam-lhes a$ bocas para impedir o
grito de socorro. Assim mesmo Maria Rosa, debatendo-se desesperadamente, conseguiu lanc;ar uns
gritos que foram ouvidos pelos dois irtpáos e grac;as
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a altura em que se encontra'vam, pois que estavam
trepados numa goiabeira, puderam olhar para cima
do outeiro e ver os índios carregarem com as irmás.
Por sua vez gritaram a fim de alertar o pai que se
encontrava no interior do rancho. Mas nao foram
ouvidos. Desceram, entao, rápidos e foram levar a
triste nova. N es se meio tempo os indios já estavam
carregando as meninas para a mata próxima onde
se embrenharam. Maria Rosa lutou bravamente,
arranhou, mordeu, bateu com os punhos fechados,
sendo entao abandonada pelo bugre que a carregava,
nao sem antes bate-la ao solo com verdadeira fúr.ia,
deixando-a como morta. Maria Satu ficou quieta,
sabendo que qualquer rebeldia poderia enfurecer os
seus raptores. Sabia-o por ter ouvido muita história
<le raptos de mulheres .naquela zona. Manoel Satu
correu em dire<;áo a mata, empunhando a carabina,
seguido por uns conhecidos que fortuitamente se
encontravam no local. Deu com a filha menor, sem
sentidos. Carregaram-na para o rancho onde, reavendo-se do choque brutal, narrou a forma com que
tinham sido surpreendidas.. Desesperado, Manoel
Satu, que era homem · doentio~ roído pelas febres,
tratou de arranjar um grande grupo de sertanejos
que o atixiliasse salvar a filha. Contrariamente ao
que. o s·e nhor escre-veu numa de suas obras, ca pitao,
ele nao foi muito feliz, pois que somente conseguiu
o apoio generoso de quatro sertanejos, conhecedores das manhas dos Caiapós. Nada de um grande
grupo. Nada de oitenta homens. Apenas quatro e
digo~hes isso para que o senhor restabelec;a a verdade, ainda mais que o exiguo número de gente
nossa, agiu e portou-se como um verdadeiro grande
grupo, esse que falhou.
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Faz-se outra pausa na narrativa. Agora o número
de ouvinte~ engrossou mais. A maioria é composta
de sertanejos que conhecem bem a história do havido e há, entre eles, uns que residiam pelas proximidades quando do rapto. Mais urna rodada de café,
urna vez que os chegantes deve1n ser reverenciados
com ésse uso. As bingas entram em func;ao e os
grossos cig arros, sao acesos. Ninguém, porém, interr ompe a narrativa. Todos aguardam em silen-cio a
continuac;a o. Uns de cócoras, outros sentado~_ na
soleira, outros balan<;ando-se nas redes próximas.
- Os quatro companheiros de ~1an o el Satu
foram: Pedro Guariba, Manoel Libanio, Raimundo
Correia e Joao Babac;a. Quatro ho1nens seden t os de
vinganc;a, po_is que tinham muitas contas para ajusta~ con1 os odiados bugres.
Formou-se entao o
núcleo de cinco ·homens, bem armados e com copiosa
inunic;ao. Meteram a matula as costas e seg uira1n
caminho, que o tempo aperta'va e os índios já tinham
boa dianteira. Andara1n muito, conforn1e narraram
posteriorn1ente, antes de darem com o rastro e a
trilha certa. Atravessaram cap5es de mato, campos,
boqueiróes, subiram e desceram íngremes encostas,
atravess~ran1 rios, lagos, charc~s. De quando em
v.ez topava111 c0n1 u1n pedacinho de fazenda que a
inteligente Maria rasg ava de suas vestes para· dar
a direc;ao. I sso facilitou sobremaneira a tarefa dos
perseguidores. Finalmente encontraram urna "pisada,; de índios, índice certo de que a 1nesma os levaria ao acampamento dos mesmos. Manoel Satu, já
enfraquecido pelas febres, ficou para trás. Apesar
disso continuava a jornada, distanciado, em verdade,
mas amparado pela esperanc;a de que ainda chegaria em tempo para salvar a filha, assim como tinha
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a certeza de, transcorridos tanto~ dias de marchas
. e sofrimentos, a hora final aproximava-se grandemente. J á cinco dias completos tinham-se escoado.
(;inco días de andan<;as sem descanso. Foi bem
tardinha do quinto dia que os quatro sertanejos
verificaram estare1n quase a entrada da maloca.
Pararam e acamparam para se prepararem para o
día imediato e log o pela madrugada. De mais a
n1ais deseja'vam investigar, para terem a certeza.
Gra<;as a essa pausa · Manoel Satu alcanc;ou qs aniigos e engrossou, con1 mais urna carabina, o grupo.
E con10 atirava bem Manoel Satu ! As indaga«;oes
feítas pelos perseg uidores aclararatn qualquer dú- ·
vida. Rastejando p or dentro do matagal chegaram
a qué;tse breve distancia das cho<;as caiapós e vira1n
Maria Satu, con1pletamente nua - que toda a sua
r oupa ela tinha transformado em pedac;os para marcar a caminhada - req u estada por um jovem índio
que a afagava carinhosamente, enquanto que ~utros
jovens traziam-lhe. frutas e água. Durante a noite
que foi vigília quase que intérmina, os cinco homens resolveram tomar as suas posit;5es, cercando
o ,aldeiamento. Ca da um tomou posi~ao estratégica
de onde po d~ria ferir sem ser ferido. Ao romper <la
1nadrugada, quando os índios também madrugadores reuniam-se no terreiro central, os cinco desesperad.os abriram simultaneamente o fogo. Muitos
índios alcanc;ados pelas balas mortíferas rolaram na
poeira. Os gritos altíssimos emitidos pelos cinco
atacantes fez crer, ao gentío, que se tratava de
muita gente. Maria Satu, percebendo ser sµa a gente
que estava atacando o aldeiamento, correu para a
mata e em breve viu-se nos brac;os do pai que a cobriu com o seu paletó. Aproveitando o panico esta-:- ·

a
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belecido, os cinco homens regressaram rápidos até
onde tinham deixado as montarias apascentando e,
urna vez montados, voaram em direc;áo aos pagos,
teniendo, e com justificadas razoe$, um revide espetacular dos índios refeitos da dolorosa surpresa.
Quando já ao resguardo total ' Maria Satu
narrou
.
a sua aventura. Disse que durante os dois primeiros
dias úS Índios carregaram-na as costas e isso para
.
.
'
'
se dts.tanct~rem mais rapidamente do local do rapto.
l)epots obr1garam-na andar e foi urna marcha esta;·ante, long·a, dolor?sa. Quando cambaleava p~lo
imenso cansac;o, era obrigada seguir aos empurroes.
J~ntretanto, para adoc;arem a brutalidade, promet1am-lhe casamento. . . Eu fui quase testemunha
<les~e acontecimcnto conclui .!\nísio - pois que,
na epoca morava num lugarejo chamado Gameleira
hoje apenas urna pálida recorda~áo. . .
'

. . Já perdi ~ conta, tantos sao os afilhados que
tenho neste mundáo de Deus. Sou padrinho de
batismo, padrinho de crisma, padrinho d·e casamento. Tenho um exércitó de compadres e comadres e
as vezes surge a n1inha frente um petiz que exclama'
levantando a máo conforme costume aqui no s_ertao ~
- _!\ benc;áo padrinho ...
- Uái ! Quem é voce?
- Sou seu afilhado, filho de Fulano de tal ...
Aí me recordo assim como lembro que. tenho
alguma bolacha guardada ou algum biscoito reservado para esses "imprevistos". Afilhados tenho que
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já sao homens e assim mesmo, quando me encontram, s?licitam a ben<;áo.
.
Prometi a comadre Felisberta batizar-lhe o
úl~imo pimpolho. .!\guardaremos a passagem f ortu1ta de algum padre-missionário para sacramentarmos o ato. O menino é robusto e, pela vontade
da genitora, chamar-se-á N apoleáo. Náo interfiro
no gósto de aferrolharem nemes estrambóticos as
cri~ri~s. R·e speito o~ pendores desta gente que já
battzou meninos ou meninas com o nome de "Esso
Standard", "Recóncavo .B aiano" ou "Gilete
Azul" ...
. Estamos atravessando a quad·r a em que as
crtan~as morrem desidratadas e sem que hajam recursos para o salvamento. Napoleáo entra ·na fila e
vat• morrer.
.
Recebo, por vol ta · da meia noite, o aviso. U m
próprio, enviado pela comadre, aflita, pede-me comparecer com urgencia a fim de batizar .a crianc;a e
evitar, dessa form_a, que morra paga. Vou navegando
por dentro da no1te escura e atraco no barranco de
Sao Félix, desviando-me dos baixios e das tran·queiras que adivinho apenas, pois que a escuridao
é total. . .
No paupérrimo rancho da comadre bruxoleiatn
as cand.e ias que mal e mal espancam as trevas. Há
gente falando baixo. Trapos dependurados por todos os cantos e pendendo _dos adobos que se esfarelam. Um catre feito com tiras de couro de boi
entrela~adas, um baú, duas redes amarradas pelos
punhos aos paus de sustentac;áo do telhado de palha.
Deitado a beira do catre está o menino já em luta
com a Morte. É o Napoleao que encontra, neste
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n1omento, o seu vVa~erloo, sem ter tido o ensejo de
contar no seu ativo um Austerlitz ou uro Yena.
Despede-se no anonimato da~ coisas paupérrimas
depois de ter saboreado poucos metros de existencia.
Mando adquirir urnas velas e busco, entre as
mulheres presentes, urna dona que me sirva de dobradinha no compadresco necessário. Chegam as
velas que sao acesas ao lume das lucernas fumegantes. Agora <levo bancar o padre e fac;o um esf órc;o
tnental para lembrar a ora~áo justa a cerimónia: tao
lúgubre e triste.
Seguro as maosinhas desse afilhado que se vai
para o Vale das Sombras. Trazem urna escodela com
úgua e sal. Pe<;o a comadre dobradinha que coloque
nas maos juntas do menino, urna vela. Depois, cruzo-lhe a água com sal na nuca, na testa e ponho
uns graos na boquinha já fria.
- Em nome do Padre, Filho e Espírito Santo
eu te batizo Napoleao ! Eu te batizo e pe<;o ao bem
Deus que acolha a tua alma menina em seu seio~
Amém!
. Todos os presentes murmuram um "amém" e
o choro da comadre rompe copioso, alargando ainda
mais a comoc;ao que vai em todos.
Mais urna tragédia, identica as muitas que se
sucedem no sertao. As patedes de adobo absorvem
como mata-borrao, os ais e as lamúrias. Essas ocorrencias esculpem na alma da gente um baixo relevo
ou ·e xcavam, no corac;áo, um sulco.
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Sao setecentos e quarenta quilometros, rio
acima, o estirao que deverei percorrer dentro da
· maior brevidade possível. Hélio prepara o batelao·
maior de minha esquadrilha, amarra no seu interior
urna rede onde a Jaci deverá ser colocada, pois que,
o seu estado de saúde, numa transic;ao brusca e
inesperada, descambou para febres altíssimas, delírio, fraqueza de espa'ntar.
Julgo tratar-se de un1 acesso de malária e
fa<;o-a engulir ren1éclios apropriados ao mal: De
nada adianta. Queixa-se, agora, de fortíssimas dores no baixo-ventre. Newton diagnostica urna infecc;ao intestinal. Entáo sao remédios para esse
outro n1al que a pobrezinha toma. De nada adiantam
ta1nbém e o recurso é subir o rio Araguaia, até
Aruaná, onde poderei alcanc;ar o aviao da "Cruzeiro
do Sul" que tnantém .sua linha comercial nesse setor. Larga1nos· e seguimos. Já estamos rente a..nova
enchente e as fortíssimas enxurradas que o rio das
M'ortes despeja no Araguaia, brecam a marcha inicial do barco. Seguimos entretanto e seguiremos dja
e noite para vencer num lapso de tempo relativamente curto, a grande extensáo que ternos pela
frente. Quando alcanc;amos, no quarto dia, a Iocalidade ribeirinha de Sao José dos Bandeirantes, outrora presidio imperial, retiro a Jaci do fundo da
rede e subo, com ela, a íngren1e rampa até a residencia de uns sertanejos amigos. Tinha deixado,
quando de minha descida, bastante penicilina no
local a fim de que o pessoal dela viess-e a se servir
em-casos de necessidade. J á gastaram tudo, mas há
ainda um vidro de antibióticos que proporciono a
minha mulher. A febre nao decresce e isso me preocupa fortemente. Todo esse mal é oriundo de u1n
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acidente havido em piena floresta do Xingu, quando
a can1inho dos grandes aldeiamentos dos índios
Tapirapés. Atravessá'vamo~, montados, os primeiros contrafortes da Cordilheira do Roncador. E,
por estarmos atravessando zona altamente perigosa,
devido a constante presenc;a dos índios Caiapós,
levávamos as nossas carabinas atravessadas no
ar<;ao das selas. Montava, a Jaci, robusta mula que,
entretanto, apesar da fama que a sua rac;a possui,
falseou nas maos .e pranchou por dentro de J.tma ·
lapa, levando na queda a Jaci. Nada de mais teria
acontecido se nao fóra a coronha da Winchester
ter-lhe batido, pelo impacto, violentamente, de encontro a bexiga. As dore~ que disso resultara1n
foram se acentuando, vindo a melhorar, porém,
quando já no aldeiamento d.os bugres. Posteriormente e na dolorosa marcha de regresso, essa que
marcou um trac;o de luto na "Bandeira Piratininga",
·º estado da mulher piorou gradativamente, obrigando.:.me lanc;a~ mao a meios fortuitos para recambiá-la a Sao Paulo onde, urna cura que julgávamos definiti".a, recolocou-a nos eixos.
Mas eis que a tamanha distancia o insidioso
mal · eclode após ter, em silencio e lent.a mente, tomado conta do organismo. Temo adivinhar urna
realidade
crua e. estou ansioso para solucionar de
.
vez o im p~sse.
Já · agora lobrigamos o barranco de Aruana,
após seis dias e seis noites de subida contra corrente. Transpósto o pedral, deseemos finalmente e
homiziamo-nos em casa amiga onde Jaci encontra
o conforto que lhe era negado d·u rante a: navega<;ao.
No dia imediato seguimos até Goiania, no DC 3 da
Cruzeiro. Já na capital de Goiás ternos notícias da

•

237

P. I U - M A R R A N D U

eclosao de urna greve que paraliza todos os vóos.
'fivemos sorte, entretanto, termos podido atravessar em breve espac;o de tempo a grande extensao
entre Aruaná e esta magnífica e tao móc;a capital
que se espraia dentro de um progresso vertiginoso.
Só há um remédio: seguim·o s para Sao Paulo
d·e ónibus. Vinte e seis horas de viagem ininterrupta
que resulta cómoda, seja pela~ belíssimas estradas
hoje existentes, seja pelo conforto que os grandes
e modernos ónibus oferecem. Em Sao Paulo tudo
torna-se fácil. Médicos, hospital, imediata op·erac;ao.
Lap~ratomia. Está salva devendo, porém, como
realmente aconteceu, submeter-se a outra intervenven<;áo cirúrgica, essa que a livrará definitivamente
do grande mal. Está frraquíssima devido as grandes
quantidades de antibióticos ingeridos, esses 'que
permitiram traze-la ainda com vida até a sala operatória, mas que lhe destruiram quase que totalmente a flora intestinal. Será urna recup.era<;ao
lenta e. enquanto a Jaci trata de entrar novamente
em forma, eu sigo mais urna vez para o sertáo por
um novo caminho: Anápolis, Porangatu, Sao Miguel do . i\raguaia,
.
Lagoa Luís i\lves.
Daqui ao m.e u acampamento-base um pulo:
setenta léguas que devoramos numa t(lrde, numa
noite toda rio abaixo, com o insuperáv·el Hélio na
patroagem e chegamos em boas cond'i~óes, malgrado o incendio da gasolina havido a bordo ...
FIM
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mente estarrecedores. O autor escaneara visoes inéditas a coletividade que desconhece os tremendos dramas que ocorrem nos locais onde o homem busca frenético as gemas que adornara.o os
colos e os pulsos das beldades
.femininas em todo o mundo.
Tragédias imensas, cujos ecos
m·orrem a breves dista.netas, s,do
narrados com minudencias apetitosas a todos os paladares. .
Assim ocorre também com a
felicfssima descri~ao da imensa
matan.~a ocorrida em Concei~iio
do Ar~guaia, um dos maia¡ tétricos 8..oontecimentos nessas latitu'
des e' quand·o a horda bárbara
chefiada pelos Ledas, invadiu
aquela cidade para arrazá-la. ·
A Natureza pródiga dés.s es sertoes que Willy AureU vém d '3 vassando vai para vinte ·e seis
anos,. aproximando-os a coletivi'
dade J>rasUeira, indican<Io rumos
e cantinhos seguros a civilizacao montante, é descrita superiormente e bastaria isso para
valorizar essa obra que agora é
entregue ao grande público, ésse
que é ' o imenso grupo de admiradore·s do ,famoso cemandante
da lendária " Bandeira Piratininga ".
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EDITORA LEIA sente-se plenamente satisfeita em poder lan~ar ao mercado dos livros semelhante volume que, em breve,
será •seguido pelo "Esplendor
Selvagem ", " T erra sem som bra .,
e "l'lio da Solidao ", todos em
preparo e prontos para ocuparem o lugar de destaque que aS¡
obras de Willy Aureli merecem.

