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Ao sr. dr. P edro Ludovico,
que tanto concorreu pa r a o n osso bom exito.
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Dedico este trabalho a todos os meus companbeiros de jorna da. das duas penetra~Oes pelos sertaes do Rio das l\:lortes.
Dedico-o, especialmen te. a mo cidade afim de que, mirando-se
no sa crtfic1o e renun cia. completa dos rapazes que formaTam a
'' Bandeira Plratin'. n ga ", possam, atravez da leituTa deste relato,
amar cada vez mais a. nossa Patria.
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Ao dr. Louren~o Carneir·o Lyra,
ao dr. QaleA.o Cou tinlto, directores da '' Edigoes Oult ura Bra11
silelra ", q ue patroclnaram ~ "Ba.ndeira Piratlnlnga , empi-estando-lhe todo o apoio moral e material ;
a os meus companheiros de tra.balho d~ " Folha da Noite" e
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EXORDIO

A partir da margem direita do rio Xingu, depois do
vertice formado pelo rio Kuluene e seus tributaries, seguin..
do-se o 11ortes, depois a 1nargem esquerda do Araguaia
ate ganhar o Tocantins, attingindo-sc a base desse in1men::;o triangulo, ja nas florestas do Para; todo esse territorio
comprehendido pela rede hydrographica acima descripta, e
que mede dezenas e dezenas de milhares de kilometros quadrados, representa, ainda hoje, uma incognita.
Enquanto o resto do territorio nacional, bem ou mat,
c sulca,do em todas as direc<;5es pelas caravanas, penetrac;oes mig·rato ria~, estudiosos, gari111peiros, seringueiros, a
cyclopica gleba do mordeste de Matto Grosso t'n antem, orgulhosamente, sua virgindade atraves dos seculos.
Territorio habitado p or u1numeras tribus de selvicolas
que se manten1 distanciadas de todo e qualquer contacto
com a civilisa<;ao, esse triangulo evitado por todos aquelles
que se aventuraram ao desbravamento do sertao foi, atra''ez dos tempos, cercando-se coin o manto do mais impenetravel mysterio, accrescido pelas lendas apavorantes que
surgiram e que, acolhidas con1c:> verdades, for1nara1n um~
especie .de barreira, fazendo recuar os 1nais temerarios.
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Tra<;ado superficialmente, nas cartas existentes, pelo
esfor<;o patriotico de topographos que desejaram encher
com tra<;os convencionaes uma zona desconhecida, attesta,
com isso, e sobejamente,, a inutilidade dos conhecimentos
praticos.
Infeliz <laquelle que, guiando-se por essas mesmas cartas ou mappas, nelle penetre e tente se orientar. Em vao
buscarii. cordilheiras elegantemente desenhaclas com reentrancias borda<las pela mao habil. Em vao ·clemanda ra rumos onde, serpenteantes e delicados em s ua tinta azulada,
estao marcados rios ou riachos. Soffrera a s n1aiores desil1us5es ou o effeito de maravilhosas surprezas ! Topara,
quand-0 m enos esperar, com un1 syste1na montanhoso <la
era plutonica, OU com desertos arenosos que jamais SUSpeitOU existirem !
1'1uito 1nais honestas as cartas geographicas que se limitam a deixar todo um espac;o en1 branco, assim designado: "Zona completamente desconhecida".
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V crdadeiro ~!f undo I solado, serviu e serve a novellistas, como palco de {ac;anhas creadas por cerebros phantasiosos, onde toda uma serie de aventuras clramaticas, se agita
no meio das mais aterradoras descripc;oes.
E' o "l\fundo Perdido", de Conan Doyle, o "terribile
spcttacolo ,, do Marquez de Pinedo,
0 tum ulo do eel.
Fawcett, de Fusoni e de Winton!
E' tambem o scenario de tragedias que jan1ais serao
conhecidas, a senda segura e certa para a paleontologia,
geologia, anthrop9logia, etnologia e outras ramificac;5es
scientificas.

e

I

I

e

A lenda sertaneja extrahiu dahi historias allucinantes,
a narrativa dos viajores assumiu proporc;oes agigantadas,
a impenetrabilidade fez o resto. Os mythos indigenas, traduzidos e estropiados, se aYolun1aran1 de tal {orma, que as
n1ais desencontradas affir1nativas encontraram eco immediato cm todas as camadas s ociaes, onde penetraran1 sob
va rios aspectos c forn1as, de conformidade com o sabor,
gostos e inclinac;oe:_s de cada um.
Atravez de longas decadas, o lll)rtho rreou corpo, concretizou-se, argamassou alicerces e todo u1n monu1nento
de nlysterio, com " M" n1aiusculo foi erguido pela phantasia <las 111ultidoes.

..

Mantendo implacavel1n~11te seu isola1nento, o territo·
rio alludido attrahiu varios curiosos itnpellidos pelo espirit o de a ventura que ta11to beneficia a collectividade, dev ido
ft g rande somma de observa<;5es e as poss ibilidades que se
abrem para no vas penetrac;oes, com todo o resultado pra.
tico que se lhe segue.
Desses, uns regressaram exhaustos, percorrida a pritn eira etapa do roteiro, confessando o fracasso ; o utros jamais regressaram I A estupenda realidade de um descobrimento fabuloso que desejavam trazer ao Mundo permanecia, dest'arte, no myst erio e na arren1ettida inicial.
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Quando, em 1925, o sabio britannico eel. Fa,vcett, deixando a caravana que elle organ izara uas proximidades do
Kuluene, internou-se em companhia de se u primogenito e
de um medico amigo, ninguen1 suppoz que, passados uns
n1ezcs, o mundo inteiro se debruc;aria sobre cartas geographicas para pes quizar, na ansia incontida de uma revela<;ao,
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e a do marquez Albert pe Win~on, e seus acompanhantes,
ctn 1934, trucidados pelos indios Suyas, conforme consta.
Convem saber que a Serra do Roncador tinha sido o
escopo principal do eel. Fawcett, pois elle assegurara exi_stir, nessa cordilheira, restos de uma civilisa<;ao prehistorica. Mappas editados na Inglaterra marcavam, com absoluta certeza 1 a "zona provave1" onde devia se encontrar, perdido, o sahio e seus cotnpanh~it-0s. E essa "zona provavel"
era a S~rra do Roncador, pe.r emptoriamente negada pelos
tres viajantes acima citados. Gra~as as affirmativas dessas
notabilidades, ainda mais que um delles, sobrevoando a zona declarou nada ter vis to a nao ser "pantanos e charneca.s ", passou, o Roncador, a ser riscado definitivamente das
coisas existentes.

uma zona qtte surgia . pela pri.meira vez a luz do meridiano
• • •
gra~as ao not1c1ar10 . .
Em totla· parte do munda olhos sequiosos buscaram, na
conven<;ao to~p~graphica dos rnappas, os nomes terrificos
desse anQ'Ulo <la terra que jazia esquecido, ignorado completamente.~ Dedos, aos milhares, tra~aram a rota problematitic~ do pesquizador inglez e toda a imprensa internacional
focalizou grandemente a zona myste'riosa, descrevendo--a.
da forma mais disparatada possivel.
,
•

O desa-pparecimento do eel. Fawcett tornou-se, durante
annos, uma verdadeira paixao para muitos. E:x;pedi~oes foram organizadas; umas seguiram e fracassaram, outras permaneceram unicamente na idea e na boa vontade. ~
Tres, entretanto, andal am beirando o vasto triangulo,
sem penetra1-o porem, tantas e tao tremendas sprgiram .a s
difficuldades ! O cap. Dyott, que com ertormes capitaes organi'zou a caravana, fraca.ssou lamentavelmente, abandonando precipite as margens ·do rio Kuluene, descendo pelo
Xingu, ~fim de salvar sua vida periclitante e a .dos seus
companheiros; o prof. Petrullo, da Universidade de Pen.sylvania, ap6s longas pesquizas regressou, declara.n do nao
existir em absolu to um territorio come o descript<> por
Fawcett, e o sr. Peter- Flemming, jornalista londrino, que
. se limitou, ap6s commodo passeio pelo rio Araraya, subir
de umas leguas o rio Tapirapes, tambem negando a existencia da Serra• do Roncador, que seus dois predecessores affirmaratn s6 existir na phantasia de poucos !
,
do
do
de

Outrfls duas expedi~oes terminaram tragicamente: a
jornalista Fusoni, do Rio de Janeiro, que em companhia
suisso Rattin e mais 14 homens, em fins de 1932, de pois
ter atravessado o - Kuluene desappareceu para sempre,
•

•
•

.

11
'

1

*
**·

•

•

Essas negativa.s, acceitas por todos, induziram-me a
tentar um desmeotido formal e, ainda mais que a sempre
discutida questao dos indios Chavantes volta meia vioha
a baila, resolvi, em Novembro de 1936, lan~ar as primeiras
bases de uma expedic;ao. Nada possuia e contava com problematico.s auxiljos materiaes .para levar a effeito a empreitada que se afigurou, entao, ('verdadeira loucura/'. Atravez
de esforc;os gigantescos rettni o necessario: nat> o conforta- ·
vel e abundante material de que as expe<lic;oes estrangeiras
se munem, mas sim apenas o pouco que me f~i dado juntar
e enfrentar a grande incognita, amparado unicamente pela
minha vontade e pela dedicac;ao dos meus companheir~s ~e
jornada.
E essa jornada foi estafante em demas~a, ainda mais
que, ap6s termos descido o Araguaya a remo, subimos, nos
varej5es, cerca de 700 kilometros do rio das Martes, ven-
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cendo, num verdadeiro esfor~o agonjco, as correaeiras, OS
travessoes e supportando todas as vicissitudes de tao aspera
viagem, com serenidade. Foram meus companheiros, na
primeira entrada da "Bandeira Piratininga": tenente Gabriel Pereira da Silva, Aurelio Aureli, Nelson Guimaraes,
Clovis Pereira de Abreu, Argus Corbani, Darcy Luiz Guimaraes, Benedicto Rodrigues Arruda, Jose Correa, Jose
Miranda, Henry Julien, Linneu Pacheco Braga. Em Goyaz
contractei os servic;os do guia Benedicto Martins e, incorporandp-se a e~pedic;ao, apresentou-se o sr. Aristeu Cunha
que, na segunda penetrac;ao, veiu ~ ser n1eu sub-chefe.
Nao ia a cata de Fa,vcett, que isso nunca entrou nas
minhas cogitac;oes, si hem que, devendo trilhar um territorio por elle palmilhado, nao desprezaria qu~lquer· observac;ao e nem me furtaria, si se apresentasse a rara occasiao,
a desvendar o impenetravel mysterio.
Era meu escopo unico topar com os indios Chavantes,
estudar-lhes, dentro das possibilidades, indole e costumes,
verificar a existencia da Serra do Roncador, vasculhar um
territorio eternamente diSCUtido C desconhecido e trazer a
'
collectividade
a reportagem que promettera ao partir.
f

,

•

I

Apezar dos) ingentes sac1dficios dessa pri meira jornada poucos fora01 os resultados. Em todo caso. conseguira
'
veri£1.car
a posi~ao exacta da 'Serra do Roncador, que nao
I
alcan<;amos, independentemente de nossos esfor~os e conforme foi largamente narrado nas chronicas publicadas
quando de meu regresso.
Fbi no dia 18 de Agosto de 1937 que desde os altos
pincaros da Serra Divisora, ou da Piedade, ja nas proximidades do rio Pindahyba, lobriguei, em toda a sua magestosa conforma~ao, a discutida cordilheira do Roncador I Tinhamos alca:q~ado os cumes da Piedade, depois de doloro-

sa marcha e, uma vez installados no planalto, tivemos que
lutar desesperadamente para livrarmo-nos do subito e apa•
vorante incendio na matta !
Essa serra, antes lobrigada desde tao longe, inutilmente tentei alcan~al-a, atravessando num esfor~o desesperado
extensa capoeira de leguas e leguas. Gastamos todas as nos, sas energias e quando, atravessada a capoeira, topamos com
um tabocal hirto de pdntas agressivas, constatei a in1possibilidade de continuar !
Escapava-me, por assim dizer, nessa ep<;>ca, a Serra do
Roncador. Teimar teria sipo loµcura, ainda mais que nossos meios de subsistencia estavam esgotados. A proximidade da esta~ao dos grandes temporaes e o desfibramento or•
ganico de meus companheiros, obrigaram-me a recuat.
Verifiquei entao a possibilidade de uma entrada mais
facil pelo rio Kurua. Prometti regres$ar. Mantive a pro~
messa : regressei e alcancei a famosa Serra, passado justa' um anno !
mente
•

,
'
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A constata<;ao irref\ttavel da existencia da Serra do
Roncador e sua oi:igem plutoni"Ca, conforme o relato qu.e ,_segue, abre possibilidades e~t~9rdinarias aos estudiosos.
Durante dois ' annos, con1 uma· teimosia criticada por uns
e louvada por outros, insisti em querer pizar essa especie
de zona vedada ao civiHzado,. Tudo sacrifiquei, nada pedi.
Basta-me a satisfa<;ao intima 9-e ter solucionado um problema dos mais arduos e ter trazido a collectividade uma
somma regular de conhecimentos praticos.• As muitas observa<;oes levadas a effeito, tanto na primeira como na segunda penetrac;ao, servetn, estou certo, de base a pesquizas
que interessam ao futuro.
I
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Como premio ao meu ingente trabalho, o contentamento de·· ter despertado na mocidade hodierna um. sentimento
que desde ha muito jazia num estado de puro marasmo.
Vastos horizontes abrem-se aos mo<;os que sentem a indomita vontade de rasgar os veos das incognitas. Depois de
Novembro de 1936, e quando, ap6s seculos, de interregno,
lancei a idea de uma repri~ das "Bandeiras", nota-se um
movimento desusado nesse sentido. Para o famoso Oeste,
tao rico e tao descpnhecido, pleiades de mo~os enthusiastas
e . patrioticos movimentamJse !
.
Partiu de Sao Paulo, pela segunda vez, a '' Bandeira
Piratininga", justamente quando alguns jovens, esquecidos
dos sagrados deveres que cada cidadao deve sentir para
com a sua Patria, desciam as ruas, armadas, na doida tentativa !le subverter a ordem. E enquanto se degladiavam
ingloriamente, um punha<;lo de rapazes, por rnim guiado,
tudo abandonando e tudo sacrificando, dando maravilhoso
exemplo de puro sentimeitto patriotico, rumava para o Desccnhecido, sentindo, qui~a, no intimo, a certeza de estar
escrevendo, na Historia, um capitulo formoso !
N1nguern, jamai~, podera apagar as pegadas dos rapazes da "Bandeira Piratininga". Ninguem,. jamais, podera
ne,g ar-lhes o exemplo de vi1'tudes e de estoicismo, apanagio· de uma rac;a qq.e sabc;i ser foti:e e que o Destino designou para grandes e es-tup~naos feitos !
I

I

•

,
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CAPITULO I

OS CARAJAS, SEUS USOS E COSTUMES
0 rio Araguaya, o 13eroka~n dos selvicolas, e habitado, na sua 1nargem direita, pe1os indios Carajas, propriamente ditos, pois que a ra<;a se divide em tres ran1os sahidos do mesmo tronco: os que citei, os Javahes, que residem
no interior da Ilha do Bananal e os Xambioa"S, localizados
ao longo do alto Araguaya, ja na, confluencia com o To•
cantins.
Contrariamente ao que se le nas encyclopedias, o indio
ca'taja nao se subdivide en1 carajas-mirins e carajas-pacus,
mas sim da f6rma que acal;>o de explicar. Muito se tern pito
e escripto sobre essa bella na~ao que, apezar de um contacto corn a civilisa~ao, ha tres cen tenas de annos, conserva
int~ctos os costumes e os ryfhos, nao se contarninando dos
tre~endos ma1es dessa mesma civilisa~ao, que, em sitios
tao· distantes, se apresenta sob formas brutaes t
Atravez da leitura de varias monograph.ias eu tinha formado uma idea que rtti.u por completo quando vim a conhecer pessoalmente os Carajas, com elles vivendo longos me~es. Ha, en1 todos os que desejam trazer a pedra para o monumento etnologico e etnographico, uma certa inclinac;ao a
amplia~ao de ohserva~oes, deturpando sensivelmente a verdade. De mais a mais, no que se refere a compilac;ao de vocabularios, nota-se a disparidade flagrante entre o material
glottologico colhido por um excursionista gaulez e um
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Os carajas, que hoje se limita1n a habitam as cxtensas
praias e os altos barrancos da margem direita do Aragu~ya,
ja possuitam dilatadas aldeias, tanto na ma,rgem ~squerda,
como no rio das Mortes, de onde fotam expulsos violentamente pelos ferozes Chavantes. 0 cemiterio principal dessa
"nac;ao '', na margem prohibida do len<lario Berokan e o
Morro do Sapo, que se lobriga da juncc;ao do Mortes, foi
sede de florescente e poderoso aldeiamento.
N as praias, ell es constroem cabanas com pal ha de in-'
daya ou burity, de forma ogival, compridas. Nellas, nuti'Ja
promiscuidade paradisiaca, vive to.9.a a familia. Os bomens
andam quasi sempre nus, si hem que a roupa ja esteja grandemente enraizada, havendol em muitas aldeiolas, selvic;ocolas que nao mais se privam das cal<;as ou da camisa. As
mulheres usam uma faixa f.ibrosa em forma de "Y", na cintura, cobrindo as partes p11dendas. Que existe 0 pudor, nas
mulheres, dil-o o facto 9e usarem, as 1neninas de poucos
annos, identisa:s faixas, enquanto que os meninos, na esplendorosa nudez, rolam pelas areias alvissimas, ate a puberdade quando, por meio de uma opera~ao, escondem os
atributos <la virilidad~ amarrando-os com um simples fio
de algodao. E' o suficiente. Sem esse fiozinho estara, um
caraja, despido e, entao, tratara de se ocultar ate arranjar
novo barbante ...
Gosta, o caraja, de pintar-se com urucun e cobrir o cor-

mais caprichosos arabesCOS a tinta de genipapo.
'H:a, entretanto, nesses desenhos, que emprestam aos robustos physicos um tom de pujan<;a feroz, harmonia e symetria. Usam uma tatuagem que e o carimbo da rac;a. Aos albores da puberdade, meninos e meninas sao submettidos a
"marca<;aO a fogo':, na regiao zigomatica, logo abaixo dos
olhos, dois circulos feitos com a orla do cachimbo em braza. Na ferida recente e p.ingado o genipapo que fixa indelevelmente a tatuagem. Furatn as orelhas das mulheres e,
nos homens, o labio inferior. N esse orificio, · quando da epo'
ca <las festas, introduzem um enfeite de ma.deira, muito leve, fabricado com galhos do "saran", a arvore que d~ fogo
e calor. Nas orelhas costumam trazer brincos feitos com
pennas de araras e dentes de capivara. U sam, tanto homens
como mulheres, longas cabelleiras que descem pelas costas,
aparadas na testa, a altui:a das sobrancelhas que sao sempre arrancadas. Cuidados extremosos tern o caraja com seu
cabello: unta-o todos os dias com oleo de babassu, aliza-o
com largos pentes de taquara, recolhe-o em longa tran<;a,
resguardada PQr um estojo de palha ou de cordel rubro.
Cabelleiras pretas, bellissim~, que fariam a inveja de muitos "meninos bonitos" do nosso Triangulo ...
Todos os tnezes, em determinado periodo da Lua, costumam Ievar a effeito a sangria: na ~oncavidade da casca
de um coco ou de abobora sec-ca, fiscam uma duzia de dentes de "peixe-cachorro" ou de piranha. Ralam, com esse
instrumento a epiderme, que deita abundante sangue. Tambem quando estao doel!tes, recorrem a esse processo e garan tem, depois da opera~ao, "que o feiti~o fugiu ... ".
Sim, porque o caraja jamais adoece: elle e sempre victima de um feiti~o ! Morre um caraja? Foi feiti~o ! Outro
amanhece com febre? Feiti~o ! Naturalmente, o indigitado
~ -Com

teuto ou britannico. Si pa.r a 0 franctz, un1a phrase caraja
soa de determinada maneira, para 0 saxao ella tem outra
modula~ao phonetica. Dahi a confusao constante que se
nota nesses vocabularios apanhados as pressas.
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'
autor do mao olhado retira-se prudentemertte, para evitar
complica~oes.

A proposito tenho varias observac;6es pessoaes, uma de
tragico desenlac~ : ao regressar de minha primeira expedic;ao ao Rio das Mottes, contractei, na aldei'a de Gatiroba,
o s~vic;o de seis carajas, afim de conduzir-nos, com os varejoes, ate Sao Pedro do Araguaya, onde enco.n trariamos
locomoc;ao mecanica. Chefiava o gn1po selvicola o cacique
Mambiora, muito meu amigo, latag·ao robustissimo e de
viva intelligencia. Dois dias ap6s, eil-o atacado pela maleita traic;oeira. Em breve tempo o gigante reduziu-se a um
trapo. Nosso 1nedico tentou fa:zel-o ingerir Atebrina. Mas
elle, com gesto desdenhoso, atirava as pastilhas a agua, garantindo·:
- Nao adeanta. . . foi feitic;o !
0 page, que tambetn ia n.a caravana, endossava a ere~ '
c;a ,9.o misero, que, apezar de todos os nossos esforc;os, mar- "
reu em poucos dias I 0 indio apoJ;J.tado como provavel "fei'
ticeiro" deve,
ainda hoj~, navegar solitario pelo Araguaya,
fugindo a vingan~a dos familiares do valoroso Mambiora,
cujo passamento nos entristece'U grandetnente.

..

l
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Crenc;a ou religiao, propriamente dita, o caraja nao
tern. Fala, ao ser interrogado, com vaga lembran~a da historia de um ente superior que deu origem a ra<;a, vindo dos
meandros liquidos do grande rio. Fora disso nao sabe nada. Quanto a religiao christa, acceita-a sem comprehendela, incapaz de assimilar os seus suaves preceitos. Incapaz,
bem entendido, pela ma vontade que demonstra, pois que

•

tem um poder extraordinario de comprehensao aguda e im- ~
mediata.
Ha quesn assevere ser, o caraja, respeitador do· vinculo
matrimonial. Pura mentira: elle e polygamo por natureza.
Enquanto vinculado a esposa, respeita-a e acata em silencio
o despotismo da dona e senhora. Mas, can<;ado ou aborrecido, procura outra. A esposa faz o mesmo. Na maioria das
vezes e a mulher que abando~, o marido. Os missionarios,
que volta e meia percorrem o Araguaya, realizam casamentos com o r)'.'tho christao. 0 caraja se submette prazenteiro, acceita a esposa e vive em sua companhia ate o dia em
que della esteja farta ...
Ha-os que vivem com puas esposas na mesma choupana. Conhe<;o diversos assim. Teaoro, por exemplo, que me
acompanhou a Sao Paulo, e um deltes. As duas "doces metades" disputam os favores do esposo com uma ferocidade de leoas. . . Diariamente procuram arran~ai: re9iproca1nente a vasta cabelleira, numa Iuta desapiedada ,as~istida
e glozada pela aldeia em peso t Conhe§~ vari0s indios carajas que tern, tres esposas em differentes aldeias. Em viagem, podem optar por esta ou aquella, numa incessant,e
lua de mel ...
Q primeiro cas.amento, poi-em, obedece a todos os rythos da rac;a. 0 jovem, que ate o "grande dia" vive com os
demais solteiros, externada sua vontade e inclina<;ao aos
maioraes da atdeia e parentes da beldade, e submettido a
prova "de coragem": deve subjugar um pirarucu, esse
enorme pelxe escamado· que vive nas lagoas, valendo-se
unicamente das armas que Deus lhe concedeu: os brac;os.
Queda, o noiv0, rente a bocca da lagoa, estreitada com palic;adas forc;ando o pebce a enveredar pela sahida livre. Os
9.emais indios espantam o -pirarucu que, rapido como o raio,

\

•
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. ,, se a t•1•
procura evadir-se. E' nessc momento que o " no1vo

'

•

ra. Trava-se, na agua, portentosa lucta ! Quasi sempre o
sclvicola acaba venccndo. Triumphante, rcgrcssa a aldeia.
E' considcrado "homem" e pode casar. Mas falta um pormenor bastante rude: e obrigado a derrubar uns alqueires
de matta e plantar roc;a: mandioca, milho, melancias, aboboras, banana. La vae o mocetao, de machado em punho.
Derruba, ro~a, revolve a tetra, planta. Quando os primei.ros brot0s rompem a superficie ~ realiza-se 0 cas6riQ; a fes-'
tanc;a dura dias. E' o "Retorrokan '\, cujas dan~as se prolongam e 'nella tomam· parte ambos os sexos. Enquanto os
homens circulam da direita para a esquerda, as mulheres
vao da esquerda para a direita. Orchestra~ao feita de guinchos, gritos e chocalhos, unicos instrumentos usados. Si a
esposa ( que tern quando muito treze ou quatorzc annos)
demora em se declarar mae, recorrem ao page, ao feiticeiro
official do lugar. Entram em scena cozimentos de raizes,
exorcismos, dietas especiaes. Eil-a, afinal, a jovem india,
proxima ao parto. Cumpre, como toda mulher, sua finalidade sagrada. Enquanto o nascimento do rebento e aguardado, nos derradeiros e dolorosos momen,tos, o marido contotce-se convulso, emittindo gritos de dor, parodiando todo o tormento da esposa que solu~a e se lamenta, na ansia
de expulsar o fructo d,e seu ventre f
j

I

*
**

'
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Extraordinario e o amor dd caraja pelo! filho!. Poucos
paes civilizados cvidenciam tamanha affci~ao a prolc. Todas as phrases mais belas, todas as caricias, todos os dcsvclos, sio para OS filhos ! As pennas mais raras de aves
ariscas, as conchas mais lindas, de tonalidades madreperla·

•
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peixes mais finos ac;> paladar, 0 mel ma is gost~so,
as 'c oi1t8' ~s raras, que adquirem atravez de verdadetr~s
sacrificios, do para os filhos. Engenha-se, o rude caraJa,
•
•
eni iabricar brinquedos: canoazinhas, remos m1croscop1cos,
arcos liliputianos, etc. Tece esteiras com fibras de babassu,
•
•
hem macias, aprisiona passarinhos, periqu1tos, papagatos,
macacos, tracaj.3.s, tartarugas, que amansa. Perde, nesSia
tarefa, annos inteiros, uniaamente pa..ra cercar o pimpolho
das diversoes que o sertao the faculta.

CSS,

OS

*
**
I

Nunca notei, num casal de indios, mais quc trcs fithos.
Limitam a natalidade rezando pela cartilha de Malthus?
Por maiorcs quc fossem minhas indaga<;oes,, jamais consc- /
gui algo de positivo. A' pergunta indiscreta, os indios es- I
quivam-sc a r~sponder, ncgacciam cnvergonhados, nao
qucrendo cntrar cm porm.cnores por elles considerados escabrosos. A vida intima de um casal e ccrcada desses cuidados t!o nossos. Andam crrados os que julgam o caraja
dcspido dos prcconccitos que os modernistas condcmnam.
O nudismo integral, por \parte dos homens, nao rompe, nu•
ma linha siquer, o rcspeito mutuo. Nu, elle1se apresenta em.
qualquer lugar, sem perder a dignidade.
O asseio corporal e um v,erdadeiro culto, especialmente
nas mulhcres. Mal raia o dia, estao ellas barulhando dentro
d'agua. De seis a dez banhos diarios. Os homens limitam:;e a quatro immersoes prolongadas. Em compensa~ao o
asseio do lar e cousa completamente desconhecida. Ossos
de tartaruga, espinhos de pei.Jce, restos de "calogi", que e 0
prato principal do caraja, feito com arroz, mandioca, milho,
- escamas, restos de le~umes, fructas podres, csquelctos
•

'

22

,

WILLY

AURELI

R 0 N C A D 0 R

de aves, tudo isso e accumulado nas proximidades das palho~as. 0 enxame das moscas e verdadeiro inferno t Quando o lixo alcanc;a uma eleva~ao julgada sufficiente, mudam
simplesmente de l~gar, transportando as cabanas para o
outro extremo da praia. Acham isso mais commodo e mais
pratico ! O s corvos e os jacares incumbir-se-ao da limpeza
do terreno abandonado, que sera novamente aproveitado,
quando a sujeira do novo logar houver atting·ido aspectP
alarmante!

0 caraja come o dia inteiro. Sorve cabac;as de mel silvestre, deliciosamente avinagrado, 1nastiga mandioca assada ou cozida, deglute calogi, chupa canna de assucar, em•
panturta-se de melancias) esfarella, com suas poderosas
n1andibulas, grande quantidade de castanhas de babassti,
r6e ·a casca das noze-s desse coqueiro, depois de assal-as na
braza, despeda~a lombos saborosos de veado, roe, soffrego
e guloso, a rapadura que consegue, canaliza para o estomago, erguendo hem alto o pescoc;o, punhaclos de farinha
de mandioca, a "caninde" tao procurada, chupa ruidosarnente a carne das tartarugas que cozinha vivas a © ladq
dos giraos onde assa os peixes saborosos, ingere duzias de
ovos de tracaja e vira~ao, II?-ergu1ba nos panell5es onde fervem as grossas postas de pirarucu. Nao raro delicia-se com
u111 rabo de jacare "Tinga". Uma sobremeza de bananas,
ainda verdes, espa'Ya o forte trabalhb das mandibulas. E fuma, fuma ininterruptamente, sugando o "aricoco", cachimbo em fgrma de charuto estufado. Do fumo, s6 perde a fumac;a, pois que come a cinza. A capaci_d ade intestinal dos
carajas espanta ! A indigestao e coisa desconhecida. Come
sem sal ou salgado, confor me se ap resenta a ocasiao. Quando visitam um acampamento, ahi ficam por longos dias,
abrindo larga brecha i1os viveres <la expedi~ao.
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Para as blulheres nao ha guloseima comparavel ao piolh-0 ! Despiol&&r alguetn, e diversao procurada. Apanhando
o asqueroSCJ ;parasita com muita delicadeza, trincam-no in1mediatame11te. As cri~n~s, que em roda observatn, volta
e meia slo regaladas com uma gorda muquirana ! Diziame um companheiro de jornada, ao otservar setnelhante
ante-pasto:
- Eu nao acho nada nojento. As nossas bellas nao
co1nen1 camaroes? O ra, o camarao e necrophilo e, portanto, hem mais nojento que o piolho . .! • pois qu'e este suga
um ser vivo .. ·~
A

•

•*
**

/.

O senso artistico esta grandemente aes envolvido entre
os carajas. A lem do vasilhame feito com argilla dos barrancos, 1nanipula1n ' 'asos cilindricos, p6tes, moringas, esmerando-se nos desenh.os que, sem serem perfeitos, attestam inclina<;ao para a pinlnra. Mas onde se verifican1 os pendorP.s artisticos dessa rac;a e na confecc;ao <las estatttetas, a s
famosas "r itienk6-rrambu" dos homens, "ritienk6-rahunke"
das n1ulheres, "-t"itienk6-rrambu-uetiry", dos meninos e, finalmente, na "ritienk6-rrambti", . das men~nas.
E ssa tendencia artistica, que tanto interessa os ethno•
graphos de todps os paizes, obedece aos tra~os da esculptura asiatica. Q homem e apresentado C01,TI amplas bragas, que
avolumam nos tornozellos, identicas as usadas pelos antigos guei;reiros do Afganistao e Kurdistao. A lem disso, o
longo rabicho, tnodelado etn cera, identifica mais e tnais a
heranc;a atavica dessa arte primitiva de plasmar em barro.
A mu1her e apresentada com v:olun1osas nadegas e bas·
t as cabelleiras em f6rma de arco de triumpho. Os seios ·merecen1 espeeiaes cuidados pois, Se turg.idos, representan1
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uma donzella, se cahidos sobre o ventre, uma mulher casa..
da ou idosa, conforme a flacidez.
Os desenhos que ornam essas estatuetas e fingem · ta•
•
•
tuagens, sao harmon1cos, symetrtcos, nunca 1guaes OU parecidos,. Entre uma e outra aldeia constata-se maior OU menor gosto, maior ou menor cuidado e fidelidade em reproduzir f6rmas humanas em barto. 0 "tury" (christao) au
seja, o civilizado, e sempre reproduzido com a cabec;a mirrada·, signal de que somos tidos como de parca intelligen•
eta ...
Ha tambem bastante gosto no fabrico <las fte.xas, dos
arcos, das bordunas, das lanc;as, enfeitadas com as pennas
rhais bellas e tranc;ados de palha. As grotescas ve~timentas
que servem aos dan<;arinos do "Aruanan", evidenciam o
senso perfeito, seja na distribuic;ao dcts cores, seja no entrclac;amento das fibras. Paci~ncia, e hem IQnga, possue o caraja qttando fabrica o pente, de £6rma originalissima. fcito
com pontas de taquara secca unidas fortemente pelo tecido
de algodao. Cesteiros habeis, os homens dedicam-se com
prazer a confecc;ao dos "pacutus'', cestinhas elegantes e
commodas. ·
As esteiras sao ver<ladeiros tapetes de finissimas fibras
de "babassti". A esteira e tudo' para o caraja: tecto, cama,
cobertor e abrigo.
A grande familia Caraja vive fraccionada em pequenas
aldeias. Cada aldeia obedece a um "capitao" e ao "page".
Lavra eterna discordia entre elles e, por "da ~a aquella palha "' O S po\·oados se fragmentam de novo. Nao e raro encontrar, nas praias solitarias do Araguaya, reduzido nucleo
de selvicolas: tres ou quatro familias. Sao os. . . dissidentes dessa ou daquella aldeia. O principal "porno da discordia" e a mulher. Segue-se, immediatamente, em escala de-

\

•

cresc~t~
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questio da SUCCC$SaO no commando de uma
aldeia,,';W divide os carajas em dois ou tre~ partidos.
'A :tiflUlher tcm uma ascendencia formidavel e comple1& aobre o homem. E' ella quern determina tudo. Manda,
despotica, irreductivel ! Jamais um marido caraja se atrevera a menor empreza sem 0 pleno consentimento de sua
doce metade. -.. que muito amarga se torna quando recorre ao argumento decisivo: _a pancada. 0 caraja casado torna-se inutil a collectividade. ,0 egoismo feminino cerceia,
desde o come<;o, qualquer iniciativa do sexo forte .
~ifesmo nas qu.e stoes de ordem "politica", sao as mu.
lheres que reso1ven1 tu d_o. F azem ou desfazem um "
cap1tao '', obrigando os respectivos esposos a cxternar detcrminada inclina<;ao que e, na falta de urnas fcchadas c ccdulas, a. 1nancir~ pratica de dar o proprio v.oto !
E um caciquc, que desejc viver cm harmonia com sua
gentc c continuar eom o bastao do mando, deve usa1" tactica finissima com o elcmento fcminino de sua aldeia. Do
con trario csta frito !
Conheci, em Picdade, um casal de carajas, exemplo
typico da submissao do homem a mulher. Todos OS dias,
la pelas dez horas, gritos alarmantes sahiam da ch6~a. Era
elle que, brutalmente espancado, berrava. doidamente I Nao
tardava a apparecer a ruria, arrastand2 0 misero pelos cabellos. Verdadeira Xantippa, torturava assim o pobre Socrates caraja que, arranjando um meio de escapulir, vinha
refugiar-se sob a Iona protectora da nossa bar·raca.
Lamuriava-se, e com razao, o coitado, narrando a sua
desdita conjugal numa enfiada monotona de pormenores.
Incitava-o a reagir e elle sacudia os hombros, como para
dizer: - Ca de coragem?
Era um homem forte, podia esmagar a meeera com
.
1

&
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um murro. Ansiava por ser expulso definitivamente, inas
nao tinha positivamente sorte, porque, a noitinha, vinha
ella, com melifluas palavras_, a cata do esposo. Attrahia-o
novamente, fascinaudo-o, sabe Deus, com quantas e quaes
promessas. 0 infeliz la ia, deslizando, ainda temeroso, e
acabava abra~ado a serpente e sumindo na escuridao. Depois de uma noite de amor, novamente os berros, novamente as pancadas, nova fuga. Tono-ara, assim se chamava
met.t pobre a1nigo, ia perdendo aos poucos os cabellos nas
maos da despota.
Outro conheci, Taho-ho-bari, verdadeiro· gigante da alcteia de Sao Jose do Araguaya. Stta esposa, a bella Irace1na,
cruzamento de caraja e tapirape, moia-o, quasi todas as
noites, a luz da fogueira, com a pesada borduna, cacete feito de Ype. Taho-ho-bari deitava-se de bru~os para facilitar
a func~ao, ate que os bra~os da beldade se can~assem.
Nao raro ella apellava para as patentes, quando -desejava ministrar maior dose. Entao, era um malhar rijo, martellando na carcassa do misero, como num tambor em tempo de guerra. Finda a surra jmpiedosa, o gigante se erguia
e aguardava, submisso como um escravo, o chamado <la
mulher, caso co11trario dormia
estrel1a:s, scismando sobre os angulos agudos que. a vida conjugal apresenta, n1esmo naqt.tellas latitudes.

as

Certo dia elle me perguntou :
. . "turys ,,, tam b em apanh am d e mulh err..
- V oces,

A' minha negativa, ficou espantado e indagou a maneira pela qual n6s, os civilizados, evitamos semelhantes
"caricias". Dei-lhe uma explica<;ao succinta, fazendo-lhe
, ·er que o homem e quern manda. Arrependi-me. Taho-hobari resolveu bancar o.. . civilizado. Pespegou uma co~a

•
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exemplar aa pobre Iracema. Uma s6. Mas tambem nunca
mais apantipu.. Elle me grato, mas, ella ...

e

•

j

•*•

A mulher despede o marido, como a gente se livra de
um objecto incommodo. Entrega-lhe o "bilhete azul" de
f6rma muito curiosa: quando u·m caraja regressa <la pescaria e, embicando a c;tno~ a pra,ia onde reside, nao enxerga
a esposa aguardando-o a beira d'agua, continua a viagem
e vae procurar, algures, pouso e placidez, ou futu·r os tormentos si cae na asneira de contrahir novas nupcias ...
A historia nao registra nenhuma tentativa, por parte
ae um "desprezado", de ... reconquista da esposa. Nenhum
gesto esbo<;a o "divorciado" para rehaver a estima da com-·
panheira cruel. Muitas sao as mulheres, porem, que, passado algum tempo, tratam . de. reatar o fio tao bruscamente
partido e, pasmem, quasi sempre se sahem victoriosas !
0 marido jamais se incommodara com o adulterio da
perjura, durante o periodo em que foi mantido ... afastado. Si dcr uniao de sua companheira com um ''marido de
e111prestimo" resultoti o augmento da prole, assume a paternida de. Perguntado sobre a quantidade de filhos que
tern, respondera:
,
- Tenho do is ...
,
- E este outro?
.,
- Este e de minha mu1e ...

Feliz e o indio quando, ao regressar com sua embarca~ao carregada de peixes e tartarugas, lobriga a esposa es-

I
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perando-o na praia, com uma cuia cheia de met. Pula radian te, abandona a canoa, cujo conteudo e dividido fraternalmente pela communidade, e dirige-se a palhv~a. Estende-se, sem nada dizer, fio comprido sobrc a 1arga esteira.
A esposa segue-a . Esmaga com as rnaos as sementes do
"\lrucun" e passa a pintar o companheiro, duplamente rubro: pela tinta e pelo contentamento intimo. Por sobre o
vermelho, a mulher desenha, com genipapo, os mais hellos
arabescos. Com extretnos cuidados rabisca a mascara entre
as sobrancelhas e o labio superior do felizardo, que obedece passivo as injunc~oes da artista. Em· desenhos concentricos, e trac;ada a caratonha cspantosa quc empresta ao
meigo caraja um ar de ferocidade que csta longc de pos•
su1r
...
Assim hello, o scnhor indio alcan~ara o setimo cco, cobrindo-se cautelosamente, mais a sua esposa, com a larga
esteira ...
Enquanto pinta o marido, clla cnche o "arieoco" de
fumo csfarellado e aproxima a braza afim de que cllc goze
a delicia do tabaco. Ja as nozes de babassu esta.rao a mao,
a:ssim como o "calogi" e a agua fresca contida cm altos
potes ventrudos. A arara vermelha,, os pcriquitos, o bem-tevi, os p.apagaios, os cachouos, tam beQl vlrao rend~r homcnagem ao dono, rnerecendo todos, ut;na caricia, uma palavra ou uns restos de comida~
Nesse ambiente de paz a vida correra as mil maravilhas, enquanto durar a benevolencia de dona caraja. Mas,
no dia em que ella estive-r possuida pelo "teburee", entao
adeus papagaios, periquitos, cachorros, etc.!
I

*
**
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affinnativa do ethnologo
Frib' 'IC.!
autor da "In den Wildnissen Brasiliens", o.
cargo de ~e de tribu nio e hereditario entre OS Carajas.
E' electivo e custa, sempre, odios profundos, brigas n1edonhas, separa~aes etcrnas.
E' verdade que, em muitas aldeias, um velho cacique
conseg:ue fazer empossar, quando abdica, o primogenito.
Mas na maioria das vezes, c especialmente quando um chefe morre, surgem os candidata.s. Jamg,is uma mulher occupara o cargo supremo. Em caso de passamento do cacique, 0 primeiro cuidado dos habitantes da aldeia e queimarlhe a casa• e os utensilios. Em seguida come~am as graves
e interminaveis cogita~6es· em torno da successao. Formamse dois ou tres partidos. Ha genuinos cabos eleitoraes que
tratam de aliciar votos . . Offerecem vantagens. Depois de
muitas confabu1a~5es, o caso e resotvido sempre em detrimento de um candidato, naturalmente. Parentes e amigos
do derrotado, depois de larga troca de desaforos e, nao raro, de pancadas, embarcam ,nas canoas e mudam de residencia, indo fundar nova aldeia OU incorporar-se a outra
ja existente. 0 novo cacique trata de captar a amiz~de dos
dissidentes de outros luga;rejos para nao ver minguar assustadoramente o numero dos subditos.
Apezar da affirmativa de varios historiadores, ·O cacique nao gosa de muit,as vantagens. Fritz Krause, o ethnologo ja citado, aure61a o "capi tao de aldeia" de certa realcza e gozo de immunidades. Nao e verdade. Elle trabalha
como os demais. Zeta, porem, pela ordem interna, concede
licenc;as par~ determi~ados affazeres, e trata de manter sua
posi~ao sempre periclitantt., atravez de uma serie de embustes politicos ...
Si o descontentamcnto lavra entrc os subditos de tao

(
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n1inusculo n1onarcha ~ um golpe de audacia 'não transforn1a
o "rei-mirim" em Duce ou Fttherer, trate elie, sem çlemora, de abandonar o cargo a outro, que sua estrella declinou
para sempre.
.
E' récente meu encontro com o cacique .J3uryti, <;la aldeia de São Pedro : regre.s sava o indio de longa permanencia nas ·.a guas do rio CJ;',y.stallili'.à, para on.de se transportára á caça . das ariranha,s, fo-n te segu.r a de ganhos compensadotes. '\l:inha~'~bbrr ecid9: ~'~.sua;·: gente", .conf9rme dizi~, ,não
1
roai,s · o ob.~decia . .Tentárà "r·e·h·a ver ' a suprem~cia, ·pela vh;>lencia~ mas ·n ada adeánta~a. : ~· Ia,. agora, ru,m o de Leopoldina,
'procurando, a centenas 9e kilometros~ esquecer ~S agruras
de um exilio f~rçadQ e à . ingratidão' de seus se·m elhantes.
Era elle. filho d,e cacique, herdara ·º mando, pela ,imposição
do pae, mas perdei:a~o miseravelmente por causa da intriga
das "cunhatãs ", que impuzeram aos m~ridos o· principio
de revolta ... Vê-se, portanto, que a qnestão de herança_de
~argo na chefia de umá. aldeia é coisa muito complicada.
i
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Eu vai 'espantar

~huva 1!

-

- Como assim? . ,
..
- Você vae vêr ...
Mandou que os índios extendessem, bem no centro da
praia, uma pequena. esteira. Armado de um galho curvo na
ponta, sentou-se cruzando .. as pernas como um bonzo . e c·omeçou a açoitar o· af. . Não tardaram os pingos grossos do
di~uvio que desabou passados momentos. Tmpassivel sob a
c,huva vi,olenta, ~continuava., Maloá· agitando a varin,'h a de ·~ , '. ..~.· '~·"t·~~
;:; ·
condão. C<;>m à rap~qez crom que o temporal veio, · assim · .. ·'.~~}ú·<~r·;.
tambem se ..'·fdi. Du'r ou; uns 1 quinze 'minutos.
, ~; .jr!Y;;~•::.,
1
' . '<',·1{ ~-..:·
'

....

>

j . '.
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'

' ~ova.m ente. o ~ol ·r~9i~nt~« E; co.mp:,tjp.d~ com os ra~os ·. ·i~~(:~.1~:~

solares, o sorriso alvar. go 1mpagavel
con1penetrado, interpellou-me:
•

J

'

-

! . ..~~ ·~ ·'

page" que, muito

./fi'.~~

1
:

vJi.~ ~ '

i

'

Viu... viu?· Êu espanta chuva! Ella foi embora, ~ ~1 ÍW
~}'.}"'
~*~
foi?
"
· ! ~~
Que dizer? Capitulei - prazenteiramente, com grande .~ ?',. /'-~~~
jubilo d~ sabichão . que ganhou, aos oihos dos seus, mai~r . -.~~X'~·~.'~:·
prestigio, aliás merecido,,
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' ·O "ptgé'' .t em · ,b orn ·:j-0g~ j~~to ·;>,o ~l~ni.enfo fe~i~in«:>: , . ~:~,;~ ·~1~~\1
Jamais , qitÍ 'm'~riô,o s'e , in~drgifá ante
' a· descabida ptet~nc.-'~ ão· . · ..· "'~ ~'~<~:~:i
~
l~l'"""
do feitiçeiro. Se a este ªRetece .dete~mip.adà d'a ma, arranja- ·' <i~t{~~~
rá um meio para deséobr~_r nella ~m e~pirit~ maligno qual- ~ ._\-t\<~·
quer que "deve ser espantado". Quanto aos meios empre- -~- ..._ · .' ·,~·
gados, o segredo fica entre os dois ...
O "pagé" cura o3 doentes, faz e desfaz os feitiços: espanta ou cha.m a as chuvas, adivinha sonhos, dá justa interpretaçã-0 · a certas coincidencias e nutre-se optimamente,
1
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'
está sempre com a razão.
' · Maloá, q.u~ pela morte· de Mambióra enfeixa hoje to..
dos os poderes de Gariroba, "pagé" e ".' cacique", ameaçando certa tarde violentíssimo temporal~ enquanto. armávamos nossas barracas, disse-me :
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baseado na antiquissima lei ·ao minimo esfor~o. Si um caci:que nao presta e substituido. 1'Ias um "p.a ge" ja1nais o se•
ra, a nao ser quando morre...
'
.I

*
**
'

•

•

I
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•

•
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Uma das festas mais communs entre Os Carajas e 0
'' Aruanan 11, que coincide com a Lua cheia. Em toda~ as aldeias existe a "casa do mysterio", choupana hertnetical).1ente fechada, 0nc1e r esidem os solteir0s e onde $a o ,g uardadas
1
as vestimentas com que os dan-<;arinos se enfeitam. A enttada esta sen1pre voltada p9-ra os f undos da ald·e ia e pot
ella 11enl1uma mulher p6de passar, pois, si o fizer, graves
males surgirao, tan to para. a incauta como para os "guardas" do Aruanafi. As vestimentas para as d~n~as sao fantazias grotescas e bellas, ao mes.m o tempo. Um capacete
cilindrico, muito alto, terminando numa ou duas antenas
enfeitadas com pennas de araras, um corpete de fibras de
coqtteiro e um saiote esvoa<;an_te, como os dos indigenas de
Honolulu, eis o conjunto. 'fodas a s pe<;as es tao estreitamente unidas e os dancsarinos nada enxerga111 atravez
do
,
elmo que lhes cobre a. cabec;a~.
. Issa na6 in1pede que os pares executef11, em uniso110, ©s pa:ss©s mais difficeis, as ~}ruetas mais ine'Speradas · e os volteios 1nais mirabolantes.
0 ryth1no <les-sa dansal qtie e·executada ao plenilunio, obedece a um cantarolar estridente, choroso ou violento, e ao
estalar dos ch o calhos. 0 ~ompasso e itnpeccavel. A3 dan<;as
vao pela noite a dentro ate ao antanhecer e assumem proporc;oes ineditas em determinada epoca do anno, fins d e
Setembro, quando as primeiras chuvas indicam a approximac;ao do inverno sertanejo.
E' costume, ao se iniciarem as dan<;as, u1na n1ulher of.
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fertar as figuras exoticas que ban1boleiam e cantam, manjares finos contidos nun1 panellao de barro. E sses manjares
serao rejeitados numa mimica expressiva, pois os danc;arinos encarnam, no momento, erites superiores alheios as necessidades materiaes dos miseros mortaes.
0 "Aruanan" constitue un1a das poucas, senao a uni·ca diversao dos carajas. Nessa epoca, a azafama e grande.
T odos os indios exhibem seus melhores enfeites e pintam
os corpos co111 esmerados cuidado~. Logo pela manha, o
accor<lar da aldeia e feito com cantos, gritos alegres e estridor de chocalhos agitados loucamente, especie de alvorada.
Os danc;arinos sao tratados como semi-<leuses, reverenciados e mimados. Um longo grito, um vozerio intenso,
annuncia as danc;as. La vem OS pares, que mais parecem
torres ambulantes, gingando como marinheiros bebados.
Depois o passo muda : corre lateraln1ente para, num regresso fulmineo, retomar o centro da pLsta onde se desenrola
a "narrativa" de feitos epicos, de glorias passadas, de historias amorosas. Essa ''narrativa" explicam-n'a os danc;arinos, sempre na mimica grotesca. Impetuosos, arremeten1,
estacarn, agitam-se violentos, negaceiam, avan~a m e retrocedem, batem com
forc;a os pes na areia fofa, uivam sotur,
nos. E' uma phase de combate. Depois giram, com passos
miudos, reverenciam-se mutuamente, entoam um canto
alegre: e o jubilo da victoria obtida. Agora, com andar suave, elegante, retorcem-se em contorsoes delicadas, executam uma especie de "dan~ do ventre" e acabam emittindo
um grito triumphal. E' a lenda do amor, desde os primor,
dios, ate a posse victoriosa.
Findas as dan~as, que por serem communs deixam a
assistencia impassivel ou quasi, os "artistas" despem, le-
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A morte .9.e um indiq e sempre U:m acontecimento que
entristece g.randemente 1 um trac;o rubro na vida prim'i tiva.
0 culto aos mortos e profundatnente enraizado e, pode-se
dizer, representa a verdadeira religiao dos carajas. 0 entequerido que abandona para sempre este valle de lagrimas,
sera eternamente lemhrado. A esposa chorara, durante me- ·g:'?.
t11i,,,.:\1•
zes, sem descanso, a perda do .companheir0._ Fal-o-a desde ' 1 "f~
o romper do dia e, interrompendo o somno, dentr0 da noi"' ;p
te. Nada mais triste do que ouvir a lamuria dolente de uma
caraja chorando um morto. E' a lamuria infinita que t ermina no grito de desespero, um verda,deiro uivo. de Iopa
solitaria. Agregam-se, a dolente viuva, varias mulheres que
lamentam tambem o desappatecido. Sao as carQideiras que .
se esmeram na arte do pranto e, com impressionante ca- . ·s,
• •
dencia, te.rJ)1inam o louvor das virtudes do morto com o
grito guttural, bravio, especie de estur·r o do jaguar. Mais
dolOTOSO e 'O pranto de U'a mae, especie de melopefa lugubre. De vez em quando, tomada de desespero, a infeliz levanta-se, ergue os magros brac;os e grita ao infinito toda a
sua immen&a dor. Depois cae 1entantente sobre si mesma,
misera e so£fre·d ora I
~

'
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pidos, 1a roup.agem e correm, suados ainda,
cata de alimento para os estomagos eternamente famintos. Dos casa'dos, unicamente o "cacique" podera emparelhar com os
solteiros, enfeitando-se como estes e com elles d.i sputando,
numa porfia digna de applausos, as honras de m~lhor clan-

\

-

Durante os 15 dias que passei em Santa Izabel, na Ilha · ' ~
do Bananal, ouvi, minuto a minuto, o desespero de uma .· ~ · ., , 11.v•~'~'
· pobre india que perdera, havia dois mezes, seu filhinho. · :~ J. .

·~ j'""."~.. ~~1~=:~

'

A' noite, mais dolorosa se t orna va ess a materialisa~o da
•
•
dor quando, no completo silencio, re erguta o que!Xumc
rouco da pobrezinha. Dizia ella: - Oh ! meu rico filho, alma de minha alma, flor da matta, peixinho do Berokan,
aentinho de capivara, alegria de teu pae, por que nao vol"
tas?
E ante a certeza inexoravel do impossivel regresso do
pimpolho hem amado, berrava, louca, bramindo como uma
hyena, feroz ante ·a injusti~a de um Destino impiedoso .que
.lhe f.urtara bntitalme·n te o fructo d.e suas entranhas !
Quando os ypes florescem, cobrindo-se com as esplendorosas flo!es amarello-dQiradas, a aldeia inteira chora seus
mortos. E' o Finados aos indios.

*
**
Despojados brutaltnente de suas terras na margem esquerda do Ataguaya, petderam, os carajas, o cemiterio de
Gariroba. ,Trataram, entao, _9e localizar outro em Sa'n ta'
Izabel. Morra um indio o~de morrer, sera transportado para essa necropole. Interessante e a maneira com que e enterrado um caraja: a familia embrulha-o numa especie de
••
len~ot; embarca-o na canoa triaiot e segue rumo ao cem1•
terio, as ~ezes distante centena·s de kilometros. Os familiares remam dia e noite, revezando-se na rude faina. Chegam
finalmente. E' aberta uma· c6va de dois metros de profundidade. A um palmo po £undo, e erguido um girao de paus
rolic;os, bem juntos, onde depositam o corpo. Elll seguida,
sempre a u.m palmo de distanciat e construido novo girao,
que recobrem de folhas de palmeiras, sobre as quaes j6gam a terra. O corpo deve ficar assim i.s olado, para. que o
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morto possa 1nudar de posi<;ao, quando bem o desej ar, para descansar 1nelhor !
Sohre a campa, todos os dias, serao depositadas iguarias, mel, peixes tnoqueados, raizes de mandioca cozida,
bananas, melancias, abacaxis. Tudo dentro de vasilhas de
barro, perfeitamente alinhadas. Na maioria das vezes os
urubus se incumbem da faxina e limpan1 o vasilhame dos
alimentos. o- desapparecimento dos manjares, manipulados
entre lagrimas, alegra, na dor, os familiares que acreditam,
ou fingem acreditar, estar satisfeito o "viajante da noite
eterna".
A's vezes, fazendo desleal concorrencia aos corvos,
uns carajas gaiatos procuram os alimentos. Surprehe~di
dois, no cemiterio acima citado; todos os dias, deslizando
cautelosamente, iam surrupiar a offerenda depositada sobre o tumulo de um caraja morto em Sao Pedro. Comiam
avidamente tudo, muito apressados. Finda a refeic;ao ~m
lugar tao macabro, improprio para "pie-nits", os dois mocetoeS diziam-me :
- "Oce" num fala nada a minha gente, xim? Nus come escundido .. ,

'

•

J

Passado o primeiro anno do enterro, a cova e novamente aberta e os restos mortaes ei1ce:-rados numa urna
de barro, que ficam depositadas em circulo, no meio do ce- .
miterio, e mais parecem uma exposic;ao de vasos num dia
de fei.ra. Destampando-se um desses recipientes, ve-se a risa9a sem fim da caveira no £undo escuro.

*
**

)

0 caraja desconfia da ~opria sombra.
Inconstante, abandona qualq;uet empreza em que se'

'
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tenha empenhado. Cobi<;a as haveres alheios. Poucos confiam nos carajas, quando com elles se ·transportam. De mi.:.
nha parte, nenhuma queixa tenho <lesses hellos selvicolas.
Mas ha quern ainda hoje lamente ter acreditado na amizade e no ar de innocencia desses bronzeos filhos do Araguaya. Escamoteiam elles com espantosa rapidez qualquer
objecto. Si apanhados em flagrante, devolvem o producto
da rapinagem, com um largo sorriso, e ~lham serenamente
nos nossos. olhos como p~ra dizer:
- Fiz mat?
Sabem despistar elegantemente, atirando a outro! a
responsabilidade de factos graves. Esses "outros", quando
se trata de um latrocinio, sao sempre OS Chavantes. Desapparece um civilizado? Foram os chavantes, provavelmente. . . E' eneontrado um casal assassinado? Ora I foram os
Chavantes. E, neste caso, ha o cuidado de atirar os corpos
na margem prohibida, para dar maior cor local ...
Nao e boa politica exhibir dinheiro aos carajas, ainda
n1ais quando, por uma premente necessidade, um branco
teriha que se valer do seu transporte primitive>. Elles adoram o dinheiro. Sabem que com elle poderao obter rapadura, faririha e arroz. E, alem disso, os "fosfo", as caixas de
phosphoros de que tanto ~ostam.
A historia do Araguaya, tao fertil em crimes tremendos, esta cheia de latrocinios praticados pelos carajas. V <?ll
narrar o tragico epilogo de um facto recente, ainda mais
que conheci o chefe da "expedi~ao punitiva".
Um cidadao, residente na velha capital de Goyaz,
transportou-se, a negocios, ate Fontoura, a muitos dias· de
viagem Araguaya abaixo .. Fin<las suas transac~oes commerciaes, recebeu, de outro negociante, a quantia pe qui~ze
Contos de reis. Para regressar a Leopoldina e, de la, attin-

'
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gir a vetusta cidade de Anha.n guera, o cidadio contractou
seis carajas que deveriam ~evar, com os varejoes, o batelao
rio acima. 0 facto
que desappareceu e inutilmente sua
esposa ficou aguardando o regresso. Mas, como · atrazos de
mezes nada significam em semelbantes latitudes, on.d e os
imprevistos surgem a . cada passo, pao se alarmou em demasia a dama goyana.. S11c>cede que certo dia surgiram~ em
Leopoldina, pns carajas vindos do baixo Araguaya e,1 no
comtnercio local, pass~ram a fazer compras. Para uma caixa de phosphoros entregafam• uma cedula de 500 mil teis.
Para outra bugiganga qualquer, mais 500 mit. reis. O caso
despertou immediatas suspeitas e soube-se logo toda a verdade: o commerciante tinha sido assassinado e 9espojado
da gorda quantia, certamente, exhibida num momento de
distrac~ao. Allegaram os indios que " tury tinha morrido
de doen~a".

e

•

I

1

1

Tomada de justo furor, a viuva organizou uma expedi~ao punitiva, incumbindo disso certo m~o que vim a conhecer, eximio atirador e mau caracter. Arregimentou elle
uns quinze mata dores profissionaes e fez-se ao largo, descendo o caudaloso rio, Cumpriu a promessa: matou varios
indios e, entre elles, muitos innocentes. Ao regressar,, porem, pagou cara a ousadia, pois victimas das ,ciladas ao longo das margens, os exped·i eionarios foram attingidos pelas
flexadas ou tiros de carabinas dos · carajas. Ferido, salvouse por verdadeiro milagre o erilpreiteiro de tao sordida facranha.
Outro caso recente: Dias antes de iniciar a descida do
Arag uaya coin minha primeira expedic;ao, um viajante allemao foi encontrado, gravemente ferido e despojado de todos os haveres, por um grupo de garimpeiros que demandava a zona .Qiamant ifera. Narrou o allemao que fora re'

•
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duzido aquelle estado por dois carajas contractados como
•
reme1ros.
,.
Factos assim nao sao de todos OS dias, mas entremeiam,
de quando em vez, a monotonia de uma zona onde impera
o 38 e o 44, e a vida nao vale um tostao furado.
N ao se pode culpar eom demasiada severidade os carajas autores de delictos sanguinolentos. Revidam, quando
podem, numa explosa0 suhita de odio recalcado, as n1il infa1nias pratlcadas pelos aventnteiros desapiedades que, ha
seculos, sulcaram as aguas
~:fo Berokaan. 0 odio latente no
'
.
caraja data dos primordios da penetra~ao dos brancos. As
atrocidades comettidas sao incoQtaveis <: os indios aprenderam a propria custa. N arrar aqui todos OS males que at tingiram os carajas e outras nacroes indigenas que habitavam o Araguaya, seria fugir ao meu programma. Ja esta
enfeixada em livros t oda essa historia sombria e s anguinolenta, a partir do anno de 1680.
Criminosos que fugiam a Justi~a, aventureiros sem escrupulos que demandavam zonas uberrimas ou tidas como
taes, rudes sertanejos possuidos pela eterna desconfian~a
e odio aos indios, todos deixaram ahi uma esteira de sangue.
P or onde passa, hoje, um cdvilizado born, ja passaram cem.
maus !
Assim sendo, 0 caraj-a ve em to5fos os civilizados o inimigo. Mas quando se certifica de que o branco e realmente
amigo, torna-se tambem amigo e sincerissimo. Muita lamur ia eu ouvi dos carajas, e muita confidencia dolorosa. Comprehendi, entao, e desculpei os defeitos dessa ra~a que,
abandonada a si mesma, luta desesperadamente para nao
desapparecer ! '

:.
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A extinc<;ao do Posto de Protec<;ao aos Indios, cm Santa Izabel, foi um erro. Desse Posto irradiavam-se, pelo
Araguaya, ensinamentos praticos e servia, tambem, para
manter o freio de muitos aventureiros. 0 caraja, sentindose amparado e tratado de igual para igual, em breve tempo
transformou-se completamente. As novas gera<;oes demonstravam, ja, uma indole gentil e incalculaveis seriam hoje
os resultados colhidos. Mas, infelizmente, em 1930 o Posto
foi abandonado. 0 retrocesso dos carajas, a partir dessa data, e de espantar ! Sentem-se novarpente s6zinhos, em luta
com a adversidade.
Missoes catholicas protestantes e adventistas, ainda
lutam para manter alto o nivel do lento progresso do Araguaya e resguardar os carajas, da cobi<;a dos forasteiros.
Mas OS missionarios sao poucos e OS aventureiros sao muitos ..•

r

CAPITULO II
I

RIO ARAGlTAYA - DADOS HISTORICOS
SOBRE ESSA FAMOSA VIA FLUVIALILHA DE BANANAL
I

0 rio Araguaya e u'a immensa estrada fluvial de dois
mil e seiscentos· kilometros de curso ate a confluencia com
o Tocantins, onde perde o nome. Nasce na Serra de Gayap6,
com o nome de Guayapozinho e vae .engro.ssando com o
Gar<;as, Barreiro, Capivara, Ariranha, Pitombas, Jacutinga,
Caldas, Santo Antonio <las Almas, ~futum, Claro, Lage e
Raizama.
Quando recebe as aguas do rio VermeJho, nas proximidades de Leopoldina, ja tern uma faixa formidavel e boa
largura. A voluma ainda mais com as aguas do Peixe, C,rixa, Xixa, , Crystallino, e passa a ser verdadeiramente uma
avenida liquida respeitavel depois de receber o extraordinario volume de aguas do rio das Mortes.
Quantas lendas e quantas verdades em torno do Ara..
guaya ! Depois de nascer e se formar numa das zonas dia..
mantiferas mais ricas do Universo, ruma francamente pa..
ra 0 Norte e, centeQaS de kilometros abaixo, e bipartido_pe..
ta Ilha do Bananal. Forma dois bra<;os: o Maior, que continua sendo Araguaya, e o Menor, que passa a ser o rio
Javahe. Une-se novamente, ap6s separa<;ao de umas 80 le.. ·
guas e r6la suas aguas turvas ate a confluencia com o Tocantins onde, conforme dissemos, perde o nome. Dahi para
deante o Araguaya passa a ser o Toc~ntins ate Belem do
Para. Ha quern affirme ser isso uma injusti~a historico-
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geographica ; pois o Araguaya tern maior comprimento de
curso e apresenta um total de 2.600 kilometros contra os
2. 200 kilometros do Tocantins. Argu~entam os defensores
do Araguaya, com o seu maior numero de affluentes, e bastaria o rio das Mortes para pesar na balan<;a da. . . justi<;a.
Os interessados em levar o nome do Araguaya pelos
mappas em fora ate Belem, atiram nessa mesma balan~a
o. . . peso ( !?) 4a Ilha de Sant'Anna, ou Bananal, a maior
ilha fluvial do mundo. Mais coisas explanam esses fervo.
.
rosos defensores do lendario rio. Por exemplo: que o Tocantins, na epoca da secca, vaza com muita rapidez, enquanto o Araguaya mantem grande volum~ de agua. Essas
compara~oes nao alteraram, ate hoje, nem o curso das aguas
nem o curso 4a historia ...
1

1

\

Castelnau, que viajou pelo Araguaya em 1844, pretendeu chamar a si as glorias de "primeiro explorador" ·do fa.
moso rio. " a peu pres inconnu ".
Descophecia esse famoso viaj:ante france;Z, autor do
"Ensaios siluricos pa America Septentrional" e ~' Expedi
<;oes as partes centraes da America do Sul", que dois seculos antes ja o Araguaya, intensamente sulcado em todas as
suas direc~oes, tinha sido pateo de feitos gloriosos e tragedias pavorosas. Mas, deixando o conde Francisco de La
Porte Castelnau, diremos que ja em 1669 Gon~alo Paes e
Manoel Brandao, depois de subirem o Tocantins, vindos
do Norte, vencendo as tremendas difficuldades de uma navega~ao arriscadissima e cheia de perigos, enveredaram pelo Araguaya, mas sem alcan~ar a Ilha do Banana!. Diogo
Pinto de Gaya foi quern alcan<;ou a famosa ilha, que ainda
•
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hoje povoa os sonhos daquelles que, pela leitura, formam
uma idea "exacta" do ambiente.
Outras penetrac;oes foram tentadas pelos ardorosos luzos e muitas dellas a Ijistoria esqueceu. Nos alfarrabios
encontram-se, entretanto, noticias da arriscada empreza de
Thomaz de Souza Villa Rea1, ja no governo de Tristao da
Cunha. Em 1791, desc~u o Araguaya levando grande carregamento de crystaes e couros, alcan~ando o Para. Esse facto causou enorme sensac;ao, tanto assim que em Carta Regia, no anno de 1798, o gbverno portugue,.z incumbiu o capitao-general Don Joao Manoel de Menezes, que seguisse
ate Villa Boa 9e Goyaz e cuidasse da administra~ao. Essa
viagem do capitao-general foi feita pelo Araguaya. Outros
historiadores, como S6uthey e Pizarro, falam num tat Manoel Correa que, no anno de 1670, fez uma incursao pe1o
Araguaya e delta apresentou relato. Ha, nesse caso, uma
confusao de datas, pois o primeiro desses historiadores esta
em desaccordo com Pizarro, assim como o depoimento do
~irurgiao-m6,r Antunes da Fr6ta, que diz caber essa primazia a 1719. O q~e esta f6ra de duvida e que, a partir de
1669, o rio Araguaya passou a ser conhecido e percorrido
pelos civilizados.
Don Francisco de Assis Mascarenhas, mais tarde conde-marquez de Sao Joao da Palma, foi o precursor da sem..
pre decantada navegac;ao do Araguaya, incumbindo o desembargador Joaquim Theotonio Segurado, <la questao do
Tocantins, enquanto elle, pessoalmente, dedicava-se a realisac;ao do grande projecto, mais tarde tentado pelo general
Couto de Magalhaes. Fracassada uma primeira tentativa
de transporte de grande quantidade de carga e passageiros,
devido ao. naufragio nas proximidades do rio do _Peixe, onde quasi n1orreu atogado, Don Francisco de Assis Masca-
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renhas reincidia, em 1806, na ardua empreza, fazendo sahir
de Santa Rita do Araguaya nove grandes canoas tripuladas
por 94 pessoas e copi carregamento de 1640 arrobas de quina, fumo, algod~o, couros, etc. Em 1807, nova monc;ao e,
passados dois annos, uma terceira. Mas o desanimo lavrava
abertamente e os successos nao se confirmaram. Esse desanimo era oriundo dos mil perigos da navegac;ao arriscada, avolumado pelo terror dos selvicolas e das febres.
I •

'*
**

I

Depois de um curto periodo de enthusiasmo, a navegac;ao do Araguaya cahiu no esquecimento. Surgiu entao o dr.
Jose Vieira Couto de Magalhaes, o apostolo dessa navegac;ao. Estudioso e patriota, arriscando innumeras vezes a vida, percorreu minuciosamente o Araguaya em pesquizas
scientificas, dedicando-se aos estudos dos costumes, indole
e tradic;oes das rac;as selvicolas que o habitavam. 0 governo, impressionado com as explanac;oes desse enthusiasta,
autorizou, em 20 de Agosto de 1870, uma serie de estudos
"in loco" afim de ser pesada, em sua justa rnedida, a possibilidade da abertura de estradas rnarginaes na zona das
grandes cachoeiras. 0 governo imperial concedia a navegac;ao a vapor a subvenc;ao de 73 contos de reis annuaes, durante seis lustros.
Bastou isso para Leopoldina, escolhida corno porto
principal, florescer grandemente. Todos -os presidios de entao: Monte Alegre, Itacaiunas, Santa Maria, Sao Joao das
duas Barras e Sao Jose dos Martyirios, tiveram novo a lento. Missoes religiosas tornaram a sulcar as aguas, levando
o pao espiritual as aldeias selvicolas e aos semi-barbaros
desses presidios.
\

I

R 0 N C A D 0 R

45

' Mas· esse enthusiasmo tambem arrefeceu logo ~evido
a fa}ta de carregamentos, porque OS riscos eram demasiados, como ainda hoje 0 sao, e devido as febres que dizimavam tripulac;oes e passageiros. Com alternativas de successos e fracassos, a grande iniciativa do abnegado Couto de
Magalhaes feneceu completamente. Hoje, as carcassas dos
vapores "Colombo", "Araguaya" e "Min~iro" jazem no cemiterio fluvial de Leopoldina.
Muito t~balhou tarnbem o engenheiro, major Florencio do Rego, que, estudada a possibilidade .<las estradas
marginaes na zona encachoeirada Araguaya-Tocantins, resolveu o problema theoricamente, atravez de desenhos
apresentados. Esses projectos, expostos na secc;ao competen te da Exposic;ao Nacional daquella epoca, rnereceram o
'
applauso unanime dos technicos e entendidos.
Os continuos fracassos contra ·a praticabilidade .da navegac;ao do Araguaya, sao outros tantos attestados de que
o trafego regular por essa grande via pluvial nao passa de
uma chimera.
Jamais o Araguaya sera via de communicac;ao com os
Estados do Norte, por meio de um servic;o regular de navegac;ao ! S6mente na epoca das enchentes e que minusculas embarcac;5es, movidas a motor., conseguem se arrastar
pela enorme extensao liquida. Mas, passados os breves inezes da chtiva, adeus ...
A impraticabilidade dessa navegac;ao, que allucina os.
sonhadores, evidencia-se na zona dos canaes, cachoeiras e
travessoes. Tonkon, Jacu, Caldeirao, Pau d'Arco, Bico de
Papagaio, Canal do Povo, as lages da Mae Maria, de Sao
Joao, do Pacobal, as corredeiras Taory, do Diabo, etc., sao
verdadeiros cemiterios de embarcac;oes. Annualmente, de
quinze a vinte bateloes naufragam quando tentam atraves-

-
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sar essas perigosas parageris e sao dezenas de vidas preciosas que se perdem !
Dizia-me distincto engenheiro que completara · uma
viagem pelo Araguaya-Tocantins:
- Viajar para o Norte, entregando a propria vida unicarpente a pericia 'dos praticos e ao bojo dessas caranguejolas, e um verdadeiro suicidio !
·
Mesmo os praticos, assim chamados, e que dizem conhecer o rio Araguaya a palmo, nao evitam innumeros encalhes durante uma viagem, pois o grande rio muda con·tantemente de canal. Mais uma difficu1dade que se apresenta aos que se servem dessa avenida natural, para o intercambio commercial ainda incipiente.
Apresenta, o Araguaya, aspectos maravilhosos, especialmente na epoca da secca, quando suas margens descobrem extensas praias alvissimas. Grandemente sulcado por
navegantes que se locomovem entre os villarejos edi£icados
na margem direita, o Berokaan dos selvicolas nao corrcsp9nde em absoluto a phantasia de escriptores que 0 pintam
como ·sendo um ·d os rios mais , solitarios
do Brasil.
I
Especialmente na epoca da des6va das tartarugas, esse
movimento de navegantes intensifica-se accrescido pelos
turistas que vao extasiar-se com a maravilha das paizagens
estupendas.
Alem disso, vindas do Norte, ou descendo do Gar~as,
cruzam-se quasi que diariamente as embarca~oes dos garimpeiros que demandam a fortuna problematica, ou regressam fartos ou desilludidos.

CAPITULO III

\

BANDEIRA PIRATININGA - SUA
ORGANIZA~.AO - RUMO AO SERT.AO BRUTO
,

•

Inutil e et)fadonho narrar o trabalho de organiza<;ao <la
expedic;ao. Sem o enthusiasmo que reinava :em cada um de
nos, teriamos fracassado. Promessas desfeitas a ultima hora, compromissos assumidos e que deviam ser mantidos,
falta de capital para acquisi~oes inadiaveis, uma \ verdadeira
"via crucis". De permeio, difficµldades felizmente ap1aipadas atraves de longas praticas burocraticas. Meus companheiros de jornada palmilhavam as ruas dos "ferro-velhos"
adquirindo ferramentas e utensilios,
regateando em longas
,
disputas com os proprietarios .d as espeluncas, de onde sa- hiam victoriosos, sobra\ando martellos, chaves inglezas~ pec;as de recambio, pharoletes, cordas, ganchos, etc. Todos
estavam compenetrados da necessidade de levarmos avante
0 empreendimento e concorriam prazenteiros a fadiga da
organizac;ao. ' Por ultimo, choviam offerecimentos de materiaes: barra.cas, e.quipamentos, cobertores, remedios, munic;5es, mantimentos, gazolina, oleo, roupas velhas para donativos aos in~ios, facas, canivetes, anz6es, f is gas, Amigos
carissimos, no Rio de Janeiro, conseguiam, tambem, donativos em materiaes, visto que jamais acceitamos ·d inheiro,
embora muitos enthusiastas offerecessem regulares quantias.
Tambem no Rio de Janeiro era aplainada a questao das
passagens. 0 general Mendonc;a Lima, ministro da Viac;ao,

'
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fez com que, em breves dias, conseguissemos das directorias de quatro estradas de ferro a conduc'JaO necessaria.
Muitos outros assumptos de capital importancia foram
resolvidos a ultima hora, pois a partida ja tinha sido protelada por duas vezes e, uma terceira, significaria renuncia
certa, e fracassar jamais eritrou no meu programma.

I

Dentro das parcas possibilidades foi tra'Jado o piano
de ei:ecuc;ao, que se desenrolou magnificamente ate a distante Annapolis, ond,e outras dores de cahe'Ja me aguarda•
vam.
,
0 facto e que, as 16,30 horas do dia 23 de Junho, meus
companheiros embarcavam na gare .d a Luz, saudados por
verdadeira multidao de amigos e parentes.
Em Sao Paulo ficava eu, meu bagageiro e, ja de viagem para a Paulicea, vindo do Rio, o· collega Clementino
de Alencar, destacado pelo "O Globo", para a "Bandeira
Piratininga".
Partiam, devendo aguardar minha chegada em Lcopoldina, na margem do Araguaya, os seguintes rapazes, escolhidos entre as centenas que solicitaram inclusao na expedi~ao: Aristeu Cunha, Luiz Accioly Lopes, Armando Gazzola, Renato Pauperio, Celso da Silva 'Rocha, Nelson Guimaraes, Orlando Fonseca, Napoleao Bucchi, Joao fumis
Filho, Jose de Queiroz, Jose~Eduardo
de Freitas Pinto, Os.
car de Almeida Prado, Alberico Soares, Aldo Battigliotti,
Raul Rodrigues, Appolinario Buck Ferreira, Ferruccio Savietto, Joao C. de Vasconcellos, Jose de Barros, Henry Julien, dr. J. Diniz, medico da expedi~ao, Antheu Leuenroth,
.T acio Cattony, Jose Faria Nogueira, Moacyr Vieira de Mello, radio-telegraphista, Francisco Guilherme Whitaker,
SzaffkaI HenLourival Costa, dr. Joao Kaufer, dr. Tikamer
-

I

rique Himmelreich, respectivamente geologo, cthnographo
e entomologo da expedi<;ao.
No dia 27, chega Clementine de Alencar, portador da
Bandeira Nacional offerecida pelo presidente Getulio Vargas a expedi~ao e que devia ser hasteada na Serra do Roncador. Clementine adquire foguetoes e collares, "estrangula" sua enorme bagagem em do is capacissimos saccos de
Iona e declara-se proµipto para a viagem.
Embarcamos no dia 29, depois do saudoso abra~o dos
• •
entes amant1ss1mos.
Depois, Campinas, baldea<;ao para a Mogyana; na manha seguinte, R,ibeirao Preto e, !le la, Araguary, onde chegamos ap6s 26 horas ininterruptas de viagem enfadonha,
armazenando poeira nos pulmoes. Descemos na prospera
cidade mineira com uma sobrecarga de barro vermelho, a
muito custo deRositada no chao cimentado dos chuveiros
de um hotelzinho onde deviamos atravessar a noite.
N oticias do pessoal, boas. Tu do vae in do hem. Respiro ..•

I•·
**

\

. Clementino observa muito e fala pouco. Interessa-se, a
principio, pela paizagem que se descortina, ja em territorio
goyano; a composi<;ao da E. F. Goyaz galga o dorso de uma
cordilheira. Aos poucos o inter~sse do meu companheiro e
collega vae esmor~cendo. A paizagem torna-se mbnotona j;
o eterno cerrado. Como conhe~o hem tudo isto, deixo de
admirar ou criticar. Procuro tao s6mente abrir o menos
possivel a bocca, para evitar a me!:lonha poeira vermelha
que nos persegue como u'a maldi<;ao !
As minusculas esta~oe~ succedem-se ao longo do percurso. Um ou outro passageiro desce, arrastando os "trens"

I

\

'
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pela plataforn1a, onde n1eia duzia de cttriosos esbogalham
OS oihos pelas v idrac;as empoeiradas, a cata de alguma phy:.
.
s1onom1a an11ga.
A's 21 horas do dia t'. 0 de Julho al can~amos finalmente Annapolis, depois de 43 horas de estrada de ferro . 0 dr.
Jose Valente, prefeito da cidade, aguarda nossa chegada.
Tamhem la estao: Luiz Accioly, Lourival Costa, Oscar
.."-lmeida Prado. Recebo os cumprimentos, que retribuo, e
sinto um apertaozinho no cora~ao: si s6 trez dos meus homens estao la porque as coisas encrencaram.
- Os bateloes ainda estao aqui - <liz-me Accioly. - 1
Estamos aguardando conducc;ao ...
- E o Aristeu? - indago eu pel? meu sub-chefe, que
peveria ter liquidado o assumpto.
- Seguiu para Leopoldina coin o pessoal ...
Engulo em secco, pois a ga~ganta esta ardida, e s igo a
comitiva, que me comboia para o hotel. Antes, porem, lan~o um olhar para uma galera parada no desvio, lobrigando ·
a gigantesca silhueta do grande batelao que adquiri1nos no
Tiete e que, para os goyanos, "foi uma loucura de paulis-

Chego a Goyania, d~ jardineira. Mas nao encontro ninguem. A festa da Trind.ade absorve, nestes dias, as actividades do grande Estado. Na nova capital encontro outro
expediciooario que ~hega de Leopoldina: Nelson Guimaraes. Traz uma carta do sub-chefe que pede uma infinidade de coisas impossiveis e relata o optimo estado de saude
•
e moral dos homens, assim como a rabujice do ethnographo, cuja mysaqthropia comec;a a apparecer.

t as _...

compri_d a-o de varios metros, cal~a-o de novo. Auxiliamol-o,
nessa tarefa, durante a noite toda. 0 atrazo augmenta e
nao estou disposto a perder tempo. Queime-se Troya, embora, mas devemos alcan~ar o Araguaya com os bateloes !

\

.
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esta o gigante supportando placidamente no bojo a
lancha que vem viajan~o desde Santos. Outra loucura ...
I

I*
••

i

Cinco de Julho e naga resolvido quanto ao transporte
da. . . esquadra. Na estasao affluem os curiosos que vao
admirar a m6lle g igantesca 9o batelao e as Iinhas esbeltas
da lancha .que, mais tai:de, seria .o meu maior desespero e
a maior paixao vivida pelo entomologo, seu proprietario
fortuito.

\

Deixo Nelson em Goyania com a incumbencia de procurar o sr. Camara Filho, director 9.o Departamen~o de Expansao Economica de Goyaz, e volto para Annapolis. 0
prefeito tudo faz para resolver o caso do transporte dos
bateloes. Desenc6va um proprietario de caminhao " esticavel" que se promptifica a "ten tar a . coisa" pelo pre~o camarada de 3 :000$000, mas sem garantir a chegada ...
Que fazer? Acceito a proposta e resolvo pagar, parte
em gazolina, que aqui e uma preciosidade! parte em dinheiro, outra preciosidade, vis to que anda ·curtissimo ...

0 proprietario do caminhao reforma seu vehiculo, en-

~is

que pela manha surgem dois caminhoes do governo, potsos a ~nossa disposi~ao. Vern tambem um presente
em gazolina, dadiva suprema nestas alturas ·e que vale o
ouro que pesa. Confabulo com o proprietario do "caminhao
elastico". Fa~o-lhe ver as cois~s como sao e pro~ptificome a gratifical-o pelo trabalho que teve.
·.
- A mim o senhor nada deve - diz aquelle santo ho•
mem. - Eu me sinto ccintente por ter feito alguma co1sa

I
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pela "Bandeira Piratininga". So me resta formular votos
que tudo chegue em ordem. . . si chegar ....
- Chega, isto eu garanto - intervem o motorista do
governo, nosso velho amigo desde a primeira expedic;ao.
- Mas o barco e enorme. Tern doze metros de comprimento ...
•
- Nern que tivesse quarenta ... Eu sei o que digo.
E realmente elle sabia. Esse portento de motorista realizou a maior fa~anha de todos os tempos : transportou o
--'cyclopico batelao num percurso de 500 kilometros de estrada por onde, num commodo carro de passeio, todos os cuidados seriam poucos r
Resolvido o problema, arranjado um grupo de homens
para auxiliar o transporte, sigo com Clementina para. Leopoldina, num auto, cujo proprietario " se satisfaz " com a
recompensa de seis caixas de gazolina, . oti seja: (>()() mil
reis em born dinheiro do paiz.

I

CAPITULO IV

EM GOYAZ - PRIMEIRO CONTACTO
COM 0 ARAGUAYA
,

I
J

,

\

\

•

•

•

Durante o percurso t6po frequentemente grupos de
caipiras que demandam a festa da Trindade, a mai0r manifesta~ao religioso-fanatica destes sertoes.
Familias inteiras seguem no desconforto de carruagens
primitivas Ientamente puxadas por parelhas bovinas, levando utensilios os mais disparatados. Cm ou outro rosto de
mulher apparece por baixo das ·toldas e espreita.
Mais difficultosa e a jornada 4os que viajam a cavallo,
•
isto e, das familias que tern cavallos, pois estes servem un1camente para os homen's, visto que as mulheres seguem a
pe, arrastando a prole que se lhe agarra a saia e, com ~s
pezinhos nus, augmenta a n~v~m de po: Sohre a .anca proc;:minente, seguro por uma especie de fa1xa, o u.lt1mo. re~en
to gruda-se ao busto da progenitora, que cam1nha 1ncl1n~da como a T orre de Pisa, muito preoccupada com o equtlibrio da bacia que leva a cabe~a. 0 marido,. mui commodamente, de guarda-sol aberto, segue montado, levando,
quando muito, um dos filhos na garupa. Da sella _pendem
cacarecos de folha de Flandres e cestos contendo viveres.
Volta e meia encontro acampamentos improvisados sob
a copa acolhedora das arvores. Redes esticadas e boju~as,
i6gos accesos embaixo dos panelloes borbulhantes, cr1ant;ada rolando pela rel va. Os homens, sisudos, encostados i
roda dos carros, mat retribuem a sauda~ao dos que passam .
{

,
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A festa da Trindade, que se realiza annualmente
na
•
localidade do seu nome, e onde e adorado o Divino, faz
'
convergir para ali dezenas de milhares de crentes. 0 "clou"
e no dia 3 de Julho e, nessa epoca, ja Goyaz despejou para
o longinquo lugarejo quasi a totalidade de sua popula<;ao.
Mezes antes, rolando incessantemente pelas estradas mal
<lescnhadas milhares de carros de bois conduzem familias
'
'
de outros Estados 2 que vao cumprir alguma promessa ou
agradecer a gra<;a merecida. Caravanas e mais caravanas,
penetrando em Goyaz pelos quatro pontos cardeaes. trazem os fieis paulistas, mineiros, matto-grossenses e hahianos. Pelo rio Araguaya, sobem embarca<;oes vindas do Para, Amazonas e, rompendo cerrados immensos, matutos de
todas as latitudes aprestam-se para as festan~as. Adora-se
a imagem, joga-se, ama-se, bebe-se e mata-se !
Tumulto impressionante de serttimentos fanaticos. A
barraca do "jaburu" est.a ao lado da tenda familiar. 0 botequim arma seu balcao frequentadissimo funto ao arranchamento dos fieis. A mulher de costumes faceis exhibe-se
tranquillamente a dois passos das donzellas. Tudo se compra e tudo se vende nessa Babylonia improvisada.
Dan~a-se, canta-se, implora-se ao mesmo tempo !
Jagun<;os enxutos, matutos simplorios, vaqueanos destemidos, boiadeiros insolentes, agricultores pacatos, chefes
cionarios arrogantes, commerciantes, capitalistas, chefes
politicos, "cabras" perigosos, pirangueiros "desaforados ",
garimpeiros de todas as nacionalidades, soldados, religiosos, matronas, virgens, cocotes, adolescentes, vivem intensamente, respiram o ar saturado de electricidade numa promiscuidade inacreditavel !

\
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, 0 cajado noaoso, a faca agu~ada, o sangrador pontu..
·do, os ·canos Ion.g os dos "38'\ os pesados facoes, sao o arsenal dessa humanidape que se reune uma vez em cada anno e que se ambienta com a maier facilidade. Das pontas
das redes - pendem bacamartes, as "44" Oitavadas, OS rifles
e as "pica-paus" carregadas ate a bocca !. .•
E armas semelhantes balou~am nas ogivas das toldas
que cobrem os carros-de-bois, cujas rodas, guarnecidas de
enot mes pregos, mais parecem mos de moinhos andantes.
•
•

•
Das cidades mais adiantadas segue, gente em cam1nhoes. Os "civilizados" ~hegam na "hora certa" e nao se
misturam. Assistem ao encerramento da grande festa e regressam pelo meio pratico do motor a explosao.
Sitios 1 e fazendolas, villas e logarejos, d·espovoam-se
como por encanto. A charrua jaz abandonada. 0 .lume caseiro foi brilhar em Trindade, onde taml5em os cora~oes
se inflammam a esperan~a da dadiva celestial.
Os doentes sao OS primeiros que segue·m, para chegar
a tempo. Toda a extraordinaria serie de padecimentos physicos esta aH representada 'pelos. que imploram a gra<;a divina. Chagados, estropiados, disformes, tuberculosos, asthmaticos, epylepticos, papudos, syphiliticos, formam cortejo. Sobe ao ceo a invoca~ao desesperada.
Mais adeante estrugem os fogos de artificio, rompem
as bandas. Ha gritos, exclama~oes ruidosas; risadas : e a
Humanidade sadia e forte que se diverte.
Afastados de todos, repellidos com piedade, mas repellidos, os leprosos tambem imploram a gra~a, e seus. rostos
leoninos, tumefacto$, illuminam-se, ao erguerem o olhar.

,
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•
profundamente humano ao alto como que procurando vislumbrar a silhueta Daquelle que tudo pode !

•

r

*.

••

•

Em Goyania fac;o rapida parada para agradecer as autoridades locaes o inestimavel auxilio que nos prestaram.
A noxa capital do grande Estado, que tanta admirac;ao n1e
causou ha um anno, com sua opulencia de cidade moderna,
I
•
co mo que sahindo do cerra9o aggressivo, est.a 1extendendo
rapidamente os tentaculos pelos bairros cujas construcc;oes
•
3ao indice seguro do progresso vertiginoso da metropole
cimento-armado. Uma ou outra industria surgiu, no anno
de minha ausencia, e tenta seus primeiros passos para o futuro radioso a que esta destinada. A populac;ao augmentou
consideravelmente; o governo para aqui transportou da velha capital todas as repartic;oes federaes e estaduaes, escolas secundarias, gymnasios, forc;ando o commercio a mudar-se tambem.
Clubes de tennis, bola ao cesto, natac;ao, vivem apinhados. Mocidade que se diverte e en1presta ao ambiente, ainda cru, uma tonalidade vivaz. As largas avenidas e alamedas ja apresentam signaes da arborisac;ao. Innumeros vehiculos trafegam, sob os .cuidados dos "grillos" que etllpunham, muito so.berbos, os bastoesinhos brancos de signalac;ao.
.
I

'

Goyania surgiu pelo esforc;o titanico do actual governador, dr. Pedro I..udovico. Transportando a capital do
Estado para o novo local, fez com que o progresso de todo
o territorio se acelerasse rapidamente, pois a urbe irradia
e attrae as actividades innumeras.
A idea da mudan~a da capital de Goyaz
velha. Sur-

e

'

giu pela primeira vez em 1830 e foi lan~ada pelo marechal
d~ campo Miguel Lino de Moraes, segundo governador do
Estado, no tempo do Imperio. Tal idea foi logo abandonada, tendo em vista a animosidade da populac;ao de Goyaz,
a antiga capital, a historica Villa Boa de Anhanguera. Posteriormente, em 1863, coube ao dr. Jose Vieira Couto de
Magalhaes, 16.0 governador de Goyaz no Imperio, reviv~r
'
a idea. Mas encontrou igual resistencia por parte dos habitantes da capital. Em 1918, nova tentativa e nova fracasso. S6mente em 1932 e que, pela vontade ferrea do dr. Pedro Ludovico, tudo se conseguiu. A area escolhida, ap6s
prolongada pesquiza executada por uma commissao de technicos, foi a zona proxima a cidade de Campinas, que hoje, com o surto da nova capital, vive intensamente, desen:
volvendo-se de £6rma assombrosa. Dizer, aqui, das mil difficuldades que o dr. Ludovico teve q~e arrostar para levar
avante sua ,grandiosa concep~o, escapa ao nosso programma. O facto· que no corac;ao geographico 9o Brasil surge,
hoje, uma grande cidade moderna.

.

e

Ja

ao entardecer, sigo v~agem, rumando para Goyaz, a
velha. Cento e noventa e sete kilometros de estradas, "mais
ou menos", e depois de termos atravessado Sao Geraldo,
Inhumas, Itaberahy, noite alta, estamos
sombra do cruzeiro do "barbac;a" Anhanguera, na vetusta cidade que
rnorre aos poucos, com o surto 9e sua esplendorosa rival.
Deitada coma que num berc;o, a velha Goyaz est.a fadada a ser, em breve, um simples e enorme monumento histo.;
i~ico- colonial. Suas casas typicas, suas rotulas, chafarizes
novellescos, pontes a cavalleiro do lendario e sinuoso rio

a
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Vermelho, onde ainda hoje e catado o ouro de alluviao,
seus conventos e igrejas, suas ruazinhas, tudo isso sera
apontado pelos "ciceroni" aos turistas de epocas proxin1as.
Tudo em Goyaz e antigo, cheira aos primordios da colonisa<;ao e a pentrac;ao dos primeiros bandeirantes. A Serra de Cantagallo fecha-a num cerco impiedoso, resguardando-a dos ventos e abafando-a na canicula senegalesca.
Anhanguera construiu-a e delle e ainda conservada a grande cruz, reliquia car,a aos goyanos.

•

Couto de Magalhaes, quando aventou a idea <la mudan•
~a, ass1m se expressou :
"0 commercio a qui vive exclusivamente a custa dos
empregados publicos e da for<;a de Iinha. Os meios de transporte sao imperfeitos, a situa<;ao da cidade, encravada entre serras, faz com que.,sejam pesshnas e de difficil transito as estradas que aqui chegam. Em uma palavra: Goyaz
nao s6 nao reune as condi<;5es necessarias para uma capital,
como ainda reune muitas para ser abandonada ".
No anno de 1891 1 o entao Presi9ente do Estado, dr.
Rodolpho Gustavo da Paixao, dirigia ao sr. :rvfinistro da
J~sti<;a, Cez~rio Alvirn, a seguinte mensagem manuscripta:
"A capital de Goyaz e, sem duvida, uma daquellas cidades cujo estado sanitario, dia a dia peor, reclama as mais
prompt~s e energicas providencias. Situada em meio deuma bacia, conquanto sobre terreno accidentado, cercada
de altos montes que a comprimem em diminuto ambito,
embarac;ando-lhe a regular ventilac;ao, estreitando-lhe, demais, o horizonte visual; castigada por excessiva temperatura grac;as a sua baixa latitude tie· quasi 16° Sul, nao corrigida pela altitude ou por causas locaes; com uma edificac;ao; antiga, obedecer.do "in totun1" a arte colonial, que
era a nega~ao dos mais rudimentares principios architecto-

•

59

nicos c dos mais salutares preceitos da modernd hygiene,
espreguic;ando-se as margens do rio Vermelho, mas cur- .
tin do verdadeira sede de Tan talo, visto com a agua viscosa
deste ribeiro, despejo e lavadouro da popula<;ao, nao e nem
pode ser convenientemente distribuida as casas, e porque a
fornecida pelo unico chafariz existente e parcas fontes carece pas condi<;5es de abunda:ncia e necessaria potabilidade; desprovida de born systema de esgotos, capaz de evitar
o uso prejudicialissimo das latrinas perfuradas no terreno,
onde as materias fecaes sem escoamento entram em rapida
decomposi<;ao e exalam deleterios miasmas e, absorvidas
pelo sub-solo, bastante permeavel, communicam-se com os
po<;os de serventia, de ordinario abertos nas proximidades
daqueles f6cos de infec<;ao, a decadente Villa Boa hospeda
em seu seio poderosos agentes de destrui<;ao, que hao de,
em breve, transform~l-a em vasta necropole, onde a Morte
campeie com todo o seu cortejo de horrores !
Ainda ·ha pouco as febres palustres, valentemente auxiliadas pela terrivel influenza e por outras enfermidades.
vieram provar a razao .do asserto; porquanto houve dia em
que se deram oito obitos, mortalidade aterradora para
uma pequena ~idape de dez mil almas, se tanto !".
r

••

'*
*·*
Esses relatos sobre a situa<;ao da velha cidade, sio de
impressionante realismo. A' distancia de 42 annos, o dr.
Pedro Ludovico retratava cruamente a mesma situac;ao.
Quanto a falta de agua potavel, assim .se expressava,
em seu relatorio, o dr. Ludovico:
"A contingencia secular de necessitar a populac;ao de
um exercito de baldeadores de agua, deu lugar a que sur-

/.
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.
as acqu1s1c;oes necessar1as

gisse uma extranha institui<;ao nitidamente local - o hobo.
Caracteriza-se esta instituic;ao pela tendencia commum, verificavel em muitas familias goyanas, de manter cada uma
dellas um "hobo" - mentecapto, idiota, imbeci~ - para o
servic;o de transporte dome~tico, especialmente o da agua.
Ha numerosas familias que se beneficiam dos servi~os <lesses desherdados da sorte, transformando-os em escravos irremessiveis, a troco dos restos de comida e de um canto
para dormir, nao raro entre os animaes domesticos. Contan1-se as dezenas,· nesta capital, OS infelizes classificaveis
no extenso grupo patholo.gico dos debeis mentaes, desde
os imbecis natos ate os cretinizados pela miseria physica,
ou por outras causas degenerescentes, congenitas ou adquiridas, os quaes, como verdadeiras machinas, se esbofam
nos trabalhos caseiros das familias que os acolhem."

No mercado local fac;o
para
completar a bagagem de viveres da expedic;ao. Feitas as
despedidas, sigo para Leopoldina, que alcanc;o depois de 12
horas de viagem atravez do sertao bruto , ao entardecer do
dia 7 de Julho, enthusiasticamente recebido pela rapaziada.
Encontro o acampamento alinhado, principios de "barbas bandeirantes", boa disposj<;ao, bastante disciplina, estac;ao de radio em pleno funccionamento.
•
Vou saudar o rnaj~stos6 Araguaya que r61a Silas aguas
pardacentas num murmurio ·muito docel muito convidativo.
Da margem mattogrossense che,gam os accordes de uma
samphona. No nosso acampamento, uma victrola extrahe
do bojo a languida cadencia de um fado portuguez ...

I
I

I

.

'
I

\

No entanto a velha Villa Boa tern um encanto todo
especial. Hoje, meio despovoada pelas contingencias inadiaveis, pois que a maioria de sua populac;ao, formada pelas
familias dos empregados publicos, emigrou para Goyania,
dormita na somnolencia das coisas mortas, sobradoes abandonados e desertos para sempre, quarteiroes por onde
ecoam OS paSSOS cJos raros transeuntes, viellas silenciosas
como alamedas de uma necropole.
Mas ha aqui o encanto qt}e nenhuma oidade "arranhaceo" jamais conseguira. Ha essa belleza que todos OS pintores procuram f ixar nas telas, harmonia de coisas mal
construidas, numa uniformidade grotesca, sem methodo e
sem rythmo, mas profundamente pittoresca.

'

,.;

\

I
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Adquiro uma "montaria" e um batelao que devem ser
, logo calafetados. ~, tarde chega o primeiro caminhao que
traz a lancha em misero estado, com um costado esmigalhado. 0 entomologo sua frio quando da com a ruina da
cmbarca<;ao, que todos julgavam optima. 0 carpinteiro eritra logo na sua especializac;ao, tratando de concertar o
barco.
Findos os trabalhos, organizo dois qua9ros de "water
.polo " e vamos disputar renhida partida n~s aguas pardas
do Araguaya. Depois do banho, d.i stribuo a dose diaria de
al cool.
0 dr. Diniz, medico da expedi~ao, faz-me o relato so, hre o estapo de saude dos expedicionarios. Acha que Ferruccio Savietto - o homem que ficou impressionado com
tninha prelec~ao - nao deve seguir, pois seu organismo
nao supportaria as fadigas e o calor torrido.
Aristeu apresenta-me o relatorio das despesas feitas e
verifico que varias contas andam "dependuradas" . Liquide-as.
l

PREPARATIVOS PARA PENETRAR
NO SERT.AO
I

Logo. pela manha, hastea-se a Ban9eira N acional, precedicla de toques de clarim. Assim sera todos OS dias. Po- nho os homens numa azafama unica, para acostumal-os ao
trabalho rude, pois os ocios de Capua come<;avam a fazer
seus effeitos. Todos se entregam ao trabalho de arruma<;ao,
limpeza, alinhamento de barracas. Fa<;o ligeira prele<;ao relembrando-lhes as fadigas a que se expoem, os perigos, a
problematica volta. Pinto-lhes, com cores naturaes, OS tortnentos do sertao, a sede, a fome, as renuncias totaes.
Noto que um dos homens esta abalapo. Retira-se cabisbaixo, acompanhado pelo cao amigo. Comprehendo a
inutilidade de conserval-o, mas espero a sua queixa.
Estabelec;o o servi<;o de guarda e mando que o subchefe reforce a ·· discip,in~, indicando um grupo para a limpeza do loca:l onde estamos acampados.
Em seguida, f6rmo os nucleos, escolhendo os homens,
agrupando-os de conformidade com suas inclinac;oes e amizades. Trez nucleos sob a chefia de Luiz ·Accioly Lopes,
Napoleao Bucchi e Clementina de Alencar. Um grupo de
especializados sob meu immediato commando. Aristeu
Cunha encarregar-se-a da navega<;ao e do a~ampamento.
Contracto um carpinteiro e o nosso guia do anno passado,
Benedicto Martins, que· durante longos annos serviu na
Commissio Rondon.

A' noite recebo e despacho varios telegrammas. Mais
tarde, a rapaziada reune-se no largo da localidade e entoa
' cantos nostalgicos que attraem a communidade, sequiosa
de espectaculos •ineditos ...
A's 21 horas, o clarim soa. E' a hora do silencio. Faltam quatro homens que vou buscar, algures, com uma es- .
colta. A ?isciplina e ferrea e nao transijo.

...

*
**

Nove de Julho, data grata aos nossos cora~oes. Logo
depois da alvorada, em perfeita £6rma, conduzo os homens
ao cemiterio local onde vamos prestar homenagem a memo-

•

\
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ria de Hermano Ribeiro da Silva, o caro amigo e valente
sertanista, tao prcmaturamente desapparccido.
A' orla da campa, onde jazem os restos do valoroso
collega, em ligeiro discurso recordo a mascula figura do
m~o que deu a vida em holocausto ao Moloch chamado
sertao. Um minuto de silencio e depois regressamos ao
acampamento, onde os cozinheiros se esfalfam na ardua
tarefa de preparar um almoc;o domingueiro.
Eis que a escola d~ Leopoldina vem prestar homenagem a "Bandeira Piratininga". Meninos e meninas, ao apito do professor, rnarcham cadenciadamente. Meu corneteiro
toca a reunir e a "Bandeira" alinha-se para receber os escolares. Com muito garbo, carregando um simulacro de espingardas entalhadas em madeira, os escoteiros do Grupo
Escolar desfilam e executam uma serie .de exercicios . . .
bellicos. Ha um anno, em Leopoldina, nada disso havia.
Nao existia escola e essa centena de crianc;as andava rolando barranco abaixo, numa malandrice total. Hoje as coisas mudaram. Um professor foi destacado para esta derradeira cidadella da civilizac;ao. Realizou o mHagr e, reunindo
a petizada, uniformizando-a, mantendo-a unida e disciplinada.
I

0 professor, um "nortense" muito philosopho, a£6ga
•
seu fracasso na vida com largos tragos "da boa". Comboia
em
a meninada, posta-se bem em frente ao meu pesssoal
1
f6rma e sauda-me :
- Senhor Willy Aureli, digno chefe da "Bandeira
Piratininga" ..•.
Faz uma "pausa, rebuscando as phrases com que me
deve brindar e aos meus companheiros. Depois rompe:
- 0 senhor 1 que mui corajosamente vem "abra~ar " o
Araguaya, "etc e tal "~· .. merece o nosso applauso, "etc. e

•

ta" ! Aqui a E scola de Leopoldi na prcsta ho111enagem aos
modernos bandeirantes que, " etc. e tal"" ... vao descer 0
caudaloso rio que -os leva aletn, muito longe, "etc. e tal".
Apezar dos muitos " etc. e tal'', eu admiro profundamente este abnegado que, nesta villa perdida no sertao, luta desesperadamente para fazer emergir da ignorancia cento e poucas crian~as . Ninguem como eu, neste momento,
comprehende a significa~ao vasta dos " etc. e tal ". Elles dizem do enthusiasmo deste professor rural que aqui veio do
extremo Norte do Paiz, atravez, sabe Deus de quantos soffrimentos; dizem de sua boa vontade, da luta com o meio
adverso, da tenacidade para apresentar um grupo escolar
digno de ser visto.
Respondo a saudac;ao, louvando o educador e a sua
obra. Jaamais fui orador e t_rato de costurar umas phrases
o melhor possivel. Noto que os presentes ficam hem impressionados e. . . dou-me por feliz, porque improvizar sempre foi para mim um verdadeiro engasgo.
Finda a cerimonia protocollar, o dr. Kaufer distribue
as crianc;as balas e bombons que trouxemos. Os minusculos guerreiros abandonam os "trabucos de pau" para se
deliciarem com a gulozeima. .
..

{

i

,.

'

r

I*
**

•

Ap6s o almoc;o, em companhia do Clementino; vou visitar o Grupo Escolar. Levavamos nossa contribui~ao de
lapis, cadernetas e blocos de papel para os petizes e para
o professor.
·
Paramos
n1ixta:

a porta.

.I

I
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0 professor estava falando

a classe
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Conforme ia dizen<lo, o artigo 19, paragrapho 7.
do Rcgulamento interno diz ...
Otho para as crian<;as. As mais velhas mal orc;am pelos
sete annos. Quasi todas enfiam o dedo no nariz, olhando as
moscas que enxameiam no telhado esburacado. Nao se perturba o professor, continua lendo capitulos do regulamento,
· na esperanc;a fagueira de ser compreendido, enquanto o
pensamento dos garotos se desvia para as diabruras que
executarao dahi a minutos, finda a cerimonia ...
Clemeptino sorri e· focaliza sua ·m achina, batendo duas
chapas. Depois, sempre sorrindo, vae monologando rumo .
a pensao onde estamos hospedados. Nao tarda o solicito
professor com um livro onde lanc;amos nossas sinceras impressoes pelo muito que constatamos.
A' hora do banho, repete-se a pugna d e " water-po1o " .
0 concerto da lancha e "amorosamente" assistido pelo
Heinz, que a julga superior ao. . . "Normandie". Acaricia-a
com o olhar, afaga-a com palmadinhas, alisa-a em todos os
sentidos, emquanto Ze Luiz, o carpinteiro, reforc;a-a na 'borda esfrangalhada, cantando :

•

'
'

"Mas ca-de o dinheiro ...
0 gato cometi ... ".
,,
0 gato comeu ....

•

e, para o Henry Julien, que se esforc;a em f azer funccionar
o motor, segreda:
..
- Lancha muito boa, garantida tres vezes, palavra de
entomologo !
0 bravo companheiro nao se convence. Atira-se a caIafeta<;ao interna, gastando quasi todo o betume que trouxemos. Tenho ganas de destruir o monstrengo a machadadas. Um espirito gaiato dese9ha, em letras gothicas, na cabine da lancha: "Arca de Noe". Desespero do Heinz, que
"jura tres ve,zes garantido" ser aquillo uma brincadeira de
mau gosto ...
Os mechanicos lubrificam os motores, o armeiro limpa
as armas, os dispenseiros agrupam os alimentos nas caixas
numeradas. Tudo vae indo bem. J a noite, chega o batelao,
saudado com verdadeira explosao de jubilo, pois poucos
acreditam na sua vinda. 0 caminhao "estaca" definitivamente. Abra<;amos o motorista e os companheiros que vieram dentro do barco suspenso no vehiculo, arriscando dezenas de vezes a vida.
Leopoldina em peso vem para admi_rar o espectaculo.
Nao e para menos. 0 batelao parecia um carro allegorico
em pleno Carnaval...
,.

'

'*

**

•

Dias 10 ~ 11, proseguem as reparac;oes da lancha que,
ao ser concertada a bombordo, desmancha a boreste. Posta
nagua parece uma peneira ! U ma verdadeira ruina trazida
de Santos, como si fora uma preciosidade ! Heinz,· seu legitimo proprietario, ouve em silencio meus brados raivosos

' )
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CAPITULO VI

UMA VIAG:E:M ACCIDENTADA - A CAMINHO
DO RIO DAS MORTES

Em cinco dias apromptamos os barcos, carregamos toda a mercadoria e os n1ateriaes. A famosa lancha faz-me
crear cabellos brancos. Ao ser retirado para uma limpeza,
o motor desfaz-se. Henry e Antheu tratam de substituil-o
com o "Pentha" vertical que possuimos e, depois de longas reformas, adaptam-n'o finalmente. E' feita uma e?Cperiencia ao cahir da tarde, e, oh mil~gre !, a lancha movimenta-se. Resolvemos improvisar uma manifestac;ao aos
"desencantadores" e, na praia, organizamos uma banda de
musica, que recebe festivamente os "valorosos navegantes". Folhas de zinco, latas vazias, corneta, buzinas, eis o
"jazz" improvisado na hora. 0 entomologo quasi chora de
commoc;ao ao ver sua "~ranqueira" deslisando ...
Envio as autoridades federaes e estaduaes a communicac;ao de nossa partida. Em seguida, vou disputar uma partida de "scopone" com o dr. Diniz, Clementina e Lourival;
o nosso medico jura por todos os deuses ser o melhor e
mais perfeito jogador. Uma grande aranha caranguejeira,
que passeia calma1nente pelas paredes da pensao onde nos
encontramos, atrapalha todo o jogo, pois toda a attenc;ao
se volta para o valoroso arachnideo. Com esse alliado inesperado, o dr. Diniz e Clementino acabam levando a me-

lhor ..•
Ferrucio Savietto peixa a "Bandeira". Regressa

'

a Pau-
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licea. Apezar de sua boa vontade, nao supporta o calor intenso. Leva cartas, recados e OS primeiros rolos do filme.
. Antes de me deitar vou dar uma espiada a minha "esquadra ". Tudo em ordem. 0 "Piratininga" supporta seis
toneladas de carga e devera receber uma tripulac;ao de 25
homens. A lancha esta regularmente carregada e com materiaes pe facil e immediato transbordo, pois ninguem acredita na sua perfeita navegabilidade. 0 batelao menor tambem balouc;a ao sabor <las aguas, levando em seu bojo gazolina, oleo, sal e outros materiaes pesados. Na "montaria ",
todo o material de cozinha. A sentinella mede os passos ao
longo do caes. Ao lado de nossas embarcac;oes esta um batelao da Missao Salesiana, que chegou hontem.

'*
**
Leopoldina em peso despede-se na tarde ae 18, qttando
largamos definitivamente, entre vivas e pipocar de foguetoes. 0 batelao grande, cujas bordas vao rente a agua, segue rapido, levando, ao lado, a "montaria". A lancha parte
em seguida, rebo~ando o batelao menor. Atravessamos o
primeiro lageado e, nao ~endo o resto do comboio, encostatnos numa olaria. Passa uma hora e nada de surgir a lancha. Deve ter encrencado. Margeio, com Accioly, o barranco e, legua acima, vislumbro a "fatidica" encostada na
praia fronteira. Accioly lant;a-se a agua e atravessa com
Jargas bra~adas o Araguaya. Ja no meio do rio um boto
delle se approxima, assustando-o bastante e fazendo-o derivar. Sigo ansioso o esfor~o do companheiro que finalmente
consegue pe. As ordens que elle leva sao executadas: o batelao pequeno destaca-se <J;i. lancha e desce a for~a de remos. Benedicfo l\1artins, que "molhou os olhos" por causa

,
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da partida, vae na patroagem. Prevejo algo sinistro e chamo-lhe a atttn~ao.
- Descance, patrao - elle me responde. - A pinguinha nao me atrapalha .. .
Regresso a olaria e mando subir a ," montaria" para rebocar a lancha. E' um dia perdido, a duas leguas de Leopoldina onde deveren1os acan1par. De subito apparecem fluctuando uns embrulhos. Adivinho o desastre ! Benedicto
Martins choca a .proa do batelao numa lage. O barco supporta o violento tra nco mas a tripulac;ao e cuspida e, com
eJia, varios volumes. Lourival, O scar de Freitas e o nosso
" Pinguim", corajosamente, aguentam a embarcac;ao no
· meio da corredeira, Benedicto Martins nlal consegue alcanc;ar a margem. Esta entregue ...
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'' Pratininga". O pessoal ja virou marinheiro firme e as manobras de desencalhe sao executadas rapidamente. 0 ethnographo nao quer molhar os p,es e a rapaziada olha-o pouco amorosamente ...
Na embocadura do Xixa, que e lugar de encalhe obrigatorio para toda e qualquer embarca<;ao, topamos com
uma lancha que s6be o rio, repleta de passageiros. Todos
vivam a "Bandeira Piratininga " . A bordo vem umas senhoras e minha rapaziada, que esta nua, forcejando para desencalhar os barcos, mergulha ate o pesco<;o.
Um dos motores comec;a a encrencar. E' substituido
pelo "Johnson", que ja serviu no anno passado. 0 mecanico verifica que uma pe<;a interna descollou e, com isso seremos obrigados a parar um dia para o· concerto inadiavel.
A lancha vae ao lado e o Heinz manobra a bomba ininterruptamente para allivial-a da agua. Ja esta pagando seus
peccados ...
Proximo a Sao Jose topamos com um batelao que s6be. Nelle viaja um cidadao que me chama pelo nome. Paramos hem distanciados e indagamos. 0 desconhecido, que
deve ter lido noticias a nosso respeito, grita: - Voces nao
che.g arao no Roncador ! Vou· providenciar lugares no cemiterio de Sao Paulo porque voces morrem todos !
Bello prognostico, nao resta duvida ! Devo impor minha autoridade para impedir que meia duzia de rapazes
tomem um desfor<;o energico. 0 "engrac;ado" mantem boa
distancia, occulto pela tolda de seu .batelao. Seguimos viagem. Noto que alguns homens, antes muito alegres, emmudecem. 0 aug urio esta fazendo .seus effeitos ...
L ogo adeante somos apanhados por violento "banzeiro " . Assim mesmo atravessamos um apertado baixio a for<;a de bra<;os. Aristeu, apesar de seus esfor<;os, atira a com-

Resultado: perdeu-se uma lona grande, cinco barracas
completas, 6 carabinas, um paco.te de munic;ao e miudezas.
Para comec;ar nao esta mal ...
Quando chega a lancha e, com ella, o Heinz, eu ja estou espumando de odio ! 0 "dr. Sauva", conforme o alcunharam meus homens, furta-se lepido e desapparece. Recommenda ao Henry Julien, que tambem tripula a "Arca
de Noe", que .impec;a uma possivel destruic;ao total!
Na vasta. praia alinhamos os mosquiteiros. Designo os
lugares que deverao ser mantidos sempre. Os "musicos" e
cantores, chefiados pelo Moacyr, desfazem o ambiente carregado, entoando alegres canc;oes.
'

N

,

I

*
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Ja

registramos, em nosso activo,' ate hoje, 21 de J ulho,
vinte e quatro encalhes que significam 24 fadigas e paralysac;ao . da "esquadra", visto que tudo vem a reboque do
\
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posic;ao de encontro a uma grande tranqueira. Momentos
de pavor ! Safamo-nos i:ft:>r verdadeiro milagre, atravessando de ponta a ponta o obstaculo. Um susto e tanto e un1a
serie de maldic;oes ao viajante "coruja de cemiterio" ...
Nao paramos em Sao Jose. Os indios appat:ecem na
praia e gesticulam. Desejo alcanc;ar Piedade onde teremos
meios de t:oncertar os motores. Chegamos ao cahir da tarde. Festivamente recebidos pelo amigo, sr. Alfredo .Straube, conseguimos a necessaria licenc;a para occupar sua officina. Acampamos numa praia fronteira onde ficaren1os
um dia inteiro. Henry, Antheu e Aldo trabalham a noite to•
da, lidando com o "Laros" e com a lancha. 0 "dr. Sauva"
pousa na residencia do sr. Straube, porque la existem coalhada, chocolate e manteiga fresca...
..

Em Piedade deixo cinco caixas de gazolina, u1na de
oleo, dois saccos de sal e dois de farinha. Desde ja tomo
medidas para o regresso. Alliviamos o batelao que emerge
mais um pouco suas bordas. Feitas as despedidas seguimos
e no dia 25, pelas 11 horas, alcanc;amos a lagoa Luiz Alves,
depois de ter supportado varios vendavaes e encalhes. Na
fazenda da localidade mando adquirir uma rez. A' tarde,
chega Arutana, com sua esposa e sua filhinha. 0 encontro
com o valoroso caraja, tao meu amigo, e commovedor.
Aperta-me num prolongado abrac;o e, entre lagrimas de
commoc;ao, vae dizendo:
...- Oh! capitao Willy ... oh! capitao Willy ...
Distribuimos varias roupas, collares, bolachas e doces
a familia de Arutana e aos demais parentes que vieram chegando aos poucos. 0 dr. Diniz interessa-se pela crianc;a que
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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esta forte e viva como ella s6. Arymana, a jovem esposa
de Arutana, sorri e acompanha ansiosa as acrobacias da ·menina, que passa pelos bra~os de todos os expedicionarios.
Arutana diz:
- Tinha certeza que "oce" vinha, Willy. Eu quer ir
com "oceis". Quero ir no rio <las Mortes.
Acceito-o com verdadeiro prazer... Um optimo ele•
•
•
•
inento, um amigo
s1ncer1ss1mo.
- "Oce" paga ao Salustiano 41 mil reis que eu devo
e eta para minha "muie" mantimento bastante.
Satisfac;o a ambos os pedidos e quando os- boiadeiros
trazem a novilha esquartejada, saldo a conta do caraja, que
fica livre de verdadeira escravidao.

O pessoal de Luiz Alves deseja nosso auxilio na cac;a·
da de uma onc;a que da cabo da cavalhada. Effectivamente,
logo que iniciamos a procura do felino, encontramos a carcassa de .dois cavallos recentemente abatidos. Andamos· a
tnanha toda; cachorros latiam desesperadamente, mas sem
resultado. A onc;a "malcriada" tinha "manhas", conforme
sentenciou um caboclo. Inutil perseguil-a. Vingamo-nos da
ca1ninhada, matando meia duzia de jacares seculares, numa
lagoa que topamos durante o regresso.
No acampamento aguardava-nos um succulento churrasco. De Piedade trouxemos tres cachorros onceiros: Belem , Tom Mix e Maravilha. Os tres, magros e famintos,
trituran1 ossos com velocidade recorde. 0 nosso gigantesco
policial "Tupy", olha-os desdenhosamente, porque esta farto . ..
A's 7 e meia horas do dia 27 largamos para, cinco le-

I
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guas abaixo, sermos obri~ados a encostar no barranco devido ao violento cyclone que nos surprehende. Por um triz
nao naufragamos. Rabil manobra colloca-nos fora de perigo. Enquanto ~ vendaval ruge pavoros?, convulsionando o
Araguaya, tratamos de pescar. Conseguimos 62 piranhas
alentadas. A disputa da pescaria e entre Henry Julien e dr.
Kaufer. Formam-se dois grupos de torcedores que vivam a
habilidade dos pescadores. A rapaziada da largas ao born
humor. A's 14 horas, abrandando um pouco o vendaval,
mando encostar na praia fronteira, onde esticamos ao sol
a carne bovina ·p ara seccar.
Jantar succulento. Appolinario, o chefe da cozinha, que
pesa uns duzentos kilos mais ou menos, corta fat,ias de carne e lan<;a-as com ares dictatoriaes ao abystfl.o do panellao
grande onde 0 umulatinho" esta em ponto de bala ...

\

r
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CAPITULO VII

EM PLENO RIO DAS MORTES - NO REINO
DAS PIRANHAS
INFERNO DAS ARRAIAS
•
I

'*

•

**

Ao cahir da tarde de 31 de Julho, ap6s procurarmos refugio, por tres vezes, devido aos violentos "banzeiros ", alcan<;amos a entrada Norte do rio das Mortes.
Concluia-se 1nais uma etapa. Seiscentos e doze kilome·
tros do Araguaya tinham sido vencidos.

•

I

•

•

,
I

I

'

)

Rio <las Mortes !
. N on1e sombrio, mas que nao corresponde a phantasia
de todos. Jamais a mente humana pod era fazer idea real <la
inagestade deste curso d'agua crystallina e pura. Pintor algum sonhou fixar na tela paizagens tao maravilhosas ! E'
indiscriptivel a belleza desta via fluvial que desperta gritos
de sincera admira<;ao aos que nella viajam. E gritos de estu pefac<;ao sahiam de nossas boccas, mesmo quando esfalfados pela rude fadiga, irritados e mal-humorados, quedavamos ante um crepusculo, ou defrontando um conjunto de
ilhas, mattas e campos esmeraldinos. Desejava possuir mil
boccas para gritar ao Mundo minha impressao maravilhosa que durou mezes a fio. A vista nao se cansa de admirar
os quadros estupendos. N enhun1a monotonia no ambiente
•
para fazer decrescer o enthusiasmo que se experimenta desde o inicio. Si o rio Araguaya e hello, o <las Mortes e esplendido ! Nunca julguei topar, nesta minha vida de peregrina<;ao, espectaculos tao deslumbrantes ·como os que aqui
deliciaram me us olhos. Nesta maravilhosa manifesta<;ao do
bello, todos os perigos, todas as tocaias que a Natureza prepara, justifica-os a moldura radiosa que os cerca !
Poucas regioes do mundo poderao offerecer ao viajante tamanha variedade .de paizagens como o rio das Mortes !
Um verdadeiro parque ! A Natureza prodigalisa indistincta-

76

WILLY

AUREL!

R 0 N C A D 0 R

mente as nuances das cores, a pujan~a da selva, a fereza da
fauna, a insidia dos selvagens. Aqui, a tremenda solitude do
sertao bruto; alli, o mysterio da floresta lacustre; acola, a
placidez pos lagos virgens, a brutalidade inaudita dos cyclones, a amenidade <las campinas sem fim, a cilada assassina das quedas d'agua, a majestade dos barrancos altissimos, a mansidao das aguas puras, o clima ameno, a tortura
dos mosquitos, a fartuta inegualavel da Ca\a e pesca, a riqueza do solo, as praias alvissimas, os loda<;aes trai\oeiros,
as ilhas solitarias, os "igarapes" .d uvidosos ...

•

Sinuosos como serpentes, os affluentes investem par~
o dcsconhecido. As lagoas surgem com reflexos de a<;o polido. E' o in1an gigantesco que attrae para. o interior povoado pelo mystcrio ainda nao dcsvendado. Perspectivas
. abrem-sc a cada passo, dividindo, em avcniuas, os bra<;os ·
de agua. Portaes e tuncis verdes convidam a pcnctra~ao,
conduzcm por corredores jamais palmilhados, ao imprevisto. A vereda tranquilla transmuda-se num tabocal hirto de
pontas, aggressivo, impedindo 0 acces~o a campina de hervas altas ondejantes a brisa, onde 0 burityzal campeia SO·
berano, indice seguro de aguas potaveis e mansao de gigantescas sucurys. Depois, o cerrado habitado por galheiros,
sussuaparas, campeiros e caatingueiros, guataparas e cervos. Mais alem, taboleiros dilatados onde a "barba de bode" esconde as varas de aueixadas
ferozes, de caitetus es•
pavoridos.
'

f

Em meio a essa solidao, como olho gigantesco a pers~ru tar 0 infinito do ceo, lagoas circulares de onde irradiant
as pegadas da fauna que nellas se dessedentam a horas certas. Milhares de patos selvagens, marrecoes, gar<;as niveas
e colhereiros rosados, volteiam pelo espac;o ou sulcam as
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aguas paradas enquanto, como troncos amorphos, enormes
saurios balou~am a espera da victima.
Depois e o estirao da floresta bruta e, mais alem, a restinga de matta virgetit, onde a peroba, o tambury, o jatoba,
o jequitiba, o cedro, o pau-marfim, a colossal landy, a congonha, a ameixa, a aroeira, a canella-preta, a copahyba, o
pau-d'alho, o ype, a ariundiva, se entrelac;am pelos cip6s
serpenteantes, tolhendo o passo tardio ao invasor attento
aos mil perigos.

•

E bnritys, babassus, tucuns, guarirobas, indayas, constituem muralhas verdes de palmas a espera que 0 homem
deltas se valha com usura. Nas margens, os "sarans", a ma<leira que da o fogo, que traz "o calor e a amizade ", como
dizern os indios, a goiabeira brava, o canic;o, o bambual, a
pindahyba, a taboca, formam toda a gama do verde, desde
o mais ~allido ao mais escuro. Os "paus d'arco" floridos
pintam de ouro o conjunto, enquanto pelos travess5es as
aguas cantam a eterna melopea adormecedora !
Tudo isso numa successao que nao canc;a. 0 bello e o
horrivel se casam sem a menor transi<;ao. Unem-se em estreito abra<_;o, amparam-se na disparidade violenta, nivelando-se na solidao perpetua e soberan.a !

Nas noites de plenilunio, a on<;a esturra, melancolica,
a n1argem das praias. Rompe o "saran", surge impressionante a retumbar os espac;os com seu miado arrepiador. A
cangu~u, a malha larga, a on<;a preta, a parda d~ olhos de
esmeralda, juntam-se num coro aterrador que 0 eco transporta muito longe, ate os contrafortes da Serra do Roncador. A anta barulhenta, a capivara esquiva, o "guara" atre-

•'
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vido, o cervo arisco, a queixada anavalhdora, a cotia timida, o coaty medroso, a paca solitaria encolhem, tremulos,
e quedam immoveis, chumbados ao solo pelo pavor. Os
"mutuns", os "jacus", os "ciganos", os "jaos", os "jacutins ", os "tocantins", dos galhos onde se encontram, ou da
capoeira onde saltitam, emittem pios dolorosos, lamurientos. Deixando uma esteira phosphorescente, guiado pelo
instincto, o "papo-amarello" corta em diagonal o curso d'agua e fisga 0 olhar a margem, na espectativa gulosa de uma
opportunidade. 0 lagarto rastejante desenha na praia os
arabescos que lhe denunciam a passagem. A tartaruga e o
tracaja regressam solicitos a agua, abandonando a c6va ·r ecentemente aberta onde depositaram os ovos. 0 jaguar esta
presente !
Pela madrugada, o bugiu enche a selva com seus estertores, enquanto as "araras-guassu" de azul intense e as
, bellas "canindes" amarellas-azul-claro, saudam estridentemente o nascer d<? Sol, voando aos pares. Manadas de macacos,
como acrobatas prodigiosos, vao de ,g alho em galho, de arvore em arvore, curiosos, devassando, esmiu<;ando tudo. A
jaguatirica manhosa e paciente ja est.a a espera para abocanhar o imprevidente quadrumano.
Pendente das pontas dos "sarans" e <las goiabeiras bra-·
vas, o camaleao espreita. Horrivel, mas inoffensivo, miniatura de seus antepassados diluvianos, provoca asco e temor.
suspenso como fructa, cae, de subito, victima, tambem elle,
do imprevisto, dentro dos bateloes OU das canoas que margeiam o rio na subida.
0 "soc6-boi" imita o mugido da vacca e os olhos do
viajor procuram, instinctivamente, a rez tresmalhada, movido pela surpreza de um encontro f6ra do commum. Mergulhoes lindissimos ficam em equilibria sobre os paus que
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afloratn das aguas : "martins-pescadores" inquiren1 o rio,
promptos ao mergulho, sempre corcado de successo; deselegantes jaburu:s, de cabec;a preta, collarinho rubro e pennas brancas, passeiam graves e lentos, como professores de
philosophia, espelhando o alto e desengonc;ado porte no limiar <las praias. Bandos enormes de urubus escurecem o astro-rei, voando unidos para plagas distantes. Casaes de
inhumas gritam, despeitados, empolando os largos peitos.
• com ellas,
~1i lhares de borboletas esvoac;am
pelos
ares
e,
,
passarinhos de encantadoras plumagens. Cac;a e cac;adores
volteiam rapidos e ninguem percebe que o maravilhoso espectaculo e 0 desenrolar de uma tragedia !

'
\

As gaivotas ciumentas emittell! seus gritos, ranger de
lima contra o ferro. Das lagoas solitarias che.ga o som _pesado do tombo da sucury. Botos velozes, aos casaes, emergem <las aguas, bufam ruidosamente e encurralam os peixes nas estreitas enseadas das praias. Piranhas f erocissimas
pulam desesperadas, pacus, piaus mirins, sardinhas, misturados pelo impulso assassino do grosso perseguidor, desapparecem pelas guelas famelicas. Aguas convulsas e, depois,
a placidez costumeira.
Os anz6es arrancam grandes "piratingas ", "pirahybas"
"pirararas", "pintados", "jahus", "matrinchan" (piracamjuba), "tucunares", "jaraquis", "piranhas" brancas, pretas,
vermelhas, amarellas, verdes, doiradas; "pacus", "mandins", "piau-assu", "pescadas". Nao raro, o "pirarucu",
que abocanha o grosso anzol ou tomba fisgado pelo golpe
certeiro do pescador attento. Tracajas e tartarugas (vira<;ao ), tambem nao escapam ao mergulhador. 0 "treme-treme " (piraque), vinga seus semelhantes, paralysando com a
descarga potente os n1embros dos incautos ou desprevenidos
inimigos. Encoberta na areia ou na lama, a asquerosa ar•

•
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•
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raia nao perde vaza para estra~alhar as carnes dos pes com
seus ferroes venenosos. 'fambem o microscopico "candiru" ,
ou "guaru", espera 'sua vez. Infeliz daquelle que, desconhecendo o perigo, urine dentro d'agua sem um cal~ao, ou coisa parecida ! 0 "candiru" subira pela uretra, ulcerando
tudo ! ·
Para espiritos aventurosos, o rio <las Mortes e o superlativo 9as emoc;oes. Todos os prazeres e todos os tormentos
sao experimentados em grande escala. Exigem-se aqui es- pirito equilibrado, cora~ao forte e musculos de ac;o. Devese estar preparado contra tudo e contra todos. Do mais
ameno ~urge a tragedia; d.o mais lindo, o horrido ; da serenidade, o perigo ! As emoc;oes violentas temperam o animo.
]unto a flor esplendorosa esta o ophidio, nas aguas claras
a piranha voraz, a arraia desapiedada, o jacare famelico; no
pouso tranquillo, sob o frondejar das c6pas hospitaleiras, o
escorpiao, a aranha caranguejeira, a tocandeira enlouquecedora, a "formiga-fogo", o carrapato desesperador, a "mamangava" cuja picada faz urinar sangue. Na selva, o jaguar
negaceador, a queixada furiosa, a sucury estranguladora, o
selvicola sanguinario, o venenoso espinho do "tucun ", os
meandros que fazem perder a rota, as cobras, as lacr~ias.
N.os ca:mpos, a investida cruel dos cervos ciumentos, os lobos, os "Chavantes'', os barathros que se abrem aos pes como alc;apoes. Nos cerrados, o labyrintho perigoso onde um
ser, com a maior facilidade, se perde para sempre !
0 grande tormento, a verdadeira tortura que afflige o
ousado explorador desta zona tao bella, tao cheia de encantos naturaes, e o mosquito. Sem contar as dolorosas ferroadas da-mosca "bizog6", das motucas, do berne, <las " murissocas", do "polvora", do "borrachudo'' e do "lambe-olho",
devemos collocar · em primeira plana o pavoroso "piun",
·sC)unN' a.1pud op
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inexoravel insecto que, sem tregoas, inocula o acido formico, arrancando lagrimas de dor e desespero ! Persegue, ferroteia, insiste, gruda, forma nuvens, desde os primeiros albores ate o cahir da noite, quando chega a liberta<;ao. Coin
muita propriedade alcunhamos o "pi um" de "piranha do
ar".

·•
**
Muitos indagam do porque do nome sombrio do grande curso de agua que fende, de Sul ao Norte, o Leste de
Matto Grosso. Chama-se Mortes devido a horrivel carnificina praticada por Antonio Pires de Campos nos annos ' de
1682 e 1683, logo a entrada do delta, quando esse ·paulista
<lesbr~vador viajou pelo Araguaya. Centenas e centenas de
indios carajas e Araes foram chacinados pelos componentes
dessa "bandeira" que preava selvicolas para vendel-os em
.Cuyaba. Alem dessa~ outras e outras tragedias tiveram como palco o rio <las Mortes e ainda hoje nao e impunemente que se penetra em seu amago.
;
0 rio das Mortes divide-se. em tres zonas distinctas: ·
zona <las praias, zona dos barrancos e zona rochosa. Na primeira abundam as capivaras, as raposas, as sussuaparas, os
lobos ",~uara", a onc;a de malha larga, os "maracajas" ou
gatos montezes, as ariranhas, os "jacus-ci.g anos ", os marrecos, alem de FXtraordinaria especie de mergulhoes, soc6s,
pavoezinhos. Muito commum o jacare preto e o jacare
"Tinga", cuja cauda "e saborosa.
Na zona dos barrancos temos a on«;a de malhas estreitas, a onc;a preta, a anta cinzenta, os coatys, o galheiro, queixadas, caitetus, lontras e ariranhas, numerosas especies de
macacos como: "cixius", "saguis", "guaribas", "bugios".
Abundam os "mutuns" e "jacus", assim coino as araras
~

•

•••
•

•

82

'

•

WILLY

AURELI

azues. Na agua, aos milhares as piranhas vermelhas e pretas, os "tucunares", "matrinchans", "pirahybas ", arraias
pardas de rabo curto e ferrao pcqueno.
Na zona pedregosa observa-se o tapir preto de alentado porte, capivaras, tamanduas, tatus-canastra, jacares " pa- .
po-amarello", que atti,ngem com facilidade 4 metros e vivem em ban.dos ; sucurys, giboias, ophidios, lagartos, camaleoes, morcegos, tucanos, araras "Caninde". E' nessa zona
que se notam os grand es "cuyu-cuyu ", especie de tu baroes
pretos, as "arraias fogo" com esporao duplo, muito agressivas na epoca do cio, em Setembro. Preponderam OS cerrados ou campos, cuja vegetac;ao empobrece cada vez mais
devido aos incendios periodicos ateados pelos Chavantes.
A cinza, residuo caustico dos arbustos calcinados, empobrece a terra, tornando-a esteril numa grande extensao.
Restingas acompanham o curso do rio e dilatadas florestas
surgem, de quando em vez, na margem esquerda. Ji na zona granitica apparecem em grande escala os babassu e os
• buritys. Encontram-se, com grande frequencia, fontes de
aguas thermaes. Galgando-se os degraos forn1ados pelos
travessoes e, passapas as Serras de Sao Domingos e Pieda0.e, logo acima ·do sinuoso e soturno rio Pindahyba que desagua no Mortes, o aspecto · muda completamente, dando a
itnpressao exacta do "canyon" do Colorad9.
0 clima e torrido duran te o dia e frio a noite. Observamos oscillac;oes de 28 graos, numa brusca transicc;ao. 0 calor, especialmente em Setembro, attinge a media de 43 graos
a sombra. A agua do rio das Mortes e leve, diu retica, mantendo constantemente delicioso frescor, 0 que nao se nota
no Araguaya. Quasi todos os affluentes desse grande rio,
com excepc;ao do Kurua, rolam aguas purissirnas e frias. 0
· rio "Piratininga" , assim baptizado quando de nossa primei-
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legttaS ac itn ~ do
T raYessao S. Raphael, tern as aguas tao frias que se torna
irnpossivel o mergulho imrnediato. Nas zonas pedregosas
existem optirnas informa-;oes diamantiferas; especialmente
nos riozinhos rnarginaes onde o ouro de alluviao "pinta"
logo a prirneira bateada.
Enorrne reserva de ma<leiras de lei rnargeia esses affluentes, cujo curso accidentado i!-11pede urna navega<;ao segura, rnesrno com I pequenas embarca<;oes.
Nada menos de 94 lagoas existem ao longo do Mortes~
' v·erdadeiros quadros de
Sao lagos de maravilhosa belleza,
allucinante esplendor. Ao r~gressar da nos~a primeira penetra<;ao, descobrirnos o bra<;o direito·.do Mortes e por elle
descernos, aventura quasi tragica, pois a violencia das aguas
era tamanha e o percurso tao accidentado, que unicarnente
o sangue frio dos que iam ao leme pode levar a born termo
a empreitada. Nessa <le~cida vertiginosa, num eterno ziguezague por entre fraguedos onde as aguas rurnorejavam sinistramente, ferozes cardumes de piranhas pretas, de alentado porte, chegavam atacar os barcos mordendo as pas dos
remos e obrigando os remadores a um esfo'r<;o inaudito para
manter a direcc;ao sempre periclitante da proa.
'
...
A tres leguas do Araguaya, o Martes divide-se eni dois
bra<;os que formam uma ilha com 64 krns. quadrado. Muitissimos "furosH existem e s6mente quern lhe conhece o
curso nao -se perde nesse labyrintho liquido.
Sobremaneira impressionante e o espectaculo, a noite,
doJ grandes incendios que devoram leguas e leguas de cerrado. Um verdadeiro mar de fogo, que dura semanas inteiras, espelha-se nas aguas do Mortes, tingindo-o de rubro
intenso .
Ha, desde o barranco de Santo Egydio ate umas leguas
\
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acima da Serra de Sao Domingos, a "zona do silencio".
Com effeito, o silencio e ahi tao completo e absoluto que se
torna 4or physica ! Pesa como um chun1bo ,sobre os organis~os e age sobre os espiritos de maneira acabrunhadora.
Verdadeiras riquezas sao encontradas nas florestas, coco a arvore-cortic;a e as procuradissimas "nozes de Galla",
que servem para o fabrico de tintas finissimas. Terras de
cultura extendem-se por leguas e leguas. Nos remansos, nas
pequenas enseadas formadas pelas praias, encontram-se, etn
grande quantidade..z peixes de maravilhoso ~specto, conhecidos por "peixes japonezes", cujas barbatanas em £6rma de
tenues veos, sao de elegancia incomparavel. Todos OS typos, todas as £ores que a mente humana possa imaginar.
Aos milhoes existem os "miguelzinhos", peixinhos velocissimos, listados e que mordiscam com satanica volupia o peito dos nadadores.
.
Para os cac;adores, temos a ariranha, carnivoro da familia "mustellidae" (pteronura brasiliensis), cuja pelle preciosa rivaliza com a das melhores lontras e e procuradissima, alcanc;ando altos prec;os. As ariranhas vivem em bandos
de 12 ou 14 membros. Sem chegarem a perfeic;ao dos castores, constr6em, entretanto, commodas residencias a margem do rio, com entrada a beira d'agua e varias sahidas
dentro da matta. Nas casas subterraneas escaYam quartos
espac;osos que sao habitados pelos casaes (um para cada
casal e sua pr61e). Obedecen1 a um chefe, que e sempre
um macho fo rte e de porte f 6ra do commum.
A piranha enxamea em todos OS rios do Estado de Matto Grosso. Representa um perigo continuo e t.o dos os cuidados sao poucos. Ha lugares onde as aguas chegam a fervilhar, ·tal o numero <lesses feroci ssimos pei~es da familia
dos "characideos ", (genera dos pyrocentrus e serralasmos).
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As mandibulas da piranha, ar1nadas de dentadura triangular qtie se encaixa perfeitamente formando uma verdadeira
navalha, nunca param . Os dentes assemelham-se a serra de
carpinteiro e sao tao afiados que basta passar de leve o dedo pelas bordas para se ter a epiderme cortada.
Innumeras observa<;oes fizemos sobre a piranha durante nossa jornada. A voracidade incrivel <lesses "tigres dos
rios" torna-os su1nmamente perigosos. As mais te1nidas
sao as vermelhas, especi9-lmente as menores, que atacam
doidamente. Quan~o da primeira penetrac;ao, Linneu Pacheco Braga, um dos meus companheiros, pescou uma piranha. Cortou-a em pedac;os para for1nar isca. Ao fisgar no
anzol a cabec;a decepada, foi por el la tao profundan1ente
mordido que perdeu rnetadc de um dedo da mao esquerda.
Dias depois, outro companheiro, Nelson Guimaraes, ap6s
ter escamado uma pirariha vermelha, extrahido as tripas,
arrancado as guelras, immergiu-a n'agua para a ultima limpeza. Pois betn: com u'a dentada. apezar de se encontrar
nesse es~ado, o peixe arrancou a. primeira phalangeta do
indicador da mao direita do incauto !
Certo dia atiramos numa capivara. 0 tiro de "44" attingiu-a logo abaixo da "paleta". 0 roedor cahiu n'agua de
onde foi "pescado" com varas armadas de ganchos. Ao es•
triparmos o animal foroos encontrar, devorando-lhe o cora~ao, uma piranha vermelha que,· penetrando pelo ferimento.
ja alcanc;ara aquelle orgao. N um baixio, com pouco mais de
um palmo de agua, poucos dias antes de terminar nossa uitima expedi~ao, o mecanico da "Bandeira Aldo Battigliotti, soffreu a amputa~ao do grande artelho do ·pe direito, arrancado numa unica mor~ida por uma piranha vermelha. .
Quando de minha penetra~ao na Ilha do Bananal, o cacique Krumare, que servia de guia, ao tomar banho sobre
0
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um banco de areia no R io Bonito, teve parte dos testiculos
arrancados por uma piranha ! Na lagoa Luiz A lves, (no
Araguaya) , o an no passado, o boiadeiro Theophilo, nosso
conhecido, ao penetrar n'agua afim de auxilia~ a passagem
das rezes, foi horrendamente mutilado~ perdendo o penis,
cortado rente a raiz ! 0 meu companheiro Napoleao Bucchi,
chefe do 2. nucleo da "Band~ira", atacado, quando tomava
banho, por um cardume de piranhas brancas, deve seu salvamento, a proximidade do barranco, nao se livrando, porem, de tres mordidas profundas nas nadeg·as. 0 dr. Diniz,
medico <la expedi<;ao, tambem experime~tou a dentada de
uma piranha quando a retirava ao an:Zol, ficando ferido num
dedo da mao direita.
Vive a piranha, de preferencia, nos ren1ansos do rio.
Lugares ha onde ellas sao tantas que o £undo do curso d'agua avermelha. Em menor quantidade, mas tambem perigosissimas, saQ as piranhas doiradas, amarellas, verdes,
brancas e pretas. Estas sao as maiores e pesam, em media,
dois kilos. Num pouso, onde arrancamos o couro de uma
onc;a, mergulhamos n'agua, por mera curiosidade, e tambem para permittir a filmagem, um quarto trazeiro do felino. Em trinta segundos, marcados no chronometro, o quarto desappareceu
. ficando unicamente o osso perfeita1nente
.
despolpado ! Tal era a furia das piranhas que, levantando-se
a carne immersa vinha, com ella, um caeho de peixes palpitantes e furiosos !
A piranha preta, contrariamente as demais de sua es. pecie, vive nos rapidos e nas corredeiras. E' tardia em atacar, mas quando 0 faz, rara e a probabilidade de salvamento. A piranha enlouquece quando fareja sangue. Chega a
pular da agua, numa distancia de palmo, mais ou menos,
para abocanhar, na n1argem da praia, restos de visceras ou
0

l

l

carne aban'donada. Innumeras vezes fiz-emos essa exper1en•

•
eta.

,

Quando u,ma piranha abocanha 0 anzol, e respeitada
pelas companheiras que lhe enxameiam em volta. Mas basta cortar o rabo da prisioneira e immergil-a novamente, para que, em breves segundos, desapparec;a nas fauces avidas
das demais. Um unico ser e respeitado pelos " tigres dos
rios " : a ariranha, mesmo depois de morta. Observamos. ,isso
quando, depois de lhe termos arranc~do o couro, at1rav:-·
mos 0 corpo ao rio. O cardume famel1co rondava, mas nao
se atrevia a morder. Afora essa excepc;ao, nada respeitam.
Costumam, os boiadeiros de Matto Grosso, quando atravessam uma boiada, jogar a agua uma rez chagada. 0 pobre animal e devorado em virla e sett sacrificio salva o resto
<la manada que atravessa sem ser molestada, rente ao banquete pantagruelico e horrivel !

'*

**

O coronet Amil~ar Botelho de Magalhaes, que durante Iongos annos fez parte da .Commissao Rondon e foi ~
fiel chronista dessa epopeia, em seus formosos relatos, c1tando as piranhas diz: _. "No segundo passo do Rollim de
Moura foi o tenente Pyrineus, pela segunda vez mordido,
e na lingua, por piranha. Puzera e11e umas bombas de dynamite acima da cachoeira alli existente, boiando logo curimbatas piabas e piranhas. Apanhou uma dessas e poz na
bocca p: ra segural-a, enquanto apanhava outro peixe. Foi
e~tao ferido, tirando-lhe, a piranha, grande peda<;o da lin•
gua, o que lhe produziu fortissima hemorrhagia que quasi
o suffocou !".
Mais adea.nte, em sua obra "Impress5es da Commissao

'
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Rondon", o brilhante official e escriptor diz: - "Mais
grave foi o caso de uma pra<;a que fazia parte do contingente da Construc<;ao na Sec<;ao Sul. Ao atravessar um rio
a nado, esquecendo-se do perigo das piranhas ou n~o percebeu que escorria sangue de um arranhao produzido por
espinho de japecanga, a alt~ra de uma nadega. Quando ja
estava quasi n o meio do rio, foi atacado pelas piranhas e,
aos gritos lancinantes, a debater-se de dor, fez esfor<;o sobrehun1ano para attingir pequena ilha que lhe estava proxima. Conseguiu felizmente escapar, mas as piranhas havian1-lhc devorado boa por<;ao de carnes ! Enquanto gritava
por soccorro, de pe na pequ.ena ilha existente, as piranhas
ainda saltavam de dentro d 'agua, actuadas pelo instincto
cruel que as caracteriza, tentando alcar1<;ar-lhe as carnes
dilaceradas, de onde o sangue escorria !".

*
**
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Narram os caboclos do Araguaya que, durante a revolu<;ao de 1930, um tro<;o de soldados revoltosos subiu, em
canoas, o rio, ao manclo de uma " coronela'' cujos instinctos
sadicos se evidenciaram em toda a sua plenitude quando,
para castigar insubordinados, mandava sangral-os e atirar
ao rio onde eram despeda<;ados pelas piranhas !

.

1'! uitos criminosos desses sertoes brutos cos tum am fazer desapparecer todo e qualquer pegada do delicto commettido, atirando a victima a agua. A piranha se encarrega
de apagar qualquer vestigio em poucos minutos !
u~

jacare, quando ferido, forceja por sahir da agua,
pois sua morte esta decretada pela investida das piranhas,
que o dcvoram ainda vivo.
Si a piranha mereceu um capitulo, a arraia merece, pe-
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lo menos, uma descrip<;ao.. Esse peixe de aspecto repellente representa, depois da piranha, um dos maiores perigos
aos que navegam pelos rios . Chata, arredondada, attinge ate
80 centimetros de diametro, ou sejam dois 1n etros e quarenta de circumferencia. Existem as arraias pardas, arraias
pintadas, arraias-ma~as e arraias-fogo, as piores. Asquerosas, deslizantes, expandem um cheiro nauseabundo devido
a·secre~ao
que porejam, cheiro esse que se assemelha ao dos
.
perceveJOS.
Vive nas margens, coberta de lama ou areia, que ella,
com suas aletas circulares e mobilissimas, atira para cima
do corpo. Esta sempre de tocaia. Ao ser pizada, desfere o
b6te certeiro e penetra seu esporao, muitas vezes duplo, na
carne dos pes, quasi sempre a altura do t ornozello. E sse
ferrao, que serrilhado e tern 0 comprimento de 10 centimetros, rasga e dilacera inoculando a pe<;onha profundamente. A dor provoc~da por uma fisgada de arraia e horrivel ! 0 rev. Chovelon, chefe da Missao Salesiana do rio das
Mortes, quando acatnpou commigo em 1937, relatou-me
seus pavorosos soffrim entos devido a uma fisgada de arraia que o colheu de surpr~za.

e

- Houve momentos - dizia-me o missionario - que
julguei enlouquecer ! Ja a 'rista se embaciava e o delirio da
dor insupportavel arrancava-me lamurias que t est emunhavam men soffrimento.
Outros relatos ouvi pe pessoas feridas pelas arraias~
!\.fas, alem disso tive opportunidade de acompanhar a ac~ao
cla pe~onha no meu companheiro Luiz Accioly Lopes, chefe do 1.• nucleo, apanhado pelo duplo ferrao de uma "arraia-de-fogo". Apezar dos immediatos soccorros medicos,
o rapaz soffreu terrivelmente durante as primeiras horas.

•
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Num annexo, o leitor encontrara todas .as observac;oes cli•
do caso.
nicas
Conhec;o varios caboclos que perderam o pe, ou a perna, devido a ferroada das , arraias. 0 retardamento de soccorros provoca essas mutila<;oes. Os sertanejos, e os proprios indios, quando fisgados, procuram uma mulher que,
collocando suas partes pudendas sobre o ferimento, applacara as dores e curara a chaga. Ouvi dezenas <lesses casos
e tive a rara occasiao de assistir a um <lesses "curativos"
nu111 indio caraja; os effeitos foram totaes e beneficos. Obtive, de tnais a mais, a confirma<;ao dessa cura en1pirica
pela bocca de varias mulheres sertanejas que, solicitadas,
jamais se furtam ao pedido. A secre~ao natural agira sobre,
o ferime11to?
Sabe-se que o ammoniaco tern o poder de amortecer
a dor e evi'tar a infec<;ao.

I

I

•

CAPITULO VIII

UM POUCO DA HISTORIA
SOBRE OS
,
CHAVANTES

-

'

Desde Leopoldina, sentinella avant;ada .d a civilisac;ao,
que debruc;a seu casario sobre os altos barrancos do Arag uaya, na marge1n goyana, o indio Chavante e o senhor
absoluto de territorios immensos que, da mesopotamia for~
mada pelo rio acima e pelo Mortes, se alargam ate a Serra
do Roncador e, parallelos com essa mysteriosa cordilheira,
fazem juncc;ao natural com as terras habitadas pelos nao
menos ferozes Cayapos.
1
Os indios Chavantes tornaram prohibida a margem esquerda 9o Araguaya. Poucos sao OS que, conhecendo-lhe a
insidia perenne, se approximam daquella banda ou nella
pousam. Innumeros pagaram com a vida um momento de
descuido ou de bravata. Victimas predilectas <lesses ferocissimos filhos das brenhas sao 0S indios Carajas, que residem
ao longo da margem direita, olhando con1 nostalgia os dominios de onde foram expulsos ap6s sanguinolentas incursoes dos barbaros.
Quern viaja pelo Berokaan, descendo ou subindo a
enorme estrada liquida, topa, de quando em vez, com umas
cruzes toscas, fincadas a margem, attestando tragedias medonhas desenroladas em tao solitarias paragens onde os
protagonistas tiveram, como scenario da fac;anha, a paizagem sem igual !
Advertencia severa aos incautos, as cruzes dessas se-
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pulturas abertas as pressas fornecem uma estatistica tanto
quanto possivel exacta daquelles que foram impiedosamen•
te sacrificados. Olhando-se para os paus cruzados, symbolo
da Fe purissima que enche o cora~ao dos caboclos rudes e
destemidos,. adivinha-se o horror da situac;ao, a agonia dos
iniseros que tombaram mutilados e cujos gritos de desespero e mo rte f icaram sem eco.
Onde nao existe a cruz do civilizado, existe a pedra
triangular do caraja. Nive'lados pela Morte, brancos e vermelhos d~rmem o so,mno eterno 'nessa necr6pole sem fim,
que abrange milhares de kilometros quadrados !

E onde nem cruzes nem pedras indicam o derradeiro
refugio do corpo humano, ossadas alvadias narram ao viajor a tragedia sombria das selvas.
•

Os indios Morcegos, os Boror6s, os Xerentcs, os Tapirapes, os Bakayris, os Suia.s, os Marnacas, os Auetos, os
Carajas e <:>utros, formam uma especie de moldura aos Cha·vantes, e jatllais se atrevem, si hem que corajosos e de espirito guerreiro, a invadjr as terras sob o dominio dessa·
•
tribu bellicosa. Os proprios Cayap6s respeitam-n'os, apezar
de pertencerem ao m~smo tronco e haver entre as duas na<;5es, profundos tra~os de costumes e lingua~
0 Chavante e, ainda hoje, uma grande incognita. Aureolou-se de tragica fama, mantem intacta sua pujanc;a e
fereza, evitou toda e qualquer approximac;ao com o mundo
exterior; nao e orgulhoso, pugna pela invi~labilida.de de
seu territorio. Pintado com todas as cores sombrias que a
imaginac;ao pode engendrar, tomou formas aterradoras faz
'
pulsar corac;oes valentes e tremer pulsos robustos.

Falar em Chavante e falar na Morte ! Rarissimos delles podem falar por tel-os visto. Nossa approxima<;ao amigavel de longas horas, permittiu um raio de luz sobre tanta
treva, desfaz a longa serie dos mythos postos em circula~ao no decorrer dos tempos, atravez das deturpac;5es inevitaveis, n.o sabor do "portador da novidade" que altera os
factos pelo vicio congenito conhecido por "vicio de testemunho ". ·
Volta e meia, quando a Humanidade deixa em paz oe
sentimentos de animosidade reciproca', o Chavante servia
de texto as chronicas internacionaes. Era elle espanado, como reserva das redacc;oes, posto em evidencia, focalizado
como nenhum zulu ainda o foi. 0 loiro jornalista escandinavo, o dynamico redactor "yankee", o ardoroso articulista
hiberico, o phantasioso chronista gaulez, ou o frio reporter
~ritanico, dedicavam longas columnas ao Chavante, perturbando a digestao tranquilla de leitores timoratos, ou enchendo de sonhos os rapazelhos imaginosos.

Presta-Se, soh,remaneira, as chronicas, a nomenclatura
arrepiadora do territorio.; rio das Mortes, Serra .do Roncador, Morro do Estrondo, corrego do S~ngue ...
0 resto corre por conta dos novelistas. 0 desappareciJ
mento mysterioso do sabio inglez, eel. Fawcett, collocou o
Chavante como figura principal nas primeiras paginas dos
maiores jornaes do mundo.
Enquanto isso, gozando uma vida paradisiaca em
mal6ca a margem 9o corrego crystallino e a sombra
indayas ou babassus, o Chavante continuava o cyclo de
existencia. Matava e trucidava todas as vezes que se
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deparava 0 ensejo, alheio a notoriedade que 0 torna un1a
especie de sttper-homem primitivo.
Realmente, o indio Chavante beira o primitivismo etn
varias manifesta<;oes de seu modo de agir e viver. Si de um
lado demonstra pendores que dizem claramente de sua intelligencia, de outro, manifesta um retrocesso espantoso.
Essa dualidade de epocas que o Chavante esta vivendo, sera uma fonte inexaurivel de estudos a futures ethnographos
e ethnoJogos que se arrisquem a jornada pelos sertoes inhospitos oncle a palavra "regresso" . e um a incognita.
0 Chavan te nao conhece o uso da em barca<;ao. Desconhece o fabrico da canoa. Limita-se a construc<;ao imperfeita de jangadas identicas a~ usadas pelos primeiros homens que habitaram o nosso planeta. Nao conhece o remo.
U sa as maos para movimentar o quadrilatero formado com
as raizes ocas ou paus de "saran" secco c nde se deita de
bru<;os afim de se transportar de uma a outra margem do
rio das Mortes, unico rio ' que atravessa, pois o Araguaya,
para elle, e o Tahu.
Outras vezes constr6e jangadas, juntan.do talos das folhas do babassu, cujas extremidades une com cordas de fibras <lesses coqueiros, cordas perfeitas, identicas as que podemos adquirir en1 qualquer loja. E ssas jangadas, assim
amarradas pelas pontas, mais se parecem com gigantescos
tnac;os de cigarro "pachola".
\
Nessas embarca<;oes rudimentares, o Chavante navega
poucos minutos: Iimita-se a travessia. Larga o amontoado
Cle galhos, ou talos, em determir.ado ponto da margem, depois de ter calculado, com exactidao perfeita, a for<;a da correnteza. Installa no centro da jangada a mulher e os filhos.
Os homens vao ao lado, remando com os brac;os para dar
a direc~ao necessaria.

95.

No entanto, pela observa~ao diaria, elle poderia ter adquirido a faculdade de construir canoas. Vive em eternas
incursoes pela margem esquerda do rio Araguaya. Observa
todos OS movimentos dos odiados Carajas, e testen1unha occulta do trafego dos garimpeiros, cac;adores, pescadpres,
excursionistas. Torna-se, pelo direito da posse, dono dessas
embarca<;oes quando trucida toda urna tripula<;ao. Mas nao
as usa nttnca !
·
Lirnita-se a afundar 0 batelao, OU canoa, esburacando0 no fundo e enchendo-o de pedras. ~ao se pode admittir
o seu gosto especial pelas jangadas prirnitivas. Deve-se
acreditar nurna lacuna cerebral nesses possantes indios que
se esmerarn na arte de entrela<;ar cestos, balaios, esteiras.
fabricar flexas, arcos, zagaias. Ha outro ·ponto onde se verifica o atrazo mental da rac;a Chavante: a confec<;ao das
bordunas, terriveis cacetes que sao a arrna predilecta de to<la a "na<;ao". A borduna
e formad a por uma raiz de ype,
'
descascada no fogo. Conserva a forma primitiva e todas as
nqdosidades originaes. Naturalmente, o indio procura, entre as raizes, a que tenha uma extrernidade nodosa e outra
adelga<;ada. Seu possuidor agu<;a essa ponta, attritando-a de
encontro a pedra. Coin o lado nodoso esrnigalhara a cabe<;a,
com outro atravessara
thorax do adversario.

o

'

Jamais usam instrumentos cortantes para entalhar ou
dar forrna, a borduna. Usam-n'os para aparar OS cabellos,
para apontar as flexas, para aprimorar a parte helicoidal dos
dardos e outros rnisteres. Muitos, parodindo os habitantes
das cavernas, servem-se dos machados de pedra, constata~ao essa feita diversas vezes pelo en con tro dessas armas
primitivissirnas em acampamentos de cac;a.

I
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0 indio Chavante nao emprega tambem qualquer instrumento cortante para !irar o couro de um animal. Do
veado, cuja pelle usa, arranca-a simplesmente, curtindo-o
depois, por processos ate agora desconhecidos, e toma-o
muito flexi vel. Uma vez preparado o couro, que se transforma en1 delicada camurc;a, debrtia-o com cordeis resistentes atravessados nos minusculos orificios abertos a margem.
N es.sas camurc;as, o Chavante esfarela as favas dos jatobas. Puxando os cordoes, transforma a pelle num sacco
e, com um pau, vae socando ate transformar as favas em
faridha.
Finda essa tarefa, relaxa as cordinhas e usa o couro como gibao, espalmando-o nas costas e no peito. Despreza,
entretanto, o cour~ da anta. Quando o Chavante abate um
tapir, cozinha-o sobre enorme brazeiro, desventrando-o, depois. As tripas sao arrancadas e atiradas fora. 0 resto e comido e o que sobra abandonado. Estorric~dos pela acc;ao
do fogo, o couro e largado como coisa de serventia desco·~
nhecida.
•

*
**

· Os Chavantes viveram, entretanto, uma __epoca de franca .communhao com os civilizados e se regressaram ao recesso .<las selvas e dos cerrados, foi unicamente devido ao
descaso e criminoso abandono a que foram relegados d~pois
da grande conquista, na era de Tristao da Cunha.
Habitavam os Chavantes e Cayap6s, antes do anno de
1700, a margem direita do rio Araguaya e seus vastos dominios chegavam ao Tocantins. Oriundas do mesmo tronco Ges, essas duas grandes aglomerac;oes de selvicolas entravavam seriamente a penetrac;ao dos brancos. No anno
1743, Antonio Ferraz Ara~jo e Joao Bicudo de Brito, se-

guindo u exemplo nefasto do coronet Campos, iniciaram a
cac;a desapiedada aos indios. Tal foi a perseguic;ao, que se
prolongou pelo espac;o de dois annos, que os Cayap6s resolveram emigrar em massa, indo habitar o sertao, no nordeste de Matto Grosso, onde ainda hoje residem.
Quando das hostilidades contra os castelhanos, na
questao dos limites, em 1762, os Cayap6s regressaram a
Goyaz, indo para o Sul des~e Estado. Tambem as grandes
perse,gui<;oes dessa epoca, contra OS Boror6s e Guaycurus,
apressaram o regresso dos barliaros aos antigos don1inios
que mais tarde, definitivamente, tornaram a abandonar.
De indole ferocissima, esses selvagens reiniciaram os
ataques aos comboios e villarejos. 0 cabo-pedestre, Victor
Antonio, recebeu ordem para formar uma "bandeira" afim
. de destruir os' Cayap6s. Com 60 homens, dirigiu-se as terras occupadas pelos indios onde fez "a mais feia carnagem",
conforme os chronistas da epoca. Essas mesmas chronicas
relatam que o cabo-pedestre Victor Antonio ia matando
"sem perdoar aos que se rendiam implorando a vida".
De tal forma agiu esse destruidor que os Cayap6s acabaram rendendo-se. Reduzidos a estravidao, passaram a ser
optimos auxiliares dos brarico~, na guerra que se iniciou
contra os Chavantes. Estes, localizados ao Norte de Goyaz,
tao terriveis se tornaram, que as populac;oes flagelladas imploravam protec~ao ao 'governo. Tamanha era a devasta-·
~ao que nem viveres havia para supprir OS povoados a margem do Araguaya. Os "Chavantes-de-terra" atacavam os
arraiaes, as fazendas, os sitios, levando tudo de roldao, enquanto os "Chavantes-de-canoa", arvorando-se em piratas
do Araguaya, destruiam os comboios fluviaes e depredavam
as margens. Verdadeira praga, cahiam com a violcncia de

•

I

~98

•

WILLY

R 0 N C A D 0 R

AURELI

tufao sobre OS civilizados que, ja naquella epoca, tentavam povoar os sertoes.
Luiz da Cunha, que fora o ultimo dominador dos Cayap6s, resolveu amansar tambem os "Chavantes". Para tanto armou forte expedi~ao e rumou para o Tocantins. Mas
nao colheu resultados praticos 9evido a m._or~e do seu capitao de infantaria, occorrida durante a tormentosa viagem.
Nesse meio tempo, alem dos Cayap6s, eram submettidas definitivamente as "na~oes" Acoroa, Xacrabia, Javahe
e Caraja. Estamos em 1783, com Tristao da Cunha no governo de Goyaz. Decidiu este, sem tardan~a, acabar de uma
vez com os Chavantes por meio de expedi~oes punitivas que
duraram ate o anno de 1788, quan9o os perseguidos resol- .
veram depor as armas.
Coube ao tenente de dragoes, Jose Rodrigues Freire, a
ordem da ultima conquista dos Chavantes, ordem essa dada pessoalmente por Tristao da Cunha. Partiu, a testa de
98 pra~as, resolvido a terminar com as depreda~oes dos temiveis selvicolas. J a OS indios tinham descido ate 0 rio Crixa, onde comettiam toda a sorte de atrocidades. Um grave
accidente priva o te·l lente. do commando da "bandeira", sendo substituido pelo alferes Miguel de Arruda Sa.
Um

Cuidando sahir-se hem da ardua empreitada, o jovem
alferes marcha decidido para as primeiras aldeias dos Chavantes. Depois de seria escaramu~a, consegue falar aos selvicolas. Dizem, as chronicas que citei, "que a fala nada
resultou" e nenhum accordo foi possivel, porque os Chavantes nio podiam acreditar num completo pertiio depois
de tantos crimes comettidos !
Miguel Arruda Sa, que evidenciou optimas qualidades
de politico, nao desejando levar tudo a ferro e fogo, resol:veu aprisionar alguns Chavantes para convertel-os. Com a
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tropa .iam muitos Cayap6s n1ansos, que grandes servi~os
prestaram aos civilizados nas cruentas batalhas das selvas.
Incumbidos do aprisionamento, esses alliados bronzeos conseguiram capturar "um homem de guerra", quatro mulher es e algumas crian~as. 0 alferes deu immediata liberdade
as mulheres e pr6le, mas levou para Villa Boa, entao capital de Goyaz, o guerreiro captivo.
Tristao da Cunha, applaudindo a tactica do alferes, recebeu o selvagem muito hem e deu-lhe o proprio nome,
"facto esse que encheu o indio d~ vaidade e amor proprio,
que, apezar de sua brutal educa~ao, sabia conhecer as atten~oes com que o tratava o grande cacique dos brancos".
Todos trataram o indio o melhor possivel. Tantas foram as atten~oes dispensadas ao filho das brenhas que,
passados mezes, elle tomou solemne compr~misso de chamar seus irmaos a razao e tudo fazer para os converter ao
,
christianismo.
Ninguem duvidou da palavra do barbaro e Tristao da
Cunha organizou nova "bandeira" sob a chefia do tenente
de dragoes Jose Manoel de Almeida, que rumou para o
sertao Amaro Leite. No arraial que lhe emprestava o nome,
ficou o tenente e mais sua tropa, devido aos rogos do Chavante, que jurou regressar, passadas "tres luas"' (tres mezes), com sua gente. Partiu o indio, s6zinho e, esgotados
os tres mezes, regressou do sertao bruto, trazendo formal
promessa de que seus iguaes entrariam em entendimento
.
1com os civilizados. Narrou niinuciosamente a extraor4inaria impressao que causara na tribu com seu reapparecimen•
to. Tinha sido chorado como morto e ante a evidencia, e
depois de ter ouvido todas as mirabolantes historias qtte o
redivivo trazia, o maioral dos Chavantes promettera uma
approxima~ao definitiva !
.
..
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Fixou-se o prazo. Com este resultado regressou
pital o tenente de dragoes.

a ca-

*
**

I

Deveriam os Chavantes, conforme combina<;ao previa,
descerem, no verao, para Amaro Leite. Chegada a epo"ca,
seguiu novamente o tenente Jose Manoel de' Almeida a testa da "bandeira", grande numero de Cayap6s e o indio convertido. Ia tratar de vez uma paz perpetua. Animado por
tao bella perspectiva, o valente militar cobriu em breve
tempo a enorme distancia e acampou
espera dos indios.
No entanto, a demora prolongava-se e1n demasia e nao querendo· regressar a capital com um insuccesso, o chefe
da
'
"bandeira" mandou que o convertido "Tristao", a-companhado por uma escolta, seguisse a cata dos selvicolas. .
La se foi novamente esse embaixador da paz e, depois
de longa ·jornada, topou com reduzido numero de irmaos
de ra<;a. Conduzidos para o acampamento de Jose Manoel
de Almeida, foram recebidos com yerdadeiras manifesta~oes de jubilo. Muitos presentes encheram, em breve tempo, os balaios que traziam. Mostrando-se grandemente satisfeitos, os iµdios prometteram regressar em breves dias,
c·o m o resto da "na~ao". Com essa doce promessa nos labios partirain ...
Longe, porem, de cumprirem o promettido, resolveram
trucidar os acampados, e, juntando-se a uns duzentos companheiros de ma16ca, deram o. cerco, contando com a vantagem do imprevisto para o massacre!
Succede, porem, que o cacique dos Cayap6s, seriamente despeitado devido aos presentes que os brancos tinham
dado aos odiados Chavantes, nao parava no acampamento.

a
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Perambulava pela selva e pelo cerrado, procl,\rando, assim,
disfar<;ar o aborrecimento. Numa 9essas incursoes solitarias, o valente Cayap6 deu com os Chavantes atocaiados.
Percebendo immediatamente as intenc;oes dos barbaros, tao
f urioso ficou que, desprezando qualquer cuidado, os enfrentou- exprobando-lhes vehementemente o proceder, intimando-os a depor as armas que, do contrario, seriam ferozmente perseguidos e acabariam tendo todas as mal6cas
destruidas l E jurou que com • os brancos iriam todos os
Cayap6s e, unidos, arrazariam de vez toda a "na~ao". Chavante !
Tanto falou, tanto amea~ou e prometteu que os indios
resolveram depor as armas. Convencidos das grandes vantagens e vendo no cacique Cayap6 um exemplo vivo, os
Chavantes demandaram o acampamento, onde declararam
que estava tudo acabado e que desejavam a paz.
Juraram trazer toda a tribu e, como penhor <la palavra, entregaram ao tenente 38 dos melhores guerreiros.
Pena e que OS chronistas da epoca nao tenham regis.;
trado o norrie desse v.alente cacique Cayap6, cujo gesto evito.u um massacre e as duras represalias que se the segui•
r1am.
Para encurtar: o tenente de dragoes regressou a Villa
Boa, levando 0s 38 refens e aguardando as novi?ades.
1

'

a

Mal Jose Manoel de Almeida arribou
capital, portador da grata nova, eis que uma carta enviada pelo capitao
Jose de Mello Castro, que se encontrava na zona do Tocantins, tambem para submetter os Chavantes, communi-
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cava sua proxima chegada a testa de dois mil desses selvicolas.
Pormenorizava a missiva todas as attribulac;oes da rude campanha, as tremendas fa<ligas e os riscos corridos na
guerrilha contra os indios, assim como a relutancia com que
estes tinham acceito o convivio com os civilizados.
Si hem que grata a todos os corac;oes e, em particular,
ao governador Tristao da Cunha, a noticia provocou serias
apreensoes, visto que a capital nao possuia acommoda<;oes
para os dois mil Chavantes do capitao e mais os do tenente
Jose Manoel de Almeida. A situac;ao financeira tambem nao
era das melhores e nenhuma verba podia ser votada para
o sustento de tao grande numero de hospedes.
Com o fito de evitar futuros aborrecimentos, Tristao
da Cunha resolveu enviar ao encontro do capitao o alferes
Miguel de Arruda Sa, com ordens de sustar o avanc;o dos
indios, desviando-os para Salinas, onde aguardariam melhores dias e pouso definitivo, ainda mais que a aldeia Pedro
III estava sendo edificada para esse fim.
Visava-se, com isso, distanciar o mais possivel os Chavantes dos arraiaes, pois que sua fama tremenda t eria alastrado o terror entre os. habitantes, que desconheciam a capitulac;ao e as boas intenc;oes dos selvicolas. E, aproveitando a occasiaq, os brancos nao teriam perdido vaza para,
unidos, massacrar o maior numero possivel de bugres.
0 alferes Sa tratou de diminuir o mais possivel a
grande extensao que o separava do comboiador de indios
mas, por muito que fizesse, quando se deu o encontro, ja
a multidao se encontrava em Pilar muito aquem de Salinas.
Expostas as razoes aos maioraes dos Chavantes, estes
nao acceitaram 0 alvitre, negando-se terminantemente seguir para a localidade que lhes tinha sido designada. Amea-

~aram regressar as proprias terras, desfazendo o trato. Prevendo um fracasso certo e calculando, em seu justo peso,
todas as consequencias, alem pa enorme responsabilidade
que assumira, o capitao Joao de Mello Castro resolveu continuar sua marcha ate Carretao.
Nessa localidade ja se encontravam acampados mil
Chavantes vindos do ·sertao Amaro Leite, que aguardavam
ordem para seguir rumo. a capital. Ern numero de tres mil
e mais 14 prisioneiros que traziam e pertenciam a outras
tribus, os barbaros arrancharam.
Correios foram despachados a Tristao da Cunha, pon~o-o ao par da situa<;ao. E correios enviou o governador ao
capitao de drag5es, dando··lhe instruc<;oes. N esse vae e vem
de estafetas, passaram-se longos mezes, ate que Pedro III
ficou prompta para receber seus novos habitantes. Para
essa localidade seguiram o vigario de Crixa, padre J oao Baptista Gervasio Pittaluga, o Sargento-M6r Alvaro Jose Xavier, o Sar,gento-M6r Bento Jose Marques, grande numero
de soldados e pessoas gradas.
Preparou~se festiva acQlhida aos filhos <las selvas. Desejava-se impressionar agradavelmente aos brutos e nada
foi ,esquecido. Nesse. meio tempo ia a cohorte dos barbaros
marchando pelo sertao, em demanda da nova aldeia. Lon·
gos mezes durou a caminhada e, finalmente, no dia 13 de
Janeiro de 1788, ArientomO-Iaxe-qui, m~ioral da na<;ao
Chavante de Qua, precedendo seus subditos, fez solemne
entrada em Pedro III.
A bronzea mare humana marchava ao som dos maracas, trombetas e caixas de guerra. Os do arraial, com altas
acclamac;oes e estrepito de instrumentos guerreiros, receberam jubilosamente o grande chefe e seu gentio. A noticia
do encontro espalhou-se com a rapidez de um raio e toda
'
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a capitania festejou o advento. Acalmados os primeiros impetos de alegria e. no meio da maior pompa possivel, sumptuosa quasi, o capitao Jose Pinto da Fonseca leu a seguinte allocu~ao endere<;ada aos indigenas:
•

" O nosso Capitao Grande, a quern os brancos,
negros e as na<;oes de vossa cor; Xacriabas, Carajas,
Javahezes e Cayap6s ob~decem, aquelle mesmo
que, compadecido das vossas miserias nos enviou
a convidar-vos em nossas proprias terras afim de
deixardes a vida errante em que viveis e virdes entre nos gozar. OS commodos que VOS offerece a ~O
ciedade
. civil, debaixo da muito alta, poderosa e maternal protec<;ao de Nossa Augusta Soberana e Senhora Dona Maria Primeira, Rainha de Portugal,
que habita alem do Grande Iago Oceano, me envia
aqui a receber-vos e cumprimentar-vos de sua parte
e assegurar-vos suas boas intenc;oes, offerecendovos estes presentes, signaes de uma allian<;a com
que deseja firmar a paz, uniao e perfeita amizade,
com que reciprocamente nos devemos tratar. Ao
mesmo tempo, em nome do nosso Capitao Gr~nde,
vos fac;o real entrega desta aldeia, que para vosso
dom1cilio tern destinado, a qual, pertencendo-vos,
de hoje em deante como propria, tambem sereis
perpetuos possuidores destes dilatados campos,
rios, bosques, ate onde vossas vistas possam alcanc;ar. E, para que o nosso Capitao Grande fique assaz
persuadido de vossa resoluc;ao, sabendo de sciencia
certa e fe, obediencia e . inteira sujeic;ao que a Sua
pessoa tributaes e a N ')SSa Invicta e Amabilissima
Rainha, se faz preciso que firmeis a vossa fidelida-

de com juramento de uma perpetua, inalteravel e
eterna allian~a I".

•

,
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O maioral dos Chavantes ouviu em silencio a allocu~ao. Achou-a razoavel, ain9a mais que os ricos presentes
recebidos satisfaziam inteiramente a sua· innata cobic;a. A'
leitura seguiram-se as cerimonias de installa<;ao e po~se da
aldeia Pedro III e, logo depois, passou-se ao juramento lavrado pelo Sargento-M6r Alvaro Jose Xavier e que rezava
o seguinte, conforme original existente:

~

'

"Aos treze dias de Janeiro de 1788, perante as
pessoas abaixo assignadas, se apresentou o maioral
da nac;ao Chavante de Qua, e a testa da mesma
prestou o seguinte juramento de fidelidade: "Arientomo-Iaxe-qui, maioral da nac;ao Chavante de Qua,
em nome de toda a minha nac;ao, juro e prometto
a Deus de ser, como ja sou de hoje em diante_, vassallo fiel da Rainha de Portugal, Maria Primeira,
'
a quern conhec;o por minha soberana e senhora,
mae e protectora ; e de ter perpetua paz, uniao e
eterna allian~a com os brancos, o que assim me
obrigo a cumprir e guardar para sempre." Aldeia
Pedro III, 13 de Janeiro de 1788 - (aa) Ariento
mO-Iaxe-qui, Joao Gervasio Pittaluga, Bento Jose
Marques, Jos~ Pinto da Fonseca, Migu_el de Arruda
Sa e Jose Manoel de Almeida."

Estava assignada a paz entre os terriveis Chavantes c
os brancos invasores. Tenninava a 13 de Janeiro de 1788 a
sanguinolenta guerra e, com ella, todas ·as atrocidades quc
•
ambas as partes commettiam a grane~ ...
•
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De terriveis passaram os Chavantes, a cordatos, e pacificos. Longos annos viveram em diuturno contacto com
os brancos e com indios de outras tribus. Em breve tempo
a aldeia Pedro l!l abrifou p~ra mais de seis . mil Chavantes, quasi a total1dade da nac;ao que tantos od1os e temores
soubera despertar. De uma unica vez o vi.gario de Crixa
baptizou 412. Innumeros outros com o andar dos annos.
Tudo te11ia corrido as mil maravilhas e hoje nao existiriam os "terriveis" Chavantes, se os civilizados tivessem
cumprido o promettido. Algo de muito grave deve ter succedido porque, tanto Chavantes como Cayap6s, certo dia,
atravessaram o Araguaya, embrenharam no sertao bruto,
cortando definitivamente todos OS lac;os que OS Uniam a
civilizac;ao ! Perjuros a forc;a, devem ter feito novo juramento que ate hoje nao quebraram ! Um terrivel anathema
,.
deve ter brotado da bocca <lesses indomitos indios. E, desde
o exopo completo, nunca mais transpuzeram o Aragu~ya,
trac;o perenne que os divide das dolorosas lembranc;as dos
tempos idos.
,
Assim como esse 1nysterio que cerca os Chavantes,
mysterio tambem, e impenetravel, cerca a origem da debandada geral. A historia silencia toda uma epoca. Nen hum chronista se deu ao trabalho de deixar a posteridade
uma pagina de testemunho ! Males tremendos, contagios
desoladores, abusos inqualificaveis, devem ter obrigado os
Chavantes e Cayap6s a procurarem, no recesso do sertao
mais inhospito, o esquecimento eterno, a salvac;ao neces•
sar1a.
Cento e poucos annos de retrocesso a era da barbarie
tornaram os Chavantes os mesmos brutos de outr'ora.
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Volta e meia, na imprensa do paiz surgia um cidadao
que, aproveitaµdo o ambiente propicio, desandava a fazer
revelac;oes sobre os Chavantes, que jamais vira e que mal
sabia existirem. Isso nao impedia que os descrevesse como
sendo verdadeiros gigantes, equilibrando-se sobre pes que
m.a is pareciam platafortnas, feios, pretos, desengonc;ados.
Encontravam immediato eco e, aos poucos, formou-se inabalavel opiniao: os Chavantes eram homens gigantescos,
muito maiores que os indios da Patagonia, com pes enormes e maos de espatula.
Depois po sumic;o do eel. Fawcet, seu filho e medico
da expedic;ao, appareceram varios aventureiros que garantiam ter tido contacto com os ferozes senhores das selvas.
Inquiridos, confirmavam "in totum" as primitivas declara~oes dos illustres desconhecidos para terem uma base de
credito. Ninguem surgiu para desmentir, porque ninguem
conseguira real contacto com os indios em questao. Dentro
dessa atmosphera mythologica, o Chavante tornou-se genu1no papao.
Uma coisa, porem, parecia ter algum fundamento: os
Chavantet . falam portuguez. Estive em contacto com varias pessoas que merecem o maior credito e todas ellas confirmaram esse pormenor. Essas indaga~oes fil-as quando
de minha primeira expedic;ao, que ·visou destruir completamente todas as historietas e mentiras. Si de um lado consegui os documentos que narram a pacifica~ao dos Chavantes, da forma que explanei, de outro lado, durante minha
jornada, fui tendo contacto com os Carajas, que realmente
tinham visto, si hem que rapidamente, os barbaros e podiam, de cathedra, falar sobre elles. Em principio de Se-

.
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tembro de 1937, quandc eu descia o rio das Mortes, terminada minha penetra~ao, ouvi do rev. padre Chovelon, que
commigo acampou durante tres dias, acima do travessao
Sao Raphael, uma confirmac;ao sobre o conhecimento de
portuguez por parte dos Chavantes. Narrou-me o rev. que
certo dia topara, na margem direita .do Mortes, com um
mag6te de Chavantes. Estes, de longe, gritaram em born
portuguez:
- N6s nao queremos fazer mat a voces !
Infelizmente o rev. Chovelon tinha perdido os oculos
no incendio do Rancho 9os Padres, no sope da Serra da
Piedade e, por isso, poucas observa~oes poude fazer sobre
o typo do gentio. Acreditar na descrip~ao dos matutos que
acompanhavam o missionario, era tempo perdido, pois, levados pela phantasia, emmaranhavam as recordac;oes, chegando a construir um especirne exotico.
Os membros da outra missao, esses que assistiram o
tragico fim dos padres Fuks e Sacilotti, barbaramente trucidados no alto do barranco Santo Egydio, em N ovembro
de 1931, tambem nao sabiam descrever o Chavante com
exactid~o. 0 pavor do momenta tao intensamente vivido
gravara na retina dos superstites uma visao completamente
deturpada. Si inquiridos sobre o tamanho dos Chavantes,
eram concordes etn 4escrevel-os enormes, de porte gigantesco. 0 sr. Lucio Fernandes, fazendeiro em Matto Verde,
no Araguaya, um dos expedicionarios que se aventuraram
a ir buscar os corpos dos dois martyres salesianos, si hem
que diminuisse o tamanho dos indios, inclinava-se, porem,
a affirmativa de serem "hem grandes e possantes". Confirmava o sr. Lucio o conhecimento de portuguez pelos
bronzeos habitantes dos cerrados e garantia estar um homem branco a testa das hordas barbaras. Tambem o padre
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Hyppolito Chovelon, instado por mim, associava-se a essa
crcnc;a, alias confirmada por todos os Carajas que juram
existir um "tury" e ser elle o chefe supremo da nac;ao que
~ao poderosa e temida se tornou com o andar dos annos !
Os caciques carajas Mambiora, Maloa, Burity, Krumare, OS guerreiros Trexibe, Djarrama, Arutana, Teaoro,
Uatau, Te-ho-hobari, Ku-ha-rara, Valerio, Ceary e outros,
garantiram-rne a existencia do "homem branco" que ha
nluitos annos appareceu, do outro lado do Roncador, e ficou com os Chavantes.
Inutilmente tentei, durante· minha primeira expedi~ao,
desvendar esse myst~rio. A unica coisa que consegui foi,
ap6s uma cilada tentada contra um dos meus companheiros, verificar, nas pegadas deixadas no terreno, a forma de
um pe que se differenciava totalmente dos demais, um pe
que testemunhava, na impressao deixada, os vicios das articulac;oes oriundas do prolongado uso de calc;ados, emquanto que os pes dos indios deixavam nitidos os rastos de artelhos hem distanciados, curtos e perfeitos.
Tambem, sobre 0 tamanho, cor, belleza OU feiura dos
Chavantes, nada consegui, entao, porque s6mente a noite,
por duas vezes, lobriguei os indios postados na outra margem.
"
Nas chronicas por mim encontradas sobre os Chavantes, nenhuma referencia ha sobre costumes, ritos, religiao,
assim como nao d~screvem o typo. Permanecia, · .d est'arte,
o mysterio e, ate nlteriores constatac;oes. ninguem podia
desmentir ou confirmar as historias que emocionavam com as descrip~oes mirabolantes.

'**
*
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Quando na manha de 12 de Agosto, ap6s uma marcha
penosa e uma vigilia de torturas, conseguimos penetrar na
grande aldeia Chavante, sita a 22 kilometros da margem
esquerda do rio das Mortes1 a 190 kilometros do d~lta do
grande rio, e situa~a exactamente a 51°,15', longitude;
13°,20' e 3" latitude Sul, eu tive a nitida impressao de rasgar um gigantesco panno de bocca e desnudar o palco immenso, onde os personagens das lendas se movimentam naturalmente e nada tinham do horrido tao propalado !
Eu, e lmais meus dedicados companheiros de jornada,
iamos buscar os terriveis selvicolas em sua propria casa,
tendo como unico escopo uma approximac;ao amigayel, afim
de que o paiz che.g asse a ter conhecilJlento honesto e verdadeiro <lesses indios tao falados !
Momentos tragicos vivemos, ante a furiosa investida
de ·centenas de Chavantes que traziam nos olhos a scentelha assassina. Mas, protegidos por uma sorte estupenda,
conseguimos alcanc;ar o acampamento de onde, grac;as ao
nosso procedin1ento, entramos em contacto com os senhores absolutos daquellas paragens. Foi esse o premio de nossos esforc;os e padecimentos. Assim, se de um lado obtinhamos a confirma~ao quanto ao conhecimento imperfeito
do idioma luzo, de outro Iado podiamos destruir definitivamente a longa sequencia de inverdades, quanto ao typo.
0 indio Chavante nada tern de sobrenatural. E' alto,
1,80 met., largo 9e hombros, musculoso, enxuto, estreito
na cintura, genuino typo de athleta. Testa· alta e larga,
olhos rasgados, afastados, ligeiramente obliquos. Sobrancelhas hem desenhadas, nariz afilado, com ligeiro achatamento das narinas. Bocca ampla, labios finos, dentadura maravilhosa, maos pequenas, pes curtos e largos, cabelleiras
pretas bastas, que descem ate a metade <las costas, soltas,
I
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,
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abundantes. Cortadas rente as sobrancelhas, desnudam as
orelhas, que sao atr~vessadas, no lobulo, por uma taquara
em sentido diagonal. Os guerreiros usam, na bocca, outra
taquara que alarga as feic;oes, emprestando-lhes ferocidade
animalesca. Epiderme escura, avern1elhada, exhibe desenhos symetricos feitos com genipapo, identicos aos dos indios Carajas. Completamente nus, OS solteiros ostentam enfeites verdes no penis, especie de capuchos de borracha e
uma fibra romboide dependurada nas partes pudendas. Os
mais idosos nao trazem esses adornos. Todos, porem, tern
a bolsa testicular separada por uma incisao profunda que
a separa em dois triangulos flacidos. E' a marca da ra~a,
completamente differente de qualquer outra tribu. Nao trazem tatuagens indeleveis no rosto, que tambem e livre de
pinturas. Sao realmente bonitos, na mais lata expressao da
palavra. Nenhum indio, dos muitos que existem, differcnciados em castas, e ra~as, pode ser r.omparado, em belleza,
ao Chavante. Um conjuncto harmonioso de tra<;os, muscuJos, agilidade, porte e esbelteza. Velocissimos na corrida,
pois que ~lcan~am um veado na persegui<;ao e o abatem
a cacetadas, tern a origem do nome justamente nesse particular, pois Chavante quer dizer corredor, assim como o
Cayap6 significa "incendiario". Os caciques usam um cinto de fibra que circunda 0$ rins e os "pages", alem desse
distinctivo, carregam uma caba<;a cheia de p6 branco que
atiram para o ar, em signal de amiz~de. Os guerreiros carregam grandes arcos, flexas e zagaias. A parte helicoidal
<las flexas e feita com pennas de gaviao e arara, e nessa extremidade encontram-se longos espinhos de ouri~o como
que mettidos num estojo. Devem servir para aguc;ar ainda
mais as pontas quando das guerras ou das ca<;adas e, provavelmente, estao envenenados.
,

'

'
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Alem dessas armas, usam a · terrivel borduna. Quando para dos collocam o mortifero cacete jun to a barriga da
perna direita, Ct\nservando-o seguro com o calcanhar c a
contrac~ao muscular das coxas. Carregam indistinctamente uma esteira concava, que mede 50 ems. por 40, feita com
palha de babassti. E' o assento portatil. Jan1ais um Chavante senta sobre a terra. Entre seu corpo e o solo, colloca a esteira. Para as crian~as fabricam-nas tambem minusculas, perfeitas, verdadeiros brinquedos. As mulheres, que
sao formosas e robustas, carregam a prole em balaios muito hem feitos, com artistico entrelac;amento de fibras. As
al~as sao passadas na testa e todo o esfor~o do carregamento gravita sobre o pescoc;o e os musculos· das espaduas.
Acredito que o uso das esteiras, conforme discriminei, seja
um preventivo contra a opila~ao pois que, dentre os muitos Chavantes que vi, nenhutn delles era opilado, contrariamente aos Carajas, que sao barrigudos como os hydro•
p1cos.
•
•
Os Chavantes estac divididos em guerre1ros e ~gr1cultores. Estes nao usam armas nem pinturas por sobre a
epiderme. Os guerreiros, conforme constatei, obedecem a
uma especie de centuriao. Cada centuria traz uma flammula rubra que agita. Ha um chefe supremo, coisa essa que
verificamos quando atacados pelos indios. Postou-se, esse
•
general, que era de gigantesco porte, e, portanto, um pr1vilegiado em estatura, no centro da aldeia, de onde gritava
as ordens promptamente obedecidas e com uma disciplina
exemplar.
A aldeia por n6s encontrada dif~erencia-se bastante das
demais. Nella observamos casas de quatro aguas, chiqueiros
com muitos porcos, cria~ao abundante de gallinhas, terreirqs perfeitamente soc~dos, r9~a riquissima, separaga em
•

-
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talhoes onde verdejavam a mandioca, o milho, o algodao,
aboboras e canna de assucar.
No centro da aldeia erguia sua in6lle, a mal6ca dos
guerreiros. Redonda e inteiramente fechada com folhas de
babasst.i, possuia estreita entrada. A aldeia surge nas margens de u~ corrego crystallino e nas proximidades de Iagoas, em zona uberrima. Verifica-se com isso que os Chavan tes nao sao nomades. 0 non1adismo, nelles, obedece a
epoca das grandes ca~adas e das colheitas dos ovos de tartaruga, que armazenam para o inverno. Procuram localizar
suas grandes aldeias em lugares bem altos, afim de se livrarem da pr~ga das "tnurissocas", ou seja, dos pernilongos. Devem ,9esconhecer, ou pouco conhecem, o uso do tabaco, pois, durante o nosso longo contacto, nenhum delles
fumou e quando lhes entregamos cigarros, mergulharan1n'os na agua para, em seguida, cuspir o fumo que julgavam
algum petisco. Gostam immenso de sal, que pediam em altos brados, e de rapadura. Loucos por ferramentas, as primeiras palavras que tiveram para comnosco foram:
- Irmao. • • da ma~ado •.•
Desconhe~em o termo "com.padre", tao diffundido entre todas as tribus selvicolas !lo Brasil. Trataram-nos de
"lrmaos". Palavra suave em boccas selvagens e que produzia effeito extraordinario, embora pronunciada <:om cenho fechado e mau.
Falam gesticulando em demasia. · Parece que desejam
reforc;ar, com a mimica expressiva, seus longos discursos
cheios de emphase. Irriquietos, tein olhar intelligentissimo.
Quando lhes cabe a vez de ouvir, quedam immoveis, como
cstatuas, sentando-se previamente sobre as pequenas esteiras.
As mulheres nao bebem agua directamente do rio! Es-

\
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cava1n, na areia da 1narge1n, tuna cacimba. Is'to para impedir que suas imagens sejam reflectidas. Deve haver, nisso,
uma Jenda curiosa, ou apavorante, e que, infelizmente, nao
me foi dado desl i~~dar. Os homens, ao contrario, bebem a
vontade, levando 0 liquido a bocca coin a mao fechada etn
con cha.
Desconhecem o uso da linha e do anzol. Mas pescam
abundantemente servinpo-se do cip6 timb6 que fulmina os
peixes. U sam tam hem outro's methodos quando procuratn
alimento nas lagoas, onde nao desejam, com o timb6, sacrificar toda a reserva ichthyologica : fecham, com un1a especie de cerca n1uito hem feita, a entrada da lagoa. No 1neio
desta constr6em giraos tao bem feitos, que tanto o nosso
geologo com o chefe do l. nucleo, duvidaram se tratasse
de trabalhos executados pelos Chavantes que, em materia
de navega~ao, evidenciam tamanha ignorancia. Foram justamente esses giraos, verdadeira obra de engenharia, que
nos inclina ram a acreditar na existencia de un1 branco na
aldeia que encontramos. Sobre essas plataformas elles collocam madeiras resinosas que transformarao, a noite, etn
fachos luminosos; arcos e flexas para fisgar o peixe, cordas,
barbantes e balaios.

•

0

•

Quando da penetra~ao, pelo rio que descobrimos a 25
leguas _d a embocadura do Mortes, foi encontrada uma lagoa com 38 <lesses giraos um acampamento provisorio coin
cerca de 40 casas e uma grande n1al6ca. Facil foi certificarm o-nos ser, aquella lagoa, um reservatorio onde, em epocas distinctas, OS seJvicoJas p.rocuram prover as necessidades de alim enta~ao.
Usam, os Chavantes, nas extensas campinas e nos cerrados, abrir cacimbas cujo contei1do envenenam com as raizes de Caraguati., ricas em arsenjco! A ca~a cae fulmina-
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da ao se desedentar e infeliz daquelle que, desconhec:enao
esse costume, procure apagar sede en1 semelhantes l>ebedouros que se lhe deparam providencialmente e justamente
em territorios pobres de agua.
Criam uma unica qualidade de cachorros: grandes
mastins brancos com pintas marrons, corpo de perdigueiro
e cabe<;a de fox-terrier. Por muito que nos esforc;assemos,
nao conse,g uimos classificar essa qualidade de cao, que n1a1s
parece producto de longo e cuidado cruzamento entre. as
duas especies citadas.

a

~

I

*
**
Estudiosos que jamais se atreveram a

per·c orrer os ter ·
ritorios compreendidos entre os formadores <lo Kuluene, o
rio ·aas- Mortes e o Araguaya, territorios esses que compor··
t am tranquillamente a Belgica, Hollanda e Portugal reuuidos, sobrando ainda larga margem, asseveratn, com descc> ·
nhecimento de causa, que os Chavantes habitam a Serra
do Roncador, sendo que os grupos proximos ao curso medio
do Mortes representam sub-rac;as desses selvicolas.
E' uma informa~ao falsa agora destruida p_ela nossa
observac;ao, tanto mais quanto o deserto limitrophe a Serra
do Roncador nao permitte qualquer m,anifesta~ao de vida .
De mais a mais, a Serra do Roncador, cyclopico monolitho.
por si s6 afasta qualquer en~e humano pela i1npossibiliclade de nella encontrar meios de subsistencia. E' possivel,
porem, que muito ao Norte dessa Cordilheira, cuja extremidade Sul a "Bandeira Piratininga" alcan~ou, outras tribus, sem serem Chavantes, tenham edificado suas aldeias.
Mas, em se tratando de uma zona completamente desconhecida, aventar qualquer hypothese e coisa demasiadamente arriscada, pois o nosso escopo e justamente destruir opinioes absurdas.
o#'
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CAPITULO IX

PRIMEIROS CONTACTOS DA BANDEIRA
COM A ZONA SELVAGEM
Estamos acampados na· confluencia dos dois grandes
rios. E~ Sao Pedro do Araguaya, 21 leguas acima, tinha
deixado, com um dos moradores, 6 caixas de gazolina e 1
de oleo. Durante o percurso encontrara os velhos amigos
Ku-ha-rara e Ceary, pa aldeia de Gariroba, que vinham de
um enterro. Foi nessa occasiao que um primo de Arutana,
o mo<;o Tarauna, pediu sua incorpora<;ao e foi acceito.
Na tarde anterior a chegada a Sao Pedro, na hora do
jantar, reuni todos os homens. Apezar da fartura dos alimentos, cozinhados em l:>om azeite e manteiga, o paleontologo sempre arranjava uma queixa e, para secundal-o, surgiram murmurios de dois ou tres espiritos rebeldes.
Sem muitos preambul~s, observei:
- Fiquem sabendo, de uma vez para sempre, que isto
nao e um pique-nique. De amanha en1 diante a·s ra<;oes vao
ser diminuidas, pois devemos economizar, visto que inicia•
remos a subida do Mortes e onde todas as surprezas sao
possiveis ! Amanha chegaremos a Sao Pedro. Existem possibilidades de regressar a Leopoldina. Os que nao se conformam com a minha decisao, dem um passo a frente !
Ninguem · se mexeu ! Todos ficaram alinhados, marmitas na mao, aguardando ordens.
Virei-me !Jara o corneteiro:
- Toque rancho I
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Todos cobraram a rac;ao, imparcialmente distribuida
pelos cozinheiros, sob a vigilancia do sub-chefe. Acabou,
dessa f6rma, uma queixa injusta. Indago do medico si falta alguma coisa.
- Em absoluto - responde o dr. Diniz. - A comida e farta, rica em vitaminas, abundante e boa Sob todos OS
aspectos. Nao procede a queixa do paleontologo e de quern
quer que seja I

•

'**
*'
A cozinha e refor~ada com dois veados, uns "pintados ", tucurares e piranhas. Mais tarde surgem uns tracajas
e muitos ovos, apanhados por Arutana e Tarauna.
Acabou a descida favorecida pela correnteza. Os mecanicos lidam novamente corn os 'rnotores e Henry Julien teima com o da lancha, que, segundo affirma, devera subir por
si mesma o rio das Mortes. Procede-se a descarga dos batel5es e a uma nova estiva. 0 carpinteiro colloca na popa
do "Piratininga" um supporte para os dois motores que
deverao imrutsional-o.
A esta~ao de radio nao consegue contacto, pois estamos em zo~a "fading". Por volta das 21 horas, a lancha
sae em experiencia, empurrada pelo "Penta", que resolveu
trabalhar depois de urna serie.·de adaptac;oes, resultado dos
•
•
esforc;os e avplicac;ao do Henry e OS mecan1cos; que t~ventam novas p' c;as. 0 entomologo pula de contente e grtta:
- Agora vae ... garantido tres vezes !
De facto, arece que desta vez a lancha funccionara.
Um verdadeiro allivio.
No dia 1.0 de Setembro ultimamos nossos trabalhos.
A' noite conseguimos contacto com a P.Y.H.4, de Rio Preto, mas por algun~ minutos, visto que o "fading" reappare-
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ce e isola nos:sa esta<;ao. Inuteis as tentativas do Moacyr,
q ue a ban dona 0 posto as 2 da madrugada do dia 2, data
marcada para o inicio de mais uma etapa.
A partida verifica-se em optimas condic;oes. 0 batelao
grande, que leva a reboque o menor, impulsionado pelos
dois motores, distancia-se da lancha onde tambem vou encarapitado na proa, segurando a zinga para o que der e
vier. Mas a "Arca de Noe" pede reboque e agora vamos ladeando o batelao.
Tres leguas acima da embocadura, o "Laros" silencia.
Ma1;do apraiar em lugar aprazivel, numa ilha onde a cac;a
abun<lante alegra o cora<;ao de muitos que antevem pratos
extra-programma ..
Aldo, um dos mecanicos da turma, desmonta o "Laros"
e nao consegue fazel-o funccionar, visto que o girabrequim
esta defeituoso e nao mais supporta a biela.
Um verdadeiro transtorno. Appellamos para o dr.
Adhemar de Barros, solicitando a remessa de um motor e
s. excia., no dia immediato, responde ter enviado, iYia aerea,
um possante "Johnson" de 22 H.P.!
A alegria e geral e a "Bandeira Piratinin.ga"~ assim generosamente amparada, envia um radio de agradecimentos
a s. Excia. J a nao temo um longo atrazo OU uma possivel
modificac;ao em meus pianos. Nosso regresso esta garantido, podendo for<;ar o motor que sobra.
Acampamos na praia ate 5, sahindo de ma~rugada. A
I
lancha vae amarrada a bombordo d.9 batelaoV auxiliando-o
com o "Penta", que resolveu funccionar novf mente. Quasi
perdemos a estac;ao de radio, devido ao violento incendio
que se manifestou, a noite, na gazolina depositada proxima
aos apparelhos e moto~ do posto. Nao fosse o gesto abnegado do expedicionario Francisco Guilherme Whitaker,
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que se atirou como louco, abafando as labaredas com areia
que ap.anhava febrilmente, teriamos perdido irremediavelmente a P.Y.N.6, que nos mantinha em contacto com os
nossos entes queridos. 0 teiegraphista nao abandonou o seu
lugar, apesar do perigo, e ficou bastante queimado nas
maos e no rosto.
Acampamos na entrada de um . "furo". Nas proximidades ha uma lag0a piscosa. Accioly organiza um grupo para
arrastar a rede. Ate nosso acampamento chegam os gritos
dos rapazes que batem nos galhos dos "sarans", ,esconderijo de cardumes de matrinchans, piracanjubas, chicotes, tucunares, aruanan, etc.
Ja escurece quando a canoa vem forcejando e Benedicto Martins grita da p6pa:
- Soccorro, gente ! Soccorro !
Corremos em direc<;ao a montaria. Nella vem ext;ndido, pallido, hirto e gelado, Accioly. Uma grande arraia-fogo ferr6ou-o no pe direito. Retiramos o rapaz, que perdeu
os sentidos, e o dr. Diniz trata com urgencia dos curativos,
applicando, logo, un1a soluc;ao de amoniaco no ferimento
produzido pelo duplo esporao.
Accioly delira. Sao-lhe applicadas injecc;oes e o medico
observa OS sympto111as. 0 ferido sua abundantemente um liqttido viscoso, nao po9e descerrar OS dentes, tern O }ado direito paralysado, experimenta grandes tremores de frio, <lores horrendas que lhe arrancam gemidos. Temos um homem - e que homem ! - paralysado durante um minimo
de dois mezes !
Passamos a noite toda a cabeceira do ferido, que continua delirando. Un1a injecc;ao de morphina permitte-Jhe
dormir, depois de acalmadas as <lores. A noite e muito fria.
Regressam os pescadores, taciturnos e desolados pelo infor-
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tunio do companheiro. Nomeio Renato Pauperio para commandar o 1.0 nucleo, durante o impedimento de Luiz Accioly. Mando preparar uma especie de poltrona na proa do
batelao pequeno, onde ira recostado o ferido. N uvens de
pernilongos nos atormentam ate a madrugada seguinte.
Logo pela manha seguimos rio acima. Assistimos a
tremenda luta entre dois monstruosos jacares, que disputam os despojos sangrentos de um pirarucu abocanhado
momentos antes no interior de uma lag6a. Como dois titans, investem reciprocamente e as poderosas mandibul.as
esmigalham ossos com um furor demoniaco. Verdadeiras
ondas levantam-se nas proximidades do local da luta. Os
dois saurios nao se incomn1odam com nossa approximac;ao
e continuam devorando-se em vida, avermelhando as aguas
crystallinas, attrahindo as famelicas piranhas.
Infelizmente, a luz ba~a da madrugada, nao permitte
que cinematographemos o duello ·cruel. Henry, mal humorado, recolloca a "Kinamo" no estojo.
A's 17 horas, acampamos na Praia da Onc;a, pouso conhecido e muito born. Chamo Battigliotti e digo-lhe:
- Voce vae realizar um milagre: concertar o "Laros" !
•
Mas e humanamente impossivel I
- Nada e impossivel. Quero o "Laros" funccionand6
amanha ou, o mais tardar, depois de amanha !
- Mas faltam pe~as ...
- Vamos construil-as !
- Mas ...
- Chega de "mas"! Voce e demasiadamente habit para fracassar nuina empreitada dessas ! Conto com voce e
com o .Antheu !
- Esta bem, chefe. Realizaremos o milagre !
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Para soldar o girabrequim, utilizamos a forc;a electrica
que o motor da esta~ao de radio nos fornece. Depois de varias tentativas, a 'solda electrica esta prompta. Os mecanicos esmerilham os cilindros, substituem os pistoes, c!ao um
"geito" na biel!a, parafusam, batem, serram, cortam, cream
pec;as novas, arrebitam e acabam ajustando novamente o
"Laros" que, ap6s tantas reformas, tornou-se uma coisa
exotica ...
Trabalhou-se a noite toda. So pela manha repousamos
extenuados.

•
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Eis aqui a entrada, senhor ..•
E, zangadinho, fulmina com seus olhos cinzentos o
contradictor. N otamos que os gal hos foram cortados recentemente. Nao vale a pena discutir. Ja sabemos quern
os cortou, e, sen1 mais uma palavra, regressamos.

I

'

CAPITULO X

APEZAR DOS PEZARES, REINA 0
BOM HUMOR ... •
0 dia esta muito quente. Arutana e Tarauna trazen1
oito grandes tartarugas. Os expedicionarios Fumis e Vasconcellos apparecem com grand& quantidade de peixes. 0
dr. Tikamer traz a sensacional noticia de ter descoberto,
nas adjacencias, uma choupana ,de Chavantes. Pelo sim e .
pelo nao, vou verificar e dou com um emmaranhado de es•
•
pinhos que as enchentes accun1ularam, formando uma especie de cupola. 0... ethnographo, ante nossa desillusao,
teima em querer nos convencer da realidade, chamando em
seu favor a fabula de ·que OS Chavantes sao troglodytas legitimos. Aborrec;o-me ante a teimosia desse cavalh~iro que,
para gosar um largo passeio, fez-se apresentar, em Sao
Paulo, por distincto amigo, como notavel em sua especialidade. 0 sr. Tikamer tenta explicar ao paciente Clementino
a verdade de suas asser\oes e mostra, no interior do emmaranhado, uns restos de carvao.
- Aqui os Chavantes fizeram fogo . . . evidentemente
cozinharam ...
- Mas porque fizeram fogo dentro des ta "desgrac;a"
- intervem Henry Julien - si, para entrar, deviam ter esfolado a pelle, pois nao existe nenhuma entrada?
Mas o "sabio" ja devia ter previsto semelhante pergunta. Dando uma volta aponta para um buraco no meio dos
espinhos:

-

).

E' g·ozado esse typo -

diz H enry. - Sera que elle
nos julga a todos uns bobalhoes?
- E' melhor deixal-o em paz. Agora e tarde demais
para arrependimentos. Temos que aguental-o. Em todo o
caso, quern sabe... Pode ser que realmente elle seja util
quando chegar a hora ....
- Sim. . . voce vera a utilidade ....
•
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Compilava umas notas na minha barraca quanclo Clementino me procura para dizer:
- Willy, eu vou regressar. Nao posso continuar nlais.
0 calor ma ta-me e o reverbero <las praias cega-me !
Olho estarrecido para o caro companheiro, de cuja bocca jamais sahiu uma queixa. Julgo, a principio, ser uma
brincadeira, mas Clementino esta serio. Que dizer? Convencel-o do absurdo dessa resolu~ao? Inutil. Compreendo
sua angustiosa situac;ao e nao desejo prolongar o martyrio.
- Alem do que voce acaba de dizer, tern algun1a queixa da "Bandeira Piratininga"?
--: So poderei tee._ saudades de todos. Ninguem lamenta mais do que eu n~o poder continuar.
- Voce pensou nas diffi'culdades do retorno subindo
num batelao empurrado com varejoes ?
- Pensei ...
Desde hontem sabiamos que o sr. Leao, de Matto Ver-
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de, andava pelas prox\midades, com uma turma de carajas,
"mariscando" pirarucus. Sabiamos tambem que elle regressaria logo e, no Araguaya, cruzaria com o Severiano, directo a Leopoldina. Portanto, a decisao do Clementina nada
tinha de absurda. Sem essa fortuita possibilidade, mesmo
que soffresse todos OS males, nao poderia ter sido devolvido a civilisac;ao antes do nosso regresso.
Chamo o · sub-chefe e mando que se preparem man timentos e utensilios para o companheiro que nos abandona.
So possuo 155$000. Toda a fortuna da expedi~ao. Dou-os
ao Clementina. Reuno o pessoal, annunciando a decisao do
chefe do 3.0 nucleo. T odos ficam tr!stes com a partida do
amigo. N esse interim, despontam, na curva, as embarca~oes dos mariscadores que apraiam. Pergunto ao sr. Leao,
depois de tornado um cafe, si esta disposto a levar nosso
companheiro e entregal-o ao Severiano. Diz que com grande prazer, desnudando a alma simples e generosa de caboclo. Aristeu escreve uma carta ao Severiano, recommendando Clementino. L ourival conclue os preparativos da matolotagem : azeite, banha, feijao, arroz, sat, farinha, cafe, rapadura, matte, cigarros, fumo.

0 capitao Zarolho, o velho caraja que toaos conhecem,
chama-me "meu corac;ao" e fica tranquilto depois de receber um presente. Tambem Maloa, capitao de Gariroba, vem
chegando. Faz parte da comitiva e abra~a-me com sincera
"'
commoc;ao.
- Oce xabe que Mambiora morreu?
- Sei sim. . . coitado !
·..;;.... Xim. . . coitado. . . coitado mesmo !
- Morreu da maleita ?"
- Nao! Morreu de feitic;o ...
0 born indio lacrimeja a lembranc;a do forte MambioI '

•

ta, que foi tao meu amigo ha um anno. Acalmo a dor do
valoroso Maloa com um par 9e calc;as cinzentas e a promessa de ·q ue, de retorno, muita coisa mais elle ganhara.
0 born amigo vae buscar a canoa um hello "pintado" com
que retribue meu "agrado".
0 sr. Leao cede-nos um alentado pirarucu. Ja o pessoal
est.a todo reunido na praia . .Clementino despede-se. Accioly
pede para me falar.
- Eu tambem desejava ir .. ·•
,
-

•

i>?i>
•••

-

~

E st0u ferido e so posso atrapalhar. Sou um estorvo
a expedi~ao ...
- Voce fi ca ! Estorvo nada ! Em breve est ara novamente curado. De mais a mais, onde voce encontraria os
cuidados medicos de que necessita?
- Eu so formulei meu pedido pensando que atrapalhava ..•
Depois vou despedir-me do Clementina, que esta pallido de commo~ao. Tres "hurras" saudam o collega 'que, de
pe no batelaoi acena com a mao. A' moda sertaneja, pipoqueiam os tiros de desped~da.
Clementino descarrega set: revolver para o ar. Depois ...
•

·•
**

Momentos antes do jantar, Aldo Battigliotti, que
trabalhou o dia inteiro com os motores, soffre as consequencias de forte ataque de insolac;ao. 0 dr. Diniz trata-o
durante a noite toda, auxiliado pelo pharmaceutico e pelo
Lourival, que e o "fac-totum" da expedi~ao.
Antheu substitue ~ doente e, com o auxilio de Tacio

•

126

WILLY

e Nelson, ultima os arranjos mecanicos. 0 telegraphista
envia os despachos que Clementino recommendou.
Accioly esta passando um pouco melhor. A necrose
processa-se com extraordinaria rapidez e <:ausa horror a
chaga purulenta e medonha. Depois de amanha, elle sera
operado. E por falar em operac;ao, Raul Rodri,g ues, operado de um callo arruinado, em Leopoldina, perdeu todas as
ban has.
Jose de Barros esta de purgante. Embarac;o gastrico.
Devem ser os ovos de tracaja de que tanto gosta.
Trabalhamos ate alta madrugada para ultimar tudo.
Henry J ulienl ao accionar o 1notor da lancha, fere-se no pe
esquerdo. La vae novamente a ambulancia para attender
mais este ferido que endere~a a "Arca de Noe,, todos OS
improperios. Perde, . assim, o entomologo Heinz, um pre•
cioso alliado ..•

I

Cedo ainda, sahimos. Estamos a 8 de Agosto. Somos
obrigados a atracar adiante, devido a forte vendaval que
nos paralysa por tres longas horas. A' tarde, alcan~amos
a lagoa Nair, onde mando armar pouso. 0 "Laros" necessita de uns retoques. Noite alta trabalha-se na popa do batelao, q~ando enorme jacare vem flexando pelas aguas tranquillas do Iago. Como um torpedo, vae esbarrar o focinho
no costado da lancha. Tacio Catony atira uma fisga no hydrosaurio e resmunga:

)

- Ahi esta um jacare .intelljgente: quiz afundar a
"tranqueira" do "dr. Sauva". Ate elle compreendeu a. inutilidade do trambolho ...
0 entomologo, despertado pelo estrondo, accode, solicito, e faz minuciosa vistoria :io costado attingido pelo jacare-torpedo. Nada de grave nas super-estructuras do "cruzador"; s6mente a chapa de cobre amolgada •..!...
I

'I

R 0 N C A D 0 R

AURELI

127

Ja

.

•

a lua descae para o horizonte quando damos por
terminados ilossos trabalhos. Sao quatro noites mal dormidas. Vamos para as redes. Antes, verifico o estado dos feridos e dos doentes. Estao todos roncando. . . Born signal. ..

•

•

I

I

I
I

•
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CAPITULO XI

APPROXIMANDO-SE DOS CHAVANTES

.

•.

.
l

Ha dias que venho pensando em dividir meus ~omens
em dois grupos. As difficuldades com os motores e os varios accidentes, fazem que o projecto tome vulto. S6mente
aguardo um· optimo pouso, numa ilha conhecida desde o
anno passado e que, no meu levantamento do Mortes, dista
da lagoa Nair oito leguas. Adianto-me, logo pela manha,
na lancha que funcciona hem por ser seu ultimo dia pe
''marcha triumphal", pois, a partir de amanha, se transformara em simples chata a reboque.
A ilha e confortavel, possue grande matta, maravilhosas praias, agua de primeira. Nella acampamos. Todos se
alegram. Sen1 esperar muito, mando affixar o seguinte boletim:
"Na impossihilidade material" de proseguir a jornada
com t0dos os elementos que compoem a "Bandeira Piratininga", assim como carregar o volumoso material, visto as
difficuldades de navegahili~ade, oriundas <las lamentaveis
falhas verificadas nos motores, resolvo dividir a Expedi~ao
em dois nucleos, sendo que um delles permanecera nesta
ilha, com todas as commodidades, guarda do material e emharca-;oes que deixo. 0 grupo fica, nao porem em completa
inactividade, pois que muito trahalho tera na prepara~ao e
manteamento das carnes, pesquizas hotanicas, emhalsamentost etc., e composto dos seguintes homens: Luiz Accioly
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Lopes, chefe do acan1pamento, dr. J. Diniz, medico, Renato
Pauperio, Francisco Guilherme Whitaker, Tacio Catony,
Jose Nogueira, Joao Vasconcellos, Orlando Fonseca, Antheu Lheurouth, Appolinario Ferreira, Jose Luiz Gon~alves
e o caraja Tarauna .
0 grupo que segue commigo, na parte mais aspera da
jornada, grupo esse que dcsde ja se deve devotar de corpo
e alma a ardua tarefa de penetra~ao, onde fome, sede, frio,
calor, perigos a granel surgirao a cada passo, e . composto
dos seguintes homens: Aristeu Cunha, dr. Henry Julien,
dr. Joao Kaufer, dr. Tikamer Szaffka, dr. Henrique Himmelreich, respectivamente, suh-chefe, cinematographista,
geologo e engenheiro, ethnographo, entomologo; Celso da
Silva Rocha, Armando Gozzola, Oscar Almeida Prado, N elson Guimaraes, Napoleao Bucchi, Jose de Barros, Aldo Battigliotti, Lourival Deus Costa, Jose Eduardo de Freitas
Pinto, Alberico Soares, Jose de Queiroz, Raul Rodrigues,
Benedicto Arruda, Benedicto Martins, ] oao Furn is, Moacyr
Vieira de Mello, radio-telegraphista, e o caraja Arutana.
Este grupo passara hoccados hem amargos, ficando, ,
desde ja, avisado <las agruras- que devera supportar. Vamos
penetrar no Desconhecido e, portanto, nao sahemos quaes
os imprevistos que nos aguardam. Temos uma missao sagrada a cumprir: hastear a Bandeira Nacional no mais alto
cume da Serra do Roncador e ate la deveremos chegar,
mesmo que nosso percurso fiquc n1arcado coin etapas dolorosas, como por exemplo: a morte de muitos dentre nos .
Um unico homem que sohreviva, este unico devera levar o
pendao nacional ao ponto ~ollimado !
Lamento ser ohrigado a deixar o dr. J. Diniz, nosso
medico. Mas elle tern a cumprir sua missao: tratar dos
doentes e dos feridos que ~qui tambem ficam em convales-
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cen<;a. Deus nos ajudan<lo, estaremos de volta ate 1neados
de Setembro ou, no mais tardar, em fins desse mez. Si ate
la nao regressartnos, tome o sr. Luiz Acoioly providencias
para regressar com o grupo que fica commandando, porque
difficilmente voltaremos. Pe<;o encarecidamente aos que ficam, cuidar zelosamente dos viveres e materiaes que aqui
deixo. E, aos que aguardam nosso regresso, o meu gran<le
abra<;o de amigo e chefe. Ilha da Separa<;ao, Rio das Mortes, em 9 de Agosto de 1938. (a) - Willy Auteli."
O boletim foi largamente commentado e muitos dos
designados para ficar procu:ravam meios de seguir, offerecendo aos companheiros "felizardos" largas vantagens para
. substituil-os. Mas nenhum veiu a mim queixar-se, tal era
a disciplina.
0 dr. Diniz fez-me ver a possibilidade de Raul Rodrigues vir a peorar, julgando necessaria uma segunda interven<;ao cirurgica. Assim ~~ndo, tratei de substituil-o por outro homem e, f ingindo nao reparar na anciedade de todos
os rostos, escolhi Tacio Catony.
Subdivido os homens que seguem em tres grupos. Nenhuma preferencia de tarefa. A come<;ar por mim. Depois,
mando descarregar todo o material, separar o indispensavel. Renato Pauperio e niais dois homens, encarregam-se da
pass6ca de carne, que levaremos como alimento durante a
travessia do deserto. Alberico Soares, amazonense, ·cozinha
com pericia a del~~iosa carne pas tartarugas, que enlata,
como viveres de emergencia. Dividimos as barracas, as ferramentas e o resto. Recommendo ao Accioly a construc<;ao
de um pouso e, so_bretudo, que mantenha o pessoal em plena actividade. Os mecanicos limpam os motores. 0 resto
do pessoal faz nova estiva. 0 batelao ~rande fluctua, alliviado de umas quatro toneladas e navegara com rapidez.
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Os doentes que ficam sao: Luiz Accioly, Raul Rodrigues, Francisco Whitaker, Antheu Leuenrot h. E ste, que
vem soffren_<:io de profunda amnesia, esquece-se de tudo, inclusive de uma pe<;a do motor que atirou a agua, julgandoa inutil. . . Quan to ao ethnographo, levo-o comn1igo para
experimental-o definitivamente. Carrega elle um sacco de
Iona cheio que pesa al,gu1nas arrobas. Adaptou-lhe umas
correias e, quando anda, parece o Atlas carregando o Universo ! Ai daquelle que pizasse, ou simplesmente esbarrasse
110 tal "armario portatil" !
,

'*
**
0 dr. Joao Kaufer entrega-me o primeiro relatorio <las
pesquizas e observa<;oes durante a descida do Araguaya.
E' um relato minucioso e de grande alcance. Quanto ao
rio <las Mortes, elle vem executando meticuloso levantamento, gra<;as ao qual rectifico o meu do anno anterior.

Luiz Accioly, a noite, explana-me seus projectos durante a permanencia obrigatoria. Approvo-os. Por volta da~
22 horas, no firmariento illuminadq pelo plenilunio, surge
de repente outra luz mais intensa, lactea, faixa enorme que,
de S. E., prolonga-se e perde-se no N. 0. Espectaculo' raris..
dimo nestas latitudes, trata-se de uma especie de aurora boreal, Conforme affirma 0 dr. Kaufer. Todos olhamos 0 ceu
purissimo e alguem aventa ser, aquillo, um signal de successo para a nossa empreitada.
A esta<;ao de radio funcciona hem. Enviamos e recebemos comm unica<;oes. Os que partem, amanha cedo commigo, deixam recados, roupas e objectos com os companheiros.
A's 7,30 horas de 10, feitas as 9espedidas, animados os

J
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que ficam com uma ligeira prelecc;ao, largamos em boa
marcha, impulsionados pelos dois motores. Orlando Fonseca, o nosso caro "Pinguim", que no dizer de Napolea0
Bucchi, para abater a cac;a apoia a carabina numa forquilha
adrede preparada, chora copiosamente. Outros lacrimejam,
porque a ausencia podia ser par~ sempre. Os "vivas" que
os dois grupos se dao nao attingem o diapasao dos _dias felizes.
Na primeira curva do rio o ~campamento desapparece.
'
Quando regressaremos? Regressaremos todos ? Eis as perguntas que formulamos mudamente.
Aristeu vae na patroagem e Aldo cuida· dos motores
que roncam em unisono. Ha silencio a bordo, visto que eu
prohibo cantos e conversas ate as 10 horas da manha, a~im
de surpreender alguma cac;a grossa. S6 se ouve o ron:c ar
motores. A proa, muito erguida, · corta a correnteza, levantando "bigodes" esbranquic;ados. A reboque, vem a montaria com o material de cozinha e o Benedicto Arruda na patroagem.
Passamos rentes a lugares que falam aos nossos corac;oes, pois 11elles soffremos quando da primeira expedic;ao.
Somos cinco, os "veteranos", E entreolhando-nos, communicamo-nos o mesn10 pensan1ento.
~

-

••

**

•

•

Por volta das 15 horas do dia 11, quando subiamos
sempre em boa marcha, o dr. Kaufer, que ia na proa, manejando os instrun1entos necessarios ao levantamento do rio,
chama minha a ttenc;ao :
- Veja; sr. Aureli, la em frente ha algo de estranho ...
Parecem jangadas.
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Focalizo o binoculo e realmente deparo com um grupo de jangadas encostadas na praia de uma ilha. Nao ha
duvida, sao jangadas de Chavantes. A noticia corre celere
e todos se levantam para observar. Em todas as boccas ha
um nome: "Chavantes" ! Em todo3 os corac;oes um pulsar
mais forte. Os barbaros do sertao mattogrossense estao
proximos I N aturalmente, affluem tra,gicas historias, pois a
lllaioria esbogalha os olhos.
Com largo gesto indico ao Aristeu a praia, mandando
que encoste. E' regulada a marcha dos motores. Descemos
e notamos rastros recentissimos de toda uma tribu. Contamos 16 jangadas, feitas da maneira mais rudimentar: pa us
ocos amarrados com cord in has. N en hum signal de c6rte:
tudo despedac;ado com as maos. Con~rastando, as cordas,
muito hem feitas, e os lac;os de amarrac;ao, identicos aos
que usamos. Evidentemente, os Chavantes . desconhecem
completamente outro meio de navegac;ao. Nessas jangadas;
que mat supportam o peso de uma pessoa, elles atravessam
o rio das Mortes, investindo para o lugar que devem attingir, depois de calcular a rapidez e a forc;a da correnteza.
Bern em frente na outra margen1, ha indicios de um porto
''
de atracac;ao.
Feita rapida investigac;ao pela ilha, mando que todos
desembarquem. Aqui levantaremos nosso acampamento para ver si conseguimos contacto com os Chavantes, coisa
difficil ou mesmo considerada impossivel.
'
De repente, o dr. Tikamer, o ethnographo, com as feic;oes alteradas, acerca-se e diz:
- 0 senhor pretende pousar nesta praia.?
- Perfeitamente ...
- Mas e uma verdadeira loucura ! Aqui morreremos
todos ! Hoje havera enorme morticinio !
~

'

•

\
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E ste e acampamento d~ descanso e ca<;a. Tudo isso
foi abandonado como imprestavel. Chavantes foram para
•
c1ma
. ..
Indica com a mao a direc<;ao que "fareja". Resolvo,
aproveitando a noite enluarada, seguir 0 batedor para ir a
aldeia. Vou escolher os homens que me devem acompat1
nhar.

Fico boquiaberto, tamanha a surpresa ante essa demonstra<;ao d e "capacidade profissional e de ~oragem individual" do especialista ... Limito-me a dizer:
- Pois e para morrermos todos que mandei descer o
pessoal !
0 pobre acredita e implora :
- Mas, senhor ! Vamos immediatamente embora ! v-amos acampar noutra praia !
Procuro Henry Julien. Elle prophetizara tudo isso e
dou-lhe meu~ parabens. Todos os homens sorriem. Chamo
Napoleao Bucchi, chefe de nucleo e digo-lhe:
- Seu grupo esta de servi<;o?
- Sim, senhor.
- Entao aproveite p~ra Sentinella, hoje a noite, 0 dr.
Tikamer. Garanto-lhe que jamais acampamento algum tera tido melhor guarda. . .
'
Em companhia de seis homens, guiado pelo rastro dos
selvicolas, dirijo-me a outra margem da ilha. Ha um estreito bra<;o de agua muito vertiginoso. Atravessamol-o com o
liquido pelo peito. Galgamc;>s curta e ingreme subida, afun'd amos na espessa mattaria. Nu111a arvore ha um signal:
dois paus atravessados amarrados com embira. Mais alen1,
numa clareira, grande quantidade de. balaios, esteiras pt!quenas, uma borduna, uma pelle de veado, cascas de jatobas, restos de fogo.
A rutana apanha do chao uma cestinha que contem raizes:
- Willy, este balaio e do Hdoutor" dos Chavantes . . .
- Do feiticeiro?
- Nao; do medico. Olha aqui remedio para dentes e
dor de barriga.
0 caraja explica:

I 35.

(

De regresso ao acampamento, vou com Aristeu e Alberico a margem fronteira onde existe 0 porto de atraca<;ao. Tambem la encontro balaios e esteiras. De repente,
surge um gallo branco. Alvoro<;o de nossa parte. 0 gallo c
perseguido com en1penho, mas, arisco, mette-se numa capoeira e nao adiantam esfor<;os e buscas. u ma pena, pois
elle seria nossa "mascotte".
Esse encontro vem confirmar a historia de cria<;oes de
aves domesticas pelos Chavantes. Encontramos outro batedor, socado e amplo. Possivelmente conduz a um grande
aldeamento distante, entre o A raguaya e o Mortes. Nao convem arriscar. J.a penetramos demasiado e somos s6mente
tres. De 'mais a mais, o Sol descamba para o horizonte e
muitas coisas restam a fazer no acampamento.

'
'

'
•
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sao os verdadeiros donos das terras e os intrusos somos
n6s. Sabem tambem, por ouvir dizer, que os Chavantes estao aureolados de pessima fama, robustos, aggressivos, im' placaveis, velocissimos. Digo aos homens:
CAPITULO XII

RONDANDO UMA ALDEIA CHAV ANTE
Seguiremos as 21 horas, Quatorze homens ao todo. Escolho Aristeu, Lourival, Henry, Heinz, Dr. Kaufer, Benedicto Arruda, Arutana, Aldo, Oscar, Alberico, Freitas,
Queiroz, Gozzola. Roupa kaki, botas, en1bornal, cantil: Nos
embornaes, carregamos grande copia de presentes. Ao Oscar e Alberico entrego foguetoes e caixas de phosphoros.
Napoleao Bucchi fica chefiando o acampamento, com guarda reforc;ada, attcnto a qualquer occorrencia. Dou-lhe mi.
.
,.,
n uc1osas 1nstrucc;oes.

...

0 ethnographo, de carabina ao hombro e enorme facao
a bater nas coxas magras, "armario" nas costas, mede a
largos passos a peripheria do acan1pamento, alimentando as
fogueiras. Optima sentinella !
A's 21 horas em ponto, mando atravessar, na canoa,
to dos os homens escolhidos. Agrupamo-nos na estrei ta fai:..
xa de lodo que margeia o barranco, onde, con10 bocca gigantesca, abre-se o caminho que deveretnos trilhar.
Iniciamos, assim, a grande aventura !
Julg o a aldeia dos Chavantes muito distante, mas pode-se dar o caso de estarem acampados pelas proximidades. Portanto, a marcha devera ser a mais silenciosa possivel e, ao menor vestigio, pararmos bem distanciados, para,
com o romper do dia, tentar uma approximac;ao amigavel.
Meus homens vetn sendo trabalhados e sabem que OS indios

'

..

...

- Tambem terriveis foram os Nhambiquaras, os Boror6s, os Parentinti1's e ·os proprios Carajas. No entanto,
hoje sao "nac;oes" pacificas ou mansas. Nao foi a tiros de
carabina que esses selvicolas ·acceitaram a amizade dos civilizados. Matar um indio e matar uma crianc;a ! Justa e a
resistencia de uma maloca quando, intrusos como nos, surgem de repente. Tambem elles nao po.d em adivinhar logo
nossas verdadeiras intenc;oes. Muito soffreram dos jagun~os, tiradores de borracha, garimpeiros, apanhadores de castanha& e outros aventureiros. Nao deveis esquecer que para alcanc;armos a Serra do Roncador, somos obrigados a
atravessar o enorme territorio habitado pelos Chavantes e,
possivelmente, por outras trihus. Basta .que um de v6s, num
n1omento critico, perca a calma ~ nossa missao ira por agua~baixo. Hostilizados, elles hostilizarao. Si hem tratados,
possivelmente nos deixarao tranquillos. De mais a mais, si
formos felizes, poderemos, como ninguem, trocar utensilios,
estudar os costumes e ingoJe dos Chavantes, filmal-os e
abrir, para outros, a senda procurada. Uma victoria inconteste para n6s todos. Devo lembrar-vos, agora, e o momento
e opportuno, o que ouvi da bocca do coronet Vicente Vasconcellos, director do Servic;o de Protecc;ao aos Indios. Elle
ine disse o seguinte, quando fui ao Rio solicitar a necessaria licen~a:
- Eu tenho certeza, meu senhor, grac;as aos sentimentos que externa e
maneira com que se conduziu da prin1eira vez na expedic;ao ao rio <las Mortes, que jamais atirara contra um indio. Mas o senhor pode assumir a respon-

a
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sabilidade de seus homens ? Podera impedir que, num momenta de panico, um dos seus companheiros atire, mate ou
fira um selvicola?
Digo-vos isso afim de que, conhecendo meu modo de
pensar, identico ao do coronel Vasconcellos, nenhuma attitude isolada venha a ser tomada no caso ~e sermos recebidos com franca hostilidade.
- E no caso de ser1nos trucidados? - indaga um companheiro.
Trato de contornar a resposta, porque nao podia respoder : " Serernos n1artyres e pertenceremos a Historia". Digo simplesn1ente :
- Ninguem sera trucidado ! Vamos em missao de paz,
levamos presentes para captivar a amizade dos indios. Si
"a coisa apertar", soltaremos foguetes. I sto bastara para
afastar um perigo immediato. Agora, uma coisa : posso contar cegamente comvosco ? Posso estar tranquillo quanto a
calma que devereis conservar em caso de um imprevisto?
T odos, sem a menor vacilla<;ao, r esponderam:
- P ode, chefe !
E scolhera meus homens a dedo. Sabia-os calmos, resistentes, e, sobretudo, disciplinados ao maximo. Entao dei
ordem de marcha.
Lourival a frente, eu atraz, depois Aristeu e OS demais.
Fecha a marcha meu bagageiro Benedicto, q\.te vae sobrecarregado de presentes. Atravessada a matta escura, eis-nos
numa clareira. Andamos assim u'a meia hora quando, ao
margear uma lagoa, lobrigamos uma fogueira. Immobilizamo-nos. Cautelosamente, eu e Lourivel vamos beirando o
espelho d'agua. V erificamos ser um resto de incendio que,
alimentado pela briza, se reanima, pondo em nossos cora<;oes o primeiro sobresalto ...
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Agora e um cerrado. Lourival, volta e meia, acciona a
1anterna electrica para clarear o caminho estreito e sinuoso. Em fila indiana seguimos sem fazer barulho. Q uatorze
phantasmas que perambularn nurna zona prenhe de tragicas
surpresas. Um cantil bate de encontro a um facao, mas o
seu causador {az cessar logo o ruido.
1

0 silencio e profundo 0 luar int~nso alonga nossas sil~uetas, que toma·m formas bizarras, ao sabor dos accide11tes do terreno. Alcan~amos outra matta, estacando para um
ligeiro descanso. Diz Aristeu:.
- Somos os primeiros homens civilizados que pisam
este terreno. I sto ja e uma satisfa<;~o. Maior sera quando,
travada amizade com os Chavantes, pudermos dizer: " Fomos os unicos !" .
•

0 sub-chefe sente-se realmente feliz pela rara opportunidade que se lhe offerece. Nao cesso de fazer recommenda~oes. Devo prever tudo e nao quero que· algo seja esquecido e nos apanhe de surpresa na hora "H".
Retomamos a marcha, -em subida. Depois de ligeira descida., a matta veste uma ingreme elevac;ao. L ourival nao perde o rastro e avan~a com infinitos cuidados. Bate em todos
os cip6s ·q ue encontra, fareja armadilhas e, as vezes, ante
minha impaciencia, cliz, em voz baixa:
- 0 seguro morreu de velho. . . Conhec;o demasiadamente as artimanhas dos indios para me fiar ...
A matta prolonga-se. Agora a escuridao e intensa. Os
homens avan~am, segurando-se pela tnao. Novamente o
cerrado espesso, e alto. 0 caminho serpenteia por entre
obsta~ulos naturaes, sempre na direcc;ao N. 0 .
Mais uma hora de marcha e nova parada para ligeiro
descanso. 0 continua caminhar nao nos permitte sentir o
frio <la noite. Mas basta parar uns minutos para que o suor
'
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das roupas " vire sorvete", conforme diz Oscar, que toma
extremos cuidados com os foguetoes.
Agora, o cerrado e ralo. Por elle andamos uns 30 minutos para cahir num queimado sem fim. 0 incendio devorou, ha pouco, enorme area. A cinza alta e fofa ataca as
gargantas. Os galhos queimados emporcalham-nos. Tudo e
preto, ate o firmamento que parece absorver a tinta agourenta do chao martyrizado.

Lourival, que m·e precede de dois metros, estaca e levanta a mao. Fac;o o mesmo signal, que e transmittido por
todos. A pequena columna immobiliza-se novamente.
- Ha fogo la bem etn nossa frente - mtirmura Lour ival aos meus ouvidos.
Fixo o olhar na direcc;ao indicada e lobrigo um tenuc
reverbero avermelhado que pinta as £olhas dos arbustos.
S6 o olhar de lynce do nosso ponteiro poderia ter dado com
aquillo, pois o luar diminuia o scintillar <las brazas. Fac;o
signal ao Lourival para que siga com cuidado. Eu o acompanho. Verifico o chronometro: sao exactamente 40 minutos da madrugada.
Como se le nas novellas de aventuras, vamos rastejando sem fazer o menor barulho, uns 500 metros. Subito,
Lourival agacha-se. Fac;o o mesmo. Levantando o brac;o,
elle aponta algo na minha frente. Estico o pescoc;o e lobrigo, a uns 15 n1etros de distancia, sentados rente as brazas,
dois possantes selvicolas ! Surgem numa especie de enorme
degrao que da accesso a aldeia. Vislumbro varias casas de
palha, a esquerda e a direita. U1na, enorme, arredondada,
deve alber:gar quasi uma tribu inteira. De la nos chega 0

-

141

ruido lacerado de uma tosse convulsa. Isso deve interessar
os dois chavantes que passam a conversar. S6 ouc;o:
"Huum ... Huum ... ", assim como o piar de mutuns. -0
que esta a esquerda, ri gostosamente. Depois, aponta ao
companheiro a choupana de onde partiu a tosse. Os dois
gigantes bronzeos n~o sabem que dois civilizados, a quinze
metros, devoram-n'os com o olhar ! E nos dois, sentindo o
corac;ao pulsar fortemente no peito, a conjecturar qual o
nosso_ fim se formos presentidos ! A situac;ao nao e nada invejavel. Basta que o vento, a.gora favoravel, mude de de direcc;ao e a nossa presenc;a sera immediatamente denunciada. Puxo uma perna de Lourival, que mais parece uma estatl}a. Para cumulo, a cinza provoca-me intenso ardor na
garganta. Aperto desesperadan1ente os dentes e sinto a s
veias do pesco<;o inchar, mas nao tusso ! S6 quern teve de
suffocar um accesso de tosse violenta podera julgar o esforc;o que dispendi naquelle momenta! Lourival· compreende e imita-me, afastando-se de gatinhas. Bastaria o barulho
do facao arra~tado, um galho partido, a queda da carabina,
para acontecer sabe Deus o que !
Assim, como carangueijos, retrocedemos duzentos metros. Depois, novamente de pe, alcanc;amos os companheiros. Mando recttar, dois homens de cada vez, com as maiores cautelas. Eu fico com Aristeu e ~ourival, para espreitar, temendo que qualquer ruido tenha chegado aos ouvidos agudissimos dos selvicolas. Nada, felizmente. N em os
cachorros accusam nossa presenc;a. Um verdadeiro milagre ! Passados largos minutos, retrocedemos. A 10 metros
de distancia nao dou com os companheiros, tao "camoufladas" ficaram as roupas kaki sujas de carvao. Se fossemos
Chavantes, teriamos cahido nos brac;os dos nossos homens,
sem ter tempo de esboc;ar um gesto. Esse facto tranquilli-
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za-me· bastante, pois, a pouca distancia, poderemos nos esconder com facilidade, confundindo-nos com os arbustos
queimados. Retrocedemos um kilometro, parando a orla do
batedor.
De repente, verdadeiro coro pe latidos furiosos levanta-se <la aldeia chavante. A cachorrada deve ter farejado
algo. Mando retroceder mais um kilometro collocando-nos
,
'
fora do alcance dos farejadores de quatro patas. Acampamos numa clareira, proximo ao caminho, sobre a cinza. depois de ter collocado uma sentinella avan<;ada. Esta1nos gelados, immoveis, ouvidos attentos. Os cachorros ainda latem furiosamen te. A ell es une-se o "concerto" da porcada.
- Uai ! - diz Aristeu. - Os Chavantes criam porcos
·
no chiqueiro !
Assim-deve ser, pois a porcada continua a grunhir num
ponto , fixo. 1\.gora e a vez dos cachorros mudarem de tonalidade. Sao guinchos de dor que rasgam os ares da noite.
Os indios, aborrecidos com os latidos, devem estar descendo a borduna no espinha<;o dos "fidelissimos". Assim, entre latidos, guinchos e pauladas, passa-se mais uma hora.

***
- Vamos aguardar a rnadrugada, - digo aos · nieus
homens. - Quando 0 sol despontar, iremos a aldeia e farernos exhibi<;ao dos presentes, tentando um contacto com os
mysteriosos senhores do cerrado.
Digo isso, mas nao tenho muita confian<;a no exito final. Em todo o caso, un1a vez na dansa, devemos dansar
ate o fim.
1

Ha muitos palpites. Uns acham que seremos recebidos
triumphalmente, outros, com hostilidade.
-

Nao !fevemos assustal-os -

digo eu. -

O "x" da

questao es ta nisso. Assustados, ou fogem ou revidam. Nos
dois casos, adeus estudos e adeus contacto !
- Effectiva111ente - diz Aristeu. - Si surpreendi<los,
nao podendo dar fuga as mulheres e crian<;as, resistem ferozmente. Alias, isto e de todos os selvicolas, e eu julgo os
Chavantes pelos outros que conhe<;o ...
- Mas e natural - intervenho. - E' proprio do homem defender seus hens e a prole. Ate o irracional o faz,
quando acossado, quanto mais um ser humano, seja elle
• C.havante ou turco .
- Poderiamos penetrar agora na aldeia, sem previo
annuncio de barulhos - aventa Lourival. - De noite, seria mais facil a approxima<;ao e os Chavantes, refeitos do
primeiro susto, vendo-nos calmos, nao teriam duvidas em
se acercar ...
- Loucura ! Haveria panico e, na escuridao, era uma
vez uma embaixada de amizade ... Vamos aguardar dia
claro.
•
Todos estamos can<;ados. Um OU outro, encostando 0
corpo no chao, trata de dormir com " um olho s~", acabando de sujar-se na cinza e no carvao. Benedicto, sempre previdente, desencanta uma garrafa thermo cheia de. cafe. Alguem r6e rapadura, outros fumam dentro de um buraco .
aberto na chao.
Henry queixa-se do frio. Bate os dentes. E sta s6 com
• o "macacao" que peneira o ventinho frigido. Aos poucos,
todos choram a falta de um cobertor. Que fazer? Devemos
supportar a noite sem fim, onde os minutos sao contados
como horas e as faculdades visuaes e auditivas estao intensamente voltadas na direc<;ao da aldeia pouco distante,
incognita acabrunhadora que s6mente pela manha poderemos decifrar !
~

'
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CAPITULO XIII

UMA ESCARAMU<;A NA TERRA ONDE
DESAPPARECEU FAWCETT

•

A Lua desappareceu ha muito. Escuridao. O cansa<;o
augmenta com o passar das horas, e a posi<;ao incommoda
anchylosa as juntas, que estalam ao menor movimento. Cahiu abundante orvalho, lavando a maquillagem for<;ada .
Agua e carvao, de mistura, escorrem pelo nosso rosto. Uma
especie de graxa de sapato adhere as nossas fardas. Augmenta o frio. Todos estao quietos. Nao adeantam lamurias. A' tenue luz da braza de um cigarro, vejo o chronometro: quatro horas. Mais duas horas de lento martyrio !
Quantas saudades da fofa areia e da praia distante e do
cobertor amigo! Penso nos companheiros que la estao do~
mindo tranquillamente, acalentados pelas grandes e alegres
fogueiras. Depois esfor<;o-me para nao p_ensar em commodidades, mas na maneira com que seremos r ecebidos pelog
brutos do sertao. Bern? Mal? Perecera algum dos n1eus
homens? Teremos a calma sufficiente para enfrentar uma
•
dolorosa surpresa? Po9eremos exhibir ao mundo o fihne
<lesses Chavantes, que a todos intrigam pelo modo como
se mantem afastados da civiliza<;ao? Poderemos estudarlhes calmamente os costumes, a lingua, as lendas ? Colheremos material para os museus ? Encontraremos o rastro
do coronet Fawce.tt e outros exploradores mysteriosamente
desapparecidos ? E stou a dois passos de um mundo de revela~oes. Come~o a sonhar de olhos abertos. Imaginem :
•
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topar com o sabio britannico, ou com o seu rastro ! .Que
communica~ao ao Mundo, que alvoro<;o ! Deixo-me levar
pela phantasia e, com isso, esque<;o o frio e o cansa<;o.
Jamais desprezei a menor referencia ao mysterioso desapparecimento do eel. Fawcett, seu filho e o medico que
os acompanhava. Ha dois annos venho indagando, pesquizando, sondando a selva. Nao e meu objectivo o encontro
do ethnographo inglez, mas nao desprezo a investigac;ao,
uma vez no cora-;ao da zona oncle elle desappareceu. E
nao s6mente elle. Desde o anno passado que, em Sao P aulo, um dos chefes da United Press solicitou-me ind agar do
paradeiro do jornalista carioca, pertencente .. a essa importante agencia telegraphica. Este, em 1932, acreditando na
historia narrada por ~m cidad~o suisso, que dizia ter visto
F awcett prisioneiro dos Chavantes, organizou uma cxpedi<;ao composta de quatorze pessoas, sete cuyabanos e sete
paraguayos, e desappareceu para sempre! Ja na minha expedi<;ao passada tentei esclarecer tudo. E' de notar que mett
proprio sub-chefe, tenente QabrieJ, vira, pela ultima vez, o
collega hoje sumido, hem como todos os seus companheiros. 0 mesmo roteiro do eel. Fawcett, o mesmo mysterioso
desapparecimento.

Arutana e· Tarauna alludira1n a "um chefe branco dos
Chavantes". Ha um anno, muitos caboclos e muitos carajas do Araguaya disseram-me a. mesma cousa. Um indio
guarany, de Matto Grosso,, que percorrera seu E stado natal, tambem falou-me "no chefe branco" , o qual, marcado
pelo mal de Hansen, procurava entre os Chavantes, com
"outros chefes brancos ", o seu derradeiro refugio. Disseram-me mais: que o homem branco, curado de seu terrivel

'
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mal pelos Chavantes, delles nao mais se apartara, ensinando-lhes cousas uteis, mas mantendo-os afastados de qtialquer contacto com civilizados.
0 mais interessante e que a data do apparecimento
desse problematico chefe branco coincide extranhamente
com a data do desapparecimento de Fawcett!
Fui arrancado a esses pensamentos pela livida luz da
madrugada. Forte cerrac;ao baixara sobre os campos, transtornando OS effeitos da fi}magem, tanto assim que, as 6 horas da manha, o photometro ainda indicava luz insufficie'n te para a "Kinamo".
Resolvenios esperar mais um pouco. Neste interim, fomos nos observando. Que physionomias, santo Deus! Legitimos carvoeiros ! Tentamos, com OS lenc;os, limpar 0 rosto. Conseguimos unicamente espalhar a graxa pegajosa.
A's 6,40 horas Henry communica que a laz ja e sufficiente. Reorganizo o grupo e proseguimos- na marcha. A
uns 500 metros do aldeamento, lobrigo •novellas de fumac;a.
E' a preparac;ao dos alimentos. S~o muitos, porem, os fogos, razao porque observ9 aos meus homens:
- Pelo visto, topatnos com a capital dos Chavantes.
Coragem que a "marmellada" vae ser gro$sa ...
Disse isso em tom de brincadeira, mal sabendo que,
dahi a minutos, a "marmellada" seria grossa mesmo.

•*

**
presentes:

Empunhamos os
facas, collares, bugigangas
vistosas. A ordem e a seguinte: ao penetrarmos na aldeia,
levantar~mos os brac;os, agitaremos os capacetes de Iona,
e gritaremos : "Amigos ... Amigos ... ". Nenhuma arma devera ser exhibida, mas todos devemos estar de olhos hem
abertos e sempre unidos.

\
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Vislu1nbro os Chavantes que se movimentam na aldeia.
Sao muitos. Da pequena elevac;ao que !)recede a descida,
posso observar o . perfeito alinhamento <las casas de quatro
aguas, a roc;a dividida em talhoes: canna de assucar, milho,
mandioca e uma especie vegetal que, a distancia, nao identifico. Terreno soccado, grande chiqueiro com muitos porcos, centenas de gallinhas. Descubro, ainda, um tanto inquieto, bem em frente, outra aldeia que, de relance, calculo
albergar uns 500 individuos. A £6rma das casas deixa-me
realtnente intrigado, pois nenhum selvicola costuma fazer
suas casas com quatro aguas, nem duas. Todos, indistinctamente, dao-lhe f6rma arredondada. Tambem fico maravilha~o com a ro~a, que obedece a todos os preceitos agricolas. Nao menos me admira o chiqueiro, tal e qual como se
usa nas fazendas. Ha ordem e limpeza. Mulheres robustas
e bellas, na esplendorosa nudez primitiva, trabalham calmamente, carregando grandes balaios e recipientes que se
assemelham as ·bateias. Homens alentados circulam. Muitas
crian<;as, muitos cachorros, estes, enormes, brancos com
pintas marr9ns.
Ordeno ao Henry:
- E' agora. Podes cinematographar.

.

Elle empunha a "Kinamo" e acciona a manivella. Nesse momento, grito o caracteristico "eh I" do sertao. Ninguem me presta atten<;ao ! Estamos a poucos metros dos
Chavantes e elles continuam despreoccupados. Um segundo ,grito e ... o mundo veio abaixo !

;,*
**
U ma india olha estarrecida para o nosso grupo que,
para ella, surgiu da terra. Esbogalha os olhos, atira para

,
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longe o balaio, levanta desesperadamente os brac;os e lanc;a
tamanho grito ·que, no minimo, foi ouvido a leguas de distancia.
- Que pulmoes ! - penso eu. - Ahi esta uma cantora que £aria successo !
Mas a coisa nao e para brincadeira. Respondendo ao
uivo da espavorida senhora chavante, todas as mulhercs
gritam em uni~ono ! Um verdadeiro inferno! Agarram as
crian~as, que gritam tambem. E fogem, rapidas, segurando
os petizes ·pe1os -cabellos, pelo pescoc;o, levantando-os do
chao· pelas ore!has. Os homens tambem olham como se vissem o demonio~ Num primeiro e natura~ impulso, corren1.
Nos estamos parados na orla da ~enorme aldeia: que parece
nao ter fim. Agitamos os ~rac;os, exhibimos os. presentes e
gritamos:
- Amigos. . . Amigos. . . Nhakant6 ( que vem a ser a
1nesma coisa em xerente), Aueyry ( mesmissitifa ~ definic;ao
em caraja).
Teriamos sido compreendidos? Os homens param. Possivelmente o terror perturba-os, pois ficam indecisos. Depois avanc;am cautamente. Negaceam os corpos robustos.
- Estao
vindo. . . Cotnpreenderam nossas intenc;oes !
.
I
- grito aos companheiros.
Approxim:avam-se, ~e facto, mas pfira. apanhar as flexas e os arcos que se encontravam encostados as choupanas. Um latagao 'avanc;a e retrocede, receoso. Alonga os
brac;os para apanhar as armas e. recua. Berro-lhe:
•
- Amigo. . . Amigo6oo !
•
E agito os brac;os como um n1oinho de vento, sa~udindo meia duzia de collares. Elle compenetra-se da minha inten~ab amiga e, lepido, abra<;a um volumos,o feixe de flexas. As coisas eitcrespam e nos continuamos gritando. Sur-

.,

ge um verdadeiro gigan te. Colossal! Seu peito parece escudo de gladiador ! Deve medir uns dois metros e pico. Solta um urro que e uma ordem. Immediatamente, da grande
maloca central comec;am a sahir os indios. Um nun'ca aca' bar! Deve haver algum subterraneo na' ma_loca, pois nao
se compreende tal numero fie guerreiros. Correm, enipunhando as terriveis bordunas ,arcos e flexas.
Da encosta fronteira vem
descenda outro exercito ! Ma-.
,
ravilhosa ·formac;ab, identica as legioes romana~ ! Observo
tudo nitidamente,
gravando na retina os menorei contorn0s
•
do quadro est11pend9.' O,s guerreiros trazem flammulas
amarradas a uma lan<;a. Para cada pelotao, ·de uns 50 ho:me.ns, uma flamn1ula rubra ! 0 gigantao, com ares de King. Kong, da outras ordens. Os guerreiros bipartetn-se e correm para o cerrado.
,1\risteu grita:
--r. Olha o cerco, minha gente ! Cuidado !
D~ facto, estamos sendo fechados num perfeito circu,
lo. Sao centenas de cabe\as .q ue emergern da vegeta<;ao.
Benedicto Artiuda enfrenta .o gigante· e g:rita-lhe o Nhakant6" com voz trovejante, (ascinando-o com o mostruario
de facas e collares. 0 chefe deposita no chao o arco e' as
flexas, e faz ,s ignal para que nos approximemos.
Mas eu j.a gritara para Oscar soltar o primeiro foguetao. Elte accende · o estopim e Aristeu atira-se para apagal-o, porque notara o signal do Kin,g-Kong. E' tarde ! 0
rojao esto.u ra no espac;o. Otitro ziguezagueia em seguida.
'
Os fortes1 estampidos espantam os selvicolas, que.
abrern o
cerco, afastando-se de nossa frente. Disso aproveitam tr~s
companheiros, tomados de panico, para debandarem. Cor- ·
ro-lhes no encal~o e seguro o primeiro pela g61a !
- Para, desgrac;ado ! - grito-lhe. __, Quer morrer? Se
I

•

I
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. voce se afasta sera a primeira v ictima ! N ao adianta apostar
corrida coin os Chavantes ! ·
Empurro-o brutalmente para traz. o rnomento e critico. Chovern as primeiras flexas. E stamos no meio de urn
cerrado, sem nenhuma defesa.
O segundo fugitive passa por inirn. Nao ha outro meio:
alcanc;o-o com a coronha de n1eu rnosquetao. E staca gem endo. Empurro-o para junto dos dernais , e grito :

•

..
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- Aristeu ! Segura os hon1ens no centro ! Lourival e
Benedicto, olhem a retaguarda ! E voces todos ! Calma !
Calma, muita calma !
Um dos que se apa voraram guincha :
•
- Vamos morrer todos ! Minha Nossa Senhora ! Chegou a nossa hora !
- Voce acaba morrendo se nao fecha essa bocca ! ·exclall.lo, no paroxismo da raiva. - Conserve1n a £6rma e
nada acontecera. Soltem foguetes sem parar !
Henry Jul~en apanha as scenas. Na pellicula veremos
os nossos .gestos e "tremeliques" ..•
Avanc;amos entre gritos de guerra e insultos d os agricultores, que ficarn na aldeia com as mulheres. E stas nos
bornbardeiam com recipientes e pedac;os de madeira.
H einz, com Qs olhos destnesuradamente abertos atraz
<las lentes, grita: (
- 0 Iha as flexas !
Viro-me para mandal-o calar e vejo-o cambalear e rahir. Uma flexa, atirada com forc;a lnaudita, alcanc;a-o n1S
costas. Felizmente estavan1 protegidas pela mochilla de couro onde conserva os tubinhos de armazenar formigas. Foi
o impulso vigoroso da flexa que o derrubou. Julgo-o morto
e grito para o Henry, que vae na frente:
- Para, Henry, que o "Dr. Sat.Iva" rnorreu !
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Paramos. Heinz levanta-se. Esta junto ao Aristeu.
Nisto, um chavante surge atraz de v.'a moita, estica o arco
e solta a flexa. O dr. "Sauva" esconde o rosto com as
maos, num gesto instinctivo, enquanto Aristeu desvia magistralmente a arma com urn movimento de cabe<;a. t:f !
Que susto ! Arutana da um grito. Ergue o brac;o direito,
atravessado por uma flexa, e deixa cahit a carabina. Os
dardos chovem de todos os lados. Os foguetoes continuam
estrugindo nos ares, a cachorrada dos indios investe raivosa, as mulheres uivarn como doidas e os guerreiros ag itam
as flammulas, gritando. Benedicto arranca a flexa do brac;o ,
de Arutana e o dr. Kaufer amarra o ferimento com uni
lenc;o.
Eu .continuo gritando:
- Calma, rapaziada ! Nao
dem. Calma !

e nada !

Vamos. . . em or-

Mas tenho poucas esperanc;as. Mentalmente, despec;o ·
me dos meus entes queridos, pois estou prestes a iniciar a
/
rnaior expedic;ao deste plan eta. . .
1
Acabam-se os foguetes. Assim m'o informam. Mando
fazer descargas para o ar. Cinco homens de cada vez. Ordeno que "seis homens olhem a direita e seis a esquerda.
Todos enxergam indios e eu nada descubro. Tanto gri!0
pedindo calma que, finalmente, a marcha se torna mais ordenada. Estamos ja no local onde deixamos varios objectos .
Apanhamol-os e ganhamos a clareira, cada um por sua vez.
Benedicto, na retaguarda, da pulos de gatos para espantar
os indios que vem, aos magotes, por esse Iado. 0 trucidamento nao tarda. Estamos sendo encurralados !

*
**
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Os Chavantes ati~am os cachorros. Devemos a isso a
nossa salva<;ao ! A rnatilha avan<;a . Mastins colossacs que
abrem a bocca e poem a mostra dentaduras aterra<loras.
Benedicto possue um foguetao, que guardo·u para o f hn.
Solta-o em direc<;ao a cachorrada. 0 estouro dos fogos p:iralysa os caes e os indios que vem log·o atraz. Mas 11m
mastim nao se atemoriza e investe com furia hydrophob:~.
Vejo Benedicto saltar de lado para se livrar. 0 me3111c, faz
o dr. Kaufer. Ja o cao avan~a contra Arutana que, por perder rnuito sangue, vem carnbaleando. Rapido, o meu bagageiro aponta a carabina e atira. 0 rnasthn da um pinote.
Outro tiro desfechado pelo dr. Kaufmann, iulmina-o. l)a
enorme brecha aberta no peito mana abundante o liqu\dc
rubro. 0 cachorro estatela como um sapo. Os barbaros,
vendo isso, estacam. Con1preendel\.1.m o poder de nossas armas e sabem que se quizermos usal-as contra elles, acontecera a mesma coisa que aconteceu ao cao. Aproveitamos
a tre,gua para nos afastarmos o mais possivel.

•

CAPITULO XIV
I

· VENDO A MORTE DE PERTO
I

Afundamos no cerrado que vae dar na mattct, atravessac1a a noite.
- Na rnatta e que seremos massacr~dos !
- Pois e justamente na matta que nada acontecera
- retruco. - Os Chavantes sao indios de cerrado e nao
atacam na floresta. . .
/
- De mais a mais, na matta poderemos defender-nos
melhor. Pelo menos, os troncos <las arvores servirao de
abrigo - observa- Louriva.1 que, a meu pedido, esta novamente a testa <la columna, para rastejar 0 caminho.
Verifico que OS indios nao mais nos perseguem. Sumiram de vez. Pode ser que estejam dando volta para armar uma cilada. Animo os homens na medida do possivel.
A matta approxima-se e nella penetramos, nao sem certos
cuidados. Alcan~amos tim "lin1po". Respiramos ! Agora a
cilada nao sera mais possivel, pelo me.n os durante um born
percurso. , Dou descanso aos companheiros e mando fazer
uns disparos para o ar para avis_ar o pessoal do acampamento de 'nossa chegada.
Ha risadas · hystericas. U ma especie de desabafo, ap6s
tanta angusfia. Vimos a Morte a dois passos. Agora, cada
qual exprime de varios modos suas impressoes, interessantissimas por serem dictadas pela excita~ao ainda latente.
Melhoramos o tratamento de Arutana, que pede queimar•

I

'
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mos a ponta da flexa que o attingiu para "evitar feitic;o",
feito o que, vamos tocando. La, mais adeantc, teremos nova restinga d_e floresta, e e hem possivel um encontro que
ninguem deseja.
- Que maravilhosa impressao a dos Chavantes com
relac;ao aos civilizados ! - sae-se um companheiro. - Como amostra de "conquistadores", nao poderia ter srdo melhor ...

\

(

- Deixal-os com essa inipressao. Antes assim. Elles
ver1ficarao nossa intenc;ao pacifica e "darao fala".
- 0 que elles poderao dar e borduna ...
- Voce teria preferido um a chacina? Poderiamos ter
destroc;ado toda a ma16ca. Naturalmente, depois disso voce
ficaria mais satisfeito ...
- Nao, chefe, em absoluto. Nao quero me referir ao
revide. S6mente ucho que terao uma pessima impressao
dos civilizados.
- Fique sabendo que a verdadeira coragem, n6s demonstramos ha pouco, mantendo a serenidade para sahirmos da enroscada ! E, note bem, foi um verdadeiro milagre !
- Foi, foi um milagre - atalham os demais. - Deus
esta comnosco.
- Jamais pensei alcanc;ar nova1n:iente a praia ...
- Nern eu ...
- Cuidado, rapaziada, que a praia ainda esta distante . . .
0 rapaz, que fora attingido pela minha coronhada,
acerca-se e diz :
- 0 senhor deve desculpar por eu .t er fraquejado.
Nunca me encontrei em situac;ao desse genero. Perdi a tran1ontana. Nao sabia o que estava fazendo .
•

I
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Abrac;o-o e respondo:
- Voce tambem deve me desculpar. Mas o momento
nao era de brincadeiras e eu fui obrigado a agir brutalmente. Uma debandada seria o fim de muitos, pois teriamos sido obrigados a vend er hem cara a nossa pelle. H oj e teria
sido o ponto final da expedic;ao !
Benedicto junta as flexas que foi apanhando no caminho. Faz uma importante descoberta: na base, onde se
unem as aletas, ha uma especie de deposito. Nelle, um
grosso espinho de ouric;o'. Deve estar envenenado. Ninguem
p6de explicar a serventia. Suppoe-se que elle sirva para
aguc;ar mais ainda as flexas nos conibates. Naturaln1ente,
a pressa do ataque impediu aos Chavantes armarem, com
esse aguilhao, a s armas ja por si demasiadamente mortiferas. Tornamos a collocar as pontas em seu logar e seguimos ~iagem. Concluido o estirao, e ja cercados pela flo!esta, ouvimos um tropel. Em guarda, anciosos, aguardamos
a novidade. Na orla da matta apparece Napoleao Bucchi,
com seis homens do acampamento. 0 . generoso companheiro parece uma anta, tal _a violencia con1 que vem quebrando .
pa us e galhos. N6to, a distancia, sua physionomia alterada
pela ansia de chegar a tempo.
Gritamos, afim de evit~r um possivel. . . fuzilamento. ~
Agora sao abrac;os e desabafos. Todos querem saber das
novidades. Um pouco atrazado, sempre com aquella calma
"made in En,gland", chega Tacio Catony. Qualquer acontecimento deixa-o impassive!. Depois de ouvir o relato do&
companheiros, diz:
- Vejam s6 ! Eu sempre acreditei que os Chavantes
fossem uma lenda ....

'

•
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A ultima "puxada" e feita em boa ordem. Napoleao e
seus homens formam o grupo dos batedores. Vam~s arrastando nossas pernas tropegas pel~ fadiga de dois dias e
uma noite. E stamos a beira do brac;o d'agua que separa a
ilha onde acampamos. 0 ethnographo la esta, com o telegraphista, indagando pela nossa integridade phy~ica. Naquelle mon1ento perdoo-lhe, de todo corac;ao, as falhas de
sua attitude anterior. Sei que _andou vigilante a ,noite toda
c foi o unico, logo pela manha, a ouvir os foguetoes. Que
ouvidos !
··
Em companhia de Oscar, galgo novamente a e11costa,
afim de "dar uma espiadela". A ineu ver, algo se esconde
atraz de um tronco, a distancia de uns 50 metros.
- Voce nota alguma coisa?
Elle olha e diz :
- Parece um macaco. . . nao. . . e uma arara ..•
- Espie melhor ...
- Jesus! Sao1 os Chavantes !
De facto ! La esta todo o exercito vermelho, espreitando nossa passa,g em, mas sem hostilizar. Eu e Oscar atravessamos o brac;o d'agua, levan~ando os embornaes e as
armas para nao molhar.
Ja no acampamento, que dista uns 600 metros, sorvemos um cafe preparado pelo nosso guia Martins. Depois
procuramos nas aguas do Mortes um refrigerio. Limpos,
mettidos em roupas mais leves, fomos descansar.
•
A sentinella grita:
- Os Chavantes J
Olhan1os para a outra margem da ilha. Um possante
'
selvicola esta espetando na lama cinco flexas. Depois, com
largo gesto, faz a chamada. Querem "fala" ! 0 mom en to e

,.
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de regosijo. Seremos os primeiros civilizados a ter contacto
amigavel com os rudes senhores do immenso territorio !
- Ahi esta o resultado do nosso procedimento. Nao ·
disse que os Chavantes perceberiam nossas boas intenc;oes?
Acompanhado pelo bagageiro e cinematographista, dirijo-me aos selvicolas. Para infundir maior confianc;a, arrancamos as roupas e ntis, como viemos ao Mundo, acercamo-nos. Vendo-nos assim, acercam-se. Sao quatro e gesticulam. Constat~mos entao, nao sem certo "remorso", que,
sob os sarans das margens, estao acocorados todos os ,g uerreiros da tribu.
- Vamos virar paliteiro!! ...
- Melhor e mostrar serenidade, porque agora e tarde.
Ficamos indecisos, mettidos nagua ate a oarriga, se1n
retroceder e avanc;ar ... Henry agita a "Kinamo". Cautelosamente, os Chavantes approximam-se. Grito-lhes :
- Amigos ... Amigos . . .
Elles respondem :
- Irmaos ! Irmaos !
Quasi tombafl!OS, tal a nossa surpresa ! Sim, os Chavantes falam portuguez ! Confirma-se aquillo que passava
con10 lenda ! Estan1os mais animados. Si nos chamaram de
' q ue tern boas intenc;oes.
' Animados, avan~airmaos,. e por·
n1os alguns metros. Benedicto, muito prudente, avisa:
- Pode ser cilada. . . Cui4ado, chefe. Nao se arrisque ...
Estaco e fac;o signaes. Da matta, sae um indio. Traz
um cinto branco. de fibra, que lhe fecha os rins. No brac;o
esquerdo apoia uma ca~ac;a de onde extrae, por tres vezes,
um p6 branco que atira para o ar e grita:
•
- Ehoum ! Eh6um ! Ehoum !
E em seguida :
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I rmoAl. . . . I rmoAl. . . . I rmoAl....
Sorri, mostrando maravilhosa dentadura. Tudo indica
que e um chefe e, com aquelle gesto, quer soldar a amizade. Fazemos, rr1ais ou menos, o mesmo e, na falta ,de un1a
caba<;a com o respectivo p6, Benedicto inclina-se num genuino salamaleque oriental, gritando:
- Nhakan to. . . Nhakan to ....
Como por encanto, sur,ge um gigantao, segura um galho de arbusto e, fazendo m~mica expressiva com a mao livre, pede:
--- Mac;ado. . . mac;ado ...
Quer machado, instrumento precioso para esse povo
sem ferran1entas ! Digo que sim e aponto para o acampamento. Elles compreendem. Vamos a cata da ferramenta
p·edida. Henry fica e vae cinemat0graphando. Logo depois
regresso carregando machados, pas, enxadas, picaretas de
c6rte, facas, enx6s. Os indios gritam e pulam de alegria.
Um guerreiro agita a flammula. 0 indio da cabac;a faz signal para ·q ue depositemos todo o material na orla da praia.
Assim fazemos, formando extensa fileira.
Com gesto imperioso, agora, o cacique acena para nos
distanciarmos e uiva:
- Agura tudo embura ! Tudo embtira ! Vupp ! Vupp !
Obedecemos, que outra cousa nao podiamos fazer, e
eis que os indios se precipitam, disputando as ferramentas.
Deixam, como presente, seis flexas. Novamente em suas
posi<;5es, tornam a chamar. Retornamos. Junto as flexas,
depositaram cinco balas de revolver que alguem deixou
•
cahir na retirada. Uma verdadeira prova de estima por parte
delles. Comec;am entao as longas conversac;oes. 0 portuguez dos Chavantes e muito confuso. Poucas phrases, de
mistura con1 o idioma guttural nativo. Querem saber meu

•

•
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nome e dos dois con1panheiros. Eu tambem quero saber se
realmente sao Chavantes e indago:
- Voces sao Boror6s?
0 cacique fica brabo. Diz que nao e aponta para longe,
' para o Sul:
I
- La... la... Bor6ro ...
Enquanto isso, outros pedem mais cousas. Comec;a
nossa "via crucis": um vae-vem continuo. 11eus homens
querem ver os indios e eu prohibo ·q,ualquer approximac;ao.
Mais tarde, tres de cada vez, irao palestrar com os novos
amigos. Por enquanto, tratemos de consolidar as relac;oes.
Estou ainda no acampamento, re!.tnindo materiaes,
quando os Chavantes chamam:
- Willy ... .Willy!
Nunca mais esquecerao meu nome. Gritam e chamam,
ansiosos como crianc;as que aguardam um doce promettido.
Levamos-lhes latas de gazolina vazias, recipientes, rapaduras, saquinhos de sal, barbante, linhas de pescar, anz6es,
bonequinhas para crianc;as, samphoninhas, caixas de papelao, collar~s, em bornaes.
Benedicto faz uma demonstrac;ao pratica com as latas
de gazolina. Um verdadeiro sucesso ! A alegria da bugrada
'
e immensa. Nova offerta de material, novo recuo e novo
avan~o dos Chavantes que tudo carregam, deixando, outra
vez, meia duzia de flexas como retribuic;ao. Tudo levam,
excepto us bonecas que pisam, furiosos.
Comtudo, fiar-se nos Cnavantes nao e la muito pru.dente. Delles sabemos unicamente ·que sao bellicoso's, ariscos e trai~oeiros. Unicamente a necessidade de estudal-os
em primeira mao e que me leva a arriscar a vida, nu em
pelo, exposto as tremendas ferroadas dos mosquitos, crestando a pelle aos raios vivos do Sol alto, a m~tade do ~orpo
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dentro aagua, pes machucas.ios pelo cascalho ponteaguclo .
do leito do rio, alvo estupendo para um exercicio de arco !
Para dizer alguma coisa, pe~o aos indios um arco. Responderam:
- Aman ha. . . amanha ...
Fazem signal 1 coma para demonstrar a impossibilidade de attender e apontam para longe, para a aldeia. Nao
se querem desfazer dos seus arcos. /\tiram clentro dagua
algumas flexas e pedem para que as apanhe. Gostam de
ver os meus mergulhos e riem, contentes. Qualquer sacrificio com'p ensa este primeiro intercambio de presentes e
gentilezas, ap6s os tragicos momentos vividos. I-Ienry filmou todos esses episodios.
Embora com as costas picadas pelos borrachudos, nao
posso me retirar, porque os Chavantes exigem minha presen~a. Si me afasto, gritam por mim e socegam quando
volto. Gostam de "bater papo" e, esquecidos do portuguez,
palestram commigo no palrar nativo. Fa~o que entendo e
di go sempre "sim ". Noto que ficam satisfeitos.
Os saquinhos de sa! passam de ma~ em mao. Lambemnos. Nao estao 'satisfeitos e pedem:
- Sal ... Sal ...
Benedicto, ja can~adissimo, resmunga:
- Vou armar um cocho ... .
Tambem estou quebrado de cansa~o. 0 cinematographista ja se retirou. Fa~o o mesmo. Voltarei mais tarde.
Que tenham paciencia, mas sinto imperiosa. necessidade de
dormir.
\

CAPITULO XV

SEGUIDOS, ESPIADOS, AMEA<;ADOS
Os indios continuam a receber a contribui~ao amiga
dos expedicionarios: faeces, facas 1 foices, recipientes, camisetas ,etc. Como o calor e tremendo, meus companheiros
de jornada desistem das caminhadas pela praia escaldante ..
Mal consigo repousar duas horas. Os Chavantes tanto
insistem por mim, cfue, afinal, conseguem o desejado. S6
quern andou pelos sertoes do rio das Mortes podera fazer
idea do tormento que e a travessia de uma praia, Ia pelas
14 horas. Pisar na areia e o mesmo que andar por cima de
uma chapa em br~za. E_, note-se, que para chegar ao bra«;o
d'agua que separa os dois campos, eu tinha que percorrer
meio kilometro. Mas nao quero irritar os novos amigos.
Sem roupas dentro da correnteza, indago:
- Que querem? "Capitao" muito cansado ...
0 indio a quern me dirijo presta muita atten«;ao e, em
seguida, curvando-se rente a moita que lhe esta proxima, ;;,
confabula com outro que nao quer apparecer. Deve ser o
interprete, ou cousa parecida, que traduz o meu dito.
Vira-se o selvicola e sorri. Levanta o bra«;o e mostrame o Sol. Depois, aponta o horizonte e, numa mimica ex..
pressiva, collocando a palma da mao rente ·ao rosto incli..
nado, parece dizer :
- E' dia alto e, para dormir, so quando o Sol ~esce
la embaixo •.••

..

I

162

,;

WILL 'Y

AUREL!

163

RONCADOR

•

Fac;o o possivel para "desencovar" o estranho interprete. Mudo de posic;ao, mas elle muda tambem. Quern sera? Eis a pergunta cuja resposta dependera de um golpe
fortuito. Sera um civilizado? Um branco? Sera ...
Outro indio acena:
-- Tora ... Tora ...
Nao entendo. Faz signal com a mao, como qµem corta . .
- Machado? - pergunto.
t
'
• - No ~ ... · no. . . ~ r:esponde . .- Tora, tora ...
Depois, ' encaminhando-se , "a .mesma sebe, 6nde parece,
· residir o oraculo, formula, ao certo, uma petgunt~. Em se•
~uida, grita :
:-.
- Machete. . . Machete
!
•
Ora, machete, eru espanhol, e facao. Fico scismando
seriamente. Como e que 0 selvagem se expressa em Castelhano ? Quern est~ra atraz da moita, traduzindo-lhe ~a lingua de Cervantes os seus de·sejog,?
Deixei meu .rico facao nas proximidades. Vou buscal-o.
Desejo desvendar o mysterio e, haja o ·q ue houver, resolvo
enttegar pessoalmente, em mao, o presente. Atravesso o espac;o que nos separa. Estou s6zinho. Meus compavheiros
t0dos se encontram no: ~eamp~mento. 0 cacique atira tres
vezes 0 p6 branco~ . mas 1'.etrocede a tpedida que eu avanc;o.. ,
Outros s~lvicolas . recua'.m.,., tambehl, olhahdo-me tiocatll'ente.
Lembro o tragi:co . .fim dos .pa<;ltes Sacillotti ,e Fu ks, em id en- .
ticas condic;oes: foram entr~gar um facao e acabaram com
os craneos esmigalhados. Calculo o pulo em recuo, mas vou
me adeantando sempre. Um grupo de jovens guerreiros cerca a moita. Noto que "mysterioso" personagem distanciase, quasi que rastejando por entre a ~upla fila de Chavantes. Inutil o meu esforc;o. Elle percebeu minha inten~ao e
~"'

'

'

'

•

colloca-se fora do meu alcance. Quern sera? Por que Se esconde? ·Por -que foge?
0 cacique faz signal para que eu atire, de onde estou~
a praia, o facao. Nao obede<;o e avanc;o. Elle pula para traz
e da uma ordem. Todos os indios afastam-se lentamente.
Depois, sorrindo, o chefe me convida com signaes de cab e<;a, que trad uzem: "v.~m. . . V em: . . " . E' , pos1t1vamente,
..
a cilada preparada ei:itre sorrisos e poeira atir,a da ao ar.
.Mas a prudencia' me indica que devo parar. Jogo o , faca9.
IDescrev·e arnplo circulo' 110 ~ar .e vae cahir perto de ·um Jn-~
dio. Este abaixa-se, rapido, mas para\ impedir, que outro ,se
'
'
aposse da lamina, deixa-lhe nas maos a bainha. Ha forte al-,
tercac;ao entre os dois e eu aproveito para me distanciar
num prolongado mergulho.
Outra discussao no local onde o ser mysterioso se encontra. Parece que exproba os bugres pelo fracasso da cilada. 0 facto e que un~ cinco delles correm a orla e offerecem-me arcos e .flexas, convid~ndo:-me a ir busc~l-os. Finj-6
acquiescer e novamente penetro n'agua.
Si elles permanecerem quietos, sao sinceros. Mas si se ,
afastarem. . . Assim l~contece e eu tam hem ,me retiro_. ·Os·.
Chavantes ficam- desolados~\f>udera.;.
~
Nova, p~lestra: Depois de muito palavrorio inutil y in-; !
·cotnpreensivel em· sua ~maior . parte; ·acabam cbnvidando-:rhe,
e mais dois dos meus homens, para ir~ nd dia seguinte, "visitar a aldeia". Mas sao pQsitivos: "Sem armas e sem rour
pas " ...
'.
'
Digo que sim, que irei, que terei muito prazer. Quedam
contentes e gritam:
' .
I

,

..
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.
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- Irmao. . . irmao Wily ...
No minimo,' des.cle ja passam a lingua nos beic;os ·preli-
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bando 0 massacre de tres ·civilizados. Ha uma desconfian«;a
~ indagam:
f
,
- Amanha?
"
- Sim . . • amanha .. Eu, Benedi_c to e Henry. ~Esta
'\
hem?
Novos. sorrisos e tro~a de rapidas palavras ~ntre ..elles~.
No minima estariam dizendo:
•
"Vejam s6 quanta ingenuidade. . . Si e~les soubes.: ·,
sem ..•.•. .
•
Mas eu sabia. Ora si sabia !
i

,,

'
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'

,
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Passaise meia hora qu_a ndo chega aos'~ meus ouvidos
'
4m grito de. agonia ! Levanto-me de um pulo e noto grande
c~nfusio entre meus honiens e OS indios. Santo Deus r've.:.
, jo Catony, ,e rguer o brac;o e faz~r, para o ar, varios disparos
~e revolver! Os · indios afastam-se precipites e os homens
vem de regresso, car.r egando ,Jose de Barros. Si~to um calefrio. Mataram· o rapaz, eis o meu primeiro pensamento.
Felizmente, inaior foi o s,u sto. O ·c orneteiro esta vivo
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com difficulda'de, mas and'a~ Eis 0 qtie

SC

pa$SOU: ,

.<;> rapaz foi exhibir os presentes. Convidado, entte sor-_
.r.isos, a: acercar-se, sem prestar ouvidos ao Benedicto~ que
o P.unh~ de sobreaviso, atravessou o bra<;o d'agu.a e galgotf - ;
, .~
·~, praia. No moment~ em que extendia a dadiva, 'Uni ;,< Ch~- · ~ ·· ~
~~
· vante, Ievantando la
borduna,
desfere-lhe o golpe
mortal. .
• '
\
.
.
Barros .da o grito ' de agonia · que eu ouvi. Ve-s'e perdidot
Mas, instinctivamente, .( elle ·que .'e ca;mpeao P.e pulo etµ
trampolim), executa um. salto e mergulha. O pesado. cacete, ·e·m lugar ·de attingil-o na cabe~a; · collie..o nas "co·s tas.
Entij_g, mais quatro Ch~v:antes entram em scena. Empunhando as bordunas des~em ' i '. agua e' av'a:n~am c~ntr~ o ' ra~ ~ ·
paz. 'Ao reapparecer ,do<mergu!ho, malham:"n'o ! Nova im1
mersa~ salvadora
e novos golpes
nas ·~ost~s· e na r·egia<l
·
.
.
I
glutea. E' ~quando Catohy saca d·o .revolver e dispara para o
a~. Os indios, amedr_o~tados, recuam. Soccorrido pelos co~
·panheiros, -.vem Barros, pallido como um morto, ainda tre- .
m ulo de .emo<;ao, lamentando-se.
,
,
~~
~
· As coisas tomain outro c-aracter. Os Chavantes dertos·
'
. J
qe terem recebid~ tudo.~Huan~o po.dia~ pretender e, possi~ .
velmente aborr:ec1do$ por questao de -somenos, resolveram
sacrificar um , dos civ:ilizados."
Nao ••me.r ·p uder·Ia m attralijr ,n a .,
"-'cil~da, mas con,seg~ir~m Barros . .Todos,. os' r~pazes esta6
indignados.
alguem .que externa clar~mente su~ "ma• ·
neira .de. sentir: , .
- Qual presente's qual n~da ! Indio s6 fi~la ! "
•
Fa~o-lhe ver que µm simples gesto ·pope . ter irritado
os selvicolas, um erro d~ interpreta<;ao, uma phrase. N 6to,"
porem, que os homehs nao estao dispostos a _supportar,.· com
muita benevolencia, as ")lludan~as" de - humor dos bugres.
Devo evitar quaJ.quer· attticto. A' 'tarde vem chegando e, . se
,

.

~

.

~

, . Estoµ resolvido a permanecer uns dias nesta praia
afim . ~e
ate on9.e ' pod em ch~gar nossas possibilidades
c9.m q co~!acto am'i~avel: Nag posso preten~er, e,m poucas
horas, captivar· a inteira ' confianc;a dos 'bugres. ·V eremos o'
q.u e ,iti a·con~ecer.
Regresso.. ad. acam.
pam~nt.o
de
fa,
,
'°'
. morto
.
...
diga e firmemente decidido a dar por terminadas as visitas.
J~se 'd e Barr0s · e N·a poleao 'Bucch·i, . que aitida nao foram
ver .os ,indios, peden,i .licenc;a. Tambem vae _C atony. Barros
leva
'espelho, um· metro de. fumo etn 'Corda
pente.
. Napoleao, .uma foic;~ pequena 9e ,uso particular. Meu bagageiro' vae tambem afim de vigiar' OS h~~ens.
'
-\

'.e comec;;a
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continuarmos aqui, e possivel que, a noite, haja algo de
anormal, se os indios1 ainda na maior boa fe, atravessarem
o rio! approximando-se do acampa~ento, mesmo que seja
,
.
so para esp1ar.
Quern impediria as sentinellas ·de atirarem? E o.s resultados? .
Chamo -o sub-chefe e o~ chef:s c;le ~,ucleo. Exponh~-lhes
n:1e~ mp.d o, de pensar. Todos estao concordes em sah1rmos
'x
.
'
\
, ·. i'r,nme,di'atamente par~ pousar noutro logar, mais .acima.
Vejo, assim, desapparec~r a possibilida_de de um maior es•
J treitamento d~ rela<;oes_ainistosas com OS indios. Mas que
fazer? Muito lenta, muito trabalhosa . sera a approxima<;ao
definitiva <lesses soberbos campeoes dos sertoes desconhe~
cidos. 0 que desejo e deix~r no espirito dos Chavantes, hem
nitida, a impres,sao de que OS civilizadds nao OS querem hostilizar.
' Dou a ordem de embarque. Rapidamente sao _desfeitos
OS mosquiteiros e as barracas. 0 ethnographo e O mais rapido na manobra. Voa. ~. carrega seu "armario" e installase no batelao.
; Tu do prompto, os JJ?.Otgres rompem no rythmo ·sonoro:
Va;rn6-nos afastando ~e . sqb,indo. Os indios' correm pela
praia. Sao mu.itos. :O.ep_ois. ga1gam o barranico que serettio~
/
olJrigados a beirar..~ ,
\ '
'
- La vem elles '! Vao flexar na passagem
estreita !
-·
- Quero muita calma e a maior das obediencias !
.,.
grito, vendo muitos homens
. .. empunhar as armas. - Nada
de precipita<;oes que os Chavantes s6 querem assistir a nos- '
sa partida !
.Assim e, com effeito! Do alto do barranco, em cuja
base vamos 9eslizando, OS ind\os gestiC\llam e gritam :
- Wily. . . Bene.dicto. . . Henry ...
i
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E seguem pelo cerrado marginal, acompanhando. a
marcha do batelao.
Acampamos na ponta. de uma ilha onde, no anno passado, sacrificamos a primeira anta.
I
De uma cois~estou certo: nao teremos mais tranquillidade. Seremos sempre s~guidos, espiados, ameac;ados. Antes do jantar, que e preparado as pressas para aproveitar.i.
mos o resto da luz, o dr. Kftufer entrega-me o levantamen- .·
to _do local.' 0 nos$o · en~~ntro -com os Chava~tes cjeu-s e a
1
51°,15' de longitude; ,13° .2 0' e 3'' latitude Sul, meridiano
Greenwich. E' 'a posic;ao ex;~cta · e podera servir a outros
que desejem entrar em cpntaeto com os Chavantes. \
•

'

•

'

•

'

+
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l

FIM DA PRIMRIRA PARTE
•

-~L".4!'

'

I

CAPITULO I
'

EM· DEMANDA DA SERRA DO RONCADOR t
•'

a

Depoi$ .de ·uma :noite calmai reiniciamos viagem. Q.
motor "Laros" resolve explodir quando tinhamos percorrido duas leguas, si tantoi Encostamos num baixio, fronteiro ao barranco rnbro' que tinge~ com seu reflexo, as aguas
do M.o rtes. Os bateloes da Missao ·Salesiatia nos alcan<;am.
1
Cutn~rit;11;entos .Cle a,m~os . ~s lados, inq·uiri~oes, perguntas.
~
J
: -'tlg~~pi · in~orrna ~O· 1 ~aqr.~_,. Chovelori: .d o·· nos.so ~nco.~tro ~m
.6s Gbavantes e 1nd1ca-lhe o local hem prb;ximo e opt1mo
para uma ten ta tiva· de cateahese.
.t

I

'

'

•
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•

•.

+

,

I

,,.

. Desejam mais informa'Xoes e, contrariamente ao csperado, sobem, ganhando -~ deanteira. Nao tardamos a largar
tambem, feita s as modifica~oes nos supportes de popa. Via- , , -~ .;,.
gem ~em novi:dad~s· ·~te ~s 14 ho.ras ,quando, :arr.ebentando a · ·. . ~ ~ '.·~;.~
amart~a;
que segura'. a' ""iriont~'
ria,, .rnela
proa, no costado \1 dc{: ~ -~~:1\.\· ::~~~~~.
~·. \• ' ,
; '
'
1 ~ ,-;~1l
batelao, verifica-se o desastre. Benedicto mal t~m t,e mpo, de " :· -: . ~ :~
pu~a~ p,ara o barco grande. 0 resto afunda _
: panellas, vasi. . -··~'~
lhames, peneiras, latarias, utensilios de cozinha, machados·,
· •
etc. Mas nada se perde porque, optim~s mergulhadores,
meus homens vao catand o tu do no fundo dt> rio. U ma hora
\ d~poj~ estamos
:r;ioyarite~.t~
em march~, · chor:and.o 1unica..:
.
..
..
mente a perda do feijao '1a cozido... ·
'
Acampamos na vasta praia fronteira ao ' local onde, em
1937, fiz a primeira penetrac;ao. La esta a colossal landy,
1

'

~

~

_.

'

I
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:I'

\

'
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em ~ujo tronco gravamost ·na occasiao, a data e os names.
·Logo aci.~a acampa a Missao Sal~siana. A' rioite,. grandes
incendioiS illuminam a paizagem sombria.
'
No dia seguinte, descanso geral. Muita cac;a, boa pescaria. Aproveitamos o repouso para lavar a roupa. Vamos
no rastro de uma "pintada'-', mas sem resultado pratico.
Na bocca da lagoa, com as tarafas, conseguimos
born nu,
mero de ' "tu.c unares" e "aruanans". Como sempre, comida
abun·d a.f\te; 'vari~da, 't:ica em vit~minas. Ja e ,qua~i, noite ·e
o H ·einz ·n ao apparece: Esta na matta fronteira · onde foi
procurar formigas. Fazemos prolongadas chamadas., clarim,
tiros para o ar, e nada.
··
A' bocca da noite, saio com Lourival, 'a cata do "dr.
Sauva", que· responde aos chamados, mas longe, muito lon- .
ge~ a,cim~- do , ~osso' acaJTipatnen~o. Esta met~~do numa es-,
peci~ de, becco lodoso, segur.o'. ao ga.1~9 <le gressa arvore~
.I\..' luz d·a minha lanterna .electrica, parece um gigantesc'o .
mono. Desce 9escalc;o, com · muitas precauc;oes 1 tendo deixado as botas junto as raiz.es.
- Dei com u·m acampamento recente de Chavantes.
• -.-1 Ora ...
' ~ · Eal~vra'. ! Encontrei ainda restos de .fogo e tr1pas
de anta \'- '• '·
.,,
Acaba indo tomar banho, aiim de se livrar dos c·a rrapatos que o devoram em vida.
0 incendio alarga-se ·c ada vez mais, illuminando sinistramente a noite.

1;Ji~sao esta acampada na praia fronteira tr armou barra~as. Um :r esto de cruzeiro e_
s ta plantado na oF13; da ~ltissi.:
~a barreir3:. Heinz tinha razao : ha indios ·n esta margem ;

1
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Es·t amos beirando o alto barranco Santo Egy~io, onde
em 1931 /OS pa9res Fucks- e Sacillotti foram trucidados a
vista dos companheiros, por uma horda de Chavantes. A
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dahi ter e~contrado restos de acampamento. 0 chefe da
~issa.o sauda de longe. Durante o percurso, va~ios incendios ateados pelos Chavantes acompanham nossa marcha.
Atravessamos as primeiras pe_dreiras, acampando no
0
"
,
1",. asstm
. bapt1.za
. . do no anno passad o, por ser
pouso.
n.
·
'
.
lugar , ameno. Somos ooFigados a eliminar. muitos jacares
desaforados. C> nervosismo do nosso encontro com OS Chavantes vae desapparecendo e os homens formam um conjuncto canoro cujo programma se prolonga ate o clarim
tocar silencio.
'

'/')

I

i

~

'

,

\ Pela manha, reiniciamos a subida. A's •11,30 horas,
atracamos ,,no rancho dos --J;>adres, em Sao . Domingos, na
eonf1uencia ,do rio e; q·uasi ·no SOpe da alta · ~ rubra Serra
.
'
que tern o mesmo nome. ~ncontramos vestigios da "Bandeira Anhanguera", que aqui acampou em Outubro de 37.
Estamos a 51° 23' e 42" longitude Greenwich; 13° 36' e 18"
latitude Sul. Podemos, assim, fixar na carta o rio e a serra,
nao menoionados em nenhum mappa .
Um grupo de ho1nzens dir.ige-se a serra afim de devassar· o 'kori,zonte. e calcular a distancia .que no's separa, ·em
linha abstracta, da 'serra do Roncador. Eu
e Benedicto ex•
ploramos o riacho. Ora navegando, ora arrastando a "mon- ,.
taria ", alcanc;amos as nascentes do Sao Domingos, riquissimas em cascalho diamantifero. Para nao perder tempo,
matamos uma gorda capivara. Por
todos os cantos, rastros
I
,
de on<;as, pegadas d~ cap,ivara~ e antas, sussuapara, cervos,
caatingueiros, porcos e lo)los,
· ·1 · ' .
. ' •
Regresso ao acampamento, onde ja se erleontram os
homens que galgaram a serra de Sao Domingos. Muito dis'
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tante, existe uma ca9eia de morros que, positivamente, nao"
pertencem a Serra do Roncador, mas formariam, talvez,
os seus primeiros contrafortes. Com os poderosos binoculos, vislumbraram apenas uma restea azulada a grande distancia, mas nao garantem que seja Q Roncador.
. Nada mais re$ta sinao cjorniir.
.
.
Ao lus~o-fusco· da madrugada, estamos promptos para
largar. Alcanqamos ~o Barr~nc6 das 'Catas, onde 'principia o
r.einado dos ·"piuns", .~terr.iveis mosguitos com muita pro~
priedade chamados "pira~has do ar'', ha um anno, 0 maior
·tormento da minha primeira expedic;ao. Pannos e toalhas
cobrem rosto se maos. Tr.ec_ho difficil de ser navegado devido as corredeiras e cachoeiras que se succedem. A' tarde,_
atracamos na "Ilha de Capri", assim conhecida devido a sua .
belleza.. As formigas impedem acamparmos sob as altas arvores copadas. Procuramos a ponta da praia. A esta~ao
de ~adio nao consegue contacto: zona ."fading". Ouve-se o
~rovejar do fam6so Travessao de Sao Raphael. La esta o
Kurua, entrada para· a serra do Roncador. Chegamos ao
travessao, depois de uma noit~ de. 9escanso, por volta das
10 horas. Construimos ranchos, cozinha, giraos, mesas e
banc~s; abr.iJrtos .a; enip_a s pa,ra. maior .ventilac;ao, installa- · .
mos a esta~ao de._. r~diqt •. armaze.n amos viv.eres ' e materiaes,
'armamos as ba.r racas. en;i, perfeit0 . alinh~mento, resguarda. mos 0s motores e a gazol~na . .Aqui sera o acampamento base, iniciando-se a paite mais ardua de _nossa jornada. 0 lamacento Kurua envi a -stia~ aguas com lentidao exasperadora para a grand~ co~e.deira. Troveja ao longe. 0 tempo
tende a mupar. Devo apressar a penetrac;ao afim de evitar
OS grancles tem poraes. Nossa posi<;ao exacta e: 14° 12' 23 "
latitude Sul; 51° 45' 17" longitude Greenwich, altitude 250
mts. O pessoal es~a radiante e trata de arranja.r commodi\
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dades. Accendem-se fogueiras em pleno dia para afugentar
OS "piuns", que nao dao treguas.

-

'*

**

.

I!',

•

A 19 de Agosto, explora-se, atra~ez do Kurua, o tre- ." ~:~'. < ~
. cho mais acitria do~ ja por mim trilhado h~ um anno. S6 · ,,:."'·: :q_;·:~c~.
com muita difficuldade ~poderemos ~van<;a~ com a caµoa,,J . . ·,
:.~:.~;;
~a~rega~do os viv~res. O J;?esso~l m.e lhora o acampamen~o~ : .?•'·~~!.;~::.~:· ~
que t0ma feh;.oes de', vil~a~~j_o: .Henry ins.pec~iotfa a, esta~~o ( '. ;~~~~
de radio, auxiliandd 'o Moa~xr. C~nsegu1mos conta,cto corn t, i,~t·~-1
Rio. Preto. O dr. Kauier pes.quiza o cascalho do Travessao .. ··> ~ :·: ·;·~ ~
e diz que as "informa~oes" sao optimas, qfferecendo pro.~. .
babilidades para futuros garimpeiros.
0 dia 20 transcorreu em pr~parativos para nossa pene- .
trac;ao. Os cozinheiros ·resolveram offerecer succulenta feijoada, recebida com todas as honras, _emb?ra os. "piun~"
nos persigam. Muitos p~ixes de couro, hons palm1tos, d1sposi~ao optima do pessoal.. Vigilancia severa, pois na ou~~a
margem appareceram selvicolas. As· aguas da correde1ra
carregam balaios. Ppsiti~amente . OS bugres rondam· pelas
'
. . . " _, ,
adjacencias. . . · ~ , . · .
Togo "''"la:·
manha' de1. Zl
meu · sqb-chefe; e mais. :·· ~t}~~;~ti~,~
~
it J:J.4
'r"
~!:,?, ~,, ~~I lr~r~ \!..
.'~inco homeµ~, ein explora<;.a9 pelas marg~ns do Kurua . .Re- :~ "';;~;t~ ;~ ;'1:~[.'
.gressaram a ta~de, trazetido as .informa<;oes oe q ll~ eu . ~e-. . ":: '. ::.'.~·:~· ill{~:~ 1
cessitava. Dou .ordem para os preparativ6s de parttda, que , ;,~. · ,. ~~ .:;f%·.
se~a no dia iinmeaiato. Cada chefe de rtucleo dirige os tra" · ':
bathos, tudo na maiot ordem e rapidez. Grandes queimadas ,
·L
a noite. Os Chavantes illuminam a zona ..• e estragam o
programma, obrigando-me a retar!lar de um dia a penetraA
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OS CHAVANTES RONDAM OS
NOSSOS PASSOS
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S~~ precisa~eD:te d,u as e ..meia horas do dia 22 de Agos:. to. N oit~ escq.ra. 0 rum orejar 'intenso da corredeira nao
impede' que a sentin~lla "sa.b oreie" uni somno extra, apoia, da ao tronco de uma atvore. A fogueira esta quasi apaga- \
·' d~. Despertou-me o latido de "Tom Mix", um latido differente, estranho. N essas paragens costumo dormir com ·um
olho s6. Atravesso o acampamento, a procura do guarda.
Todos dormem gostosamente. S6 o ·cachorro late, espa<;adamente, fisgando seu olhar -p ara a eleva<;ao immediata que «
cerca, como paredao, o nosso pouso.
· Deslizo em silencio e acerco-me <la orla. Percebo nitidamente vozes. Chega ate mim o cheiro ran<;oso do oleo
de babassu, d~ mistura com 0 odor inconfundivel do uru- cum.
S,a o OS Cbavantes q·u e cercam 0 'acampamento, nao ha
.O.,tivida pos.sivel. ,Evit9 o~ :alarnia/ .S acuqo o sentinella,. que
me olha, estremunll~do, balbti~ia~dd uma desculpa.
- Acorde · os ,. hogiens: • :.
- ,Mas e muito cedo.. •.
,
- Esta enganado. Ja sao 5 horas. Acorde-os sem necessidade de mandar··tocar alvorada. Rapido!
Elle vae _de barraca em barraca, puxar as pernas dos
dorminhocos. Os homens estao treinados e apparecem sem
fazer bulha. Ja os cozinheiros es tao lidando com o cafe;
chamados por mim.! _M ando ati<;ar a fogueira. Alegres laba\
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redas illuminarr1 o acampatnento. Conservo o grupo de rapazes na sombra. Todos estranham a escuridao ,que nao esta de accordo com a hora marcada pelo relogio da guarda.
0 movimento do acatnpamento, o vae e vem dos homens,
palestras, e 0 sufficiente para ·desilludir OS selvicolas. Distanciam-se em · silencio. Certifico-me disso. Communico aos
meus companheiros o succedido. A sentinella deve vigiar
.
rigorosamente, pois a ella entregamos nossas vidas. Mando
servir o cafe e q~po"is r_e~olher novamente. Pohro. o servi<;o
de guarda e saio, com ~apoleao... ~ucchi e Aristeu, num~
"batida". Os Chavantes ja 'Vao ,longe. Por, hoje ' desistiran1. , _':tc
Modifico meus pianos." Resolvera deixar no acampamen to tres homens: o telegraphista, devido a imp.ossil;>.ilidade de transportarmos a esta<;ao de radio, por falta. de
muares ; Arutana, que est.a convalescendo, e Oscar de Almeida Prado. Com o apparecimento dos selvicolas nao posso mais deixal:-os_em sitio exposto a surprezas, tanto mais
que, certificando-se -da nossa partida, tres homens apenas
ficariam a merce _dos indios. Resolvo, entao, mudar o acampamento para a "Ilha de Capri", que dista tres leguas. La
os homens estarao seguros, cercados
pelas correntezas.
.
.
o trabalho de, catga~ do batelao.
. .Ja dia claro, iniciamos
'
~
~~sfaz-se_ o . acampa~~}1t.9 . e ..,~uas c?n$truc~5es. Sep,a rapios .:.
os mantimentqs, que ju}go,. necessarios .a nossa pei;,·e~raga~; ,
e alguns utensilios.. .0 resto e e,stivado\ Descera o primeirq
nucleo para fazer a ·descarga, boraejando o Mortes_, deverido subir novamente. Perdemos o dia todo nesse trabalho
estafante. Nosso ·hello acampamento ja nao existe ...
Passamos mais uma. noite, sem a commodidade das
barracas, e, ao alvorecer de 23, despe<;o-me dos tres- "solitarios de Capri" 1 que levam nitidas ordens e recommenaa/
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0 nucleo que aesceu ~te-v.e muito trabalh,0 -.para · alcan4ja'r, na volta, a m.a r.g em do Kurua. Viu-se obrigado· a atear
fogo a 'thacega, do conlrario nao chegaria. DU:.r~nte ~ horas
ma,rchou atraz do fogo, numa estirada de· 24· ·kilometros.
cantil, iniciamos a penetrac;aoc
..
Na canoa vao dois hoqiens, uns saccos de mantimeittos,
panellas, latas, material cinema:tographico,. material . de re•
serva. 0 thermometro marca 43 graus. ·
,
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, · Nao tardam os rochedos. Somos obrigados a carregar,
numa extensao de ~ilometro e meio, todo o m~terial da em•
•
•
barca4jao, passar a canoa, regressar para buscar nosso equ1•
•
pamento·;; tµdo ' isso sob a soalheira bravia; no meio -de um
. cerr:ado ~a'ggressivo, _subindo ,e aescendo~ levando tombQS
' c,om ·, o,s~;.sactos as costas. ·: ~ogo ·; a~leadte, outro r6chedo,' ndyo
.
.
vae e veril fatigante. Mais uma boa puxada, e qo:vam~nte o
tiro de. avis-0 "d•e que mai.S um rocliedo deve
transposto.
Aqui resolvo acampar. Faixa estreita de barranco a pique,
deprcssao, immediata que serve de trincheira, depois o cer•
rado ,scm fim. Lugar estrategico para· -enfrentar utn ataque
..
'
.
nocturri9. Joao Fumis t~µi. )'.> primeiro accesso .de maleita .
Lc;>u~i~i~ . µiede-lhe a i~b.re: f>,98.1,EJ"stirado ~'.no c!i~o; 0 1'ap~z
delira~ Mais tard~,.. a febre augmenta.
· · ·
,
Nao se accende a fogueira· para nao denu~ciar o acampamento. Os alimentos sao eGzidos sobre bruas. Esta de
sentinella, I no primeiro quarto, Jose de Barros ~ Uma
anta
.
passa rente ao posto avanc;ado: o rapaz assusta-se, deixa
. cahir, ·a arm.a ( elle mesm,o' n~~roit 0 facto), .mas~ reagindo,
empunha-a, e evita dat o alatme' sem antes .certificar-se da
natureza "da grande sombta que atravessou o cerrado''.
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Volta e nieia, vou ve~ificar o estado ·do tloente, que tomou Atebrina: a febre segue seu curso. Depois, vou "confortar" a sentinella. O servic;o de vigilancia -a margem ao
cerrado, numa noite tao escura, sabendo-se que os Chavantes andam na.S nossas pegadas, nao e para tran(!uillizar ninguem, dahi meu vae e vem constante. 0 lugar e ~etrico, feito para uma emboscada .. D0.rmimos nu~a pequena area, co- 0
~
mo que ,estivadQs. NF;ve.P:s: de p;ernilongos nos 'a tormentam. 1 , .,:. : .~.~;i~~i
Nao te~os, t 6.c.9 ~£grt~ A·cla ,tQgqeiva que~
sertao, ~ tu~o·~. ·. ·, ·. : .\::::.~~
\
' I
It' ~
1
l
,
'
\ , ' If~
~I
Tacteam0s nas trevas: '(Zfs t achorr'os, deixei·OS .na ilha
para• )" • ·~"" :·;~·~·;~:.t~
l
... -.: ..,. ; r·
,
.
'l
evitar que \com ..seus iatidos . :rlrv~l~ssem ' nd'ssa ; passagem. ·' · ,.~:}¥l~:r~,~~i
.
'
1
..
·l ...
Estamos cortando o reino dos ~havan.tes, de .'pont'a a ponta:.
· ·
'
Nao sabemos o que ~contecera de uma hora para outra. So-.
-mos um punhado de homens num vastissimo territorio desconhecido, demandando uma Cordilheira. negada por muitos, pizando terras habitadas por uma das tribus rhais fero-.
zes da America. ,
'.
Portanto, todos os cuida-Oos sao poucos. Nao ~evo esquecer nenhom pormenor. .
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.Ao Nelson. cabe o ,ter.o·eiro; q4art~ · de guaraa, da meia ,

as

0

noite
dll.'a s da. m~qrug~d~i~s~ore~ ·~xtranhos ou~ein-se ..
pelo· cerrado a£6ra.,. ~como «~a ..£tores~a, tambem' o "campo.' '
7
tem sua. vida no reino, d~-~escurid~o.
-Lobos
que
u~v~m
pro- ,
..
longad~mente, on<;a~ que en~hem o espa<;o com ·O seu ro-1
quejar soturno, veados e cervos, a romper a macega:., antas .
que .d errubam paus estrepito~atnente, capivaras que roncam
de medo, quei"adas que b~tem os dentes como matracas.
Depois, mamiferos de ~menor -porte que cruzam o chio resequido. Dos pantanos marginaes,· sapos entoam o "era-era~'
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intermino, enquanto seres invisiveis chicoteam as aguas, fazendo pensar em monstros ante-diluvianos. A araponga en~
carrega-se de imitar o ferreiro e o CtU"iango pia o "Amanha
eu vou. . • amanha eu vou ..!- • " .
Uma hora da madrugada, mais ou menos. Da orla do
cerrado nos chega o grito da sentinel!~: /
-- Vern gente ! 1Accorda pessoal !
'
•
I
Como um so homem, ,estamos pe pe, armas em punho.
Gra~as ao treino diari9, ~a' q~e submetto a rapaziada, nao
houve nenhuma'. col).fusao. · Cada' um toma seu lugar. A sentin'ella . ret.rocede. Fumi,s deljt;a, ri'ndo-se.
Armando Gazzola tambem accorda co1no os demais.
Julga: porem, chegada a hora do cafe matutino e, empunhando a caneca, dirige-se as brazas res'tantes, onde forc;osamente cfeveria existir o bule com a deliciosa rubiacea ...
Elle proprio se ri do "qui-'pro-quo" e nao tarda a juntar-se
aos detnaist

·*

**

-

'

'

~
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~ Qual, estao atocaiados ...

- Eu acho que foi algum animal ...
Nao posso prolongar este estado de coisas. Sinto necessidade immediata de
resolver o "impasse". Dirijo a la,
mina de luz de minha lantertia aos primeiros arbustos. Na.da ! Aristeu e o Kaufer fazem o mesmo. Agora vasculhamos , cbm esses olhos· electricos, mais alem, ate onde a luz
I
•
., alcan<;a.
Nada ! 1Resp~rarnqs.
,• ;
·
Joao Fuipis, deitada ··soJ?re ~ \cobertor, olhando a,s es-·
trellas( em pte·no ~elirio, · ca~ta: 1
''De quatro p~s
•
de quatro pes ,,
...
de quatro maos ....
'(

11

Ate os primeiros albores da madrugada livida, ninguem
'
dorm iu mais.
\

Indago do Nelson :
' .
..:.... Que e ·que ha? '
- Parece que vem gent~.•..
'
- Rarece mesmo?
,
,
,I
·er
,
•
- Eu ouvi trope.l 'd~ homehs ·a:van~ando !
Nao posso duvidar· da .palav·r a do companheiro de du.as
expedi~oes. Fa·zemos silencio afim de I colher qualquer barulho suspeito. Uma buzina toca _a o longe, do outro lado do
rio. Sao os Chavantes, outra vez. Aguar9amos uma resposta ao chamado. Nada! Vamos d.eslizando, cautelosamente,
pela depressao. Assim nos quedar:ios meia hora, nervos ten·
sos. Nada!
' 1
- Foram-se ..•
)
;
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- Voce nao ve a serra?
- Nao. . . Ouc;am : no sope dos morrotes ha umas fumac;as 'brancas. Devem ser fogos de algum aldeamento de
indios ...
.,
Muitos?

CAPITULO III

1~~~

FOGO, SEMPRE FOGO! - A C.t}MINHO
DO, . RQ~,CADOR ·
:

·

,

i~~.-).:.'

Das"6 horas
.~~ip · di~~ ~~:\11.a~ch~ foi penosa. 0 , cer-. ":." ;$f~.~.
.~'1~·~~(.'·( · ··
r
·d.££. · t ·s i ·· · · ~.• • ~ s~ A
·b ·.,
· h
· ~i~tt'.' ·
v.M~\>" ' • · rado '. a 1 lCU ta. .omp.s ,oDt:Jg~~?s a ~a t1r cam1n o .com os
\' ~/~: .. ~
"' '
' •
•..
•
.
.
'.
,,1 ~"
~ ·\~
1
t "
'
n
.
1
.
'
~.:;.~' · ~. ~ • faeces. Imposs1ve . mant~r. .o '; contacto. r ·arece 1ncr1v,e a ('J · ·. :- ! .
·~'. ,·
~ facilidade com que um ~~them ~e desvia do caminho e per~ l;: ~ :~~·
" ,;
de os companheir~s numa1~i~tancia de poucos metros> T-rai:~
c;oeiro, o cerrado de ·arbustos -~ensos e altos parece nao mais ·
acabar. Como ponto- de referenf-ia, temos sempre a flores~a ~
que corre ao longo do Kurua. Cortamos em linha recta, para evitar o grande arco qne o curso de agua forma nesla
altura. Joao Fumis nao q.u iz voltar ao acampamento~ "Muito
sereno, balouc;ando seu gigantesco po~te, ainda pallido pelo
'effeito da febre, assim respondeu a ~inha determina~ao:
: - Morrerei rio. caminho., mas nao retrocedo. Vim para
. ir a serta do Roncador e nacf sera uma febr.inha , que me ha
de · derrub!lr. ,. , ·" : . · .. " . · .. .
.
·1 • ·
.P ara allivi'al-o,__variq-s·.-,c ompanheiros carregam sua mo··
•
clJ..i la e embornal. . ~ i ~
.
Novo rochedo nos ooriga ao transporte do material da
ernbarca<;ao. Calor, densos rolos de fuma<;a a retaguarda.
Lourival s6be numa arvore alta e, la de cima indica:
- Bern em nossa frente, ligeiias escava~oes. A' esquerda, uns morros ... ,..
I
- A que distancia?
- Calculo umas duas leguas.
·1
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Quern tera ateado fogo ao cerrado? Facil resp)o sta: os
indios. N ovamente o methodo de encurralat pelo fogo. · 0
perigo e gra~de, pois, tom:ados e .surpreza, nenhuma.'salva<;aO possivel. Levo os hom.e ns mais para o lado do r10. Em
caso de- perigo, poderemos atr~vessal-o com relati~a facilidade. Desappareceu 0 dr. Ka:ufer. Perdemos uma hora a SU~
procura. Finalmente, resoiv.
e~os ·continuar sem o geologo,
,
que supporrros ter seguid? pela margem.
.
. , ..
}~.
O incendio, van<;~. .~?~ ~11~, o ar suf.foca~te. Sa~~~.os , ~· ~; :. i:..:;'..~~;~
do 'cerrado.. e · ~rilham'bs .~1lometro~
·e 'ma1s , Jr1l0metr~"&~ de~• . 'J. .. ~f': ~;~~'·
· '
« '
\ • ~· 1
'
• r
·1~?11.J"~
,*!?~
•
•
1
1
camp' 0. Ao meio d~a\ d·esc~mo·~ · O~ na:rratico~. 9nde J~ ~~ta ~.n- ~( lll1:;,~ii:~ I
\ 1
' I'
'
'
.
~
~'i!j.j~" .;,i.~·~ ~~;}.ij.~~
costada a .can<;>a: Um'.po.4.co ,.d e so~~ra· sob· a ramar•a · v~r-:-:,. ~iP~~ ~~~\~
dejante .. Enquapto .se 'Pf epara o . almo<;o,. tentaino.s .pescar' '..~~~~-~
umas p1ranl,las: Mu1tas dell?-s, pretas e vetmelhas, ~orden11 , ~~~$~~~
"'
. , : ,: ·'"~ .."
anzol
e
acabam
na
frigideira.
~
E'
extraordinaria
a
p1scos1:-.
0
<lade deste rio. Madeiras de
- lei cobrem-lhe a margem es-..
querda e a mattaria extende-se ate onde a vista alca~~a.
Inacreditavel e o numero de arraias de varias_ espec1es.
,. Quando da travessia obri~atoria das cachoeiras, os homen.s
que empurram a canoa pelos degraus de g-ranito tom~m mtl
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cuidados. N essas m'a nobras, sao mortos dezenas desses as•
querosos petxes.
•

.
Napoleab' Bucchi galga o barranco. Nao muito longe,
~

t

vem rugindo o incendio. Elle queda extasiado e, ao descer,
diz:
- Eu de~o- ter al,g um parentesco com Nero... Nao
'. posso explicar o quanto gos~o de, um in,cendio. Que mara. villia !
·'. ' I
Tambem eu vou ver a "maravilha" que avan$a varren.rdo o cerrado. A fuma<;a negra tolda o, Sol. 0 ambiente assume um aspecto estranho.
· : Galculq o tempo · tiecessario para · s~rmos alcan,c;ados.
A v:an<;ar seria loucura. Permanecer a beira do rio ?·:Impospara nos assar como leitoes.
sivel. 0 calor seria sufficiente
'
.
Mando os homens a~ravessar, t•r es a tres, uma vez postos
( na . outra margem, OS ma,teriaes. Muni<;oes e materifl,l de cinematographia :sao levados 'para longe,' em lugar humido e
sombreado. ·Sou o ultimo, coin o Heinz, a fazer a curta travessia. 0 fogo lavra ~o barranco e chega a chamuscar nossas roupas. Henry cinematographa e acaba praguejando
'porque- a cor.d a da ~'Kinaino" , se parte'· no motnento .µiais
interessante !
Passado o furacao rubro, carregamos novamente· a canoa e, penetrando na matta, avan<;a'-mos. Consola-nos pensar
, que o feiti.<;o, virou contra: o feiticeiro, pois o fogo devera
'· afugentar os indios da ald~ia lobrigaaa .(ta copa da ' arvore.
Si ·o cerrado embara<;ou nossa marcha, a f~oresta quasi .que a impede. Emmaranhado de cip6s espinhosos, longas
estiradas de "capim navalha". Tres homens, a frente, abrem
caminho com '.os facoes, trabalho feito nas condi.<;5es espe- -

_..

~

·

\Lr~

,

•

[

I

1

,

ciaes, por causa dos nossos equipamentos. Ha momentos
·de desespero, -quando um cip6 engancha no correame? sustando brutalmente o impulso do avan<;o. Um "capim navalha"· corta-rne o pesco<;o, quasi seccionando a arteria j\lgU·
lar.. Estanco o sangue coth a mao suja de limo das ·a rvores.
0 suor queima como ferro em braza. Celso, que vem logo
atraz, tira do._. bolso uma providencial garrafinha contendo
alcool camphorado. Desinfecto o ferimento; que tern um
. pal_m'o ~e 'c omprimento.
.

l

t

j*

**'
Dois tiros de carabina, la longe. Paramos. Mais dois
tiros. Signal da "montaria ". Vern da nossa direit~. :J?ara la
r~mam:os, abrindo ~ova picad.a. Cahimo~ num \taqu~ral de
pontas agu<;adas. Nelle luctamos durante uma hora. Ra:sgados, feridos, exhaustos, topamos com tao densa mattaria
como difficil'mente havera outra no Brasil. Uma hora, mais
• o;u tra. O So~ descamba! A floresta escurece, , Si. a noite nos
J ·. \"
apanh'a r, devemos acampat neste in£erno ! Redobramos OS
esfor<;os. Disparamos dois tiros e recebemos resposta, -mas
ainda longinqua. N enhuma clareira.
\
•
As pra.g as ecoam no silencio da floresta millenar. 0
'
ethnographo, ·que nao quer empresta.r seu facao a ninguem,
mesmo quando delle nao faz uso,' vae alargando a senda
que o Cir. Kaufer abre emp6s o Aristeu. E de tal forma que,
por um triz, nao decepa a cabe~a do paleontologo ! Ha uma
•troca · azeda de palavras entre os dois especialistas. 0 dr.
Tikamer, que carrega o inseparavel "ann·ario", fica abespinhado e brada:
.
,
- Eu sou "dr. em philosophia" ! Tenho cinco diplomas e nao sou garimpeiro nem escaphandrista !
,
Com isso elle quer "elogiar" o paleohtologo que, volta
' .
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e meia, fala de garimpos com largo conhecimento 9e causa.
Este retrocede e diz :
- Nao estou disposto a ser victima de um louco ! Deixern que passe a frente. -Com essa furia e capaz de cortar
o tron~o de um jequitiba ...
0 'philosopho esta realmente
ftlrioso.
Em. ·d ado
momen,
\
.
to, falhando-lhe t;tm golpe,· perde o equilibrio e, ao peso medon~o do "arm'a rio: ', _af"u~_~a~ ll(> .,espi? heirp, abrindo caminhG aos demais
.-..•• J • · •·
,~
~ '
1 ) ·
.'
' ., I t .
En.qua~'to,··forcej_a para "' r.ea~quirir o equ'ilibrio,
passando. ·
"" :,, · ·
~ '
••
•
Fin.almente, as 18 horas damos com a margem do rio.
E stamos numa cachoetra bellissima, de pouca altura, que
·tine as ·duas margens.
0 Sol, ja no poente, dardeja seus raios sanguinolentos.
Lobrigamos, muito ao l~nge, em toda a sua imponencia, a
serra do Roncador !
•
- Olha a serra ! _Olha· a serra, pessoal !
\ - Viva o Roncador !
- La esta a "bicha'! !
- · Viva ! .,viva.! · ,,,.:
•
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'

so1ar

cerca.
.i
E squecendo a fad.! ga, boquiabertos, contemplamos o
massi<;o que alcanc;aremos., custe o que custar ! "0 dr. Kau'
.
fer calcula a olho uns cincoenta kilometros a distancia que
nos separa do Roncador. Que fossem cem, duzentos, o facto .que a cordilheira la esta. Faz um anno eu a vi nitidamente, da ~erra 9a Piedade, nas proximidades do rio Pinda-
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hyba. Faz um anno que inutilmente tentei alcan<;al-a. Mas
agora la esta e o caminho aberto permitte o accesso.
\
Heinz, depois de- externar seu grande contentameno,
aiz:
- Queria v.e r a cara <le Peter Flemming! Elle ·negou
terminantemente a existencia do Roncador.
-- E eu qu~ria· ver Q.9 Petrullo
e Dyott, que tambem
,
ne,garam
..• .
.
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Torn,amos· a . atr~\ressar o rio por cim~ da, cachqeira..
Benedicto e Alberico, que
tripulam a 'canoa, ·mataram cinco
.
colossaes arraias, com um 'Cliatnetro de metro e pouco~ al-.
tura de 30 centimetros e uma consistencia ossea que des~fia
o facao. Aguilhoes co!!lo pontas de lan<;a jazem .dec~pados
junto aos corpos.
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cocoras. Ouvimos mais ·alguns toques; depois, fez-se silen. D urante' ,u ma hora esperamos sem resultado. '
cto.
:- Eu duvido ·que s~j.am Chavantes, ou "Morcegos".
Nao se arriscari~m a descer tanto.
- Duvide nao, meu· chefe ! Elles sao damnados pra
anda f. Adispois pode se ·que seja outra 11 ra~a". Estamos
num mundo que s6 J?eus sab.e e por estas bandas, devem
veve na<;oes r que , n1ngueyi 'atnda topou .., •

CAPITULO IV
•

A LUTA COM OS
PERNILONGOS
'
PRJMEIROS ·CASOS DE MALARIA
~·

.,,

'I

'

t

'

A

t

Passa da meia noite' quando o som <;avo de' ,uma buzina
nos chega pa outra mirgem, como um oboe de bronze.
Benedicto Martins, o nosso guia, conhecedor proiundo
dos sertoes, l~vanta-se e fica de ouvido attento.
- Sao esses damnados de "caboclos ", meu chefe ! Tao
'
.
buzinando
cutn
forc;a
dos
;quinto
! Agora andam .de noite
)•
I
com0 1obis6me.
· .,
"~
· · .·
. . · 1-• . · ·
·
·
1"
.
.
'
· · ·- Voce acha que sao os Ch.avantes? 1
'.J
·
'
.
_.:._ N um sei no siriho ...~ Pelo geito ta parecendo ...
- ·Mas Chavante nao anda de noite.
· - Qua o que r Indio quando da p'a se torna matreiro
e aquellf. disgrac;a !
- Yoce ja ouviu fa:lar nos indios "Morcegos"?
.
'
'
. ~ Ou.vi, sim )si~ho. ~Ias esses vevem· pra : t iba da cachoeira ;da Fumac;a. Quando andei na. Commissao ~on.don,
bati com os costados pra'quellas ban:das.
- Teve contacto com elles?
- Nao sinho. Mas conhec;o quern teve. · Um doutor que
~ndou trocando machados por diamantes. Fez ·born n ego~ cio. ' 0 pessoa da turma delle .mi cuhto que Of> taes de "morcegos" s~o uns diabos gr,andes e usam tran~a ruiva . enrolada na cabec;a.
O guia perde-se em minucioso relato, falando baixo, de

,.,

''

1

•

•

N;ada mais pertur~a '~ ~olidao . do c~Ql·~.o queirnado. O
fog0 1destru1dot espantou1 a. fauna e, a nao ser .P murmt.trio
doce da ·cachoeira que desce aos tombos p_elos de,graus desgastados, nada mais se ouve.
•

I

I

•

•

~

. ~al·

~

1

''

:amatihece, mand<;> atr:avessar tQd.0 0 .mp.terial a~
costas e -'a rrastar ,.a canoa pela cachoeira. 'Enquanto isso, vou
com cinco, homens em servic;o de patru,lha. Desejo saber algo s?hre a fumac;a branca que Lourival lobrigou hontem.
Nao estamos em condic;oes q.e topar com um grande aldea•
men to de barbaros. Neste caso, procurarei desviar a rota.
.
. a· ra1z
• ,d os mor•.:t°: ~·
Ad
n amos ·d urant e '.d u.as h ora:s, ate a l canc;ar
.• · ~·~
;
ros· que formam~ OS' contrafortes do Roncad0; .. Gautelos!;l~ t n"f . ·;~ a,,.··
.
·~ ~
mente p.ppro;ximamo-nqS de Uln burytizal, UttiCO lugar Ottde
. ,·. I., ··:/.~.
poderia existjr o acampamento selvicola. Mas nada encon,
tr.amos. Subimos, costeando em diagonal, a primeira eleva~ao. Na outra vertente, tambem nada. 0 caminho esta livre.
Regressamos e, .as 11,30 horas, novamente em marcha , depo.is de termos carregado a cano,a, que segue com Henry .
Julie·n.1 substituindo Alberice. ' Henry esta· pa·s sando mui-·
to mal. Uma infec~ao cutanea atormenta-o. Esta com as
rnaos em chaga e os pes gran~emente feridos'°
•
I

•

'

'

I
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"' :"fsubifuos ~pela

ericosta ·do primeir~ morro. Vegetac;ao
densa, taqitaraes, espinhos. Os facoes ttabalham novamente. ~ No cume verificamos a altitude: 150 m~tros. Custamos
i'a ' alcan<;ar o topo =·: 182 nt"etros . .Agora ~ainos de~cendo . em
zigue-zague. 0 morro termina nuin paredao, que cae a pique sbbre : o rio: .Somos obrigad9~ a subif novamente. Esta
manobra repete-se· ~arias t ezes.' i.-d ', ,Ku;ua 'contorna o contraforte. Comec;a ventar com for~a e o vento, ao atravessar
un.i.a gar1gant~\,. ~mjtte um 'ron~.o ile trovao.
. - diz alguem.
- 01ha o " roncador"

Nao sera o phenomeno que registr3:mos a orig em , do
..,..~·:i, notrte ·da . c.o rdilheira? E' p0ssivel
'.qtle .ell~ se' manifeste
.
. ' com
maior intensidade na serra do Roncador.
.Depoi~ de um desca.nc;o necessario,. descemos e alcan' c;am os · ~ma· catnpi,n ~ ~~rdejante. ;Da aridf~ a o c~rr:ado, :!da
queimada sem fim, passamos, n'u ma · transi~ao 'b rusca,.' ci
.. mCJ:1is, belJa' f nadarla · qu,~ 'e )·4a~? .v.er ! 0 ~~.P ~P1 cle, p~ca al.}
t9ra parece -um tapete ge velludo ·esmeraldino. D irtdos Qui~~ -~;\
·ritys, agrupados, e·x postos ao vento, p~recem cabelleiras
~: 1:1. ,·. j "~1:
·1J de. ~gigant'es. Den~a· restin.ga in di ca,, o ~ur.~o 'do rio e emrnol\
I
.
!·'r.t: '· ...
dura a campina em flor. P equenas lagO.as, circulares, re. : " ~~
fl~ctem uma nesg-a do ceo. Milhai;es de rastros que se cru.· I'~'. .
'z arri 'em to~0s os ~eht,id<)s: ? izem H.da ·opqlenci~ da" e~~a.
I
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ver .si ft]etti da •p,r imeira, curva 'h a n.ossi?~lidade. qc na~e~a9ao, indicam o "'finis" da mesma. 0 rio~ bifurca-s~ em do1s
bra~os.

..

q , que

segue r umo ao Roncador termina, logo a:ci.
111a da c~~choeira, num · ·riachozinho · qu~ - nasce ;n~s la~~as
proximas. O outro ruma francamente para o ' Sul e
razo.
Uesmo que estivesse cheio como o Amazonas, ~ada adeantaria.
. r :•·,.
~
.. : •· •
l
Sao 16 horas e tratamos de arranjar pouso, tanto mais
I
quant_? ag:ui deve~emos deixa r a embarca·~~P e ' t;nttito tn~teI '
.
rial. Ha uina pequetia ilha ,no Centro 'd-O• tid. Boas atvores,
bastante lepha para fogueira. Indico-a · e ~transportamo-nos,
quat-ro de :.cad.a vez, P.q.r;a·,,c) . loca.1~·escol~~·~o. A ag:u~ ·,do rio
tern p~ssrmo gosto, mas · estamos . mun1dos de filtros. ·u m
verdadei~o supplicio para ~ quem tern sede chupar o cano de

'

e

•

-I
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I

',f

'

•

'
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• ·:· ,
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,por,l:acha~
''

-

'

' ' '
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'

'

t
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•

J,

I

v
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~

'
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o

·

Anda \ tudo de mamadeira · -

,

. .. , ..
diz Catony, sugando
•.

·

l

_.,

·J

~\,.. ·.l · ~~ •

Que ma~av~lna !
:~)"' ' ~- ·
- Um v erdadeiro deslumbramento !
· ffSi":\--~'...
· ·
~· . . ~
~ r·"O·' ·'
· ; (,
'·,
r ~ · ti'\
01ha que· belleza l
~
~
~~\. · .
A ssim se expressam meus companheiros. A marcha
~ ~~ ~1\~:&"' t?rn9--se ~ommod.a e. cop:\. v~r~~deiro, prazer :que nos sei:i. ~U:. ' . t{y
t1~os ma~s · desembara~ados.
f
'
·
Mas, dois tiros para os lados do rio, advertem que a
"
' ·cart'q~ pr~cisa
de auxilio. Retroc~dem'bs. 1). "montaria" esta
encalhada num ~ razo de pe<lregulho. As explora~oes, para
>

-

"

e

'

..

'

f? ff.....(}~ l J~~t~t\
t
~~.

m

\ .

· . Heinz nao pef de. temp_o: des~obriu formigas . e vae en- ·
chendo· as ' t u.binhos d~ v1dro, F rornetteu 'Urti ped~c;o de·:f f~- . ( ·
' padura a quern lhe indicai:· algu..~ fn~ecto 1"rrraro'~. A r~pa- .
J

zi_ada, q~e esta "secc.a " p~ia ~ap~dura, volta e meia brad~ :
.•""'~1 ~ - "D.r. Sa.u va " t Ollie·
que . r~1dniga ~frfrara''. ,! ·~ ~ tt~f~~ 1
•
La vae o born do Heinz desembolsan,d o o preinio em
tyqc,~ de U.~ esp~cim~ e!;inda nao ..~las~ifi~ado. Os dais bo't~ni~os tam.hem buscain 'rlovjdades e separam ~achado~~
~

$"
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I
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I

•

zas, tantas sao as dores. Nessa
nhecer.
'

Fumis e novame!J.te presa da m·aleita. Treme como uin junco e desanda a balbuciar coisas,.~esconnexas.

I

born cafe, deito-trie na rede do ~elson par~ descansar, mas
, uma d.as amarras parte-se e eu tombo, de costas, sobre pon-'
'
.
.
teaguda raiz. Resultado: fracturo a clavicula esquerda. Era
s6 o que faltava ! As <lores fortissimas abrangem todo o lado. Nao posso mexer com o pesco<;o e sinto dif~iculdade em
andar. Colloc~m-me meia, tonelada de esparad~apo no hombro ferido
e, enfaixado como uma mumia, · ageitam-me en,
tr,e du~s - ~aixas 6nde )(ico, g~m.erido a noite .t?da, s·e m pi;e.:..
g~r '. qlho. ·Os ,'pernilongos banqueteam-s(}; ~ugandd-me ,o
sangue do rosto e ., das maos.

'

A.gora, meus companheiros empilham os cobertores,
formando uma cama fofa onde sou transportado. Arrartjam
um mosquiteiro para me resguardar dos "piuns ".
Antes de cahir erp. somno profundo,. designo seis hokJ!.w/'1t.;
1neris, I?ara ttma pat~ulha. peverao avan~ar C: mai~, possivel/ ;(:i.~}' .l, .
1
ate loca1iza:r a serra do Roncadpr e tom:ar a :directriz' cer'ta. ·. ~ · .~- f;
Quando acordo, depois d·e prolongado · descanso,. um
pouco melhor, a patrulha e os ca~adores estao de ~egresso. ·
Um veado ja esta cozinhando na lata convertida• em·panel·
l~o. 0 dr .. Kaufer, que chefiou a patrulha .de reconhecimento, fkz o relato. Conseguiu ver a serra. Calcula em 30 kilo.m etros,' a distancia. .que nos separa do pontocmais alto deste
sector. Caminho
completamente livr'e. Campinas, deserto.
.
. Agua, so a esquer<la, tanto no riacho como .nas Iagoas que
formam as cabeceira.S do Kurua. Mais alem, "possivelmen-·
' te havera agua".
.i
\
0 meu bagageiro qao perdeu tempo: pescou optimos
pintado~,·~t pacus~' piranlfas pte~as que p~sam dois
.kilos, voa- ..
..t.t';:,,
•
,
..
' deiras, ., peixe-c'a chorro, et~~' ' 'qq.e estao s~,ndo escam~do's, ' r ,;~~>
destr~pados. Sei que .o 'cozi11heiro P.r epara ~o veado em mot.if ,. ·.
lho de tomate. Um banquete, nesta~ alturas. A ' agua do rio . .,·· ~
.
e morna e nao mata a sede. E stafo-me em· chupar pelo ca- 1
nudo do filtro e nao consigo abrandar a seccura da gar- '
ganta. Joao Fumis <:ontinua com febre. 0 coitado esta pallido e abatido .. Assim mesmo teima em dizer:
- Isto ·)nao e,, nada, pessoal ! Ainda, acabo carregan40·
muitos de' voces na·s costas.
Ora si acabo J
\
0 enfermeiro aproyejta: e ~ur.~ os {er,idos. Quasi togos
1

1

'

•

(!>

'

•

e

I

fico ate ao ama-

**

0 jantar poe uma tregua nisso tudo. Depois de um

Noite intermina para mim. yenta muito. 0 rio e continuamente atravessado pelas antas que se atiram· 9os barrancos.
Na escuridao ha verdadeiras trag:edJas. Ora uma capivara 'que lan~a seu guinc~Q ·.Clfgonico, surpreendi·d a pelo jaguar,
'.dra ''u:tn . '" pintado" que ·se aeb'a te n'agua,,, espadanando loucamente, para livrar-se <las mandibulas. do saurio £aefielico.
Uma vara de queixadas passa pelas adjacencias e o sinistro mandibular perde-se ao longe, em ~irec~ao, aos morros
por onde descemos . . O vento sopra com violencia de fura•
cao. Grossas nuvens percorrem o firmamento, como corpos
avan~ados de um . ex:ercito invasor. De quan.do em vez · o
enfermeiro vem verificar se necessito de agua. ~stou como qu·e pregado ao . solo calcareo, Sem poder mexer-me.~
~enh.o a Jmpress~q de ~s~~i: d~j~~do sobre uµi lei~o de br~-

posi~ao

I

'*

·
Lourival, que substitue o medico, obriga-nos a ingerir Atebrina preventiva e Intestifago. Jose de Barros tambem tern symptomas de malaria. Outro se queixa .d e "mui' to peso na cabe<;a ".
r
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apresentam machucaduras nos pes e nas maos. As botas
.
.,
.
sao substituidas pelos tennis e, OS que Ja ~aO mats possuem
csse calc;ado commodo, tratam de "arranjar" um melhora·
mento.
O jantar, verdadeiramente succulento, predispoe hem
a- rapaziacfa. Ningu'e m s~ incommoda com as ~er-das dos
selvicolas que, ta~to c?-c;a~9res · tomo patrul,he1ros, encontraram . pelas prox.imidade$.' H,,a .. canc;oes e· narrativa:s, ate ~
que, implacavel, o~ si1enai0, ,a:5
'21 '1' horas, e imposto. '
I.
'

'

.

.

'

.'

ii

'

• '

,1'

.
~

~

:.>.'

'

I

'

CAPITULO V
~

0 TORMENTO DA SitDE
EM MARCHA
SEMPRE EM MARCHA !
..

. ;.. .:

'

•

..' ··.J~,~ '

~.

'

. ,;

' . '"'

'

~ J~.
'

J.

'

Apesar pa ·insistencia, d.o ,,tneu sub-c~efe para.• qu~ des-. . '. 'Z.; .~1.~;~Y. ~
canc;asse mais um oµ dois ·dias, , resolvo iniciar a inarcha . . , "~! ·j· ~~ ~·.: ·i·
'Podo ,o material e habilm\~·n.te' ·e scondido na ramagem .\ das ' ,, ' _{f, ;•.$\
. arvores. A canoa e post~ no fund6, rente -ao parranc0. Re. , ,
duzimos ao indispensavel ..nosso equipamento. 0 material.
cinematographico sera carre:gado por tres homens de cada
vez, pelo espac;o de 10 minutos. Assim, entre o vae-e-vem,
cada turma descanc;ara do peso incommodo, SO minutes.
Tratamos de apagar nossos rastros. Feito isso, iniciamos a jornada com boa cadencia, para aproveitar o frescor
da manha, alcan~ando logo as lagoas que formam o Kurua. ~
Contrariamente ao esper~do, elle nasce muito aquem .<lo
Roncador, indicio de , qu~ luta-.reJllOS co~ falta de agua. To: ~ ~~·i · .' ~t, .
dos . be~emos fartamente, e ~~,c ~~moS' os ·canitis.
· ·
. ~ ~~~.. ~ ..·.• · ~~·"
'. an.c ar os~ ca1ue
~ '11os: 'b
'. u1as
.,:, . ' ~....
. _ ~;'.,•,l>i
[k,"' (
amos b
, eb· er para 01to"
··: · ':fi"
~-:·i•·:~., ·:: ~:
.,_ 0 que 9.evemos fazer ·e,., economizar o mais pos.s'ivel " ·: . ~ .: /· ·'
'
a agua dos cantis' :....... recommendo . ...,... Quando estiverem
com sede, basta molhar OS Jabios. Lembrem-se de qq.e a •. '>;·~
sede e u~a ~as peores tortura'~ ·
Com o estomago cheio de agua, . na manha fresca
. , os
rapazes julgam poder aguentar dias e dias sem tocar numa
gota do precioso liquido.
0 cerrado extende~se ate onde a vista alcan~a. Ca~a
vez mais ralo e secco. Ficara~ bei:n. longe os tabocaes e as

'v

'
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mattas. A:gora os campos
con1 elles, o labyrintho. Nossos
passos seg·uros se orientan1 pela m6lle gigantesca da serra
do Roncador. Portantoi de nada adeanta o convite das magnificas avenidas que se abrem a esquerda e a direita, como que para· attrahir os nossos passos.
.
O terreno muda de configurac;ao. Por todos os lapos
milhares de casas d.e cupins~ Todas as formas bizarras l'a
estao e dab a_nitida · imptessao de monumentos de uma necropole immensa. ~qui,.. u~ esculptot .m.o dernista delirari:a
' ... '
i
·. de gozo
Desapparece' a :vegeta<;ao e come<;a o Deserto, kilometros e kilometros de chapada ·cheia de pequenos torroes que
chagam a ~ola .d os pes. o ·Sol ja vae alto e o chao , ar~n.oso
esquenta com rapidez. Em ' breve . caminhamos sobre um
•
brazeiro.
- Poupem a agua ! - recommendo ao ver. os homens
sugar o liquido pela bocca dos cantis.
Toda e qualquer manifesta<;ao de vida desappareceu.
Ate ha pouco ainda viamos um ou outro veado, algumas
pe,r dizes, uns "papa-capim". Mas tudo isso ficou na or~a .
·do Deserto q'tie ja 1estamos penetrando ha horas. }:P me10 ·
dia dou orde~ .de deseanso. Todos procuram, sob uns ralos
a:rbu~tos, ·~n1 boc~ad'.6 de. •:s ombra. A puxada foi rude e . ··ar- ·
fando, os hontens despem o e.quipamento. .,
Verifico, n ao 's em p~of4~do desgosto, que. metade da
~gua entornou por ter o meu cantil se despre,n dido de um
dos O'anchos do cinturao. Communico aos homens que a
parada sera de duas horas, e deito-me para esquecer as <lores insupportaveis do hombro ferido . .
O calor e pavoroso. Todos transpiramos abundantemente. Vejo Napoleao Bucchi escavar uma cacimba, trabalhando furiosamente. Sei que ja estao sem agua e ha pou..

•

I

cas esperanc;as ' !le dar com um corrego providencial ou u1n
burityzal.
Sou despertado pelo meu sub-chefe:
- Acho melhor seguir. Os homens es tao sem agua.
Prolongar o descanso e prolongar a tortura.
- Ea cacimba?
I.
- Esta tudo ~ecco.
- . Pois ma,\lde formar'.
/
U ma hora :Pa t~rde. Sol a pino. Dentro de um forno
estariamos 1nelhor..1 V ou testa da .co1umna e a)ong6 o pas... ,
so. Tambem minha agua acabou.. se. Sinto ~ebre. 0 mesmo
acontece com o ·Fumis, cuja maleita ainda nao abrandou.
Depoist de SO 'minutes de. marcha ordeno um' descanso de
10 minutos. Todos se queixam:
- Chefe: o dr. TikatD;er nao quer carregar o tripe,
quando lhe cabe a vez.
- N em a. pa quer carregar ...
- Sera elle melh_o~ _q_ue os outros?
Os homens estao raivosos. Physionomias transtornadas pela sede e pelo cansac;o. Dirijo-tne ao ethnographo e
indago:
,
1 Por.que ,0 1 sepqor nao quer' carregar o· material, co- ·' ·'
" os~ outros? ~ '•
mo 'i·fazem
'
.
<
'
'
- Porque estou · muito· car.regado · - resp9nde com '
•'
· brutalidade.
'
- Podia ter deixado o seu "armario" na ilha. Ja lhe
disse muitas vezes que e um absurdo andar com semelhante peso nas costas.
- Elle fez alguma promessa, chefe !
- No minima esta carregando um observatorio astronomico ...

.a

'

I

I

'\

-

Qual ! Garanto que se trata de um obelisco !
'

'

-
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Apezar da situa'C;ao angus'tiosa, as piaaas saltitam de
'grupo em grupo.
~
- 0 sr. carregara o extra como nos todos ! ~ digo ao
etbnographo._
- Eu nao carrego !
- Elle nao aguenta, chefe ! Os cinco diplomas enchem
o "armario" ...
. - .Silencio ! Quanto ao senhor, ou carrega ou soffre
a's cqnse9uencias ! E nune3: mais se atreva a dis~utir uma
ordetn, compreendeu?
,
0 "sabio" resolve alongar' 0 bra<;o e receber, do homem que o precede, a cnrga. 0 regulamento da "Bandei·ra" e hem claro e elle sabe que incorrer ·numa falta nao e
nada agraclavel !
N.o~amerite
marcha. Mais 50 minutos1 '. e novo descal.1so. ' Q _.,_ tormento da secle abraza todas as ' g_a rganta·s. N enhum. signal de buri.t ys ! Ate onde nosso ·p thar alcanc;a,
sempre a tremenda monotonia do deserto !
As lamurias cessani quando dou ordem de · continuar.
A longa fileira vem nas minhas pegadas. Trato de manter
a mesma cadencia, segredo de longa s caminhadas, mesmo
em situa~ao pr.e caria. Novo descanso. Os homens pedem
· par~ que es,te se prol~ngue~~ Nao . o permitto. 'Al~~ de dez
minutos ' todos cahiriamos1 ;,extenuados.. Nao -sei -como .' supporto a fadiga. Sinto a febre augmentar e a dor do meu
hombro attinge o maximo. Aperto os dentes e prosigo, ja
com a vista embaciada. E' uma situa<;ao critica: retroceder
a procura de agua significa dar por terminada i:J.ossa pene' \tra<;aO, porque a tortura Se repetiria 'na nova t entativa.
/ Avan<;ar e penetrar cada v:ez inais pelo DeS€l1JO, ,c om pou'
cas :esperan<;as de matar a sede.
..'

pi'da de :vegetac;io, arida, secca ! Continuar e desafiar o Destino. ]?ode ser a morte de tocios, e que morte ! Mas vamos J
avan<;ando ja furiosos, allucinados quasi. Ainda tenho for<;as para manter o contacto entre os homens. Os retardatarios sao chamados a ordem.
Tenho pena de todos, mas que fazer?

j

'**
*
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A . serra, agora mais p·r oxima· de nos, api:esenta-se des-

•

,

Ap longe lobrig·a mos uns burytis. Um genuino "oasis"
que surge milagrosamente no. meio da immensa chapada
uniforme e estorricada. A principio julgo-me_presa de u'a
miragem, mas outros tambem viram e balbuciam: ~

f

I

•

- Buritys ... agua ...
Um · ultimo esforc;o. 0 mais penoso. Quasi correndo,
chegamos. Limite maximot porque ninguem ,mais agu,_e nta!i~· um· passo siqt;ter·! ·ufll. h.a lito fetid·o sae d~s boccas ansiadas. Irreconheciveis, os homens ficam estatelados, Esto~
de joelhos. Alguem 'julga, com razao, quc esteja rezando;
apenas luto contra o ~esmaio.
- . Cor .... cor. . . coragem, chefe. . • - diz-mc Nelson,
que adivinha meu estado miseravel.
· _ ,Nao e a coragem que me falta. Sao as for~a·s_.. .
,, . ,
i•
~,eaj,o , final1nente · e . sin to-me mais· disposto., A vista /, . :~ ·\¥£~~·.- 1·t. . :r·
continua tremula e pouco enxergo. Passados· longos minu' ~~~.' ' ~
tos sobrevem a calma e com ella a nitidez visual. Estirome sobre a "barba de bode", que cresce altissima no burityzal.
Um grupo de homen~ cava uma · cacimba. Depois, por
indica~ao de Benedicto, M~rtins, enterram a . cavadeira proximo a -outro burity.
metro de profundida:oe e a agua
come<;a a manar.
Que felicidade ! Jamais nectar algum foi }llais delicioI

'

llm

'

~I

'°~'

198

WILLY

AUREL!

..

so. Quando o lodo deposita no fundo, podemos beber o liquido crystallino e fresco! Verdadeira orgia ! Todos de bru• c;o a beira do buraco aberto, sorvendo largos tragos !
Bastam poucos goles para experimentarmos subita
.. reac<;ao. Desappareceu por complete a irritabilidade de ha
pouco. Sei que o dr. Tikamer' soffreu mais do que nos todos, pois esqueceu o cantil rio a~ampamento. Coitado J To<los se apiedam d~ mi15ero \jque, empanturrado de agua, baloi<;a sobre seu "arme1:;-io ", ~ deitado como esta, especie de
ta rtaruga na cara pa<;a. .

'

CAPITULO VI
•
I

EM.FIM, 0 RONCADOR !
t .
1

I

1

'

Porque elle nao disse que estava sem carttil?
Eu teria cedido um go le ...
/
- Eu tambem.
- Eu dava-lhe uns tragos. Nao se pode deixar um
christao morrer de sooe ...
Agora, na abundancia, resurge a generosidade. Mas
tambem agora o ethnographo evidencia sua qualidade de
philosopho : ouve e fica de bico calado, alheiando-se de tudo e de todos com seu frio despreso ...

-

·*
**

.

Pelas proximidades h,a qm capao de tn,atto~ onde arma1 mos acampamento. Comeiho~ · e bebemos. D istribuo goiabada e, em seguida, um bom cafe qtte restaura as for<;as.
Antes .que o ~ol desappare<;a, vamos dar uma espiada
a serra. Gigantesca, especie ~e paredao altissimo, perde-se
ao longe, na direc<;ao Norte, sempre igual, interrompida de
longe em longe por picos que fisgam as nuvens.
E stabele<;o o servi<;o de guarda, a orla do matto. A noite desce rapida, escura como breu. N enhum barulho interrompe o silencio de chumbo. Aqui nao ha vida, mas a desolac;ao total.
1

I'

-

•'

·I·

'

l

1

A's ro,20. hora$ do di'a .28 de Agosto, depois de arris:- '.11
cadas ~acrobaci·as · alpini'sticas, alcanc;amos o cume do Roncador, pela face saliente d~1< cor.dilheira 'que; vista ~e longe,
assemelha-se a g~gantesca Esphynge.
Tinhamos sahido do acampamento as 5 horas, c as 8
·.
ja comec;amos a galgar a base. A serra do Ronc~dor, neste
;.;
sector Sul onde estamo_s, e um enorme ma!sic;o da era plutonica. Quebram-lhe a aridez algumas arvores espinhosas
que surgem dos intersticios da rocha enegrecida. Er~ue-se
verticalmente, numa serie de elevac;ocs conc~ntricas que
terminam na cumi.ada central. Gargantas, abysmos, sendas
sinuosas que mais parecem caminhos ~bertos por Cyclopes. Agui e acola, abrem-se cavernas sinistra!.
0 centro .do · plat6 q,u.e gftlgamos parece partido ao
'
meio. :Desnuda toda a super,posi~ao:. geologica de eras re- ,
n1otas e expoe, fg ene.rosamente, os indicios seguros da seiva que· dorme em seu.s meandros graniticos: o petroleo ! As
rochas sao constituidas · por terrenos altamente metainorphisados, representados,
em sua grand,e parte, por basaltos
.
.
de rephilinite e lencite.
0 dr. Kaufer diz-me: .
- E' a unica serra, na America do Sul, .que tern suas
origens na er.a plutonica. Todq o systema montanhoso, 4esde a Patagonia ao· Alaska, z e vulcanico. Ora, entre plutoni-

\
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"hurra~", vin.d os do mais £undo do 'nosso peito,

saudam a handeira. Somos os pigmeus que venceram o gigante, marcando-o com o .emhlema _da Ordem e do Progresso, colorindo-o .de verde e amarello que se casa admiravclmentc com a luz radiosa da ·manha hellissima!

*
**
Do cume on.<:le · nos encontramos, podemos esprcitar a
vertente opposta. Deserto sem fim, com alguns sulcos que
sao os 'affluentes do Kuluene, agora seccos. A serra do Ron,
'
cador divide as. aguas desse t'io com as do Martes. Outra
COJ1Statac;ao •qUe vem '· de~fazer u~ma .Serie de ervos: a cordi- l
lheira corre fra,n camepte ·p;t direcc;ao Sal-Norte, pei:dendose no horizonte, eternainente emhaciado pela nebliria que
>
'
cerca esta Montanha Rochosa. Estamos a 719 metros de altitude sobre o nivel _do mar. Lobrigamos, muito distantes,
picos altissimos que emergem da uniformid~de do Roncador. 0 espectaculo e impressionante ! Valeu a pena tan ta
tortura, tan to esfor<;o, tan to ~ soffrimento, para gosarmos todo este deslumbramento. · Procuramos, entre os arhustos,
urn- de maior consistencia e tamanho afim de nelle hastearmos a bandeira nacional. Procedemos a cerimonia sincer~-

N

mente emocionados. O acto tern algo de religioso. Sotttos
um punhado de homens esfarrapados, febris, perdidos nesta
immensidao que aterra. Somos, porem, os primeiros civilizados a sentir sob os pes o gigante prehistorico ! Sohre a
-giba altissima deste colosso adormecido, danc;amos o "kankan" dos vencedores ! Lendas apavorantes, conjecturas e
negativas peremptorias, caern pot terra ante a nossa constata<;ao ! Aqui, neste recanto virigem, nesta serra tao . discutida, por espiritos, phant~sistas, 'd,,e sde as 11,30 horas do 'dia
'
'
28 de Agosto do correnfe aririo, comb symholo e~tupehdo
d~ pujanc;a mo~a, tremula ~ handeir_
a nacional !

co c vulcanico ha distancias de milhares de annos. Gra<;as
a presente constata<_;ao, de raro valor para estudos e pesquizas futuras, verificamos que unicamente a serra do Roncador apresenta a mesma configurac;ao geologica de duas
outras cordilheiras que se encontram na Africa e Asia, como restos de uma gigantesca espinha dorsal dos tempos-..remotos. Os que se batem -p ela idea 9e um resto da Atlanti..
da aqui em Matto Gros·s0, tern caPJpo' vastissimo para melhorar- setts estudp~· e, ·p oss1velmente, chegar a um"a con.. clusao' definitiva
. . facto que pizamos um terreno pluto'
nico ! Sondagens e pesquizas poderao fazer sur.gir ao Mundo civilizado revela<;oes de inacred1tavel valor. E' hem possivel que mesmo ruinas de civiliza<_;oes, ha millenios desapparecidas, sejam enco~tradas ao longo cfeste immenso paredao.
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procedemos, em seg;uida,, ao "haptismo~' do planalto
.
onde estamos. "Pira~ini~ga" e seu nome e sel-o-a para sem..,
pre! Numa garrafa ,v:asi~ por mim lacrad,a, encerro "a ·segttinte mensagem: atte. st~do de ·ll?SSOS f~itos: · · · ·~,
".
"A's 10. e 20 horas do ·dia 28 <le Agosto de · 1938, o c~t~
po de penetra<;ao ~a "Bandeira Piratininga", composto pelos ahaixo-assignados1 al~a.nc;ou este planalto que foi haptizado , com o nome de "Piratininga". Temos ahsoluta certeza de serm<?s os primeiros civilizados a galgar estas encostas ingremes. Partimos de S. Paulo em 23 de Junho do
corrente ann·o, directos ao ponto onde nos encontramos e
que foi o escopo da "Bandeira". Neste planaJto hasteamos
•
a bandeira nacional, offerecida a expedi~ao por s! exc1a. 0

'x .
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s·r. dr. Getulio Vargas, presidente da Republica. Aproveito
·O ens~jo ~ara consignar, n~sta mensag~m que a·qtii fica enterrada, o 'meu sincero agradec~mento aos companheiros
que commigo lutaram e supportaram todas as vicissitudes
<la jornada asp~ra e ma! Esta expedic;ao, moralmente patrocinada pelo jornal paulistano "Folha da Noite", venceu todos os impecilhos com animo sereno, cumprindo . a risca o
promettid~. Sede, cansac;o., ·fome, frio, soffrimentos physi- .
e mqraes nao 'alteraram ot espirito altamente patriotico
. dos componentes da "Bandeira Piratininga", nem o espirito de sacrificio dqs techn.icos estrangeiros que nos acompanham, amigos sinceros d~sta grande terra ! Viva o Brasil! - Pianalto Piratininga, Serra do Roncador, em 28 de
Agosto P:e 1938. ( aa) Willy Aureli - chefe; Aristeu Cunha
- sub-chefe; Napoleao ~ucchi', chefe d? 1.0 nucleo ;, L9urival Det:ls . Costa, chefe do ~egdndo nucleo; ·Jos6 de .B arros,
Jose Eduardo Pinto de Ft~itas~ Alberico Soares, Jose de
Queiroz, Aldo Battigliotti, Joao Fumis, Henry Julien,
Heinz Himmelreich, entomologo; · Joao Kaufer .W isniewky, geologo e paleontologo; ~ikamer Saffka, ethnologo;
Celso S. Rocha, Armando Gozzola, Tacio Catony, Benedicto Arrµda; Nelson Guimaraes, Benedicto Martins."
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unico teria alcan<;ado a serra e nella hasteado a banrleira
.
'
nac1onal.
..
,
,. f
Nova gyn1nastica, salt9s ... atrevidos. dados cnm rara
felicidade, tombos inevitave~s, deslizamentos pelas cordas, ·
a arranhar a palma das maos, saltos simiescos de arbusto
em arbusto. Tacio Catony falseia o pe e cae num abysmo.
Ficamos todos com o cora~ao em suspense. Mas a carabina
do rapaz engancha, providencialmente, entre dois troncQs
e elle ,fica h1Iouc;ando o t,eml?o 1sufficiente para firmar-se .
Ainda em critica situa<;ao, sem perder a calnl'a invejavel,
1
Tacio, que e aviador civil; grita para OS companheiros ca
em cinia, todos de olhos esbogalhados :
- Viram que hello "piquet"? Foi uma "queda em pa..
ra f USO " :·. • .
l'

\

I

I

'

\

A's ,13 horas comec;amos a''descida, mais per~gosa do
que a escalada. Nao fosse falta de recursos com que lutamos desde a p~rtida, poderiamos ter adquirido alguns
muares, que transportariam provisao de agua, de ,maneira
que nossa estadia, na serra, prolongar-se-ia por longos dias
em beneficio dos estudos a serem effectuados. Mas o tormento ,d a sede nao admitte delongas. Tinhamos assum'ido .,
um compromisso que sustentamos a Cttsta do.& maiores sacrificios. Um unico homem que tivesse sobrevivido, este

a

I

I

.

Enquanto .q dr. Kauter colhe elementos locaes, descansamos no sope da cordilheira. Todos pensam na cacimba
1
distante, -pois algumas horas de marcha nos . sel?aram da
agua. A sede impera novamente.
Descobrimos, na reentrancia de uma excava<;ao pluvial, uns :r:estos de. agµa estagnada, 1~heia de · larvas, m,a s
agua ! .Af~Stam-s~ OS verm:es, sopra-se as ·larvas e sorve-se
a agua morna. Caretas de nojo, cuspida's depois de tragar
o liquido. Mas todos .h ebemos. Os rapazes consolam-se,
pensando na immunisa<;ao contra o typho a que se submetteram em S. Paulo. Afugentado o espectro da infec<;ao,
mais umas canecas do liquido asqueroso sao bebidas.
Depois ,alcan<;am,os a cacimba, bebendo · a valer. Segue-se o desperdjcio: tofnamos panho, refreseando ~ pelle.
Regressare!.llos ao entardecer, evitando-se pela c~lma.
da noite o tremendo calor e o tormento da sede. Aristeu e
I

'
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Gozzola pedem licen<;a para preceder , o grupo, de "uma hora. Desejam abater alguma ca<;a, um veado por exemplo, e
preparar um churrasco. Indago se conhecem o caminbo.
- Nao- ha perigo - diz Ariste\l~L ..-- Por oade
viemos
.
rcgressaremos. Is to e um .b ilhar e ninguem se perde ...
CAPITULO VII

•

0 REGRESSO
''

•

I

A tarde ·vem descendo serena. · Os burity~ parecein
sentinellas avanc;adas
das cacimbas providenciaes. ;(}Ue ti.
nhamos cavado no deserto e de que iriamos nos distanciar·,
impellidos P,ela necessida.de de um . p~ompto r{igresso. As
longas marr~has, o terreno . accidentago, o calor infernal, a
fricc;ao da ,areia que entra pelo cano · das botas, depositando-se nos tornozellos e nos ~alcanhares,
dilacera os pes. ] a
,
dois homens, nao mais supportando o supplicio do calc;ado,
trazem as bp~~s su~pe~.sas. n?s hombros e exhibe~ ·os arlhos inferiores inchados, violaceos. ' ' . .
'
'
Outros;. sem se despojarem dos sapatoes, abrem largas fendas ·lateraes com as facas, para desafogo das inflamac;oes.
-A serra do Roncador vae como que se diluindo no ho1
1
'
•
rizonte ~ o pla~alto galgado p'e la manha tinge-se de rubro;
ao reverbero do sol que se esconde at-raz dos altos cumes.
Tonalidades roxas
e azuladas invadem a borda dos abys,
.
mos,
e sombras' estravagantes pin°ta:m, pelos ingremes
de.
,
cl!ves, as m}iis fantasrpagbricas silhuetas.' ' • ,
. ''
t "•
N em um pio, nem um tremular d~s' altas e secca$ "bar.:.
b'a s de bode". Assim como tinha nascido, o dia findava naquelle ambiente desolado e terrivelmente monotono. Ja
uma estrella de primei~a grandeza appa~ecia no C?~alto do
1
,

I
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•

.

I

I

~

I

I

•

'

I

I
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ceo e o primeiro quarto da Lua iniciava a parte descendente de sua parabola.
D ezesete horas. Dou ordem de marcha.
Sahimos do capoeirao que nos ·abrigara, bebemos nas
cacimbas, enchemos os cantis e, cortando em diagonal as
altas e estorricad~s hervas que nos chegam ao hombro,
alcanc;amos o pl~no.
J'ransformara-se cotnpletamente o scenario. Se na ida
'
os ,n1eandros do l_abyr'intho ·n ao .nos attrahiam, era porque
-o massi<;o do Roµ.cador guiava nossos passos, permittin·d onos uma linha irecta de percurso. Mas agora, com a serra
ja desapparecida, tragada pela escuri.dao famelica, servianos de guia uma estrella e o proprio ·quarto crescente, se
hem que instavel, _obrigando-nos a eterna deriva<;ao de calculo. De mais a mais, visto desse lado o deserto mudava
completamente de configurac;ao, ja nas proximidades do
cerrado sempre igual nos quatro pontos car.deaes.
Orientamo-nos pela estrella conductora, assim como
os past ores na noite da Natividade. As bussolas davam o rumo e com elle, a certeza de alcan<;armos, no dia immediato,
'
'
.
o acampamento da pequena ilha.
·
Cincoenta minutos de marcha, dez minutos de d:e scan'
so, mudan<;a
carregarrient.0
~do" material cinem;atograiphi:'
'
I
.
co cada dez minutos·
,
tres
homens
de
cada
vez.
0
mesmo
'
'
j
\
rythmo e o mesmo 111ethodo de marcha da ida! De quando ·
em vez, a minha ordem, OS · homens formavam Um triangulo, offerecend~ tres faces a tres lados do cerrado, mano•
bra quez em caso _d e surpr~sa por parte dos selvicolas, serviria a manuten<;ao perfeita do nucleo, evitando funestas
confusoes.
A principio a marcha correu as mil maravilhas ; mas,
attingida a zona das erosoes, comec;aram os retardamentos.
'

'

"

J

'
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S6 quen1 ja foi obrigado a andar com os pes chagaclos·, nun1

terreno a.c cidentado, carregando pesado equipamento, p6de
calcular, em sua justa medida, o nosso soffrimento. Os dois
companheiros descalc;os seguiam aos pulinhos, como quern
1
' pisa sobre ovos". Todas as pragas eram endere<;adas a esses monticulos que se esfarellavam sob nossos pes.
Augmentei ,os descansos para 15 minutos e, attenuando
a dor ·qqe as\ pesa<;las· machinas cinematographicas provocavam · nos' hombro.s ma\c pucados, mahdava mudal-as cada
.
'
'
1
sete m1nutos. C9m a lanterna electrica procurava, naquelle
solo i~imigo~ uma senda mais plana.
. Na zona dos cupins foi , n1uito peor. Eram encontr9s
bruta:es, tombos inesperados, vergastadas violentas dos galhos pisados. As pragas eram uivos raivosos !
-

Oh ! desgrac;a de caminhada !
Este e o caminho do Inferno !
·Vamos chegar com o toco das pernas !
Malajtos sejam os cuplQs e quern os inventou !
'
Ai! Espera, pessoal ! Quebrei tres dedos !

Parava-se. ~guardava-se a che,gada do claudicante, que
vil1ha ge11?-endo e gesticulp.,
n do nq escuro, agitando os brac;os
"
.
cQmo enormes az~s ·:de' .mo7cego. F~ormava-se novan;iente o l;( , ..~)')'!';;~
1
grttpo e ia-se avaq'<;ai\~,o~ Ao pieu l~do, ·o dr. Kaufer falav~ ·"· , '· ~i.
sobre a Hteratura sla~a ..
'

~

- T~rghenieff, G~gol, Lermontoff, pert encian1 a clas'
se d os poetas precursores de uma escola mais ligeira,
mais
agil, mais ...
Interrompia-se praguejando, atirando solemnes pontapes contra o obstaculo que o fizera tropec;ar. Depois, alcanc;ando-me com passadas rapidas, pois eu nao diminuia o an··
dar, continuava:
.
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- •.. mais a gosto dos _paladar~s actuaes. Remarque, ·
por exemplo ...
Novo cambalear, novas pragas, nova interrupc;ao do
discurso em pleno deserto.
'
- E stas virgulas sao demasiadamente 9uras ! Interrompem num periodo de £6rma concreta, nao acha?

,

f*
**.

J '
•
:horas lobrigamos,
no
me10
•

P0r volta das 2i
vas, t;1m subito 'c larao.
- Olha fog·o a esque.r da !
'
.:.- Q-u em tera incendiado a macega ?
- Indio esta perto, minha gente !
De facto, o incendio surgira como por encantamento,
no centro da planic~e sem -horizonte. Ao ' longe, parecia o
olho gigantesco de algum monstro prehistorico _perscrutando na noite.
- Deve ser o Aristeu e mais o Gozzola. No minimo fa. zem sig nal, ou estao assando o vea~o que prometteram.
· ~ Ou entao "·t acaram
.
. fogo" para indicar o caminho ...
:eta p~ssoal in tell.igen,te ! .·~ , . ,. . .
. Enquanto ·me\ls home~s ·e_mitt~m opinioes, <;o~sulto o
dr. Kaufe~. a fogq,'.conforrpe :disse,' ficaya em Rbliquo, a
nossa es'.querda. Ir em· sua ·direc~ao era fugir a rota tras ada.
.. '
.
\
- Podemos nos approximar sem sahirmos do rumo diz o geologo. - Tambem eu acredito' que seja um signal ...
T orno nova directriz, entre a estrella e o fogo, mas este
parecia distanciar-se cada vez mais. De repente assu~e propor<;oes assustadoras, encontrando, 4e certo, born alimento.
- E' um incendio !

- Nao podem ter sid-o nossos companheiros. Elles jamais se atreveriam a a tear fogo ao · cerrado !
- -Eu sou pelo signal. Aguillo indica o caminho certo... ·
Mais se avanc;a e mais o fogo ~e distancia. Parece um
i~an que att~ae e foge _negaceando. Inconscientemente vamo-nos afastando setppre a esquerda, perst1guindo 0 rubro
'
,
clarao, genuino pharol para caminhantes do Deserto.
Nelson cae num buraco e desloca o pe direito. Henry .
vem se arrastando como .~p6de. Ta~io nao anda mais. Qt.teiroz 'esta ba'stante atrazado
€', com ell~, 0 nosso guia,' q11e 6
.
.
,
,
ampara. Quasi todos ~~nquejam e a~fam. Lourival distribue pedac;os de esparadrapo para os ferimentos. Sao 23 horas. Mando descansar 20 minutos. Assim como estao as coisas, nao poderemos continuar. Tinhamos resolvido marchar_
a noite toda para alcanc;ar o · pouso pela manha. Mas nenhuma forc;a humana poderia infundir energias aos rapazes.
0 fogo, nesse interim, vae se espalhando cada ve~ mais, _
sempre a esquerda, impellido por alguma briza viajeira.
Quando mando que se continue a marcha, ha murmurios, _
mas mesmo assim todos obedecem. ·

,

(

- Vamos ver si nesta puxada · alcanc;an1os o te rrer~.o
" ,
•
bo1n. Coragem. . •
1
.'
'
Si a so.r te n'.os favorecer· e ~onseguirinos sahii~i qa 1zona .
1 podere1nos alongar
de erosoe's, entao, tne's mo, lenta!11ehte·
. .
a caminhada, s~m inte_rrompel-a, e chegar, com
. ·o dia, si
,
nao ao acampamento, p,elo · menos ~s suas proximidades.
E' a minha esperan~a. Dahi essa ultima arrancada para tir ar os homens daquella zona, maldita.
Mas, chega a meia noite e nada de t erreno plano. E stamos todos em condi<;oes deploraveis. A marcha nocturna resultou num fracasso completo. Si o frescor da noite
mitigou a sede 0 terreno accidentado estropiou-nos !

.

\

'

/

.

\

1
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· - Oh! desgra<;a das des:grac;as ! - berra alguem no
escuro.
- Que foi?
- Fulano ca:hiu .. .•
- Machucou muito?
•
- Qual ... :
;
'A s casas de 'cupins surgem em meio dos pe.quenos
agrupamentos de arbustos que irrompem com tenacidade
inacreditavel neste chao secco e ,movedic;o. Es,colhemos tres
·desses grupos de arvores retorcidas e acampamos. Com' os
facoes aplainamos o terreno, decapitando os monticulos
i
odiosos.
,
· Primeiro, segundo grupo, nucleo de especializados. Separados, mas proximos, em posic;ao estrategica, embora incommoda .., Comman·do os homens de guafda. Pod em ficar
.sentados, porem vigilantes, uma vez que nao se aguentam
.de pe. H.a algo de tragi-comico ' nessas sentinellas ajoelhadas estican9o · o pescoc;o ~ espiaado a extensao· arida e ·ma.
· Milhoes de cupins obrigam-nos a procurar algures lugar mais propicio.. Ar~astamos npssos obje~tos pela ponta
dos cobertores.
, Jamais falta a piada jocosa, mesmo nos momentos mais
criticos:
.
I
- Cuidado com meu cobertor, ~'sua besta" !
,._ Ponha pharolete vermelh9 ...
- Acabem com isso ! Sllencio !
Os dois rapazes, que discutiram exacerbados pela fa~
diga, reconciliam-se. Ouc;o um dizer ao outro:
'.
'
- Nao tive inten~ao de te offender. Queres um peda~o
de rapadura?
I

I

'

.

' '

'
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· As dares do hombro Ierido me impedem conciliar o
somno. Minutos depois, todos roncam beatificamente sob
o piscar das estrellas.
'
- ' Isto e "roncador" legititno - diz o Nelson, que esta
(le guarda, apoiado a uma casa de cupins .
"

r

I

,

'
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CAPITULO VIII

NOVOS IMPREVISTOS, NOVOS
SOFFRI~ENTOS
~einiciamos

a

camin~ada.

,
.
0 livor d'O dia, que se 'prenuncia:va torrido, esverdeia ~.
, nossas physionotnhis pis~gas. · Tratamos de consultar ~,s
bussolas: loucas, pela ac~ab dos minerios da zona OU out;OS
factores, oscillam, impedindo a 4irectriz procurada. Mesrri~ .
calculando-se a deriva~ao de 22 graus, 11ao te'mos a certeza
de catpinhar na direc~a<;> e?Cacta. U ns indicam um rumo
"certo", guiados pelo instinct~, outros desviam-se em sentido opposto, garantindo reconhecer o lugar. O ethnographo
e o geologo, cons~ltando as bussolas, divergem. Verificamos 51u·e, attrahi_dos pelo fogo, tinhamos realmente nos
transviado para a esquerda~ A forte neblina, que· sempre cerca a serra do Roqcagor, imp~de um ponto de referencia. O
deserto apresen!a-se identico eth todos os sentidos. Sirvome do Sol, c,ujo espleµ.Cl?r inatinal ·ja s~ vislttmbra -no horizonte.- Nossa dire~~ao ~ Sut e·, pbrtanto
. . ' devemos cortar em
linha recta, o percurso· d~ "g~ande lan1pada ", vis to que, ao
meio dia, ·q·u ando o astr~ . attinge · o Zenith, es ta ao Norte.
Tudo isto devia ser lembrado, afim de nao executarmos
um largo circulo.

.

'

0 resto da agua nos cantis <lava para umas horas de
marcha. Esperavamos alcanc;ar um burityzal ou as lagoas
que formam a cabeceira do Kurua.
Animados pela fagueira esperanc;a de chegar ao acam-

pamento, iniciamos regula~men.te a marcha. Mesmo ·os estropiados mantem o alinhamento e a distancia.
Reconhecer o caniinho percorrido ha dias e impossivel.
A uniformidade exasp~radora do des.e rto impede-o. Inutil-.
mente, julgando reconhecer o local buscavamos decifrar as
.
'
pegadas.
'
Como ponteiro, puxo a fila num~ batida boa, par-a apro~.
veitarmos ,a madrugada,,porque o chapadao aquece em poucas horas, Ate as 9 hotas sfa manha, tudo vae be.m. Passa<la essa hora, e como "se ~·e.~ n otme ' brazeiro servisse de solo '
tamanho e 0 calor. que dell_e se despreen'de. 0 reverbero e
_ tao intenso, que os olhos lacrimejam constantemente e,
quando t?da a humidade contida no corpo se evapora, o
bulbo ocular afunda na orbita, como para procurar no interior do craneo resguar_do- a tortura da scintillac;ao continua.
Duas horas de boa caminhada, sem o menor descanso
e, as sete, alcanc;amos um capao verdejante, verdadeira benc;ao no deserto. Um riachozinho corre entre uma e outra lagoa com pouca agua, mas, para n6s, se torna uma preciosidade. A principio julgamos qt\,e ess~ corrego e o mesmp qu~
tinhamos atravessado a .sah'ida do acampamento, e isso ale-,
gra-nos sobremaneira. ·Ma's pouco -durou a ·quasi certeza.
Constatamos que, desviados ·do rum'o, tinharp.os topado com
um manancial providencialissimo, mas de curtissimo curso.
-Se assim .n ao fosse, iriamos, mais cedo ou mais tarde, seguindo-lhe a direc~ao, dar no Kurua.
Mas a pequen'a corrente manava dos buritys da lagoa
mais alta e vinha vasar na lagoa mais baixa. Desta, possi·
velmente, por um mecanismo natural de suc~ao subterranea, voltava a primitiva e assim, num circulo vicioso, alimentava um curto estirao.
•

•

'

•.

' .'

I

'

'

•
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_ Tinhamos atirado fora a unica lata que serviu, depois
da conquista do Roncador, para cozinhar um ·hocado de arroz, surpresa que Celso e Nelson quizeram proporcionar,
substituindo a passoca, alimento basico durante a nossa penetra<;ao. Sem esse recipjente, . pao foi possive.L fazer um cafe e, diga-se ~esde, ja, a Tuhiacea era i' rnperiosam~nte recla- ~
mada pelos estotnag9s ; rfseq~idos.
Alguetn lembra ::' . , .
,
'
'
- 0 efhnographo deve for·c;osamente ter un1a panella
dentro do "armario" ! ·
•
..
- Sera que elle a empresta?
- Pec;a ...
- Eu na-o . . . 0 "homem" est'a com cara d e poucos
•
amigos ...
- Ora, si elle qqer- tomar cafe, tern que emprestar o
"panellao ".
,
Sugerem-me a idea e eu obtenho do dr. Tikamer uma
bella panella esmalta9a, recebida com um · " hurra" prolong'a do !
'
Em dois tempos 0 fogo e acceso, fabricado 0 tripe, di'
l_uida a rapadura. Bepois, sor~v·e.mos lenta" e' gostosamente a
bebida estimulante, 'coino
·authenticos beduinos do Sahara
.
a margem de um "oasis". S6 .faltam os camellos.
'
Reconfortad~s, pa~es~ramQs sobre futilidades, corac;oes
alegres a perspectiva de alcanc;armos um dos nossos acampamentos. Nao encontramos nenhum vestigio de Aristeu e
Gozzola, mas tinhamos· absoluta c·e rteza .d e que ambos, t~
mando rumo certo, ja se ·encontravam na ilhota.
- Felizardos. No n1inimo estao "lambendo" um churrasco e tomando chimarrao.
4

Antes tivessemos sahido .com dia alto. E stariamos
chegan~o .. ,,.1
1
- Ora, deixe de historias. Os dois estao preparando o
almoc;o. E' s6 chegar e cahir num feijao .g ostoso.
- Quantas saudades d.e um "-mulatinho" h em engrossado !
' J
Nelson garante que' ree.d itara o veado com molho de tomate. A agua cresce n-a bocca de todos~ ,
,.
/

\

~...

(

.

\

I

'

•\'

1

J'

..:_ Ta-hi uma ,de:scolJ'e. rta ! ., ,Quandoi estivermos com
muita sede, e s6 falar num quitute. Apparece agua n~ bocca
da gente e mata-.s e a sede.
- Trata de tirar patente oo invento .. .' Vae ser o "t}umero l" desta zona ...
A meia hora que -concedi para o descanso vae se esgotando. Um dos rapazes lava a "panella" do ethnographo,
restituindo-lhe o brilho primitivo. Depois, na orla do corrego, agachados, bebemos a largos tragos.
A

- Toca a beber, "macacada", para oito dias !
- Deixem um boccad_o para mim - diz um retardatario . .:..__ Voces nao sao ~amaradas !
'
.
;Molhamos os capacetes de lona, os lenc;os que atamos
no p([SCo~o. Ban'ho nao- ad1an~a, ,q~e as roupas estao enr
porcalhadas, 'dttras c6mo , ~ou'ro cru, do suor que as embe·
. '
beu.
I
I
\

•

I

'

'

\,

'

I

'

J

Arranjamos uma "pinguella!' para atravessar o riacho.
Passamos, com cuidado, as machinas de cinema. Em seguida, um de cada vez. Na outra margem, densa capo~ira, aberta com rapidos golpes de facao. Depois, novamente o deserto.
0 dr. Kaufer jndica a direcc;ao, com amplo gesto do
bra~o· esticado a esquerda. Nao se conforma o ethnographo
\

•

I

I

(

-
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que, empunhando a bussola, aponta outra direc<;ao a direita.
Senhor Aureli, a direc<;ao que "esse senhor" indica,
esta errada ! Nos temos que cortar em diagonal para alcan<;ar o· acampamento ! ·
.
Sereno, o dr. Ka_ufer torna a assignalar a direc<;ao, ob•
servando a outra
bussola.
Nao tenho confian<;a na affirma.
'
tiva do dr .. Tikamer e, no entanto, era elle quern estava com
a · razao !
r'
1

Refreando a raiva, o ethnographo nada diz ~. com µm
gesto qu e deve ter sido o ·m esmo dos martyres do Colyseo
, r om ano, afivella a sua ca.r ga ·e segue a comitiva, pisando o
solo corn toda for<;a de qtie
capaz.
...
'

J

e

•

-
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Paramos. Os homens deitam-se para aproveitar o
des<:anso. Vou verificar o estado do rapaz. Encontr o-o espumando pela bocca, olh,o s esbogalhados, fei <;5es alteradas.
0 caso grave. Lourival ac6de e o Henry tambem. Insolac;ao? Cansa<;o?

e

- Esta com uma ing.u a inchada - 'diz o guia, que ·
o vinha amparando.
- Ja viu O·S pes , delle, chefe? ....._ intervem Benedicto,
que tudo observa e retartla a tq.atcha para catar do chao
aquillo que os outros perdem. ,
O s pes do rapaz estao num estado miserando. Grossas
bolhas de agua e pus nos calcanhares. Artelhos chag_ados.
Tratamos de carregar o companheiro. Barros tan1bem
sente-se mal. Arranca uma bota e olha para o
que mais
parece uma mortadella.
·
- E agora, como vou enfiar novamente esta maldi~ao? .
- Vamos arranjar um tennis para voce. Tenha p~cien•
eta
...
}unto "a um · cupim, mais um homem cambaleia. Sentase, encolhe-se todo e fica iµimovel.
,:
- Voce, que t,em?
- Nada, um ," arzinho" iqu·e me deu f
- Sente febre?
- Nao, chefe; sinto
uma louca vontade de ficar
>
aqui• •...
Nesse · interin1, ·a malotagem
dcsfeita . Co m OS mosquet5es cruzados, arma-se um toldo sob o qual
estirado
Queiroz. Sacrificamos a agua dos cantis para reanimal-o.
Surgem uns oculos escuros que collocamos no nariz do rapaz desmaiado. Energica~ massagens, respira~ao artificial,
compressas na regiao inguinal, que esta incha9:l e violacea . .

pe,

*
**
Oito horas, nove horas, · dez horas. Kilometros e mais
kilorn,etros. Queiroz atraza::-se. 9utros tambem. 0 chao escalda. Vejo que dois homens carregam o rapaz atrazado,
segurando-o pelos bra<;os. _
J ulgo coisa ,de pouca importancia
e prosigo. Um s.e xto· s~nti~o m~ previne que ·estamos perdidos· e tento me ori~ntar pelo Sol! ja descrente da b,u ssola.
Mesmo numa direc<;ao ce.r ta, o desvio em · leque ·n os levaria
a inuitas leguas dq pont6 que pretendiamos alcan<;ar.
rio
Kurua, em voltas .caprichosas nu.m a extensao de kHometros,
desviando-se do eixo, tanto podia·, no mofl.lento, estar a juzante como a montante. Essa incerteza exacerbava-me; recalco, porem, o tormento e reclamo do meu instincto uma
indica<;ao acertada.
D a cauda da <;olumna chega um appello:
- Parem, que o Queiroz desmaiou !
- Onde ?

ot

e

e

e

'
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A sitUa\aO e ma. Teremos que carregal-o. Vma carga esr
pantosa para nos, no estado de fraqueza em que nos encontramos. E como fazel-o? Olho em derredor. Nern um arbusto onde pudessemos cortar uns paus ,p ara fdrmar uma
padiola. S6 casas de cupins. e "barba-d~-bode" rala, escor..
regadia como sabao, obstaculo permanente a marcha.
Alguem lembra que "muito abaixo:' viu umas "arvores". La vae o Lourival mais o Bucohi. Demoram cerca de
uma hora e ·regressam· com um galho retorcido, mas de born
comprimento. Mando .que se arranje uma rede: nella .deitaremos, o ferid0 .e assim proseguiremos, sabe Deus como . .
Henry Julien pede um alfinete. Surge uma agulha com li, 1
n·h a.. Melhor gue a encommenda !
Com ella o nosso cinematographista fura as bolhas purulentas, 1atravessa-as com ·a linha que deixa no ferimento.
.
"
0 pus ~ome\a·' a coar em gottas, .esvasiando as bolsas e di- .
minui~do a i~flama\ao. Os derradeiro~ re~tos da agua sao ,
atirados, com for\a de ,duclia, no ·r osto do companlieiro . que
finalmente readquire o uso da razao par~ se lamentar dplorosamente.
0 Sol realiza o seu cyclo diario, indifferente. Seus raios
queimam no~sa \: epicl:erme. Dariamos uma fortuna por uma
nesga de sombra.
Queiroz e deitado na rede. 0 rapaz e robusto e pesa
.
.
· rµu1to. As mochilas e armamentos dos que devem carregalo, sao repartidos entre os demais, formando uma carga C:lupla para\ seis homens, pois o material cinematographico ja
occupa trez. Calculo as possibilidades de cada um. Sei que,
sob a pavorosa canicula, em breve estar:emos a bra\os com
a sede.
A ligadura de esparadrapo de meu ·hombro queima coino braza e arranco,-a. Para o Inferno, ciavicula, hombro e
-

'

'

i

w

.

,.

'

tudo mais ! Sinto-me desesperado ante a impossibilidade de
orientar-m~, por9ue as indica~oes sao discor.d antes, mas
guardo para mim, unicamente, os sentimentos .que me agitam. Sinto· que , o olhar dos companheiros estao cravados
e~ mim. 'l!m gesto de "!r~queza de minha parte signi£icar1a o desan1mo de todos. A rapaziada ja dera todas as energias ~· s6 a disciplina e o e~en\plo podiam alguma coisa. •
0 deserto, na minha frente, alongava-se ao infinito !

'
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CAPITULO IX
•

•

,

i\GUAt AGUA! AGUA! .

~ Vamos ' tocan:9o !· Chega
d·e d.e scanso!
,

Formar fi-

leira I ·
A voz de commando deve ser pesada em sua justa medida. A rudeza, muitas vezes, faz effeito de balsamo. Ele·ctriza e predispoe.
Dois homens s~ offerecem, solicitos, para transportar,
nos primeiros dez· minutosi o ferido: Aldo e Bucchi. Vejoos _c ambalear com o peso~ mas seguem. Param varias vezes,
·para tomar folego .e continttatlh Trope~am, vacillam, mudam de homl:>ro, cerram. OS dentes, mas nao largam a carga.
Logo depois sao substituidos. 0 dr. Tikamer e o dr. Kaufer tambem forcej~m, sem dizer palavr~. Os de.m ais vao
p~ssando OS eq.uipamentos., as armas, O machina~io de cinema. A sede come~a a torturar. Arfam todos OS peitos e
os labios ficam azul~dos. 0 calor attinge o maximo. Poderiamos . fritar ovos numa !rigideira collocada no chao I A
~ola das botas e dos tennis nao is0lam sufficientemente, e,
•
•
ass1m,
o martyr10
augmenta.
·Vejo-me obrigado a conceder dez minutos de descanso para cada meia hora de marcha. 0 geologo indica a posi~ao e garante que iremos ter a margem do Kurua, nossa
•
un1ca
esperan~a.
Estamos pisando as cinzas do incendio de hontem. A
"barba-de-b6de" foi devorada, deixando; em seu lugar, a

.'

potassa que penetra pelas vias respiratorias queimando
horrivelmente. Agora, ninguem ma.is support~ os dez mi~utos de carga supplementar. Auxiliamo-nos mutuamente,
dentro dos parcos limites de nossas for<;as.
- Eu acho que Fawcett morreu de sede _ diz-me um
co~panheiro: - Assim se explica o seu desapparecimento .
Nao ha Christo que sup~orte i,s to !
~ vae continuando, como um .automato, olhos vidrados. Os: outros,
N'apoleao
n+>ucc h"1,
, • ,nas
. mesmas
. ..corl.di<;oes.
.
.
,
coqi upl rest1nho de agua no . cantil, a t11orrer. de sede, vae
tnolhando os labios, dos · de.ma.is.
·
. ·
,

.

.'

•

;*

**

Uma hora da tarde. 0 horizonte vasio alarga-se cada
vez mais ante nossos passos tropegos. Um· desespero mu do
assalta a todos. A columna perde a f6rma, subdivide-se em
grupelhos que se .arrasl:am, bamboleantes. Sou obrigado a
parar innumeras vezes para dar tempo aos retardatario~.
Se al'guem cae, sem ser presentido, na cauda da fila,
homem morto; ninguem o.. encontrara mais, passada uma ho-..
ra. Recommen?o..a'?: Benedicto . qu~ avise, se tal acon:tec,er.

e.

Lobriga~os
110 ·longe,
.
.
..

um capa0 de n1atto. Tom6i~os"
'
a copa d~ uma ·arvor~ n:iais alta como ponto de referencia
•'
,.
'
e vamos 1ndo.
. As paradp:s nao tern mais con ta. Ata.ca~nos. j ."'-· •....
uma espec1e pe somriolencia trai<;oeira. A cabe<;a parece
-" ·
querer explodir embaixo dos capacetes. Todas as :vontad~s
afrouxapi. Os gestos dos meus homens sao grotescos. Balou~am os corpos, tro-cam as pernas como bebados oscil'
lam para frente e para traz, na imminencia de cahir.
}

\

'

- Forc;a, pessoal ! baqui ha pouco teremos sombra e
agua ! Um ultimo esfor<;o, do contrario atrazamos a marcha·!
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Ha raivas concentradas, murmurios ameac;adores.
Vozes roucas, irreconheciveis, rancorosas, assim se ex•
pr1mem:
- Sim, agua ... boa tapea<;ao !
__, Estamos e liquidados, isto sim !
- .Bello f im de uma expedi<;ao !,I
Pec;o mentalmente a' n ·eus que me de energias suffic.i entes par,a alcan~a\- a margem de um rio, riacho, lagoa ou
burityi;al.
./
0 ferido foi Jargado! Acerco-me da rede e digo:
'
.
- Vam,os, rapaz ! ·u .m ·p'ouco de boa vontade. Voce nao '
p6de sacrificar mais seus .c ompanheiros !
Sou injustol reconhec;o, mas ninguem podia ma:is co'm
a carga. Prolongar a espantosa fadiga seria annullar todos
os esforf;OS e baquear de vez.
'
Queiroz levanta-se, cambaleando. Henry e Fumis seguram-n'o pelas axillas e avanc;am, passo a passo, seguindo
I
o resto. A,gora e o entomologo que vae\ a frente. Fico no
centro para agrupar os homens.
Alcanc;amos a capoeira rala, secca e retorcida. Esgares
de uma natureza relegada a •COndemnac;ao eterna. Os galhos
flexiveis chicoteam nossos rostos. 1Ninguerh se incommoda.
'
<'.) que, vae ,a'f rente solta o tlatego, pot.tea se lhe dando o gri: to de dor do com.pa:nh'eiro qtie vem atraz. Agora, na rede,
vao os apetrechos de· cinema e mais as mochillas. Dois ho,mens atrazam-se. Esperamos vinte minutos. Ninguem tern
forc;as para retroceder. Eil-os que surgem. Novamente em
marcha. Lourival desvia-se com um punhado de rapazes.
Chamo-o. Nao ouve. Grito, mas o som de minha voz nao o
/ alcanc;a. Dou um tiro para o ar: nao responde. Sei que elle
se guia pelo instincto. E' do Norte e ja experimentou a
caatinga temivel.
..
'

\

Alberico ainda tern for<;as para subir numa arvore. Espreita ao longe e, ao descer, diz:
- Uma legua, mais ou menos, a matta e "mai~ verde".
. Esse "mais ver_d e" significa; possivelmente, agua. Pa~
ra attingi1-o somos obrigadas a desviar mais para a direita.
Avan~amos atraz 1 d1
a promessa, sedentos, com as , arter1as
entumescidas a accelera~aot das pul~a~5es. As veias do pescoc;o e d'a s 1maos parecem cord.as.- Os olhos encovam-se nas
orbit(}S, com um b~ilho febril.'- Ehysio'nomias pavorosas, :al
e a al tera~aQ dos trac;os faciaes ! I
Sao quasi quinze horas quando alcan~amos ' a matta
"mais verde". Nern uma gotta d'agua. Tudo secco, estorri- ,
cado ! Tombamos como . uma pedra ! Onde encontrar for<;as
para proseguir? Ninguem chora de desespero, porque nao
existem lagrimas. Ninguem se lamenta, porque nao ha for~a para tanto.
Conto os homens: faltam seis, que estao com Louriyal.
On de esta:rao? Terao encontrado agua? Ou jazem, neste
momenta, c\a nidqs para sempre?
. - Firmes, cdmpanheitos ! - digo. - Firmes, que ven. ceremos ! ·N ao, podemos e.s tar longe qo rio !
- Eu· tamb~m . acho ,qtre., a distanc'i a .nao e tao gran'de
- diz .o dr. Kaufer, q~e s~ tnantem tranquillo com gi:ande
I

,

I

.

'

•

,

1

esfor~o.
-..!..

Sabe~ de uma coisa? - · intetvem um dos rapazes.

Melhor e metter uma bala na cabe~a !
Seguro-o pela fralda da camisa e, olhando-o nos olhos,
tento reanimal-o:
- um horn em que se deixa levar pelo desespero, e
um homem perdido! Voce parece crian<;a ! N unca leu nada

-
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sobre os tormentos da Legiao Estrangeira? Pois hem: isto
e "c~fe pequeno" !
, Elle so~i, m3:s noto em seu olhai:. um .brilhp estranho.
Oufros tern o mesmo olhar. Santo
~Jeus, estaren;ios · a porta
,
.
da loucura?
··
•
·Enfurec;o contra tpim mesmo. Mando escalar tima arvore, escolhendo· Buc~hi,
cuja resistencia .,e extraor9inaria.
"'
.
.
Elle descobre um espigao e mattaria
densa, signal de que
.
es~amos ·nos ac.ercan,do~ a~ agua. Todos se reani!llam. A direcc;a9 e a esquerda, a'g ota;
retrocedemos sobre nossos
passos na exterisao de legua e ~eia. Que fazer Andar ate
o derradeiro alento. Parar e morrer, ja disse. ,
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.0 esp~gao e alcanc;ado. Ha _n o meio_qa veget~c;ao uni
'
-lenc;.ol verdejante.
Agua? Vo,u a 'frente, :seguido immediat~.
.
mente por Jose de Freitas. Qs galhos baixo~ fprmam trin: cheira. . Desesperado, afupdo,. como atita, no emmar:anha_mento, abrindo caminho com o corpo. Dou com. a cabec;a·
1
11ttn1 ninho · de m3:rimbondos, que nle · atacam · ferozmente-.
As picadas .i ncham-me (O. ro~to, que· f~ca tumefacto ! Esbra. vejo, ,esbofeteio-.m~.'' J?ar~ ~a.tar as Viespas, e, ellas descetn
pela ·gola ~p~ can).i~a. 4ti-to-m,e «.~o.m.o 'um ariete, cego, sen tin.. do...-me enlouquecer; Q rapaz que y.inha. logo a~raz, . soffre _a
mesma sorte e avai,c;a esfuriado; esharrando nos troncos e
~m· miin·. Cahimos no-fun do de um riacho. · Esta ·secco ! ·Ro·lamos por sobre a~ .tages, fuginao ,as. pi<;adas infernaes. .Os
. .
'
. outros chegam e se atiram, nutn ~esespero sem fim, sobre
· as pedras. . . ·Mais uma esperanc;a perdi4a. Qu·edaf!Ios em .
·sileacio longos ~inutos. Todos nos 0di~mos reciprocamen- ...
te. Ninguem se entreolha, mas, desvia o olhar ou cerra ~·as
..
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palpebras. Nao temos agua, mas encontramos um pouco
de sombra. Ja e alguma coisa .. Quando ,o furioso pulsar do_s
nossos cora~oes se acalma, considero, em sua crua reali<lade, a situa~ao. Noto que o leito do corrego desce num dccli,
ve accentuado. ~a epoca_das chuvas, deve desaguar no rio:
Isto e positivatttente
cert-0. 0 curso · nao sera longo; algu,
mas leguas, apenas;
Digo-o aos ·i neus c9mpa_n heiros, , que ouvem em silen;
. cio, dispostos CQ:tn C~rteza -f!car1. ali .para ~entl>re.
/ <' .[~~'.;:·~'I t ft.
~ Eµ ,e mais ·-, o
'. Hein.i ~·vi~os~,,de~ee~do
--:--' p.r oponno. ·:·L·:~ ~;-: ·;~: :~~?~ ·t
' '~ ~ .• ' . ((
)
~
.. '
. ' . ' .. ,,.~" lf l
aos demais. - Si clermo,s .do1~ t ir;os ·~~ carab.i na., q~er.,di~er , . ~~1:· }~1f...:·l:i~ . \
que encontramos agua. Em todc> · caso voces, , logo que . se '. ·. .,-.;~~~~ ~~~'4t ~
•
1
•fl
•t···'f
sintam melhor, des~am t~mbem. E' s6 a~ompanhar o lei~o ". . , ~~~::~;".. ~
do corrego. Se nao encontrarnlQS agua, esperaremos la em- -. ' , '' ·t'~ ·~
•
baixo.
·

a

I

.

I

/,!

·$~~)

,

-

Prolon~ar por algumas horas m_a is o ,supplicio seria o

•
•
.

'

•

fim de todos. E se, na nossa marcha,
tivessemos retrocedi..
do inconscientemente, como soe acontecer em casos . semelhantes? E' um dos maiQres perigos que o cerrado apre'
senta.
/ •
'>
I · .
l
•
-,.
~

.. .., .
'·
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Descethos alguns .~il~~etro~. · d ' corrego term·~a num
, .: ~ ·,,~·
terreno peqr~gos<?; com, veget~~~o' ~la, e vae dar ·numa b'a.i, :.._,\·':*~I"''
I
).
\~ {~~'-'ll
xada. Ate per4~r de vi~ta,' o ·cerrado:, uniforme, denso. NaCl ~ :,,\ ·· y~"~J"l~ · :.~ ..
da matta . plafestosa' que :orfa· 0 ~Kurua.' Iht,er·r~go com 0 .. . " :·~,~:~l~~:.
olhar o .ijei~~ que ai~da, t~m .f9·f,<;a$ para .sorri.r.. : Com um
gesto, elle indica' ~ ~squerd~. Fa<;o 'signal p'ara que aguar..
demos a chegada do~ companheiro~, que nao tardam, sur..
gindo no fim do eorrego. 'Olham tambem, interrogando, e
eu aponto a esquerda. Eis que se ouve um tiro justamente
na -dircc~ao que acabo de indicar. Depois outro, e mais o,u - .'
tro, ainda.
\:
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- ' Santo Deus! E' o pessoal do Lourival que a visa!
- Vamos! Vamos!
S§.o verdadeiros bramidos. Reapparecem as forc;as.
Quasi correndo, atravessamos a ·matta, escorregando sabre
o pedregulho solto. Mais um arranco. Alem, uma clareira
indica o fim <to capoeirao.
Chegamos, sem' folego, tremulos.
.

•

'

·

CAPITULO X

AINDA 0 MARTYRIO

i
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.
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1
Lourival vinha descendo pela enco~ta de um morrote,
·comboiando os home'n s cambaleantes. Dera os tiros de aviso, para attrahir n.o ssa atten<;ao !
~
Mas nada de agua ! ·

' .>

'

'

I

I

~

'

'

I

J

'

I

'

I;>e bronz.~ados, . os rostos d.os metJs hotnens se Jorna:..
ram pallidos. As . carabinas .;s~rvem' ~e ·apoio,' e diverso·s ·itr.:.
rastatp-n'as, nao mais lhe ·supportando o peso'. ·Henry ·e ~U
m is contir:iuam· au~iliana(l~ Queiroz. ·Os tres carninpam com
passo mecanico, como bonecos de ' m6lla, sem vontade pro.
'
pr ta.
O grupo de Lourival precede-nos de um~ centena de
metros, mas nao se detem para aguardar nossa chegada.
Continua sem se importar com o que possa succeder.
Caminha-se porque as pernas se movimentam indepentemente da vontade. Retrocede-se ao primitivismo da obediencia passiva : todos seguem alguem para a vida ou para 1.
a morte !
Alcanc;amos~
~p.lrctinq . ..Acabou ·o <l·e s.e rto. · Agota. ~ao·., .. ., ....
he~V;l.S altas que embara~am os' pas.sos. Devemos lev~~.t~~ '.1.' ' I ~., I ,;g
alto OS pes para llOS liVtqffP.:OS das la~adas COntinuas. ,
Aproveito' uma pausa na marcha para dizer :
- Desta vez' nao 'nos -podemos enganar. Esta baix'a da '
corre para o rio. Tenho cer,teza que acabaremos na~ suas
\
margens.
Sou interrompido por dois tiros de mosquetao. Levanto-me e observe. 0 grupo de Lou~ival, ainda mais expedito,
torce a direita. Estou com ~ vista offuscada. Reten ho a res.
. enxergar.
p1rac;ao
e cons1go
•
• .. .

o

l

•

-

•

I
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- Buritys ! Buritys !
1
Todos, galvanizados, soe~gue1:11-se. Nao c miragem. E'
outro "oasis" que surge de improviso ! E' a agua !
Reunimos o resto <las for<;as e dirigitito-~os as
, bemditas palmeiras. La, todos -Se atiram sobre a herva secca que
cerca
sempre os burityzaes,
afundando nessa especie de col.
)
chao natural.
1
Bucchi hao ·.perde ·.fe~po~ ·· 1· Com a sua extraordinaria
·~ ene~gia toma di. cavadeira;'e· comera
a · afutidal-a no terre~
~.
. no". Ca:fa a ·~rit.~eira·i,c~citnoa. )E;ta irenetico. Trabalha com ~.
.furor, atirando, por sol{re"os hpmb~os, ~ :er:a rubr~.
" ~ i.'; ..
/
Um dos meus hotnens que mats d1sc1pl1nados s.e. pios·"''traram durante todo· o te mpo,~ tornado d~ subito desespero, ~~ ~ :1::,:.
}
.
~
· grita:
·s
Isto nao e expedi<;ao ! Isto e morte ! Ooooh I Ooooh !
\
Arrasto-me ate elle e conforto-o .com palavras de en-.
~orajamento, -dizen.d o-me - admiract'~ de sua subita fraqueza. O coitado parece acordar. Sorri. Diz "que aquillo nao
foi nada". ·v ira de bru<;os, escendendo o rosto.
Ha qu~m descubra uma especie de lagoazinha no meio
..,,...r~••·,."', ·dos arbu~tos. Mas .o .poucq de~ a,gua
tao pod~e, tantos s~o
~ os ·yerm.e ~ e o linio repellente q,ue, ,apezar de estarmos. as
p~rt4s qa, 'a.lluci~11~~0 .. ~?·r : ~F.u~~~ da· sede, ·~ningu~m ~.~ ati:eve
a beber~ ~
··1 ' "
~, ' · f 1
:
.'~I
Hein~, me procura e diz : •I • ,
'
'
- L;;
embaixo
deve estar
.
'
, ·o Kurua. Vou ate la.
- .V oce resiste?
•
- Sim, devo resistir ! Ja estou mais descansado. Se 1
encontrar agua, aviso com dois tiros.
'
.
La vae o en tomologo sob re as pernas tropegas e, em .
breve, desapparec~ tragado 'pelo cerrado.
O acigo formico das vespas, que tantas
1

'

.,

-,(

\f

I

I

+

1

.

e

"

vocava, ja tcrminou sua a~<;ao. Agora, sinto o tormento do
hombro ferido. Deito-me de costas, desafivello o cinturao, ·
livro-me do resto da carga. Surge Bucchi e segura o cantil.
- Ch~fe ! S6 c,onseguimos ym pouco de barro. Mas ja
e alguma coisa. Tome!
Alonga-me o recipiente. Se:g uro-o soffrego. Nelle esta,
a vida. Mas · sinto escru.pulos , e indago·:
- Os outros ja oebera~? ' .
· ~ .~.. ~ , , · ~
t..'.
~ ~ .... , m'as.
'
'.f):
1ama, comeram
\
- B.eber P,aQ' .beu~ra·
comer
·.' .~ . ). ~:- -:,:.: ....' '~;
~
~
n~ ' "' ~\ ~... ~ ~
Da bocca do ;::antil coa; diluida, a 'lamh.. v:e·:r,melha. flu- : : •t .. '
n1edec;o oi'\ lab,i os e espatramo 0 fodo pelo rost6, na 'nuca, ' ' .:~
no peito. Fica um r'estinh~ q'U e' procuro tragar. Encho a boc.:
1
ca, ma·s a lama nao a·tra~·essa a ·g arganta. 0 reftigerio, po-'.
rem, e grande. Sentimos todos um ·pouco de allivio. Agora,
temos for<;a para aguardar que a agua filtre na cacimba.
Um quarto de hora de espectativa, que mais par~ce um seculo; depois poderemos beber um boccado. Nao ha coisa ,
mais deliciosa neste mundt> '!
Ecoam, nesse momento, dois tiros. E' o Heinz que, avi- .
sa ter da'd o com o ·rio ! .U m. ~iva que faz e~tremecer as )ar- 1 ·
ga~ folhas d~s palmei~as~ ~.aada · ':> achado. Depois, surge "o·'
I

~

•
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i
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'
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e Gazzola?
senhor ! Nao· vi nada ..•
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Quando o Sol . deita no horizonte, ja estamos no
acampamento. Um dos factores do successo da "Bandeira
Piratininga" foi a previdencia. Em todos ·os acampamentos
sempre mandava deixar bastante mantimento ~ vasilhame.
Aqui encontramos arroz, feijao, ·banha, rapadura, cha, a$sucar e toucinho. 0 sufficiente·-para um born jantar.
I

Antes, bebemos ate, arrebentar1 Depois tomamos banhp . Que mudan9a ! 'todos alegres, todos risonhos,· todos
contentes como crian\~as q.entro dagua, . mand,ando as favas '
os ~' piuns"' que en,xa~eavam aos milhoes !
'

I

'

Todos falam ao mesnio tempo, querendo externar sen.timentos intimos; "aquillo que . ·sentiram e experimenta:ram.
I
Lourival narra :
- Quando larguei voces, julgando andar em paralel- ·
lo, embarafustei pela matta. .Topamos ~om o corrego secco
muito acima do ponto onde voces _d esceram. E stava louco
de sede e o pessoal que ia commigo tambem. Eis que de
subito avistamos uma fuma<;a e julgamos ser. uma aldeia
de Chavantes ! Em pleno USO da . razao, ter-nie-ia desviado
prudentemente, mas a tortura era tamanpa q'.ue ·resolvi, com
OS cinc0 companheiros~. avan.c;ar e tomar.
assalto ."b povoado ! AnteJ o limpre~isto c;J.o que prolonga'r o supplicio !
Agora reconhe<;o a 'touc·Ur~ ' do nieu gesto, mas naquelle
momento, mesmo s6sinho, eti teria procurado occupar Ma•
arid I A fuma<;a era de urri resto de incendio, sabe Deus por
quern ateado. Foi quando torci dir'eita e vim dar com voces na baixada.

de

a

- Se fossem Chavantes teriam que nos dar agua de
qualquer geito - diz um dos acompanhantes do L ourival
r- ou agua ou flexadas. Mas eu g·aranto que t eria dado tu''

J

'
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do: armas, roupas, equipamento, no caso que topasse com
os bugres, a troco, de uma caba<;a de agua fresca !

..
•

r*''
**
'

Findou o martyrio, · que nao d~sejo ao meu peior ini'
.
migo ! J.a um alegre -fogo faz bor.bulh.ar a agua da panella.
o' ' cafe reanima
e faz qµe se, aguarde ' ~almamente .6 jantar !
.
,, Depois dfl. ref.ei<;a0 e· d0 i;~pouso, Lourival, e ~lberico
desejam subir atl o ,.ac~mpaµiento da ilh6ta para se juntarem ao Aristeu e Gozzola e regressar c0m elles, trazendo
a m~ntaria e os mantimentos, la deixados. Conhecem o caminho e nao ha perigo.
Noite escura, regressam com a embarca<;ao que dei~am acima da cachoeira proxima. Mas nada dos dois ho.:
mens que la deveriam estar !
· __: Nao encontramos' ninguem. S6 uns rastbs de indios
pelas proximidades. Nada_de Aristeu nem Gozzola. Perde'. .
ram o rumo na certa.
Esse acontecimento a todos acabrunha . . Se OS doia rapazes ~e perderam n<? De;s erto, o caso1 ass~t'ne graves prapori~oes. Como encontral-os? ,;Por on de. teriam enveredado? . .
x Se estao '. perdidos, ~stao p~rdiaos para sempte, ~a nao ser- -~ 1~,
que, encontran.d o as cabeceit;'.as do .'.Kurua, por eHe venham
descendo em pequenas etapas.
.
al- Vamos solicitar um aviao a S. Paulo - suggere
..
guem.
- O .que adianta um aviao nesse mundo perdido? De ~
mais a mais, onde o combustive1 necessario para o reabastecimento? Aqui nao ha, para um aviador, a menor visµalidade nem a minima probabilidade de descobrir um gruP,o
de elephantes, quanto mais dois homens !

"

,.
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e aviador e, portanto,

E' Tacio Catony quern fala. Elle

fala de .cathedra. Para ach~r alguem, deve-se fazel-o rastejando possiveis indicios OU pegadas. Mas e procurar agulha em palheiro.
Preciso Jomar immediatas Rrovidencias. Resolvo ficar
com mais 'cinco homens :. Nelson; Alb~rico, Celso, Lourival,
,, Benedicto . .Q1 resto, logp ...~e~~ ,m:;nha, ~evera iniciar o. regresso ~te o acampame~t9 ~~o J~io <las Mortes. Os fer1dos
irao, na cahoa. Mando .prepaiar pµdo e escrevf} as commu.~
nica<;oes telegtaphicas · gtie s€rao transmittidas · ao Pres1dente da Republica, ao Interventor . em Sao Paulo, (~r.
Adhemar de Bar'ros, e i i:-e·t:Iacc;ao do meu jornal. Entrego
as mensagens ao Julien que, · apezar de muito 1 ferido nos
pes, cede seu lugar na canoa ao dr. Kaufer, afim de perm-ittir-lhe realizar o levantamento de determinado trecho. do
Kurua. ·
\

..
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Dadas as ordens n·~cessarias e feitas ao Bucchi, que vae
chefiar o grupo de regresso, todas as recommendac;oes, preparamo-nos para do1:Jlllir, pois e.s tamos em petjc;ao de miseporem,. amarrapdo )'em altos paus fachos de maria. ~ntes,
'
. gnesio, .fazemos Jongo~ signaes ~uminosos na esperanc;a de
attrhhir .a atten<;.~o ~o,s cl.<:>1~ ,e~t~~viad,os e in,di~ar-lhes ·a , di~ ,_; ·~ ' •
u.
", · ree~ao certa. i; · ··1 .~·
· , i.~.- •"<r
'•., ', •
_ ~
4t: •
'
' _'
'. · ~ Par4 11ao. sa~~if~car · ~pe~as~~ alg~ns homens no servi\o
de ·vigilancia, resolvo que todos · dem guarda, a · come<;ar por
•
'
m1m.
f
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0 grupo que desce i:umo ao acampamento do rio das
..l.: .~~m: 1 " • Mortes, ja distanciado, rompe fogo contra alguma cac;a. A
. ~~tprincipio , J. ulgo que el le tenha
"top ado" -com Aristeu e Gozft.~ . ~
$~ -~· .·.
.
~~ii ~~Jf~J>., . zoJa, mas essa esperanc;a se desfaz .
Regressar , ao
pen:trar nciva".'ente
~. 1 • · Inferno, na'.o alegr~ nos~os ,~ora~.oe~. De m~1s· ~ ~.a'.s; t.er~~
·: ; ;'~.i .,\'
mos que proced,er . c_o mo ceg~~' pois. nen~um 1hd1c10 gu.ia; ,.
nassos
to'f'ar"
Oeste, 011 Sti!? '
li En trego-ll'le a
hoi:.as: _com
- basfante para
*~~:'~i
uma rharcha ·prolQngada.; la~gaµios em d1rec<;ao N. 0., que
ll~ t\~''
Se me afikura COm ntaibteS probabilidades'_ de exitO.
~~~
Passo ao largo 'do cof~ego ·secco e ataco rapida eleva·
~ '
.. '
·' ·
<;ao, escalando uma 'pedreira natural e um barranco cortado
a pique. Depois, afundo na matta, atravessando em diagonal vasta zona que ja conhe~o. .
Sem equipamento, nosso passo torna-se mais rapido e
seguro. CaJUpos, cerrados, capoes de matto, e estamos novam~nte 11a orla do grande ,Deserto. Levamos tres hora's de

De~erto,.

.'f ,.,r~
i ".

'

•
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....ifl.
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•

.

:

'

1

1

'

feitas as despeo~?as,· togo :.pela · ~a~ha, tesolvo aguardar ainda umas horas a·n~\tes de iniciat'I a busca dos desappa- '
recidos. Inicialmente~ .mando
d·o is h'onie'
n s ate o acampa..;
.
mento da ilha, afim de accertderein 'uma fogu~ira ·com os
troncos que la se encontram. A fumac;a pode servir de
•
gnal.

•

..

'

PERDIDQS>'NO DESERTO
•

~

~

11

pass~~- Q.t\~. !iir~~~!i~,
'~Orte ~· a~ ~6

,~aquelle

N~~te;

~~ua
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" marcha rapidissima, sem descanso, para attingir a chapada
onde tanto soffremos. Nosso enthusiasmo decresce bastante ante a immensidao arida e sem vipa. Penetrar nella,... depois de todos OS soffrimentos, na~ e nad: ·agr~avel.,, Mas
temt>s um sagrado1 <lever a cumpr1r ~' haJa o que houver,
enquanto todas as esperanc;as nao desvanecerem, luctaremos. Bein a direita do ponto onde nos encontramos, surgem uns buritys meio, queimados. E' conven}ente, antes de
mais nada; acercarmo-nos gessas palmeiras amigas .. Se os
dois extraviados passaram pelas cercanias, terao procurado
agua nalguma cacimba.

•

t

,

Ha rastros fundos de antas. Todas as trilhas dao para
o '·'oasis". Mettemoinos por uma dessas .sendas .que facili, tarii 0 caminhar. Ja 'proximo'• aos "buritys noto, ' no .chao, ~ ui:na
pegada de tennis. Logo adiante, outra. Mais alem, impress5es de outro calc;ado. Nao ha duvida alguma: os dois companheiros passaram recentem.e nte por este lugar ,!
'
Pe~o' a,o, Benedicto .q ue fac;a <;lois dispar.os de .mosqtieta.o para o ar, e fican1os, ouvidos attentos, e'sperando. Nao
tarda·, muit~ ao longe, a esquerda, a resposta: dois tiros espac;ados. Sao elles ! Sorte maravilhosa a nossa em termos
topado, log~, com o rastro certo e dentro de uma zona de
milh'are·s de kilometros quadtados'!
. .
Mando renovar OS, disparos
novamenfe chega-nos a
resposta. A vanc;amos, guiados pelos tiros. Passada uma hora, novos. disparos. Recebemos a contestac;ao muito mais
fraca. Significa que os pois 1 estao rodeando .~s morl'.os que
formam os contrafortes ,do Roncador. Agor]l, sabemos onde se encontram e tratamos de approximal-os pela frente,
evitando as eleva<;5es. Transposto extenso c~rrado, d~sce
mos uma encosta e beir~mos um corrego, '0qde ha restos de
agua apodrecida, e que termina
em baixo, num denso

'

..

I

um

•

e

la

r

mattel;gal. O rumo e optimo, pois a matta cessa justamente
onde os morros comec;am. Atiramos espa<;adamente .e' des. sa forma, recebenios resposta. Assim guiamos os passos
dos _d ois · ef{traviados.
.
'
Eil-os que surgem flnalmente, em . estado lastimave1.
Rbstos escavacados, olhar esgazeado, roupas rotas, pes incqados, epiderme oleosa. Estao tao can<sados que nao demonstram nenhuma .alegria. Bebem, soffregos, a agµa que
lhes offerecemos. As explicac;o~s serao ' dadas no ~cam pamento, que demandamos sem tardan<;a, vista que a .noite se
..
v•
approx1ma.
Reconfortados ja, QS. dois companheiros descansam
gostosamente,. estiragos .n o .chao. .Dep6is do caje, Aristeu
. '
narra;
'
.:
",
· - Perdemo-nos. Quando dei pela coisa, ja era tarde.
Nao querendo 'marchar dentro da noite, resolvemos pousar
para · aguardar· luz suffici~nte. N,o dia imme~iato, julgapdo . /
ter encontrao6'' 0 caminho segur0,1fui af1dando, $6 •m uitas
horas depois notei que estava completamente £6~a 'd0 rumo, tendo percorrido innumeras leguas a direita. Que fazer? A sede atormentava-nos, e, lobrigap.do, ao longe,
trecho de matta, para la e~veredei. Encontrei uma lagoa.
Tomamos banhq, bebemos e comemos um boccado de pass6.ca. Pelo sim e pelo nao, resolvemos, eu e Gozzola, diminuir nossas ra<;qes. Nao me arriscava a · abandonar as proximidades da. agua e, topando com um corrego, comecei a .
..seguil-o. Com isso ja, me distanciando ainda mais. S6mente ·•quando, atravessa.!io um trecho do deserto, vi uma ''egeta<sao verdejante em minha frente,
que topei com 0
brac;o esquerdo do Kurua. Lugar tnaravilhoso e selvagem.
I<maginem voces :que as ariranhas andavam as centenas, assim . conio toda ~specie de ca~a. ;um Paraizo terrest-re ! _MatI

'
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tas soberbas, com madeiras optimas. Resolvemos fabricar
uma jangada para descer o rio. Levou horas a fabrica~ao, .
e quando nella subimos, afundou como chumbo ! Trabalho
perd~do. Viemos, entaoz descendo pela margem esquerda.
Mas uns pantanos . obr_igaram~nos a largo desvio. Horas
depois, eis que pi~amos no~amente o lugar da partida ! Tirihan1os feito um circu\o perf.eito, sem <lat pela c6isa. Em
marcha novamente. Esta;v~ certo~·que t iria direitinho', para a
·frente. · Map -.qu.al .na6 foi t;J_·nos~o .. d¢'sespero · quarldb, pela
'-"11{~t
segu~tla. ~et,
.ret.orn~nios · a6 "mesmissimo .lugar ! FJq.u ei com ' • .. .jf~~
J
'
"'I ..
, me.d~ que Gozzola ~nlouqtiecesse...
~ ~

.:__ Eu tive o mesmo receio .a seu respeito - interromo ,'impassivel jundiahyense, sorrin<lo,· ca.Imo.
~
Aristeu finge nao ouvir e continua:
.,
- Que fazer? Era tar9e j~, e o lugar prestava-se para
pouso, si hem .que os pernilongos andassem aos bilhoes.
'·
Passamos ·uma noite infame, e, ao alvorecer, novamente em
marcha. Com a mente mais descansada, facil me foi tomar
melhor orienta~ao. Andamos a manha toda, o dia todo, qua.
'
,si morrendo I de sede. Topamos com OS huritys on de voces
. ~ .. , , deriam com as nossas pegadas, e aqui.· estamos ! .
-~~«j•·" ·. ' ,. , Nesse
breve relat0·, expo.sto· com a ~,~ior singeleza, ha..
"'
.
'·
. via ·toda uma histori.a de tsof'fr'iment(js inacreditaveis. ·
.
- Grac;as a Deu$· ·e stamos novamen'te jun~os. - tliz ;
. Celso. - Agora devemos refazer as forc;as para seguirmos ~
•
ate 'a· "ilha de Capri". Estou doido para mudar de roupa e
poder dormir uma noite -sem, preoccupac;oes.
Digo-lhes:
- Amanha hem cedo vamos ·seguir caminho.
Conto chegar ainda com dia na margem do Mortes.
Agora conhecemos o caminho e nao temos mais o impecilho da carga e descarga da canoa.
I

I
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Desviamo-nos <lo rio e atravessamos extensa campina
verdejante, afim de ganharmos uns kilometres; duas horas..
depois, pizavamos n~ss9s rastros, na tnesma campina !
- Que azar ! Olhem :''novame,n te a ossada da an ta!
- Aqui s6 ha um· recu.r so·: ben~ermo-nos'..... ,
d :? ' • ~ .· \
•
C 'd"'
a e. ~a r~ .
. 1j;. -~~7'.~ 't ~ •. " ( .~,)'r"~f~·)~ft{·~:r~~~~l
- · Fapr1camos um.~ ·::jO ·..1! ~·. ·. M~\ . . . , .
..
Abandonamos
o camp.
o,' •seg~indo
.b eira-rio,
prudente:.
'\ f
\ '-.,'
' ,.,
•
••
mente. Agora estamd,s .an.d ando num, terreno limpo pelo fo(J
,.,
go. Ap6s ligeiro descanso_, de&cemos uma cachoeira.
A's 13 horas, alcan~amos
rio das Mortes . . Eis novamente a agua 1c rystalliria ·e pura. Bebemos largamente "para matar saudades"
e,- em ' seguida,' tomamos cafe. Muito
,
caminho ainda restava fazer para alcanc;armos a "Ilha de
Capri", margeando o giande rio.
' ·
Suppondo-nos mais OU menos altura do acampamento, disparamos as annas. para o ar. Re.spon<ie~~ 'pas_sad-0
/ . . . , .;: ,
um minuto, ma~ muito ~~ixo i aiQda: E~f\~ .chegai:;os. 1Sao ~ ·~.... ·:~,:1 ;;£~1
17 hor:is. Eene<;l1.cto ;Matti~:· ':~m Com a "monta~ia e ~eJla\, ·: ;;~!;;~
1 , .. '
,emharcamos:
.
·:1 \
\, ,
.• ., \ , .
~. ~~~~1 ~'1".f ~~~"'
' ·Depois ~e ta'tttos dias ·de ·separa~ao; \abrac;o o · telegr1a~· .:~.f~:~~'-fk~
,
, .
.
.
•
A+':*;~ ~
phista, Arut~n~ , e · Oscar. -.Tud·o . esta em ordem. Moacyr .
.·i~,{~i
communica-me ter · enviadp 'PS r~dio·s ; e te'r recebido ,outros.
:\': 1 ~~·~
E desfecha esta nova,: : '
.~, ~ i,f' ·~
!

·~

..4

-

/.

~

' t.

o
•

""""

a

_
1

.
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•

_.... .C hefe: es~amo~ Iev~~d_o "pau" la no Rio de Janeiro. Dizem que andamos chacinando indios a torto e direito
e depredamos a "propriedade" dos selvicolas ...
Olho estarrecido para , o radio-telegraphista, julgando,
. a principio, uma pilheria de mau gosto. Mas em breve te-
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·

·

;·..,tr.<1

I

238

'

.,

WILLY ' AURELI

nho certeza absoluta. Profundamente aborrecido, reuno OS
homens e explano :
- Recebetifos "boa recompensa" de nossos esfor<;os e
sacrificios: estamos sendo apontados como aventureiros
matadores de indios !
A indigna~ao e gerat. Pragas chovem de todos OS l a'"
••
dos.
- Calm a, r~paziada .....:. 1 intervenho. - Deve haver al1
. gum "qui-pro-quo"! 'Ent todo~ 0 caso, depois de tanto pe'
f
'
, J~
I
I
' nar, es~erava m~lhores iloticias .·• •: ·
.
·
· ' 0 ' k rupo disper·sa..:se. ·: Tod.cs coptmentam os fa~tos.
Tento comer, mas os alimentqs nao me ·descem pela ,garganta. As mas · noticias envenenaram o prazer de estarmos
~e novo todos j~ntos.
A' noite, novos despachos. Moacyr vem ll'adiante:
- Boas novas, chefe ! Olhe aqui !
Sao os radios _9a Presidencia da Republica e do dr.
Adhemar de Barros, que se · congratulam com o nosso sue- .
I
cesso.
.
Desfazem-se, como num ' sopro, as nuvens negras. L e10
os d~spachos aos rapazes, que ,v ivam os nomes dos srs.
Getulio V a:rgfLS. e Adheniar de Bartos.
~ beixem calumniar.·z
a vontade, agora
! A. justi~a esta
,
\
,.
.
\
.
I
sendo .. feita.!
·
"}' '""
•
• .
• .
•
1
Nessa noite nao ·consi'go ·. conciliar o somno.

CAPITULO XII

NOTAS DE UM "DIARIO"
I

1

1

1

'

1

I
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I
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•

•
•
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• •
I

•
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Communic'o ~'° sub-chefe partida .para o dia ·illlmedi3;- , i' ".· -; -..
Tod0s en.tr9-m a trabaJhar com in co: desfazerll- se bar~ (
·1 / ~."'
racas, armadena-se 6 material ·, estiva-se a embarcac;ao.. ., "
'/-, ·
Moacyr Vieira de Mello,,, nosso .r adio-telegraphista,
conforme ordens recebidas, annotou minuciosamente, num
diario, todos , os acontecimentos. Entrega-me o documento.
Verifica-se a ·tortura soffrida pelos tres homens .que deixei
na "Ilha de Capri", tortura da solidao e dos terriveis mosquitos "piuns".
_
Depois de citar a forma com que se estabeleceram na
•
ilha e dar parte minuciosa dos trabalhos executados para o
armazenamento
de
viveres e materiaes, narra episodios de
.
'
' ca~a e pesca, o ra.clio-telegraphista diz:
'
. - "Estamos' a . 24 , ~e Agosto, nosso ' segurtdo qia de · · . , . , ~
' . co·m pleto isolaniento. Por rvolta das , t4 horas ou,vimos rui.J ~ ,~ ·, ~ ·nf
do. de mdtores. Surge um ' batelao ,: e d~ Missa9 Salesiana · :~~" f' :} ~~
e nelle vem um irmao le~go;· hespanhol, o mesmo que ja .
encontramos proximo a praia dos Chavantes. Para na ilha '
e . eu, mais o Artitana e pscar, Iomos apresentar as boas
vindas fazendo as honras. . . da casa. Depois dos primeiros
cumprimentos, o visitante comec;a a fazer uma longa serie
de perguntas· sobre nosso encontro com os Chavantes. Noto que esta interessado. Conto o que sei. Nisto, approximase o batelao do pagre Chovelon! 9 rev. esta com ares zan-

to:
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gados, tart to assim que, pedincio , licen~~' retiro-me, mais os
compaµheiros, para o nosso acampamento, na outra ponta
da ilha. Mais tarde, apparece o hespanhol. Deseja photographar Arutana, que foi ferido pelos Chavantes. Pede para
que posemos tambe·m ante sua objectiva. Satisfazemos o
pedido. Em seguida, alegre e contrafeito, \o visitante insinlta "certos boatos oU'Vidos .algures" de que o pessoal da
"Bandeira Piratining~" ,.fur'a ra; em~ . Leopo~dina, "fazer bat¥:..-·:
, rµlb,o" c.a so.' etifontr~ss~ ~ o,s b~rsos ,da~ ¥is~ao h3;_steando um
·~i~·~·~·t·
pavilhao ·que na:o fosse, 0 ~~.~·on_al ~'. .
ff. · !."•: ·
Retruco, sinceran1e11.t e Jnd~gpado, pedindo para .que diga ao. seu chefe, que a "Bandeira Piratininga" .e, formada .
por um, nucleo de rapa.zes' distinctos e nao c_afagestes. De
mais a mais, quando do nosso pritIJ.eiro encontro no rio
das Martes elle e seu -chefe ja tinham verifi,cado isso graI
.
°""
c;as a maneira fidalga ~om que - foram tratados ! Per<;ebo
p~rfeitamente ·a manop;-a e _nada mais tendo que dizer, despe~o-me do visitante, que s.a e meio atrapalhadq. A Missao,
em lugar de continuar sua y iagetl}_rio acima! desce o . M·or~
:i-.~'.1"'tes. Estou certo de que /vae, · gra~as as minhas informa'Yoes,
(,f~ ~.
acampar .~a p~aia dqs , Cha;vaqt~~. ~. ~r~ ver se consegu~ conI~~::
tacto, ~OJe pao,, ho~y.e c?~~u·n1cac;oe,s.
, ~
~~:tr~5J.4tf,,~' 1 .
~ DIA· 23 DE .'A GQSTQ ~ .'O <Calbr ,\~ OS ''piuns"; cada ~
• ~~t} • ~ · ' dia .que p' a~~a.; se _,,tor-riath ~,~r'i1a:a~'ir.o horror! Os mosqu ii os
··r;' ~·~¥,_,,, ,,I
:
J '
"
r~
·~ ~·
I•
.J/-·::!>;·
augmentam · 4e 'form.a . fncriv~~' deixan9~..:'nos como pilha~
~-:~.'. .~.1 ~ . e1ect ricas ! .Aruta,rta tambem .esta ·"brabo" e xinga os mal.. '
·~i·;'i
9ictos i_n sectos. Y entos v~<;>lentos ~opram o dia inteiro. To.mamos OS devidos cui.dado~ para naO DOS deixartnos SUr•
preender pelo temporal que ,s e annuncia. A's 19,30 horas
todos no ber'Yo ...
DIA 26 DE AGOSTO - 0 calor e os "piuns" $ada
'
:ve~ peiores ! Este supposto. "P~raizo '> torna-se verdadeiro;
I I

'

\

'~'l·!~i
.;·
"'":g: '._,

1

1

'

1

'

,.

'
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~

1

1
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Inferno. E sta manha levantei-me indisposto. Estou com o
corpo cheio de "cabe<;as .de prego". Tenho bastante febre.
.
.
,
..
.
Eu e Oscar somos bastante an1mosos, mas e quasi 1mposs1vel passar os dias num pequeno peda~o Ge terra cotno este.
A for<;a de leao que fazemos para que a melancolia nao" se
aposse de nos, e incrivel. Arutana avisa-me estar suspeit~ndo .da presenc;a de chavantes na margem direita. Quyiu
.~ . n,:
1
ce~tos barulhos que . efle--co.nh~ce . co~o send9 de "gente"•.~. '·~~·-If· ~.
Resolvo, a partir. de hoje,:';_fazer varias inspecc;oe~·, peta"'ilha · .· «.qi.-'
·
\ .....
toda. A's 20 hpras etitro ~m:~:co.ntact9 com · Rio Pr,eto,, ~ec~- , .1
,f · ~, ··
ho communica~5es/ entre ,. ell~s ' uma de ·m inha noiva, coi~a . t
essa. que me da vontade de fabricar umq. canoa e s~hir daqui feito um
~
. raio f
, DIA 27 DE AGOSTO - Os cachorros latiram a noite
toda: Nunca ouvi "mutum"
e ja6 piar ·tarito. Arutana
.
.garante .q ue sao os Chavantes .. Estou "mais ou menos" tran- ·
quillo quanto a nossa posic;ao. O chefe soube escolhel-a. Ha
muita correnteza neste trecho e OS Chavantes nao ' possuem
embarca~oes. As ,coisas tomam outro rumo e fac;o frequen-· .
tes inspec~oes pela ilha. Para manter1boa vigilancia, ar.m o
minha rede }10 me'io 'do posque e fi£O observa~do a margem . . ~ ~;l ,
suspeita. Os'c ar Prado t~~bein.~ faz inspecc;oes. .Depoi~ do· · ·
·~:i; , ·
janta:r r~dol;>raffiqs' n~SS!l :Vlgji~n~i3... O~y\tii.Os perfeiia,meiit~
·~.\ '
.barulho's• de paus quebr,ados ~e - outtos,.• vindos d<? .rriatto 'fro~~ .~., ....-~~~', :l- - ·
teiro. Dividimos serVic;o 9~ .guatda': duas horas para ~ada ' r.,. ;~~ ' "
um. 0 seguro morreu Cie v~lho. o~ "piuns" enlouquecem a '• ..f>Jft~ ~"'~;
gente ! Minha "nossa", que tormento ! Cac;a e pesca, neste'·
,. ( .. ~
I
"Paraizo" nao ha. Continuamos no puro arr.oz e feijao com
farinha torrada.
,' ·
Se alguem se atrever a assegurar que isto aqui e o tal
''Paraizo", juro .que sou capaz de matal-o ! E' calor, e mosquito, e forll).iga, e.tudo ! Estou .certo qu1e ao abandonar
\
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ilha, terei pago todos os meus
peccados .! Estou ansioso pelo
.
regress~ do c·hefe• e n1eus companheiros. Isso significara o
fim deste , tormento, deste supplicio chinez. Oscar torna-se
t
irnperfinente 'e eu concluo que e 0 effeito dos "piuns" e outras pr~gas.
DIA 28 DE AGOSTO - A escolha feita pelo chefe,
dos homens que deveriam ficar na ilha, foi, a meu ver, pes. sima. , Nao sou amigo de prosear, mas uma palestrazin~a,
apr~.cio-a si,n ceramente. Oscar nao fala. Rarathente diz uma
' Ol,l o\}tra palavra. Arutana entao ..• Fico , ett' falando s6si- .
'
.
nho ! Oscar s6 murmura algo de duas em Cluas hor~s. 0 que
.
elle tern e muita impertinencia, isso sim ! Calo-me para nao
discutir. A bugrada continua fazendo barulho na margem.
Caso tentem um ataque, estou resolvido a fabricar bombas
com as latas de gazoli~a. Taco fogo em tudo ! Pode ser que
isto~. fr1.e cu.~te muito · caro, mFts. mt,J.ito chava~te "se est~.~pa
ra'' ! .Arutana ·resolve nao aormir rhais. ~nda a noite toda.
Isto nao ,e vida ! De dia, calor e "piuns" JiUC ' nao J dao descanso; ·de noite suspeitas que esses "diabos" andem .com
"coisas" na Cachola. A preoccupac;ao de Arutana faz avolumar nossa appreensao. Ora bolas!
\
~

0 · resto dos successo3, Moacyr narrou-os quando do
meu re~resso .. Se dou .a publicidade parte do diario, e ·para
que todos pd ssam avaliar quantos e quaes o.s sacrificios ·
supportados pelos rapazes ~a "Bandeira Piratininga" e,
ao mesmo tempo para se observar a mudan<;a de caracter
que se opera num homem isolado no sertao bruto. Como
prova documental contra · insinuac;oes menos elegantes, o
· dia.crio do ;meu born companheiro de jbrnada vale ouro !
•

1

-

...

DIA 29 DE AGOSTO T Levanto cedo sentindo-me
. ; proximp \:;t'O pa\oxisrho. Malditos. "piu'n s't ! 0 torwento vae
· ·proseguindo e eu jJigo ficar louco. Apezar disto estou sempre vigilante. A's 15· horas ou<;o barulho. Julgo ser alguma
anta pastando. Mas, olhando bem, lobrigo um indio que
desce a margem. Fac;o um .9.isparo para o ar f! outro n'agua.
0 bugr~ desapparece e, ,com ellf., outros que estavam pelas
' proxi.midades. Vi perfeitamente o selvicola correr' e desapparecer' no matto. S6 faJtava isto agora ! Qu~'ndo e que ,O
'
pessoal regressa ?".
;.
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Ao ,entardecer do dia dois de Setembro, encontramos
padre Chovelon que vem subindo novamente o rio, rumo
ao "rancho Sao Domingos". Muitos sorrisos por parte 9.o
p~ssoal da Missao, muitos cumprirnentos. Retribuimos as
saqda§5es
·~ e e1;1costamos.. . ,.,:'D iz-me padre Cho.v.elo;i
que
p~r.
.
'
.
maneceu uma sen1ana na pr,aia, onde n6s cons~guimos ''con,..
.
' os
tacto com os Chavantes. Mas,
durante esse tempo todo,
indios nao quizeram apparecer aos missionarios. Relata-me
que junto a praia encontrou \a s bainhas das facas com que
presenteamos os bugres e os,, saccos de sal vasios. Deseja
' saber algo sobre a. serra do Roncador e eu, em breves pa,, Javta.s, ~~atisfa~0,-lpe a cu~ipsidade. 0 irma,o Jeigo, o, mesmb •
. que insinuara ao Moacyr as nossas uinten<;oes'" , focaliza
sua machina para tomar um instantaneo. E' quando a elle
me dirije, .dizen~o:
- Lamento muitissimo, meu caro amigo, que tenha tido a pouca habilidade de fazer um julgamento precipitado
'
e injusto com respeito a rapaziada da "Bantleira"~ Aqui es- ,
ta9 \.elles.. Sao ....cavalheiros; confo.r me., viu e~ Leopoltliha,
neste rio, e como p6d~ ver agora !
- Mas_...... yo digo ... los otros son los que~~
...
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Deixe os outros .em paz. -Taipbem eu tenho oµvido
coisas pouco lisongeiras e jamais prestei oitvidos a se~e·
lhantes babozeiras !
. \
·
r
O homenzinho fica rubro como um tomate maduro.
Esquece-s.e ~e tirar "la photographia ~ fecha. lentamente a
samphona da machina. Noto que na Missao faltam -<juatro
homens. . Tertuliano,· por , ~xemplo, meu cor..hecidq e guia
profissional, nao est.a. 1'ambem o mecanico sumiu. Nao' in- ,.
'dago. Mas Aristeu .~'bate papo'~ com o zingador , da ,~roa,
que diz:
......,

·

t •

CAPITULO XIII

· EMFIM, A IbHA SUSPIRADA

./

',J

\

•

.

•

I

;' ..:... Houve bagun<;a por causa dos ordenados. ·Tertulia"!
no mais Fulano; Beltrano e Cicrano desceram .o rio
ca.
' .,,
noa ...
. ..
'
l
E stou com· pressa e nao desejo P,\ olongar a parada no
meio· do rio. Por mera gentileza,. petgunto'· ao rey. Ch.o velon: ,

na

A

\

'

- '0 sr. continua subinqo ?'".
.
- Voµ indo, vou in do. M uito ainda resta a fazer nes.:.
· tas parageris. ) ~' · ' · ·~
·
_:_ _Pois desejo-,Ihe bO.a viagem, teverendo.
·~ Muito oorigado: 0 mesmo eu' desej'o.
'
- Entao ate a volta ...
~ Ate a· volta ! ,.
- Adeus, pessoal ! .
•
· - Vivar
I

(

.

Mais algumas ho;r as e estaremos no acampamentp da
Ilha do Destaque. 0 hombro ferido impede-me de continuar
~ remada que· venho ~usteR,tando ha tres dias afim de, com
o exemplo, manter alta ~ ''pressao': dos meus homens. Tenho uma lata d'e g azolina e mando alimentar ·o ~otor,w.epm
grande alegria do pessoal. A's 10 horas, encos_tamos na
1
praia • onde tivemos 'c'ontadto c.o m1 os , chavantes ..- Soltr-mos
~ fogu.e toes, na esper,an<;a d.e chamar a ·attenc;ao dos ~elva- ·
gens, mas ·estes' nao ap~areceni. ' Atravessamos ·O est.~eito };
brac;o d'agua e notamcs que os _indios fecharam o caminho, ·
, ~travessa~do uns trortcos de· arvores' encimados , por timas
flechas. Encontramos restos de acampamento da Missao
.
Salesiana. Depo!'s da refeic;-ao seg:uimos ·viagein, porque . es-. ·
sioso de rever meus homens 4a ilha, .Pois la deixara quatro
'
1
·doentes.
'
" · ·
~·
~
Emfim ~ a ilha suspirada. 'firos e mais tiros para o ar,
'
• t'\ alegria · em ,t'todos os · rostos, Noto de longe o ·c orre-·corre .
A.gitam os,. brac;os como loucos. A bordo tpdos cantam o
,;periqtiitinho verde ". Quand?' pulamos na arei3: fofa, fomos
abra<;ados com sincera emo~ao.
Accioly e dr~ Diniz est~o pallidos e magros. Um teve,
alem . da convalescenc;a da fisgada de arraia, fortes ataques
· ~e maleita,, e o outro um grave embarac;o intestinal. Eran- ·
cisco Whita~er e Raul' Rodrigues ja . estao hons. Tudo em
,

'

.·
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ordem. Accioly realis9u milagres com o pu:n hado de homens
.
"
que comrnandou. Galpoes, barracas, uma ponte sobre a pequena lagoa, boas estradas que cortam a ilha em todos os
sentidos, cozinha, depositos, dependencias sanitarias,' etc.
Todos querem saber novidades. Os "Vinte, do Roncapor" estu,£am os peitos, ,assumern arys de veteranos e narrarn as aventuras. Ha, nos olhos dos que ficaram, 'Certa inveja,, ali{is .compreensivel.

0 "mes-tre cuca" da "Bandeira", o gordo· .A:_p polinario,
anda resfolegando de um para outro lado, ging·ando seus
130 J<:ilos: esta preparando um jatttar succulent?.
.
Ap6s a refei<;~o, mando armar .acampamento na praia.
Ate as 21 horas, quando o clarim annuncia a hora do silenc;io, (entre 0 pOU,SO dos, "r~sidentes" e .3;S barracas dos recem-chegados, ha um vae-e~vem constante.
'Troca de ama,
bilidades: cafe, cha, "pinguinhas". Depois o desc~nso merecido.
t

'*

**
I

•

· Luiz
A·ccioly Lopes,
que commandou
' O acampamento
·
I
I
durante minha ausencia, tambem ~ annotou todos os acontecimentos. Entre,g a;-rne, logo pela· rnanha, o "dia~io". Eil-o:
1
· DIA 11 DE AGOSTO DE 19,38 __. 1Foi iniciado o tra~
balho de limpeza do local adequado ao nosso acampamento.
0 estado de saude de Raul Rodrigues tern •'J>eorado sensivelmente.
·
l
12 DE AGOSTO - As embarcac;oes do padre Cho:velon passaram ao largo do nosso acamparnento as 13 horas.
Continua o trabalhu de prepara~ao do terreno para o levantamento dos ba_rracoes e .installac;ao do novo acampamentp.
Devido ao rnau estado do ·terreno O' trabalho. tern rendido
pouco. Continua sem melhoras o estado de saude .de Raul

1
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~odri·gues, 'te~do ~ '.qr. Diniz feito uma injec~ao anti-pioge-

n1ca.

13

DE AGOS1'0 - Foi inaugurada hoje a ponte que ·
liga a praia ao nosso acampamento. A ponte foi baptizada
"
com o nome de S. Luiz. 0 estado de saude de Raul tem
melhorado um . bocado depois de submettido a seguqda ~'1- .
'
'I:
'
~
~
terven~ao cirurgica pelo dr. Diniz. Determinei que fossem
feitas amplas picadas ao redor da ilha e outras, cortando-a
em varios .sentidos. A ilha tern
kilotnetro·
e 'meio de ponta
'
I
a ponta, por 500 metros de largura. Boas mattas, boas'
praias., bastante ca~a e optima pes~a. Hoje a tarde o dr. .<
Diniz foi' accommettido de serio, emba:ra~10 gastrico., Foramlhe ministrados os rnedicamentps necessarios pelo enfer' '
rneiro Nogueira.
.
'j
'
'
I

'

•

\

I

,(

•I

14 DE. A'.:GOSTO - ·o dia
de hoje· foi dedicado ao des,
canso geral. .0 dr. Diniz rnelhorou sensivelmente. Raul Rodrigues tamb'em esta rnelhor. Chi.co vae de yento em, popa
'
'
depois de um aperto de disciplina.

15 DE AGOSTO ..-

0 rnecanicoif iniciou. hoje as tenta'tivas para ,cohcertar a "Arc.a de N6e". Mandei construir
dependencias sanitarias rnarge1n da ilha. Ficou terminado
o t1]1balho de prepara9ao do ,terren? ond(f surgira o barra- ,,
cao principal. O dr. Diniz e Ral!l Diniz rnelhoram. A' noite
grandes incendios nas margens do rio.
.

I

'

,,,
I

'

'

·

a

'

a

16 DE ·AGOSTO - Toda a madeira necessaria construcc;ao dos barrac:oes foi cortada e transportada. Ttabalho
rude, sob ternperatura senegaleza. Arnea~a chuva.

17 DE AGOSTO -

'

0 rnecanico desistiu ,de lidar com
a "Arca de Noe". A, lancha deu "os pregos" definitivamente. Veremos o que resolvera o chefe .quando voltar. O bar- .
racao principal esta armado. Aman~a sera coberto.
/

'
''

I

~·
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. 18 :PE AGOS.Tb - .Continuam os 'Jgrandes incendios ..J
nas ~~r~~~s. Con~tatei, ho_je, a presen~a, d~ ind,ios Chavantes. Logo que meu est~do de saude o\ per~itta, iniciarei
uma serie de penetra~oes para confirniar minhas suspeitas
quanto aos selvicolas. Tem merecido louViores o~ comportamento dos homens. Todos, inclusive o medico, tern traba•
lhado com optima disposi~ao.
..
'19 DE. AGOSTO - .Mandei fazer uma gueimada na
marg~~
e~qu'erqa, afim <:l,e 'faciJitar uma . proxima penetra.
sao. Queimamos OS, restos .do Cerrado que -0 incendio· ateado pelos indios poupara.
·DIA 20 DE AGOSTO ·- Ficou comp1etado o rancho
grancte. 0 resto do acampamento esta em ordem. 0 estado
de l{aul tern melhorado maito. 0 ·meu ferimento tern melhorado . ta·rpl;>em,.. Eu prdprio . . cor-tei toda a Cfl~e apo,dr~citla
'do meu: 'pe:·Fi.c du um ~buta.co ~nde ca,b e p~~~~it~inente urn.,
punho ! A ca<;a tern rendiao pouco nesta illfa. \ ·Sentimos
grande falta de uma embarca<;ao rapida.
DIA 21 D~ AGOSTO - Concedo folga aos homens.
Nada a r~gistrar.
_
.
DIA 22 DE AGOSTO - Ini ciei hoje, apesar·' .do meu
estadq. de , sau<le;
a ~eq.u~na p~hetra<;ao. 0 1?,sei:vei ,minu- ·
ci'qsartiente . no senti<Io · $1~ 'e ncorttraF ra$tr9s ~. ou ' qµalque~ \
ve; tigio de indio. Tudo porem ' foi improduct'iv~,. pois que
os incendios queimaram enorme extensao de cerrados. Encontrei tres grandes l~.goas cuni estupenda vegeta<;~o marginal.
DIA 23 DE AGOSTO - Em companhi.a · do Ze Luiz,
nu,ma e:x:tensao 'de 8 Jtilo·m:etros pela margem esquerda do'
Mortes, procurei uma ar~ore que servisse para a 1 construc~ao de· uma canoa. Devo precaver-me 1contra: ·, possiveis ·a contecimentos e augmentar nossos meios de transpo_rte. Dei

~

i

..

•

'

1

'1lf

1
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'

com . um lindo exemplar de Landy que amanha se~a derrubado;
' .
.,
..
,,
D~A 24 DE ' AGOSW0 - Foi irticiada ·a d'.e rrubada do·
coloss,o da floresta. Tarauna, o caraja que ficou comnosco,consegue diariamente' graride quantidade de piranhas: Hoje
tive um traic;oeiro ataque de impaludismo. ~m breve a febre subiu a 40 graus. 0 dr. Diniz, cuja dedica~ao e exemplar, medi:cou-me muito hem
a ponto
de decrescer,
a noite,
. \.
•
f""'.
a febre, pe:mittindo-me'· ~omar1 t~tes apontam~nto~.
,
DIA 25 DE AGOSTO 1 - Estou tomando "Sesonan"
com optimo resultado. · 0 madeiro destinado ao fabrico da
\
.
canoa,. esta sendo lavr~do no local da derr1!b~da, que d1sta
uns tres kilo~etro s do acampamento. Acredito ' que dentro
•
de de-z dias a canoa esteja prompta.
DIA 26 DE AGOSTO _._ Continua tomando anti-fe- ·
~ btls. Mel~oro. 0 acamp_a mentc/ cada dia m~ds' perfeito'. .To- .
dos .tr~balh'c;i. m de boa vo,n ta,de. Chico esta embalsa~·ando
especimens da fauna.
DIA 27 DE AGOSTO - Hoje sinto-me melhor. Dizem que
delirei muito. Os trabalhos continua:m sem inter.
rup<;ae.- Vasconicellos vae armazenando exemplares bota.
'I'
' ,
nicos.. " · ·. ~
1
•
. DI:A. 28 DE AGOS;'FQ ~.J Hole, dia ,de fql'ga.. ,Descan-·
so ·.ger@-l e merecidissimo~ · < :"'
,
•• :
. DIA 29 DE AGOSTO - Filmei o trabalho da construcc;ao de nossa canoa. Tentei cac;ar ariranhas, mas sem·
resultado pratico. Aqui ellas andam muito ariscas ...
DIA 30 DE AGOSTO - Nossos trabalhos progridem
normaltpente. Sempre os . homens em grande 'actividade.
""
.
Mantenho
mesmo
horario inicial e basico .da.. - "Bandeira"•'
.
'
1
DIA 31 DE AGOSTO - Hoje, numa :eac;ada que fiz
com o indio Tarauna, ( consegui matar tres mutuns, · dois
•

'
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'
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I
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jacus e do is macacos), dei com um affluente do Mortes
que nao consta das cartas. Pretendo organizar uma penetrac;ao afim de me c~rtificar sobre a descoberta. A' noite,
por
volta das 21 horas, ouvimos barulho de remada.
Logo
7
.
depois aportava tirpa canoa cqm quatro homens da Missao
Salesiana. Vinham num estado miserando, mortos de fo! Tiveram
me. Nao trazem mantimentos. nem armamentos
'
uma desintelligencia: com o padre Chovelon ~ narram os
acontecimentos. 0 facto 'e ·g ue foram dispensados sem nada ! Devoram o resto do no;so Jantar. Tertuliano e o 'tinico
que possue um~ arma: velho revolver calibre 32 com unicamente tres ,balas ! Estes homens estao a muitos dias de
viagem 9e qualquer ponto onde possam encontr<i;r soccorro
it'nfuediato ! Sei qµe fiossos ' conipa:Uheitos tivetam conta:cto
com os Chavarites e que seguiram rumo ao Roncador. Muitas coisas narram os recem-chegados. Minoro suas necessi9ades entregando-lhes mantimentos para muitos dias. C9itados ! lEstava.m realmE:nte famintos !

\

I

.1.

'

' t

'

'·

'

I

1

'

•

'

•

'

'
, '0 :¢r. Diniz rc onta-ine ·«lue L ulz Acci~ly ~eve
tao }forte
accesso d'e febre palustre que temett seriamente pela' 'Vida
do rapaz. Ainda fraco do · ferimento da arraia, supportou,
no entanto, o v.aloroso companheiro, todas as agruras. Seu
poderoso
physico auxiliou-o sobremaneira. Qualquer outro
.
teria perecido. . .
', ,
'
Interesso-me grandemente pela descoberta do tal rio
7
•
que desemboca logo a uns kilometros dQ acampamento.
Amanha, far-se-a outra entrada afim de verificar as suas
possibilidades;
.
,
, A's 16,30 horas desaba t~'l' ·pr:imeiro te~poral da estac;ao.
·O vento a~oita violentamente a derisa mattaria da ilha, que
se retorce e geme como se possuisse mil boocas. Os elemehtps ~m furia varrem vasta zona, transpo·r tando, de margem
a margem, ran,iarias e folhas arrancadas. G., negror do -ceo
1

~ DIA l.0 DE SETEMBRO· DE 1938 - }Logb pela m~-

1

'

j

.

drugada os .quatro visitantes rumam para o Araguaya. Momento-s depois eu tambem desc;o o rio em companhia de
·~ Renato Pauperio, Joao de Vasconcellos, dr. J.. Diniz e o in-=
11
· dio.' · V ~mos verificar o affluehte. Nelle \pertetra·mos> numa
· extensao de 5 kilo~etros, lutando com a: 'forte correnteza.
Sua direcc;ao e N. E. Largura media, 70 metros. Agua crystalina e fresca reorre por entre ·as altas margens onde um,a
vegetac;ao maravilhosa forma moldura. Noto, entre outras
madeiras pe qualidade rara e preciosa: ceoro, landy louro,
baoba e outra_s. Dina verdadeira riqueza. Deparamos muitos grupos de rochas de or'igem plutonica, archaica paleoz.o ica . .Creio que, em se ~en'etrando mais, encontrar-se-ao
eleva.c;oes e, possiveh;rtente, alguma ligac;ao 1com a serra 'qo

"' Roncador. A ca~a e abu·n dantissima. Baptizamos este rio
co~ o nome de Jundiahy.
DIA 2 DE S;ETEMBRO - Nossa embar:eac;a-o estaqua~i prompta! ·c~nto l~·n~~J-a .a ag·ua nestes dias. Todos
os homens disciplinados e .trabalha4ores.
DIA 3 DE SETEMBRO - Nenhum acontecimento
'.d igno de registro. Tudo em orde~.
DIA 4 PE SETEMBRO - Concedo um dia de descanso.
/
I
DIA 5 DE SETEMB~O - Foi lart~ada 1 ao rio . nossa
canoa. Devido a uma falha na madeira, esta fazendo um
boccado de agua. Para ficar em condi~oes de navegabilidade teremos majs un~ dias "de trabalho. ·A'f' 17 horas· regressaram nossos ' companheitos. ·Entrego o a·campame,nto ·~ ao
I
chefe ..,,

:~

.

~

~

t

'

'I
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Do solo sc;)be um cheiro agradavel de terra molhada.
.t , \.Go'\ tejam copiosam~~te OS . galhos v,e rdejapJes e OS ultimos
.
raios do Sol, qtie· surgiu para dar 'Utna espiade11a m~dr:6sa
. .
.
ao scenario, .transmudam em gemmas pur1ss1mas os p1ngos
d'agua 1·a cahir das f6Jhas. :G> "arco~iris" festeja, harmoni~-:- .
~/.
....
'·
,,.,
'
,.\'
so, o · triump'h o da estac;ao ·,<las aguas, emoldu rando_ '"o qua,.dro <la t~ra dessedentada. Dos c~rrados, "" das mattas, dos
~·t~~·\ ( cami>os, das tpradarias,.
..parece: elevar":
' s•e um' ' 'hosan.t;ia'',
um
1"-'
•
'
..
.
. brado de alegria. A atmosphera, mais limpida, permitte
al on.g ar a ,v ista, ate ..Ion,ginql:los hor"izontes q9e· ja se tingem
')...r':'
.{'
· de azul. E> a ·:n b ite qtie avan~a. · · . '
· ,·
_ ·
~

I

~

1

'

•

'

I

Ill

'

,

. i*
**

In.uti'lment~ teftt~mos, ~ n~ite, ~ontactd. ·tom d- mundo
civilizado. Fortes temporaes impedem o fun-ccionamento de
nossa poderosa estagao. A es.t atica e ~emasiada e nao cqnvem insistir. Dos pantanos proximt>s e distantes eleva-se·,
estrellas
fulgurantes, o coaxar dos . sapos. E' a or.chestra·.
~ao noctarna do .ser.tao qu'e se ii:-tpa,na
mil voz-es da flo~
resta 'mysteriosa e indevassada.

as

o

,
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fen·d e-se, .a.qui e acola, ·e m cc»nvulsoes epilepti.c as . .Depois a
terr.a estrem.e ce pela explosao ensurdecedora dos raios. Gig3rntes da floresta aguentarn o ernbate furi~so da tempesta.
'
de, enquanto1 ao derredor, 3:rvofes d'e meno~r potte .expoem
as raizes tentaculares, arrancadas pela for~a brutal do cyclone. Todas as vozes da Natureza convulsa "explod~m com
$
furor demoni'aco. Torrentes de agua, formando cortinas .
densas, avan~am .retrocedem ao sabor do vento. 0 tufao
ruge durarite du'a:s · hora's int~rmina·s. D epois _afasta-se. Vae ,
rumo ao ·sui, desapparece rapidamente .n o meio do troar de .
mil artilharias ·celestes, como um exercito numa arranca.d a
ven.cedora.· vae flagett~r n'o;vas zonas-. . · .';, ~
·.
.I) ·
t

'

,as

Hoje, Sete de .Setembro, hasteatnos a ~andeira Nacional ·com .toda solemnidade. InauguraljlOS 0 "Pcitiso Adfi.e-: ..
mar de Barros". Fa~o uma preleci;ao rememorando a data.
Dep~is ,, dis\tribuo pr.emios que ca~em aos homens cujas ar- •
nias se ap.resentan;i limpas e equipameritos rnelhor conser-.,
vados.

J

.

P~,la

.

manha, Luiz Accioly, Dr. Kaufer e dois remado9e,s cem
pr6c~ra
affl~erite; En. qu~nto i.s so, Lo,tii:imodifica e transform.a o batelao pequeno. A''" Arca de
"
NQ~", com grand~ desespero do Heinz, passa tambem P,·o r
u~a radicla:l ' tran~for~a~ao', arrancando~s~-lhe ·~ ; cabine '~•a ' . '. ~~.. . ~
altura das obras mortas, para se titilizar 0 casco c~mo
~
si~ples ba;rco de carga. ,AffJict~, 0· ~6sso entomoi~go · assis~
1
te' a demoli~ao e a uxilia, e-m 'seguida.~ a calafeta~:. £s ',mil. f~n.: ' '
'
das do traqi~olho~ -que v~e deixando um peda~o em cad-a
aicampamento ..•,. ,
. ,
.
. · , ,
. ,, ~

a/

.clo.

um ... '. -:

''

"

' ,

.,

. <·~

!

i.

<

A' tarde, Accioly .e Kaufer

~

''-.i ' (

•

•

•

~

•

"

•

r~gressam:· o geofogo infor-

ma- que a_' .ex~'or~\~O do _riozinho - el de_ grand.e ". interesse,
, pois. suspeita; que send·o St,t.as nasce11tes n,a perra .~o ,R~n~a·
dor, poder-se fazer nova incursao a cordilheira. E' inadia:.
'
I
vel, essa penetra~ao, pois, ~evido falta. qe agua e ao esta,do ·mise~ahdd a ·~ue..· fica.mos ,·red~~i,d:os; ,}fu~ndo .<la p;imei· ·
ra penetra~ao, poucas observa~oes c'o nseguimos levar a effeito,' • Prornptifica-se
o dr. Kaufer
a seguir
com o grupo
,....
"
'
i •
;.._
.
que se designar,· enquant~_ des~Q, o Mort~s 'para procurar'
contacto, na Ilha de Bananal, com· os indi6s Javahes. Entre~o~ o comroando do grupo ao Ac.<doly, que est.a ,d,oido p~r
c;lev'assar o De s<;onh'e cigo, dep_ois de sua f9r~ada.. ina~ti~j-

a

...
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dade. O dr. Diniz tambem seguira. Recommendo ao Accioly, e disso o responsabilizo, que em caso algum fa<;a uso
das armas contra os selvicolas. Jamais devera hostilizar os
•
indios.
.
Tenho a maior tConfi;ln<;a em Accioly, que tra~alhou
longos annos na Commissao de Limites no Amazonas e,
'
portanto, e um technico em materia de sertao. A 1recommepda<;ao que fac;o ap ~hefe do grupo e extensiva aos d~
mais.' Os Jioinens esc0lh1dos s~o: Lu.i z 1Accioly ~opes,' d.r'>
.
I
,
J. Diniz, 9r. Joao ~at!fer, Alberico Soares, Celso Rocha,
Raul Rodrigues, ' Jos~ Luiz,, Tacio Catony e Renato Pau•
per10.
Os penetradores levam o batelao pequeno e a "montaria". N6s leva·m os o barco grande e a "Arca de Noe". Mar-.
co dez dias para os e'x pedi-cionarios. Vou acampar na em-.
bocadura do Mortes, a margem direita do Araguaya. La
.nos encontraremos novamente, esgotado aquelle prazo.
A' noite tudo fica prompto. Na cabine da lancha, que
agora f6rma commoda casinhola na praia, Accioly, Louriva~ e Alberico improvisam um dormitorio. ··
,
No~q t~mporal fesanda, ~ mas ao longe, offerecen'do
µiagnifico espectacuJo noc.t urno. ·T ambem hoje' nao conseguimos ¢dntacto com
ou.tras esta~9es.
I
.

~

~

I

I

'

"'cutter". Armou . . mastro, fixou a bujarrona. Assim, drapejando o len<;61 do radio-telegraphista, requisitado pelo ...
"almirantado"> vamos aproveitando o vento que sopra favoravelmente, poupando a for<;a m otriz dos nossos bra<;os ...
A' noite, Henry Julien descobre um defeito na esta<;ao de
radio, 1c oncertando-o logo. Conseg uimos, finalmente: contacto as 23 horas com Rio ~reto. Estamos acampados e.p i
£rent~ a uma lagoa que desP,eja so.b re ·nos ,milhoes de pernil<::>n~os. ,D.~~emB'oc~m?s ·no AragJ aya no, ~ia 12, deba.i xo ,
de chuva e, · rio prim,e iro acampamento, dentro do Mortes,
proc~ramos in\itili1rteµte os nossos .materiaes ali ·d eix.ad,9s: .,
s6 ;encontramos· rastros ,,d~1 indi9f~ e duas pelles· de veado estra<;alhadas.
/
~1

•

(

'

'

I

'

'

I

'/

Acampamos Da mesma praia alta que serviu de pouso
quando da primeira "Bandeira", em 1937. Ao manobrar
num baixio, Aldo Battigliotti e apanhado por uma piranha
que lhe arranca toda a carne _d o grande artelho do pe direito, produzindo forte hemorrhagia. 0 rapaz supporta calmo
os curativos e a'caba fazendo trocadilhos sobre o infortunio.
'

As barracas sao· ,alinhadas em perfeita f6rma. Installase a cozinha,, descarrega~-se os b, rcos . .!';r a orla ga praia, a
Bandeira: N ~ci'onal ondeja 1ao ,~vei:i to. ~
'
)'

•

~
.,

}

25.S

'
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I

I

}

\

l

t

~

~

I~

!

•
•

Largamos a 10 de Setetpbro, as 9 h_o ras, COJ.1} tempo
nublado. A "esquadr~" reune-se na ilhota que esconde a
entrada do rio Jundiahy. Despedidas barulhentas. Vivas e
recommenda<;oes. Depois, as duas pequenas embarcac;oes
desapparecem na primeira curva do affluente. ~otJrival
transformou os res!~§ da- "Arca .de Noe" num verdadeiro
•

-

-

-

•

...

+

. . ..

-

-

·

•

-

-

-

~om a vinda 'Clos inQ.i~1s 'de Gariroba, que hontem fui '
· visitar, o acampamento se ' tr.a nsforma num verdadeiro mercado de Bagdad. . . Tro.cam-se camisas, cal<;as, culottes,
;toaJhas, camisetas, por ariCos, flexas e bugigangas. Distribuo ao cacique Maloa e a outros indios conhecidos varios
'
presentes. Recebo tambe~ "agrados" sob forma :d e apetrechos selyic~las. Q mulher~o ~.e Qari~pba ye!~ com as panelI

,

'

t
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las vasias, que deveremos e'n cher, pois todos ?~, visi~antes,
e nao si€» ,pducos, aguardam ansiosos o toque 'd.~ ,, clar1tn pa' : f a ··r eceb.e t em do placid6 Apoltinariq a "boia" 's~aborosa.
MaI0i traz cinco tartarugas, dois grandes pintados e
muitas melancias. Nos tinh_arr1os dado com a ro<;a do~ indios, ma's respeitamol~a. Isso agradou sobremaneira a ' Ma-

loa, que ~iz :
- Oceis tttrys sao "bao" mesmo .. : N um roubaram
oc~is .' . . Muito ~' bao"
' tn. e~anxia d:e Ca,raja l Eu vi i:astos ' de
\
l
mesmo·. ..
·
·
••' *1
I

~'""'""·"·'·"

{

I

l

•

**
d~ Santa
•

A

Krun:tare, 0 caci.que
Izabel, encosta a canoa
1
e vem apr~sent~r cumprimentos. Sa~e que i.rem~s ate sua
aldeia e promptific.a -se para, nos ser~1r d~ gu1a ~te os Ja:va- ,
h~s; onde. tem varios parerit~s. Ho~pedo-~ e ~o~~lh;e fu~o
'

I

...

·

~

I

'r

\

I

:A

t."'

t

•

._f
,

'

'

.:t: ".!•
~·.. · ~

I,,,;.. t 'll

•

de que tant? ·carece.
'., r
A rapazia'.da ,improvisa, um.a serenata. DepQlS um ba1le.
Os indios soltam gostosas gargalhadas, divertind~-se. Como crianc;as, ped~m mais. Barros e Freitas esmeram--se ~a
"arte" e·' faz~m jus aos jubi!osos "kit ..., kuit ... " dos cat

:
1

, raj as radfantes.
·
A's ~·21 ho~a~ em ponto

•

".

'

,

,

•

•

"'

{'larini despertP:,.·OS i ecos dQ
\l\r~,g.~~Ya,::·en~i~ndo todos~~.~t·a . ·o.. ·, ber<;o·. T~mberii os. in~
dios es'tendem suas estei.ras e ,accendem pequenas ,fogue1ras
..
I
.
.
para "abrandar 0 orvalho". A's mµ lheres e .cr1an<;as man.d o fornecer pannos de barraea. Ao lado de um girao feito
pelos indios, debatei.n-se inutilmente umas tartarugas ,q ue
estao sendo assadas vivas. A1 silhueta '4a sentin~lla corta,
. de quando em vez, o · revetl;>~ro ,,d as fogue.i ras do ac~mpaJ
mentQ; Reina o silencio. 1 ·
I

~

,...

'

PARTE

I

CAPITULO I

'

·/

~

TERCEIRA

~

J

•

,,

0

.'

'

FIM DA· SEGUNDA PAR'PE ·

.

A MAIOR ILHA FLUVIAL DO MUNDO ONDE SE FALA DOS INDIOS "CAN·
O EIROS"
,,
.

I

\

e

Bananal, OU Sant'Anna, a maior ilha fluvial do Mundo. Sohre sua extensao exacta ha divergen·c ias. Enquanto
os navegantes do Araguaya, - que medem as distancias
entre pontos de referencia por elles escolhidos no grande
r!o, - dao-lhe o cemprimento de 90 )egttas., ou sejam 540
kilometros, · com 1,20 de la'.tgura, na parte m·a is ampla, os
mais modernos mappas nao ultrapassam dos 360 kilometres
por 70 de largura maxima.
1

Fica-se em duvida. Nada que confirme ou desm inta.
Nao adianta pesquizar, a encyclopedia. Ella diz simplesmente .que se trata de uma grande ilha fluvia1, cujo nome
a~tual,, oriui;<lo da ,extraor?~n~ri~ q.ua~tidad~ de , bia naneiras
la existente, substitue o ·de Sant'Anna. Sohre este · ponto
nada posso dizer porque, depois de tel-a percorrido numa
extensao de varias icentertas de kilometres, a nao ser uns
quatro cachos de bananas que adquiri na ro<;a dos indios de
Santa Izabel, jamais vi bananaes importantes. Possivelmente, na ponta Norte, .ou1aO longo do JaYahe, que e 0 bra<;o menor _d o Araguaya,
iJtura. das· aldeias dos selvicolas
que lhe deram o nome, existam grandes bananaes.

'

a

Pois bem; enquanto officialmente e'l la nao attinge os

(
\

'
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400 kilometros, "officiosan1ente " so1nma 500 e poucos. 0
caso e que e uma ilha colossal, de maravilhosa belleza, riqttissima em madei~as de- let pastos, _campos, ca~a, aguas,
etc.
Gon<yalo Paes e M~noel Brandao, no anno de 1669, depois de subirem o Tocantins e parte ./(lo Araguaya, chegaram a ponta Norte, mas nao a . identificaram como ilha e
• · retrocederam. Foi Diogo _Pinto ' pe Gay~ o seu descobrido.r,
1
baptisando~a co.m o 'ri?hJe 9~; ~~~t'A~na por ter coincidido
sua chegaaa com o .di~ .d a sal,lta.
_
1
Muito mais tarqe, em 1755, um tal Jose · M~chado, que
procurava por terra rninas auriferas, julgou-se tambem descobridor. Chamou-a de Bananal, por ter topado com ext~n
sa planta~ao dessa saborosa fructa. Ha uma referencia ao
alferes Jose Pinto da _Fonseca, como o primeiro civilizado
que pisou as terras da ilha. Mas a Hiatoria da primasia a
Dio,go Pinto de Gaya.

a

Em 1876 o _9r. Andre Rebou~as apresentou
Camara .
do Imp~rio um projec~o ·q-u e visa•v:a tFansformar a Ilha do ,Bananal em Parque N·acional, -tantas as bellezas ,q ue de~
cob:r:iu nesse- recantq para~isiac~. 0 pro~e~to; comq 'e ra, de
esperar, n~o foi to.ri:i~do .-em, ,cons~dera<yao, 'e e penai ·embora~
e~criptores apressad~~ ' ~ "·me.i:gulhe,m ,,'" ,na epoca <las chuvas, quando, na verdade, apehas as depressoes n1arginaes
1
desapparecem no petiodo · das cheias.
'

~
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Hoje, a ilha do Bananal e occupad~ pela rac;a Caraja,
que se subdivide em Xambioas ~ e Javahes, habitando estes .
ao longo do brac;o m-enor, com duas aldeias no interior,
ponta Sul, onde existe~ uns mo~ros. Outras ra~as aqui viviam outr6ra. Chavantes e Cayap6s entre ellas. Os indio~

"Canoeiros", que foram definitivamente expulsos pelos J~
vahes ap6s memoravel com_b.ate, ainda ha poucos annos te1mavam em pehetrar e permanecer na Bananal. Reme1noremos esse episodio.
Os "Canoeiros", possivelmente da familia dos Chavantes, na epoca das perseguic;oes teriam sido ·os ta es "Chavantes de canoa". Formam, ainda hoje, no sertao Amaro
Leite, um nucleo feroc_issim? , ~.uito ~~mido.
.
~ ,.
. Suas victimas ptedilectas sa0 ~s Ja:vahe,s,, ha muit~ es..
tabele<;idos no' bra<;o men.op · do Araguaya e sua$ prox1m1..
1
<lades.
~

,

f

'

'

•

,,

t

.

"

••

•

As incurso~s dos "C~~oei~os'~ ~na Ilha do Bananal eram
assignaladas por uma serie ~ extraordinaria de assassinios e
raptos de mulheres Javahes. Estes, de indole pacifi-ca, nao
se sentiam com s ufficiente coragem para enfrentar os odia.
.
.
dos invasores. Muitas vezes recorr1am aos pr1mos-1rmaos
Carajas, mas assim mesmo raramente alcanc;avam suce~so.
Um hello dia conseguiram os Javahes, sabe Deus como e por ,que prec;o, vari~s carabinas "Winchester". Adext'rados no manejo dessas armas, a~arcfavam ansiosos o apparecimento dos "Can.oeiro~i'; .. ~ Postos -a:vanc;ados d~ram .re.bate. Os Ja.v ahes envi_ara~ um tro<;o de gqerreiros arm~d9is
co'ni, ar·cos ~e ffexas ao ·.encdq~rq, ,d.os bhut~s, pondo em i:ratica o pla~o .argutam'~nte 'en'.gen~rado . . Quand? os t'.' Canoeiros" virarh 0 inimigo, sorrirani, pois sabiam que esscs arcos
e flexas eram empunhados ·.pc>~ brac;os mais affeitos ao trabalho da enxada.
Os Javahes, depois de ligeira escaramuc;a, retroced·e ram em boa ordem, seguldos de perto pelos depredadores . .
Numa extensa restinga, pass~gem forc;ada para attingir a
aldeia visada pelos selvicolas de Amaro Leite, estavam atocaiados 'os atiradores de "Wincltester", antegozando o rno-

-

I
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mento propicio. Ignorando o perigo, os "Canoeiros" avanc;aram, e eis que da restinga irrompe furiosa fuzilaria. Dezenas de invasores tombam. Os outros, apalermados, estacam indecisos, como que pr~gados ao s6lo pela surpresa
inaudita. Novos e ;certeiros tiros clareiam o nucleo denso.
Refeitos do estupor, os "Canoeiros" fogem, mas em numero
aimirtuto.
Portadores
da infausta nova as suas malocas, jamais
)
.
tornaram a pizar as terr'a$ pa !Iha do Bananal. Quando
mu'ito se ,atrevem a beirar a' margein direita do rio Javahe
'
e, assim mesmo, com muitas cautelas. Desde entao .i os pacificos agricultores " vivem em paz.
I'

.

\

'

4

'

,
Privilegiada em lagoas e rios, que a cortam longitudinalinente, a Ilha .do Banana! e um repositorio da mais rica
fauna ichthyologica.
Os "tucunares-guassu" abundam e sua carne, deliciosa ao mais refinados paladares, da para abastecer qualquer
centro civilizado., tal a abu'ndancia <lesses peixes, sem ,citar
· outras especies. Na ~ltura do; rio Tapir'apes, desagu~ndo
porem no bra~o m'eho~., ,~xiste Upl Iago de eno'r me extensao
e tao 'rico emi pjrarucus, ·quei 'uma''populac;ao inteira poderia
delles se fornecer a' vontade. , Em todas as lagoas, especial•
mente na ponta Sul, onde s[.o numerosissimas, abundam·
esses gigantescos peixes ~scam3:dos, conhecidos por "bacalhau brasileiro ".
Extraordinaria e a quantidade .de piranhas, especialmente as vermelhas-mirins, as mais ferozes . Tambem copiosas Sao as arraias-de-fogo, de grande volume. Os "treme-treme", ou peixes electricos1 contam-se aos milhares e

•
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perigosissimos se tornam quando das travessias forc;ada·s
de um curso d'agua ou de um Iago~ Os jacares enormes,
seculares, ahi vivem tran.quillos, sem a preoccupac;ao de
procurar alimento. Gigantescas sucurys povoam as lagoas
e o remanso dos ribeiroes sombreados.
A' riqueza incomparavel dos cursos d'agua e dos lagos,
como vitll:OS, devemos accrescentar a fauna. Simplesmente
'
'
e~pal}tosa e ·a ·qv.antidade de v,eados,
na Ilha do Bananal.
Manadas .e manadas. de cervos, sussuaparas. caatingueiros, .,
galheiros, etc .. '. O' lado Sul d·a ,Jlha e celebre pelas · suas varas de queixadas e cateitus. A ponta Norte, pelos bindo~
de antas e capivaras. Onc;as, entao, nao se contam. Desde
a canguc;u a onc;a preta, passando:-se pela "malha larga" e
a sussuarana. Benedicto Martins, que foi nosso guia e residiu no Posto de Santa Izabel, durante ·1ongos annos, em
poucos mezes, sem se afastar muito de suas terras, matou
78 felinos de porte alen.tado. Quando o actual interventor
federal de Goyaz, dr. Pedro Ludovico, fez a travessi~ da
Ilha para realizar estu_dos, teve ensejo de abater varias onc;as "desaforadas".
~ fl.v,es, te'mos
'
·a"
, "
·a b und an,c1a
e m,ut un~ ,,.
,
Jacus,
Q uanto as
.
jaos, 'pombas, patos, g~n~t>s ,s~lvagens, codornas e .1per,dizets: .I
'
A terra e da melhor · qualidade. Os capins "jaraguaa",
"mimoso'', "angola" e ''gordura"' sao ' nativos e offerecem '
magnificas pastagens para o gado, que, livres do berne,
completamente descqnhecido nestas latitudes, apresenta
couro uniforme 1 brilhante, sedoso.
\

I

~

I

.-

i

\

~

'

~

~

'

...

Pradarias extensas, dir-se-iam niveladas pela mao do
homem, sao campos naturaes para a aviac;ao. Basta construir o "hangar". No dia em que o turismo for extendido
ao "hinterland" do Brasil, deverao seus promotores enca-

'

.
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minhar OS. visitantes.
estrangeiros e nacionaes;
para a Ilha
.
'
do Hanan.al, cuja . belleza e riqueza sao irriyalizav~is.
•

I

'*
**

/

Dia 15 de Setembro, 9 e meia horas. Lo.urival, Benedicto Arruda e seu xara Martins, 1Henry Julien, Jose de Freitas, ·Arm,and.o Gozzola, Jo5.o de Vasconcellos, Jose Noguei1
, '
,
'
.
ra, Heipz, . J~se de, Ba~ros, "'Arutana · e Krumare·, .aguardam
minha .'.Ot;Qem para largar.~ 0 ~1 grande batela<? :fo,i descarr~
~ado e ,~desliza p or sobre os baixios, evitando longo percurso para sahirm·os da bahia natural que o Araguaya f6rma
em frente ao nosso acampamento. Recom~endo .ao Aristeu
o pouso e ao Bucchi a c_onstruc~ao de um forno no barranco~ afim ·de . aproveitarmos ·a farinha de trigo na confecc;ao
.
.
"' '"' .
.
d0 p ao. •i .~ ~ \ ' . ~ "
.($ . • ,. ~ . " '
.
·~JI; .

'

•

{

.
'

_,.

'

~

I

.

: .._.

y

.

'

..... •

• ..

'

Le1a~os

.

,

,

'

,'.;

s.:' '

.. ..

"

•

'

•

"'
'

'

t

°f'

!.

,

..

J

1-l

'f.

'\

~

mant imentos para 15 djas -e innum·e ros presentes __ par~ os Javahes, .que desejamos vi1it~r .. Demandamos directamente ,Santa Izabel sem parar em ·Gariroba,
Atravessamos verdadeiro labyrintho de canaes p~ra encurtarmos ··c aminho e, reµiando fitme, revezando-nos de hora
'
em ~ora, alcan<;amo.s .', o jt'nti.go Posto de Ptotec~ao aos In.
'
.,.
/
*'
~ I
~'
di6s, em . 'San' Jzabel; as·1i 9 ~hopa's.
r I
... ,~,·
Sur.g ia, esse . Posto,~ extin'~ to ·em ·1930, ho , alto do barranco 6nde 'atracamos. Delle nada mais resta. Tudo foi arrazado, carregado, furtado.t Um rolo de arame farpado, nove burros e um cavallo velhos, attestam a opulencia de outr'ora. Nada mais existe. As _c6nstrucc;5es
forafu' arrazadas.
.
Vandalism.
o puro, de a'7entureiros qtle aqui .-'passaram
!
,
.
~.~ A! esq~erda d<1; ram pa que q1a access'o
plat6'~ um rancho de .r~·cente construcc;ao. Habita~o, ·co~ sua familia diminuta, o empreiteiro Abrahao, genuino cab,oclo do Ara..
'

~

\

ta

-.'f

'

I

'

,,,

:ao·

'

.

~
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g,uaya. No alpendre que ~e . e?Ctende para alem do atij ola·~o,
arma suas, ('red es oq\to c~~oclo: Pedro ~ 'O "samphoneiro "·
Tern espdsa e uma menina : de, poucos annos, cuja vivacidade attrae log0 nossas symp~thias. Um rapaz6la e um camarada meio abobalhado, encarregado dos adobos que fabrica, formam, com o resto,_ a sociedade ali representada.
Toda essa gente esta t ratando de formar · uma fazenda para o sr. Lucio,· que se transfer~ .dell) ~atto Verde
nara .esta.' zona
bastante be·n efic,iada pela detrubad'a
da matr;
\
'
'
•
;.-;,
taria ·marginal desde os te~pos do Posto.
. -:
·'
"
AJ direita esta installada a aldeia ·de Krumare. 1.'odos
os indios accorrem, solicitos, festivos, porque sabem da vinda de Arutana, her6e legitimo, por ter sido ferido pelos
Chavantes. ~qµi reside u~a tia dp no,sso ccmpanheiro caraja. Appa,rece muito seria, . int(fira'm ente co.berta com . uma . , , .,./)~: . :?~
:,,~~ ~ esp,e~ie::de manto, ' abra~a· ta~ihhosamente ·9 tol:itisfo m0ce- " . · ./ y/:'~- :e'.
'Q'f.~~'· . ' tao e" ~m· s~guida, arran,ca-lhe as pestanas crescidas duranf< ••. · . ;_
n~'.·
te a v-iagen1. , Impassive!; -Arutana supporta o · supplicio,
en,q uanto seus irmaos de rac;a o applaudem. Depois sao feitas as apresentac;oes. A tia . ouve o .sobrinh~ e abrac;a-me :
'
- J39m. " capitao", bom . "aueiry'' (amigo) .;
. Mfl.iS abrac;os: T~exibaiy, Dja-rrarna, ~a?ler:ioJ ..~Todos
externafu 5:in~e'ro contenta!°!1ent0 ,~Om a fl0S$a,. s~eg~da, q{rumare. sorri
,satisteito e convtda-nos a entrar na' aldeia.
1
.
Eis Tea6ro com suas bellas esposas. A mulh~r .de Djarrama attrae ,todos os olhares. Muito bonita, de airoso porte, forma, com seu herculeo tl}.arido, um casal harmonico.
-- -ca assada, bananas, mel.
,
Offerecem-nos mcindio.
Das palh·oc;as '.
grupos de G.rianc;as brejeiras, pulando como
caBriti~·h,os. r~·:M\:tlhetes de todqs as idades ,v:ao'. c,hegand?.~
curiQsas~ . Arutana e alyo d.e tod<ls as atten~oes,. Bastam
poucos minutos 11ara que s~ transforme de vez. Assume o
-

'

~

0

l
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l

,

(
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ar de impassibilidade peculiar aos carajas importantes.
Deitam-n'o numa esteira e .come~am a catar-lhe os piolhos,
que devoram com estalidos de dentes. ·
Temos · que arranjar pouso e despe~o-me de Arutana
e -os paren tes. Vamos ficar nas proxitnidades do ran.cho do
Abrahao, cuja espos~ prepara um cafe. Varamos a noite em
palestras e narrativas. Mais cafe. Do bojo do nosso barco
surge uma garrafa de bagaceira, que "illumina" ainda mais
ambiente. Pedro ~garra a samphoi;ia e., desculpando-~e do
"pouco saber", delicia-nos com as "rancheiras" e valsas de
seu repertorio.
Benedicto Martins, que ja foi rei neste mesmo lugar,
sente-se
a vontade e brinca •COm OS indios que VaO ch~gan,
do.· Dizem, os carajas: " .
__; Ahi Benedicto! Tu no morreu peste? Chavante no
ti que mata?
Rompem em gostosas gargalhadas. 0 nosso guia resp~nde co~ ptadas que ~stimqla~ o h,u~'<?T dos s~lva;g"tens.
Pearo, ~sgot'ado o repe.rtor10, recome<;a-o. D~sculpa-se
do "pouco saber" e faz jus aos nossos elogios, tanto mais
quanto, o som da samphona mantem distanciados os morcegos .que esvoa<;am baixo~ ..

o

'

.' ,..

•

1

F

CAPITULO
II
'

•

NA EPOCA DO ARDAN.AN I

DE NOVO.

ENTRE OS CARAJAS
'

I

Despoiita o d.ia 16 · C<?m f?tte veri'tania. Aguardamos o
d·~sabar de um temporal ·e, p~ra tanto, estamos preparados.
Dois indios compromettem-se a buscar os burros que andam pastando algures. Valerio, 0 caraja tCOXO, e quern toma
conta desse '•7re.s to da ri·q ueza
do ex-Posto de Prqtec<;ao.
'
Prometto-ll)e ·'um rico · present'e ~ la vae elJe arrastando a
perna rumo ao; cerrado, em companhia de Djarrama.
Enquanto se espera, espia-se a aldeia. IEstamos na epoca · do Aruanan e os d~nsarinos, volta e~ meia, ' trajando as
·vestimenta~ g.~otescas, ~a.ra~oteja~ · t}jJ '. ._ t~r.reirp. ):>reparam
para amanha, em honra de Arutana, que . tinha sido chorado
como mor.t~, uma exhibi<;ao especial. Desde ja todos os
•
•
guerre1ros
p1ntam-se
com esmero.
Reina grande camaradagem entre os meus homens e
QS ihdios. Respeito mutuo ' ~ tr6ca de p~esentinhos. A tia de .
Arutana prepara-me cascas de coco babassu que, assadas,
tern gosto de pao. Depois, offerece-me mandioca, mel, e
acaba pedindo um ·cobertor ...
Na ansi3.; de algum negocio, todos os homens dedicalµ.! •.
~ de "pacutus
' " e b a1a1os,
.
se a confec<;ao
enquanto as mulheres come<;am a pl~smar estatuetas. A miseria da aldeia e
grande. Acostumadgs a fartura que o Posto lhes proporcionav.a, os carajas, indolentes como sao, nao souberam manter siquer a ro.t;a para tirar o sustento. Limitam-se a pla~- ·
,
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tar mandioca e colher ainda uns ~achos das ultimas banq.neiras .que, sem 0 trato necessario, produzem pouco.
Aqui encontro a famosa "mumia" viva, a india duas
vezes centenaria que ja occupou longas chronicas ha pouco tempo. Apezar de sua idade, a macrobia anda de um
para outro lado da. aldei~, resrnunga,, brig~, mette o nariz "
'
~
em todas as questoes e cuida de sua• cabelleira preta e a.b un- ·
,dante q4e . contrasta .gr~n.d.emente · ~om O· rosto pergam1no- 7 ·,
's 0 . onde o Tempo ' ab~iu 'mil1 ·s'ulcos profundos. ·
!1
1
,

•

it I

f

,

•

'

•

1

1.

'

l

'

•

·Trexib~,

'

'

I

um dos itfdios . ma.is inte.l ligentes que eu "co-'
n~e<;o e que se expressa ein b'om portu'g uez,· por ter sidq o
melhor alumno do ex-posto, indagado pot mim, diz:
~

') I '
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homens OS peixes mais gostosos. Nesse ambiente e rainha
!em coroa., senhora de todas as vontades.
••
•

'

'

A' tarde, os dois indjos regressam. Perderam um "tempao", conforme lamuriam, e ·nada' d::>s bprros. 'Em compen•
•
sac;ap, tr~zfm , 1:1m. veado' para a nossa p~nella, porque) os
Capaj,as ·nao.1a:preciam ··a ..c~rn.'(;· de ~'cr.ia 1·~ova'' 1 1 · '. ·
Lo.u:rival e,
fc»~am a l~g6a' pr~xim,a.~ on de ha· m1.; '
. ~ .., . 1..
lhares de patos, e (regressam com oi~o _g drdos palmipedes, ' ' .. ,: ,
de varios kilds cada. Os 'indios, ·sem ceremonias,
abocca,' ·
"
.
nham quatro. Nao s.a tisfeitos,
ped~m um "virado,, que con-·
. .
some grande pa.rte da nossa reserva. Primeiro homens, depois as mulheres e criari<;as, em boa ordem, apresentam a
cilia ao Gozzola, cozinheiro improvisado. Bern comidos,
aguardam tranquillamente a hora do c afe. Estamos ·curtos
de assucar e sacrificamos os ultimos restos para satisfazer
.
'
a .- indiarada.
1

I

'>

'J

J:Iettry
.

~l.(i '

' .

~

l

,

,

",

I,.

'

~

-,

'\-

1

4\ '

~

pae de meu pae ja ieonheceu a "vov6" muit_o velha. Quantas Luas ella tern, eu nao posso garantir. Mas el-·
-la e muito velha, muito mesmo ! Quando minha gente morava no Morro do Sapo, o.nde hoje estao os Chavantes, a
"vov6" j a era · velha .. • .
A idade dessa inulher e uma inco;g nita. Seti corpo cur~ v~do e, uma serie de pregas ,flacidas, rugosas, que se desc~'
rt)am~ Pe~o-lhe para qµe· p.os·e · nun;i. instantaneo. Sorrindo,
"
.. ~
~
.
pos1ta·se en1 frente. ., a ·obj:e~,ti-:V~, · abre.. os br:at;os .em cruz e, .
.cQm
t u.m.a .. faceirice
esp~nt0'sa~
~ ~:<;pr,• oIc11r.a
·sor-rir para "sa'h
. ir.
~
~ .
•
bonita'\ ·conforme · d~clar;a t / · ·
··
,,.
-

N

•

'

Noto que 'todos .cercam i "v.o v6'' de mil atten~oes. Ella
· ·· .s ente-se forte na sua' incommensµravel fraq~eza, forte pela
1 1
~.,.,'.~'$. ~
ascendencia, pois e temida ..coma bruxa infallivel e caprichosa. E da sua for~a, resisti_pdo a Morte com uma tena- ·
cidade unica, faz uma especie !f e despotismo a que ninguem
'\.
.
se furta .
Para a "Vov6", que conheceu dias de gloria da na~ao
Caraja, os meninos trazem o.s melhores
. favos de mel e 0s
1

~

'

!'1

0 sr. Abrahao."offer¢'.ce_-s~·
,p ara descer
<ite Matto Ver·'
,... '
,
de e adquiri'r la~ port, nossat.:~onta; uma carga cle rapadura.
.M ando cpmp,r ar, tambenj· ·a£~pZ:> ~iorte "~an~eiiro'~ nao o im- ·
pede de niontar sua frag.if' .,can~a} e d,esapQarecer, Araguaya
'abaixo, gar~ntindo que, a;:~~ 't leguas, ·s'a.o "brincadeira" Pre- ·
'senteio-lhe a esposa · conf"' uma2 tata de goiabada, um pato,
dois saquinhos !le sal e outias rn.iudezas. Em troca teremos
•
ieafe.
'
Pedro, o samphoneiro, ·esta armando rancho por.que e
esperado o Lucio, que vem com boiando a boiada e "traz
todos os trens de iamia pra si estabelece di veiz". Traoalhou todo o di~ para levantar quatro estacas. Dez minutos
de trabalho e duas horas !le descanso ... Toda a fortuna do
_,.

t

!

'

'

I

.

~

•

•

.
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gem: assistirnos . .a chac'i na sem poder intervir. Da "nossa

c,a sal e da menininha esta num bahu de folha. Nada possuem a nao ser a esperanc;a que os ampara e a philosophia
propr~a dos nordestin9s que acceitam a vida coma ella e.
'
'
A' hora do jantar passo rente ao rancho. em construcc;ao. Um pirao de farinha "puba"~, azeda e intragavel, alimento basi co dessa gente, e duas piranhas assadas, eis o
"banquete" dos miseros. Mas a pobreza nao impede, co~
tez~a ina~a _9.os. caboclos, o convite amigo:
1

1

·gen t e " so, sa1vou um. Vein nadando <;:om a cab·ec;a aberta
por uma <'.acetad~. Ficamos loucos de odio. Eu mais Valer10,
' ma1s·
'M
' ' mats
· Burity, mais Mambiora, 'wais
· o pae
.a I~a,
de Arutana, ma1s Krumare e muitos outros, no dia seguinte atra,ve~samos ~ rio e fomos perseguir os bugres. Eu chorava mut!o, mu1~p mesmo.f Gostava n;iuito, "muuuuito"
mesmo de meu filho !
·
,o indio interrompe , a narrativa, olha ' para as estrellas,
suspira fundo e continua:
- Andamos muito. Sempre no rastro dos Chavantcs.
N6s tinhamos car.abinas e queriamos matar ! Um dia· alcan'"amo
~ do nos v1ram.
·
-s
s o " pessoa' " . Gr1·taram " a 1to " quan
As
mulheres queriam esconder as crian<;as. Eu cheguei perto
de uma que disse ·a~guma coisa e dei-lhe um tiro na batriga ! Ella c~hiu. Entao deC um tiro no filho della .. :.
Olho .para o rosto impassive! do indio. Sob a calma
appare'nte lavra ·o ·fogo da recorda~ao. Interrompo-o:

1

..

__:... Vae chegandq, chefe ! Abanque e co.m a!
A menina, risonha e contente, devora ~ parte que lhe
coub.e.
Meu ,p,ensamento rev~ outras crianc;as, as que
des.
.
denham os mais finos manjares e torc'em a ·bocca deante.
de saborosos ming~os e outras iguarias.
9u descendo . ate 0 batelao. D~ nossas mcrcadori?-S , ~
separ_o boa niedida de . feijao, arroz, banha, sai e, fazendo
um grosso embrulho, chamo o samphoneiro:
'
•
~ Mece nao se offenqe, patricio? ;\qui s;parei uns,
mantimentos ...
- Offende o ,que? Muito obrigado e que Deus lhe 'de
l.
•
mu1to mats!
. ·
Agarra o presente e sobe lepido a rampa ingreme.
Co_nfabula com a esposa, cuj<!- magreza
quasi transparente. Nao tarda o feijao· ir ab fogo. Estao satisfeitos e eu tam.:
hem. ·
1

.

v

1

- Voce na9 tern remors_o s fie ter ~atado uma mulher
e uma crian~a?
'
- Remorso? - responde,
es'Cancarartdo· a bocca . num
,
largo sorriso de comiserac;ao para commigo. - Remorso?
.Eptao elles tambem nao .tirtham matado. ..o meu filho?
lnsisto:
\
- Mas porque voce matoµ a mulher?
- Por,que ella poderia ter o.h tros filhos que matariam
outros filhos nossos !
'
Logica tremenda. Pergunto:

e

'*

**

Trexibe, embrulhando-se no cobertor, pois a noite esta
bastante fria, narra-me:
- Faz muitas luas, estavam na praia ·fronteira' varios
carajas. Meu filho tambem. Muito pequeno ainda, brincava, et_!quanto os grandes apanhavam ovos de tartaruga.I De ,
repente appareceram os Chavantes. Nos, 'daqui desta mar~

I

..,_ Voces mata.ram mhitos Chavantes?
- Bastante mesmo! Ninguem perdeu um tiro. Valerio matou tres, que eu vi, Krumare dois ...
.
i. •
"
- EIles nao r~s1st1ram r
.

•

'

t
I

•'
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,
cinco annos ! · ~ta animal Clos quinto ! Cabreira n1 esmo, essa
peste ! Appare·ceu por~ .estas bandas' quando a Columna
Prestes andou cortando ¢stes . sert5es. Fic'o u desgarrada Ott
deram-lhe q fora! Desde en tao anda com o Diabo no corpo !
· E, num assomo de odio\ t.ec'~ lcado, berra.;)jhe, no foci-.n ho, ·a gitando os, ·bra~os para espantal-a:
;-- Ahi ! b<l;ndida ! \ pe~t.e do Inferno ! Tu so s/e rve pr'a
come e descadeirar home !
"·Revoltosa", nome de tao raro exemplar, parece com•
. preender o ~nsulto e atir'a-lhe um par· de coices que Se per::
. dem no ar.
I

t'

- Ficaram com medo dos tiros e fugiram logo ...
Um prolongado uivo_ de desesp~ro , ch~a .d a ,aldeia. E'
uma in·dia que ha dois mezes chora a morte do filho.
- Minha ·"tn.uie" tambem gritou assim, muito tempo
,. ,_ c0nclue Trexibe. - Agora ja esqu.eceu. •'•
- Antes assim. . .
,
"
I
~ E' ! ' Morre~ .. :
' ,,
Nao aigo mais nada. 0 indio levanta-se e atirando· a
esmola de ~ µm "boa noit,e", desappa~ece na escuridao.

/

r

\

•1

..~

1•

1
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'\

•

f

~

'

Vira:m? Viram?
E' .d amnada;finesrdo
!
'
'
.
Surgem historias pe· domadores, peoes, ;cavalgadas epi-·
-~ cas, . o~;v~\~16-itQS .de fama .. ;Tao intereS$ante• ·a Serie . de narrativas que ate o Pedro esquece ' a sanphona ... · .
, .
·T

.

A aldeia es ta em f es ta. · Teremos dansas em honra ao
· · nosso Arutana que anda, exqui.s'ito, m'acambuzio, t com s'"au·d ades da esposa e da · filhinha. Henry aproveita e vae "filmando· ~{-sp.e'ctos ·iriter~ssantes. ~)s cantos e gritos :de alegrja
volta e meia sao interrompidos pela lamuria estiidente da
m~e··desesperada · que vara as ~?ites .c 0m S~? pran! ?:)4 ·~em
lagrimas.
'
. ;Benedicto Martins foi procurar os animaes. Estamps
perdenClo tethpo, numa pasmaceita un'ica. A"- . tarde, ' o valente caboclo reapparece tangendo .nove burros e um -cavallo
.. ,
'
· baio; 0 c~va'.llo, em·b ora ,.velho, ..·s ervira de. madrinha da tropa. Dos nove burros, s6mente cihco sao mansos e um de
tai;igalha.
, . . . ,. '. . ,
. .t· .
Nao ha arreios. Air:av'essamos ds. animaes para a ilha
proxima onde ficam · past~ndo a~e a noitinha, quando regres. sa·m para ser'em fechadb s ·num' piquete~ · · '
·
"""
Benedicto Martin~ aponta-me para uma · besta irre·
quieta:
- Esta damnada deu trabalho a muito peao da terra.
......,,:.·..,,.....-..., · Ninguem chegou a .amansal-a, nem eu -qu.e a tiv·e durante
1

.
"

~

~

'

,;..

~

'

<

'

•

'l'.C

I

e

'fratan;t~~ de ~01mir·. ,p,,orqt,l'et ao :..c~~ta~;j, ?os gallos, . as
~ 3 da- niadrugada, deverepios estar de pe. Dos nomens, ~ou
\ deixa:i doi~.: Lou.r ival, . q,ue ~sta c<?mP,i.i~ndo minucioso vo> cabulario, '·e o' · meu bagageir0 -Benedil::to, qtie' ~in'da se re~
I

sente da. ayentura
,do
Roncador
.
1
1
' .
•

'"
RONCAD
.O R

,

'

•

apesar de sumi'do sob a montanha de objectos, da evidentes signaes de impacfencia. Os "donos " entreolham-~e, com
a iflterrogac;ao muda dos principi~ntes. Entao, ceremoniosamente, offerecem-se a vez de montar.

•

,

\

CAPITULO III

'

UMA JORNADA SEl\1 RUMO CERTO

I

Com OS caber.tores, thosquiteiros, rede.s e lonas, imprbvisamos sedas e arreios. Benedil to construiu uma cangalh~; 1com , pedac;os de cordas, todos se, esmeram no fabrico
de cabec;alhos e freios.
Os burros '; mansos" sao da especie .que vemos nos
"ecrans" dos cinemas em dias de rode!o no Oeste, pulando
e saltando.
Henry Julien e Heinz c0nfessam nunca ·terem lidado
com um quadrupede. Escolho, para os dois, um burro teimoso. F orma-se, assim, uma especie de triplice allianc;a.
Os dois rapazes, desde o inicio, tratam de captar as sympathias do irracional, murmu'rando-lhe phrases an1igas, co" , ,, ,
.
mo fazen1 os arab es quan do so1et ram a sura as propr1as
'
montarias.
''
· Sohre o lomho do ,·atiimal · os dois homeb s .extendem
c~bertores, redes, embt ulhos, etnbornaes, mochilas, a ~tal
ponto que, passados' minutos, 0 pobre animal parece tim
grande tatu canastra.
Vou enfaixando a minha montaria com um cotnprido
lac;o varias vezes passado pela barriga afim de segurar a
sella improvisada. Quando dou por terminada a tarefa, a
besta vista de perfil parece um salame de quatro patas ...
Parte da carga m~!_s ~~v,e vae nos hombros, para nao
sobrecaregar as alimarias. ~ burro da dupla Henry-Heinz,
-

'

I

I

- , Eu es.tou ,hem descansado e desejo andar - diz
•
.Henry. ·
t
Oh! - responde .'o teuto~ ,~ Sou grande andarilho
e ·posso c'lminhar ;perfeit.a~·~~te ya! ias horas. 0 senhor po~
'·de aproveitar e ·s~guir CDmntodam.e nte ... '!I
:
.t·

. :'

~·

'

·· .~ .~~·$'~ . •
}'
..
,: ~.' ·~·~, ~1;~

.

' .... ,i'~~

,,

"

'otf .·

'.·)t1· ;,

' .,I

l
t

ordem, vamos seguindo, pt;ecedidos pelos carajas Krumare,
Arutana e Komaoutari, fil~o do cacique. Os selvicola~ levam feixes de cani~os para ~resentear .o s J~vahe?i, alem de
outras bugiganga~.
,.

f

·I

~

· ·

Antes .de partir, ,recommendo
Lourival
nova cober-~ ,~
1 ao
'
'
~
~
3i;~.
tura d.o bat~lao e,_ao .Benedi~to Arruda·, a attenta: vigilancia .1 , . ,. ,~;,.j, , ·'.
tl. , . 1
~
.
.
'
'
.
JI w;.\
·~~.~~t .d os nos~os obje~t~s. ~atau,_ j~ye·m .ii\dio;: arri~ou hontem ~ , ::~ ,?xf,i+~.
·~~~t . · s~µta Izabel, vi~ao.·de Fonteur~ com ..s·ua ,nov~ 'espo~a;; uni~.:,~ ::~;f ~·t:.:~
fl
~? •lf
. ·
~~
~~\,.; ·\_!'}:?~~.
~!·.. ~.crian~a d.e '11 .annos~ qu~r :·n.p~·. acp~panhar. .1\fas sua jovem . ·~~~· · ;·~~: ·
·
· "' .• i
· metade se oppoz e o. rapaga·o. fica.

.

'

Jo

I

'.,li . • .,

1

'

T

f\

l

t~'~ "'

•

f't.

'

,

'

?

}

'

~;;t:tmare

fi, o balisa. Avai1<;amos cerrado a · dentro.
Henr~ Julien monta 0 "'Teimoso". Tao baixo e 0 animal ·que as pernas do cinematographista quasi arrastam
:no chao. Heinz segue ao lado, como perfeito escudeiro. Um
profundo la~o de sympathia'
surge
entre os dois
,
\
.
. r<i.pazes e
o asno, que, mimado, tratado canto uma ovelha, tirara
grande partido, fazen_d o suar en1 bica os dois socios.
I

;,..i

y

~

I

I

'

P~

. ..:... Nada ais~o ! . • Prefl;ci' gozar OS ares ma tutinos 'Ca-' ..;< ::.
!
·~inhando. Depois, '<i,u!triao· fizer· bastante calor. ·.. · . , , _. . · ~'11if. :
Ninguem quer levar o' primeiro tombo na presen<;a .:dos ...,;.
~. ' ·
indios, que espr~itam ;. allegam todos optima disposic;ao pa!,
ra andar a pe. Chega-se, por fim, a um accordo e, dada a
~

.

,

•
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I
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,

;
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- U ai. . . U ai. . . Vae certo. . . vae certo. . . Sol aqui, '
'
Sol acola ... Javahe la em baixo ! Voce "tury" Benedicto
fala muito .. .
Cobrimos cm poucas horas os primeiros 24 kilometros
- Deixa de "infancias ". Precisamos de agua. Onde
ate o "Ribeirao 23", que e, em realidade, um hello rio. .Ja
esta o rio que deveriamos ter alcan<;ado desde ha· tempo?
o calor e intenso ea chapada come<;a a ferver. A' sombra do
- Mim no sabe ...
arvoredo, almo<;am9s e ·descan<;amos uma hora. Atravessa- Entao nao se metta '! Ja soffremos muito no "tar
mos, em seg,uida, o curso d'agua, com o liquido pelo peito.
de Ron cador". Deixem por . minha conta: eu vou dar. com
. a agua.1
I
.
'
Desembocamos numa vasta campiqa verdejante. Os indios
,
/ ,
,
t
vao a .n ossa fr~nte, , t0fe~ndo . a esquerda, , margeando lonToca sua· montaria, e ·n os aguardamos o ~regresso. Meia
·gamente o rio. Depois embicam a direita. A's 13 horas K~u- ,
hora depois, eil-o de volta. Nao cncontrou agua ne~ ve,s ti- ·
, ,
mare para e conversa ~om os dois selvicolas. Adivinho }o,, .
· gios. Vasconcellos, que · ·n ao perde o humor br,incalhao, ex- ' ,
go: perdeu o rumo ! Diz · o velho . cacique que f oi induzido
.tlama:
em erro por umas arvores, desviando-se' do caminho certo.
- Que tal um sorvete de limao?
Arutana ja o tinha prevenido respeitosamente, mas, cabeOs que £0rmaram o corpo de penetra<;ao do Roncador,
~udo, o "capi tao" nao quiz dar o br~o a torcer.
olham-n'o de tat f6rma que o rapaz muda de conversa e
Os carajas s6bem as arvores mais altas, · espiam, depo.;s
diz:
confabulam longamente para! indecisos, !lerivarem mai~
- Que tal um' calice de strychinina?
para a esquerda.
- Um barril 9e arsenico para vo·c e !
.
A sede aug.menta. Come~amos a reviver o tormento do
- Por que nao se eriforca no pritheiro galho?
>
Roncador.· Campos maravilhosos sao atravessados. Mana·
- Dev~riamos enforcar Krumare ...·
'
das de v~ados fogem, '!obos pretos atocaiam-se ,e algum ja- ,, .
0 in·d io sorri, tranquillo, e ·sacode os largos hombro's.
1
guar, despertado subi.tam~nte,, flexa rapido, embrenhando~ · ' ~:,
•t
1
Digo
ao
Arutana:
.
,
·t
: "
" '
se nas m o't
'.,. · ~~- · ·:
,,~ "-~~ · ~~l.J.~·
.. ~ ..
1 ~s. ,
• •
· • .>-·~: ..
1
. - Por ·que· voce nao aYisou do rumo ertado?
.I
I
o
c.om as eternas c'asas de cupim . . ' · · .
'
- Krumare e o chefe e ~u nao devo falar.
Depo~s, grand.es tl}.ass1~os" de . matta virgefu, ~ n~o~~· c~~P?,s, -~~. · .~ · ~.
- Mas elle nao e seu chefe : ..
camp1nas, ~errados. As 17 horas, todos ·t.eclama\i.lt a.g,.t.a. "~ ..;. .
- Mas ~ chefe caraja !
Heinz abate um veado, que destripado e posto na garupa
~'"'· .
- Qual ! E stao de accordo - intervem o Freitas. Eldo "Teimoso".
les querem "fazer pharol" comnosc0, isto sim !
Ha uma 'd iscussao entre Benedict~ Martins e ·Krumare:
- 0 mais lindo da questao - diz Jose de Barros - .V ~ce e burro, "seu indio velho !" Perdeu o rumo e
e
.q ue Krumare bebeu toda a minha agua. Pediu um g6le
teima em avan~ar na -direc~ao errada ! Assim voce vae dar
e enguliu tudo I
na ponta Norte da Ilha !
•

·•
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Benedicto Martins, que jurara conhecer isto a palmo~
esta aborrecido e des~rientado.
- Raio de bugre ! 'J'iyes~e deixado eu ir na frente e
ensinava direitinho !
.
Toma subita resolu~ao e avan~a. Guiado pelo instincto
do caboclo desbr~vador, uma hora tl'e pois, hem distanciado
de n6s, atira P,ara o ar: encontrou agua'!
Al,cart~amol-o . a be~ra,. d,0 putro rio. ~ebemps Ionga:r ~ ~ .~ .
. mente, ~sp~~tando ,?s. ~ja:car~:s ,
t~ntafn al;>ocanhar , nos;, · -:~:/';;
. - ~as '\m~os. ~ize~~s ~fog~. :~-"inarg,em ~o ·r~o uma · catripi~<i.;."~~~~.,
como J~ma1s v1 igua~ . As .h~rvas alta~ ;; promettem uma ca• , '::.';.~
ma f ofar e optimo pasto ·at>s: ar;rimaes. 'Henry
e Gozzola tra:. ,.J •
.
tam 9a cozinha, enqu~nto · tratamos dos burros, ·c uidando
de · amarral-os hem.

que

\

gosta de visitas. Elles dao muita coisa para "oceis". Java. , ,,
c .,
he, ,, m10
que araJa . . .
Todos se animam, na certeza de concluirmos a jorna-,,
. da; vamos vadeando mais este i io. Mas parecia Destino:
Krumare petde-se n~vamente
· e, ate as 14 horas, perambu,
lambs como almas pen'adas:·
'

N ovamerite a s'ed~. :Coorigo, ao longe, um tree ho de
'
'
matta. Para ·la avanc;a·~os~"!! ~~,~~:cborin;i~s uma lagoazinha
·de agua, ~stagnada •..!· ~~'9.it~pt~}.· :OS ~ )::>utrc;>s ho mens P.a ram,
vou a frente, com Benedic~o · e Ar11tana, na espera~1~a de .
encontrar o rio. Nad~ 'encoritra·m os. Grandes rolos de ·fu. '
~
mac;a surgem no hori2;on.t~. A'rutana ere nas 1proximidades
dos Javahes, que incendeiam ot' cerra~o e prosegue surdo ao :
nosso chamado. Eu e Benedicto~ retrocedemos, ~ na cetteza
de que o ·c araja, notando o erro, arrepiara carreira.

e

.

,;

•

I

I

Os homens estao cansadissimos. Manda acampar e preparar o jantar. Estamos nliII)a grande queimada e os c'a rvoes emporcalham nossas roupas.

Acordamos coberfos _P·~~as · formigas que invadiram o
campo. Jose Nogueira da p.el<_> ··desapparec.i mento do burro
,que dividia com Go·zzola.
'

i

~·

,..

;.

'

'

~~

~~

Eu tern la dois primos -

diz Arutana. -

Javahe

Sol come~a a descamb~r e nada de Ar:it.ana. Resolvo <\;~~.:~ ~:·t ~~)
ir procural-0, pois · e minha/ sina, nesta expeqi~ao, catai;, · ~·:t(ft,ii:.'~ : ·~\·:'1.,.;.
transv:iados. YI~sconcel~os < ,.me· ~<;ompanha. Encontrar _,,u~ ' .~ ::-.::::.;:!'~::.~{.
•
I P\ • :.J
•'< • . '!
., ' o
'"
• .
'l
p l \., I•, i14k~~:t, j
, horn em 'n a 1mmep,s1ua0
destes
c~mpos, so por · m1 a~re·. , e. o ".. .11'\~:·;R~t~~t;i,f.·'.
-~
~
J., '
c. ·~ t"'\ .~~ . 'l'.'J1~ . .
si~ e 'pelo'· nao, de~p,rezand0· a ~ ft1m!l~a qu~ attrahiu o l iel. . . ! f"~ ~;.?;1 .':
caraJ' a ' ' V:QU beirando
a restin'
g a~•rtue
zig·uezag ueia
~ per de~· • I ,·,,... 1'~),. ~:;:. .~ ';i?,1
'
..
'
•
•
'"'::J.
~
~
se ao longe. Ja hem ~diantados,' c0me~amos aos gritos de:
: · ~- .- ~_;Jj
...
·~
~
' ,•
,,
.....
• '\
"i.l'
~
- Arutana, eh! Arutaa~naaaa eeehhh !
~· · i.,; -..
t

'

so

-

,o

~ ~

Corre pelo cerrado~ mas regressa logo, presa de gra:nde .~ . ~,.::c" ~
susto: deu. 'Com . uma.i, granqe
~-one;~ e·stj:rada jun to. a um . :' ;.~;~
. .·
c~pf.m 1: 0 ~.nim~l 'faz mti~i.ta ~ 4all:~, . pois ~oihos oBrigad«.1s ia ,r- !~~. ·
sobrec~rregar OS dehlaisl ~qm~·'()>material que : bra. · l ~ ~t'.
, Krumare 'jura iet enc·ontrado o born caminho ·~ garan.: ·--- 1;~.
te qµe dentro de algumas horas alcanc;aremos o terceiro : , f~:
rio e, de la, a grande aldeia dos Javahes.
...
. "':'~~~·
- Minha gente (assim elle ch~ma os Javahes) vae fi- .
car muito alegre ! Voce vae
ver, "capitao"
! Comida gosto.
,
sa, muitos presentes, muita banana, Javahe muito born,
muito camarada !
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Milhares

So o eco responde.
de "papa-capim ", espantados pelos nossos appellos, esvoa~am. Ja estou para ..vol•
tar atraz, temendo perder o . rumo _ com o cahir da noite,
quando, ao ultimo chamado, uma dehil resposta chega-me
aos ouvidos. Avan<;o e, a pouca distancia, dou com Aruta-

...

•
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•

na, de borco, no chao, labios crestados pela sede, sem for<;as.
•

Abro-lhe a bocca e deixo pingar umas gottas de agua
cujo effeito e extraordinario. Reanimado, o indio tenta
agarrar o cantil. Evito-o, sabendo quao terrivel e o effeito
que o e1 cesso d'agua provocaria. Dou-1~, passados ins- '.
tant~s, um unico gole. Depois de um minuto deixo que be·( ba a v6ntade. Vasconcellos · d esmonta e cede o animal ao
indio. , Agora, ArutaJ;ta ,seg~e a pe, porque ' eu e 1 Vascohcellos vamos ·ve'r ificar,. aproveitando a luz do entafdecer -~
outra re'stin~a da matta a direita. Na metade do percurso,
. •
J
de1xo o 1C~plpanheiro- no meio do campo, servindo como
ponto de direC\aO, pois perder-se nestes cerrados e questao
de minuto. Alcan\O largo rio: e 0 Javahe ! Em dois dias de
marcha for~ada, atravessamos transversalmente a ilha, sem
toparmos os suspirados Javahes !
~

I

.

\

' - Entao, amanha pela mauh~. seguiremos rumo a Santa Izabel!
- Que bom - diz alguem. - Assim poderemos bebe.r
cafe com assucar!
De facto, ha dois dias que tomamos a rubiacea sem rapadura. ,Para evitar a fuga de mais algum animal, o que
seria um desastre, estabele~o o £ervi~o de guarda~
\

,

~

t

,

I

I

Regresso ao acamparnento com esta novidade: o rio
Javahe esta a uma legua, mas de nada adianta, pois nao
sabemos si a aldeia esta a montante ou a juzante·. Assim,
nao podemos· perder ma~S· 'um dia, porque nao temos alimen tos sufficientes e ·nao Roden1os conta~ s6 com a ca\a,
.v isto q~e nosso. estado d~ ·fraqueza ~ grande, devido ~s , tremem~as f~digas , d~s di,~s a,~teriotes.. Esfor~os qtte ~~Jes .
supportar1amos mu1to betb, esfalfa-p.os coi;npletamente. N'ao .
podemos pedir aos nossos' organismos mais do que elles
podem dar. Exponho a todos meu modo de ver, mas antes
de tomar uma resolu\[o definitiva, ind~go de Krumare:
- Voce pode indicar ,com absoluta certeza onde fica
a aldeia dos Javahes?
- Num p6de!
~
- Acha melhor regressarmos?
- Acho!

I

'
I '

•'

' •

•
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e grave e deita

0 ferimento

muito sangue. Nogueira,
o nosso pharmaceutico, trata de estancal-o e, depois de uma
desinfec<;ao que arranca gemidos ao pobre indio, "costura" ·c om esparadrapo. "'
r
~~{At

•• •

•

.Jo~ ~ .

t'

.
7"·

"'

Nao podemos collocar o ferido no lombo de um animal
•
porque a localisa<;ao da tremend~ mordida impossibilita-o

CAPITULO IV

.,

.
1.'

.,

'~:~±f : . i:

......._

•

A. CAivIINHO DE.SANTA I·Z ABEL ~

de cavalgar. Resolvemos ir mais .pe;vagar e, em caso de ne-

. . -\ ~; . ~essid~de arr~I].jarrehlos ti~a padiola.
·
.:· ~~,#\~~~~~~ ~ ".,. Para -~~vitar' a tort:U_ra~~a-· s~de,, ~lem '~O li,q uido dos can~~~-~ , ,}~~-,~ ·~ . , As altas ~ervas 'OFval~a~as><l.~ '. carppin~ tju~e·,:atr~vessa-·; ·'f'::·-~¥;
l"' •. ~ •)B~', ·· (~,
\'
'
'
'
~
l
I~ ~
,
'
. • J\J
< , ,
,
_. •
'
;~)::~ +~· ~:· m-o s, nos prdporciqnaip ·~,ilr:_l;>lrtbo· '.(por infiltra)ao,~. Logo · .;.'!i~:;-,~~i~-~}.
um.~ lat.a"" de. gazol1na,. cu1a bocca res- ,
:k< ;(-\~i "1frt'-t-'·f,_• ~·:.. · tis, mando etTe.her
~
'
~
'.' :). ._. ' . "',
lo.''
\ '
~i~~~{ . ·, .;· . mais o 'Sol se 'enc~i:regara ""4e.- ·e nxugar nossas' roupas en~ ~:.~~· ;:{~::'1f:t:~"5· ;. guarda~os · ~~m fo!ha,s ~e'-;.pa~1!1e1r~s. ·par.a thanter 'fresca a ·
,... ~~ ~~m r:.
agua. De hora e~ "hora- tod~s · poder ao beber µma caneca
'.~,(~~
.. {• '
xarcadas. Sao justamente e~sas alternativas 'brus·cas de frio,
-..:,...i:
supplementar..
l··
· ('
'
,; !'t"3t .'· . humidade .e calor,
que maltratar11 OS organismos. Ha mezes
.
.
·
·'
que exper1mentamos em· larga escala tudo 1sso., em marVamos indo novaniente e as 15 h9ras fazemos alto den•
chas continuas.
tro de uma ilha de verdti.ra, para· descan~ar e para pensar
..
''-\\
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Entregamos ao instinct-a dos animaes a soluc;ao do regresso. Estamos certos tle que, conduzidos por elles, alem
de encurtarmos o camjnho, iremos
direitos ao rio. Bonito,
,.,. ..
sem desviarmo-nos <la rot.a~
Assim alcanc;amos o ·magnifico curso d'agua de indis\

'

'

I

o feriment0 de Krurriare. A hemorrhagia

o sangue denso escorre pelas pernas do · cacique.
Costuramos,
'
.
.
com peda<;os de cami-sa, um_. suspe~sorio. Mas pouco adean- . ta. Recorremos entao a "medicina . do S(frtao": ,queima~os
"
ulna aba do 'chapeo do. nqs~o .gu,i a Benedicto, o unico .'que
usa feltr0. Com a:. einza ·p.rb_.du.z~da, tapamos, a fe'rida. A san-·
gu!!ira estanca ·d e. ve;z. ('P,e fgqtltQ' a, ~~1'·~ar~ ' se,lquer' ,ir aei'A°'
~~·
1
t ad·o.
· '·, ,· ~' ~·,' ~"• h-..•r.i'·:t· 11'~'"1.'
~~ ·~ " · · • t·· , '
•
·
- , No, . : bo. ~. , eu"¥ai hem}
~com minhas pernas. Isto
.
··f·l
'
' u1·to m' al ..,. . ~ ·, • ~ .., .r. .. · .{':r • ~ ~
no,. e' m
,
Betiedicto Martins' .diveft~-s~ a cus ta do caraja, que
.'
solta gostosas gargalhadas ~ di'z :'
- Oce, Benedicto, e cabr.a safado mesmo !
.
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grav1s-
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extremes

e grande ,e

I

eu ...
Krumare?
- Toma xim ... toma
muito cuidado, muito mesmo ...
•
mas damnada . vem e morde eu ...

•

*
**
alcanc;ainos o
'

C•.

·,

Ao escure~er,
"Ribeirao 23". 'Acampa.,
,mos rente ~ margell} e ahi tomamos um banho prolongado.
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Calculei hem os mantimentos. Amanha estaremos em San,
ta Izabel, livres da preoccupa(jao do "arroz e feijao".
Enormes jacares deslisam perto. Um; de porte gigantesco, rosna proximo a margem. Gozzola nao espera pelo
segundo convite :. mata-o com_um tiro certeiro. Eis qu~ outro, largando-se da m~_,rgem ~pposta, investe como um torpedo e . vem direitinho sobre q a~ampamento. ,Mal tenhq
tempo de agarrar o mosquetao .e fulminal-o. .
1
~· ·
Ni'ngu~m pensa ·nos s.a,uri?,s,, que. ·c ardume.s de 'pirafrhas
1
tentam estra(jath'a r. , Ma~
que,
resguardados pelos
'mosquiteiros, temos nossa ~tt~n<;'ao despettada por violen•
tas chicotadas sobre o len<;ol liquido. E tao .v iolentas, realmente, .q ue os respingos attin'g em Gozzola e Freitas.

els-'

'

-

E' s~cury, pessoa ! -

•

**

'\

ja

avisa Benedicto -

Otho co~.

ella ! ! !
.
Todos se erguem. Dirijo a luz de minha lanterl!..a c
vejo ·enorme reptil enla~ar um dos jacares mottos, force-.
jando para afundal-o~ O espectaculo, embora pavoroso, vale a pena ser visto. Entra em scena novo personagem : ou,. tro jacare de uns ,,tres metrqs. .Ha verd~deira conflagra<;a~.
· Os monstros investem uns contra os ou~ros. Mas qµem f1naliza ai exh1bi~ao·
somos.
n6s..
o'' s· .esp.' e·cta:dore.s:
varios
tiro,s
.
1
' '\
'1
r.t:
•
l , I
·,
d~ mos~~eta,0 ·espanta'.m ' o jaea~e, , ~pquanto ·a suc~ry, at.~1~- ,
gida 110 me10 do .corpo, resolve ·afµndar.1. Pelo s1m e pelo ·I "', ...,,..........
·n ao, quatro homens distanciam-se· e vao dormir junto aos
indios, na campina limitro·p he a matta.
Um jaguar esturra longo _tempo, rompendo o silencio
com o seu rosnar asthmatico. Longe, muito ao longe, outro esturro lhe responde. San_dois amantes que se procuram nesta immensidao paradisiaca, para dar largas aos af•
fectos longamente sopitados ...
4

1

f*

•

Ao meio dia estamos em Santa Izabel. Arutana- e Komaoutari, que encurtaram o caminho, atalhando, avisaram
do 'nosso fracasso. A esposa de Krumare vem esperal-o na
vol ta do caminho, trazendo uma cuia com mel. Nogueira,
que nos precede, com.munica-lhe a occorrencia da piranha,
pintando o caso com cores ~ombrias ...
.!\. p'o' bre mu.lher · de.sancl.a nuin berreiro doido ,! Atira £6s'
ra oI mel e corre a indagar
do esposo
,a desdita. Abra"a-o
.e
I
, '
'1
rebo,ca-o para a c~oupana. Chorara, a caraja, ·d urante longos dias, em laltosi.brados, a .desgra(ja acontecida ao marido.
, Contara.s todas as virtudes viris Jde Krumare para, num simulacro de pranto, ainaldi~oar as piranhas, 4este e de outros planetas !
Nao acabam aqui os males do pobre Krumare: toda a
ctldeia humilha-o por -t er perdido o rumo e ter dado pessima demonstra~ao da capacidade"dos carajas. Acalmo a pro, funda melancolia do cacique, .que ve periclitar sua posi<;ao,
com alguns pr.e sentes, inclusive' um cobertor.
,
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Arutana, Uatau e Teaort5, qile deseJam conhecer Sao
Paulo, fazem sua.s despedidas e embarcam. 0 coxo Valerio
nao acceitou 0 presente qµe lhe quiz dar: pede, como, recompensa de ter cedido os animaes, reboque ate Sao Pedro.
Vae, com sua esposa' e filho, na canoa que conduzira ate
nosso acampamento-base, de onde, entao, seguira puxado
pelo motor.
,
Largamos as 9 horas do dia 22, subindo o Araguaya
com as zingas. Somos\ tres turmas. 0 batelao e mujto "ma-

I

I

'
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. '' , como .dizem os entenaidos e, realmente, tern .boa
ne1ro
marcha. Nao tardam a surgir, na nossa esteira, varias canoas apinhadas de. indios. ~ao os habitantes de Santa Izabel que demanda1n tambem nosso acampamento na esperan<;a de abiscoitar mais objectos . .
•

A's 15 horas ~vistamos o pouso. Ao longe, enormes
ro,
. los de fum~c;a indi~·qm .sua' po~ic;ao exacta. Gazzola, qtie otl-; .
viu minha or~em a .B ucflri, ql!.alito a. construc~~o do forno,, .
~

:· 1
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.
gunda boiando. Nao aproveitamos sua carne. Ficamos uni~
camente com o figado. Ja noite alta, uma onc;a -veio furj:ar·
um quarto do tapir. Ferimol-a gra_v emente. Desappareceu
· pingahdo sangue. 0 po-uso ·tornou-se insupportavel devido
a extraordinaria qµantidade pernilongos .
DIA 11 DE SETEMBRO - Sahimos ao meio dia,
atrflzados, .i'devido ao pr,eparo da carne. Estamos navegando

de

•

\

A's

pousam tomnosco. Alegres - f~gueiras illuminam o acampa- ·
mento. Orlando Fonseca, c;>' nosso "Pinguim", teve pneumonia. Ja est.a convalescendo, sob os cuidados do medico,
que regressou da penetra<;ao.. '
Encontro o aca~pamento em perfeito estado.

continua difficil e 0 rendim,ento e~ pouco stevido aos e~tensos baixios e as
arvores •cahidas que i~pedem seriamente a passagem. A's
10 horas topamos com um grandc travessao que mede sessenta metros de largura', com estreita passagem que mal da
para atravessarmos. A paizagem ~ lindissima. Mattas completamente virgens, riquissi_!llas. c.m madeiras e lindos pal..
. ·· ~· 1..
pieiraes. 0 dr. Kaufer '.e sta; estudanc;lo a o~igern das' rochKs? -:·.~'.~~\.~:~·~~%
}16 h .
•;:,t~~, lil:;
Como seQ:lpre acampam<?~ ~a~. ~ ·. · oras. ,, .: :v
~
•
. , ~·· .:; ?1t:i'.t·. 1~
.{l .
.
'.
•
' '
'
.~~~, ,,~~~f.~f ")§;'
, DI~ l~ D:g ~E~.¥~!3:~q· ·~'; Ca~a .e .iP~esca . abttn·dante~ ·~:~ r~·-~.I~l'.'
Pessoa! canc;adot Na~egamos .-0 . d1a todo sem nada digno ·d~· · ,~~ ..~~.._~·,, .:.
~;
~~~·J'!"ffii'=
reg1stro. .
•
",
,.
iAi'(, .,,,
,f!•..Z..
• ...
,
' ·/;
., · :?.-,,"ir.i
' i'
>

•

•

•

'

•

•

;
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1

v
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'
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.

mantear

a~

prin1eira,

DIA '14 DE SETEMBRO - Com pouca~ horas de subida encontramos vestigios rete~1tes de ·. Cha~antes. A ca<;a,
como por encanto, desapparece. Avanc;amos com infinitas
precauc;oes, poi& que 0 rio, neste ponto, e estreito, ladeado
por barrancos altissimos. Numa das margens Qou com rastro de indios, muitas pennas, restos <le 'peixes. Por volta
das 14 horas topamos uma lagoa fechada com cerca muito
•
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hem feita. Os ramos em pregados ainda trazem as fol has
verdes, razao· porque julgo recente es~e, trabalho. Dentro
da lagoa observo v_arias tesouras, giraos usados para a pes·caria, e tao beµt feitas que duvido ,quanto a orienta\aO OU
·execuc;ao do trabalho. A tapagem do lago ··imped'e a fuga
dos peixes e as tesouras servem par a "batic;ao" das aguas.
,
Ha muito 1 cip6 "timb6". A's niargens da lag-Oa erguem-se
fachos resinosos que devem servir para illuminar, a noite,
., a pescaria. Pel,o n,umero de tesotttas posso avaliar o "quan,
tum" de indios: uns 150 no minimo. Com cau.tela, procuro
sondar ~s r~dondezas. Mando amarrar as etnbarcac;oes n~
m.eio do ' rio, .Qeixando ·um. homem de guarda. Deixo tambem
um cachorro e co1nbino, com o CC?mpanheiro que fica, um
signal de alarme- em'· Caso de necessid3,)de. Contorno toda ;a .
lagoa e conto 23 giraos e um em -construcc;ao. Logo depois
' dou, CPJ;ll ' 0 catp.inho que leva a a\deia. Procedo a iny,e~tiga
c;ao e noto que · o cam inho vae se alargando totnando-se
verdadeira estrada. Mando Alberi-co subir ,numa arvore
'.~fim pe prescrutar a~ redondezas: Nada de· ex~ra0rdinario
foi vist<:>. Achei prudente regressar as embarcac;oes, pois o
pessoa1 e ·insufficiente para uma penetrac;ao . ate a aldeia.
Renno todo o pessoal e exponho meu modo de pens~r que
e' acceitq up.animemente~ .fica, portantq, fora . de qualquer
.d uvida a' maneira de meu proceder. Novamente navegando
vamos subindo mais uns 5 kilometros. 0 rio toma direc~ao
S.O. estreitatido bastante e formando grandes bantos .4e'
areia. Os barrancos sao muito altos e temo, a cada instante, um ataque~ Chavante. Estamos 1 situados num ponto de
pessima defesa e optimo para u~ agressor: Nao devemos,
.de £¢rma alguma, num ~aso de atague, utilizar nossas ar-. i
.mas. A situa<;ao se apresenta cheia de perigos e entao, dando por. terminada minha penetra<;ao, dou ordem sle regres'

' '

'

f

•)

I

so. Tres kilometros antes de nosso ultimo acampamento,
.£\lberjco descobre um acampamento-..selvi~ola com 37 grandes ranchos e uma ma16ca de · guerreiros. Restos abundantes de cac;a e pesca, muitos cocos babassu, colmeias destruidas, flexas quebradas· e longa serie de object9s ja iliprestaveis. Verifico que os Chavantes preparam .s eus alimentos usando • grandesAcupin~' que, <:lepois . de q,uebrados,
sao aquecidos com lenha·. Assim cozinham a cac;a e a pesca.
A
~nta e assada dentro da 7propria pelle, visto que encontra,
.
.
.
mos varios couros assados. Do veado arrancam o ·couro de
f6rma rudimentar, sem usar faca ou outro instrumento cortante. No nosso acampamento encontranios uma ,,flexa,, espetada num tronco~ atirada momentos ap6s a nossa partida.
t• A noite passou tranquillamente.
'
'
'
DIA 15 DE SETEMBRO - Largamos cedo afim de
..~ alcan~armos, com · o auxilio da .correnteza, a f6z .do rio. .Remamos o dia todo sem 'nada registrat mos de anormat A
'
temperatura elevou-se grandemente: 39 graus a SO!J1bra.
DIA 16 DE SETEMBRO - :A.lcan~amos 'o rio das
•
Mort~.s as 14 horas. Vamos seguindo em ho.a marcha, se·m
.novidades. LOgo dep,ois errcqntramos ·u ns pescadores de .pirarucu, que me informam da passagem de nossos companheiros. Rem.amos a tarde toda.
, .
D1A 17 DE SETEMBRO - Hoje resolvo dar descanso a todos. Arrumamos as coisas e fizemos nova estiva<;ao
.
'
...}
i
· nas embarca~oes.
_
DIA 18 DE' SETEMBRO - A forte correnteza doMort~s facilita nossa viagem. Nenhum detalhe a registrar.
Tudo corre hem .
DIA 19~ DE ISETEMBRO - l Continuamo·s nossa
V,ta- ·
.
. gem· sem embara~os. Conto alcan~ar o Araguaya no dia 21.
'"'·
DIA 20 DE SETEMBRO - Hoje iopamosi com duas
'

~

J

•
(
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antas. Abati uma. Aproveitamos parte da carne. Acampamos distante ap~nas .30 kilometros da f6z.
DIA 21 DE SETEMBRO - Alcan~amos or acampa-,
mento <la "Bandeira" as 9 horas da manha. Sei da ida do
chefe a Santa Izabel."

(

,

CAPI1'ULO V

~

,
I

,

'

'

,

1~

O bravo e valente compa:nheiro· de1 jornada, Luiz Ac-t·
cioly L opes; conclae dessaJf6r~a: ,- ·
. · 1
• ·
1
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Accioly Lopes."
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L~ti:Z Accioly diz d~. s~a impre.ssao p·essoal sobre as . ".JZ~~
tesouras que encontrou ·e .. que acred1ta executadas pbr um
civilizado, ou entao sob sua direc<;ao. Indago do dr. Kaufer
•
um a opiniao a respeito e pergunto-lhe st, com a responsabilidade de sett nome p6de assegurar serem\ os giraos obra
de um branco. 0 geologo diz:
- Nao ,posso, em absoluto, adiantar tao peremptoria
affirmativa. Nao conhecemos ainda, a nao ser superficial-
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o felino, pois que o esyoa~ar da especie de tunica assumira'
propor~oes de uma "dansa macabra" ...
Accioly diz que os olhos do Ze Luiz coriscavam na escuridao, e estavam tao desmesuradamente abertos que, por
elles, poderia ter penetrado urna roda de carro<;a !

adiante 300 metros, topa-se com largo batedor que deve
conduzir a utna grande aldei~. Nao desejando provocar os
'Selvicolas com a nossa presenc;a, ~oi resolvido regressar. A
600 metros do nosso ultimo pouso, no dia 14, encontramos
.um acampamento de ca<;a"' dos i,ndios, c~mposto de 38 chou/
panas e uma mal6ca."
I
I
'I
-•
Traz o relatorio, com'o os demais, ,desde o in,icio da ·,via-:
O'em minuciosas• an.n'ota~oes'1 <las varia<;oes
de te.n1peratttt(\
0
'
'
1
. '. t1a a.
? ua e 110 . ' col~1ida~s >clS 6, 14· e ~8 horas, to dos 0$ di~s.
1
!
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.. Iniciamos a subid~! d~ Ar~guaya, .a s 9 horas d~
de·
,Set,embr,o. Leva~ps a 'reooqu¢ a "Ar,~~ de Noe", o bat~Iio
pequeno, a montaria ie~1 ~ ,ca~oa 00 Valerio.' Um 'verdadeiro
cotnboio qu~, nas curvas,··alonga-se como um chicote. As
despedidas dos indios e commovedora. ' Ficam 'gritando '~
agitando os bra~os. A violenta correnteza obriga-nos a manobras ·difficeis e os .e~calhes .succedem-se a tres ·p or dois.
0 motor esfor<;a-se muito para avan<;ar coin toda a enorme
carga. No prirp.eiro pouso, ~ a tarde, resolvo · sacriticar defini"Arca de Noe", qu~ mando afundar numa lativamente
g{>a' 9as proxjmidades ·e c,iij~ exhtima~ao ficara 'a ~~rgo do
Valerio, qae a levara, ~o •\regresso, para Santa Izabel. . O '
·'
nosso entomologo fica desesperado. Qtier pelo menos sal~
,var a chapa de ,cobre ctUe,·reves,t e 0 sasco. Mas ,nao1ha ternpo par~ .ta11t<?. R.es.wun~3:' "~~rna-se macambu$io; _'I.amenta:' '
s~ com 0 ' cinem'a~og,rap1hista e· acaba se 'convence'nd6 ' da- '
· nece$$idade da re_nrincia definltivq. Esta a tpique ·ae ficar,
sentinella fiel, eni com,p anhia da "ttanqueira" que lhe des- ~
peda<;a o cora<;ao, com seu fim inglorio. . . Mas, afinal, consola-se, pois ainda lhe sobram umas ferramentas ..•
- Quero ver se salvo pelo menos um parafuso - diz
o nosso "dr. Sauva", com 'uma careta que preten_de ser um
sorriso de martyr.
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Ha episodio·s goza~os qut;. sao r~latados. Por exe~plo:
o carpinteiro Ze Luiz, que e preto, usava a noite, longo ca' n1isolao branco que recebera de presente de Tacio Catony.
E stava elle de guarda justamente , na noite em que a on~a
foi furtar o quarto de anta. Parece que o camisolao e o terror do homem, exteriorisado con1 altos berros, espantaram
I

l.t

'

l

<

!

'
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Passamos a carga da lancha para o batelao mellor. As-

(

W L-· L. 't L Y

~-

..

. . ' ':~.
. ..

'A U R 'E

" sim, alliviaqbs de g·t ande ; peso <lo x:eboqu~, , ganha~os, na
subida, mais alguns kilometros · de percurso. Ja pro~imos
-~ ~ de :s: Pedro: o batelao da ~~ cheio numa atvor.e . ~ubmersa · e, por verdadeiro milagre~ nao emb6rca. Um grande susto
' :. e dtias cavernas ·da estiva qu~ se qtiebra;m . .AJcan<;amoJ, a
tarde, o lugar onde tinhamos deixado gazolina e oleo. Pat• • :f·.ramos para fazer atna- •limpeza no motor e fOncert~r ~ 'esta- ,
c;ao de radio que soffreu com a collisao. ' Resolvo abaridonar
neste · lugar· o batel~o .pequeno . .Aqui jica ta1:11pem ':a.11.~rio~t t· ,
com sua <;anoa. 'Toda a carga d9 outro barco, .que sacr1f1co, . . ,,
p'assa para o,' batelao graride, ?n~e e fe~ta ·.a ·nova estiv.~<;ao. ~· ~f,
Os mecanicos trabalham a no1te toda, hdando com o motor. ,.
._
Hen~y }u:ilen, .o ra;dio-tel~graph,i~ta· '·~ Batti.gl,i9tti ·c9nse~
gueflJ, alta madrugada, concertar -a esta~ao de radio. ·
··
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Sem o ·r eboque de tres barcos, combo)ando unicamente
a ~·(·mo·nt~ria", que
ruuito lev<i,· o .m,otor ..fu'ncciona mara-:
. vilhosamep.te. A ugmentamos de 24 kilometros o total' da
· \i· rhedi~ diar.•ia. · ,,Desde . cedo notarnos grande q uantidad.e
"c\e
.
'
peixes mortos carregados pela correnteza. Conforme ~amos ·~
av~nc;'ancl'o, ;fu~inent.a · '? IV:olum~,,. em ~<;>da a~ ~argura do rio.:
Nas margens, a quahtidade de peixes~ ja eflll decorpposi<;ao,
1
: · e ·inacredttave~~'~'Verificamos
qu:e ' se ~ trata · de U rha . especi~·.
..
·'
uni ca: curimbatas.
Descem • aos milhoes, cobrindo literal-'
,
. A raguaya.
'·
~ mente o . r10
· f '., t~·
,
~

'-.t

~

'

'

•

j

~

I

,

0

A fedentina e ,horrivel
e beber agua, nesta§i condi<;oes,
•
na~ e nada agradavei. Entram cm 'ftl'nc~ao OS filtros. ii '

a altura

do; rio Grystallino OS "c~rimbatas" vao. '
~pparecendo. E' desse rio que elles ·descem, 1j.a ·m ortos, e '.,.
'
,..
. ....
sao ~~
levados pelo
Ar.
a
guaya.
Deve
ser
peste
que,
att,1ngn~ ~
.
'
~
•
'- v
.
Ate

,

'

1

~

'

'

·e:

•

"\Itri;'·

, u·ni<;p.mente .a especie citada. Alias ,yol.ta. e meia se ,verifica
semelhante phenomeno. Ha uns annos, todo o medio e alto
Ar~guaya ficaram qespovo~d?s) d~ f~tlna hyct_hiologica devi<to a uma peste que elin1inou todas as qualidades exist~µtes. Foi 1um arrno ~e penuJ;,ia , para~ os moradores dos s~olitari6s lugarejos, pois nem as ·piranhas ·escaparam.
',.
'
' ~ A' noite, ~ rto ·Rebojin~0~
. onde; acampatnos, . recebe1nos
varios radios. Nesta praia, co~hemos par·a mais de mil ovos
de tat ta:rugas,,; ' que,
diYido
fra,\ ernalrnente
entrie todos, com
1.
'
(
j
grave escandalo do geologo, que queria a parte de leao ...
'
I .'
:Sn•t osta '.fl ~argem
,10 batelao 'd e UtP •I velho pr~tO
, q.l!le
"
,.
.
demanda, em companhia' de sua esp9sa e- filha, um leprosa~· ·~1~·:
· deu
· d.e :re
,,, .d.ra, par~ ver
"' .'se ·co-n·segl,:le t ra,t·ar-se ~\d o te··
~..11?!i;~,i~
l· ~ r~Q
·.r,,uro
r ~
1
1
1
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,
mendo mat.
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. , Nossa

~

~

(

~

._,,

navega~ao

continua. Os " encalhes '.estao '. n.a -Orde~ do dia. Repete-se dez, vinte e' mais. vezes, a cansativa
manobta . de ,. arrastar o · grand~ batelao ·1>elos $baixios, Vj.olentos "banzeiros"· transmudam o Arag·uaya num mar revolto. t. 1\s~irh mesmo a:vQ.n<;amos .sem ~·mai1ores noyidad~s. ~. :::. ~!
Perto de Lu,iz Alves, guebra-:s~ a barra do leme e, ·com toda a velocidade, ya~os -(le enconti-0:
qarranco, Um, s~~tb
e tan to e, a nao. ser umas escoria<;oes qu~ soffremos, eu, e
H~r~ry
Julien, alem ·de .,uma'~ t 4varias l"romptamerite · con..
certad~s, nada mais houve.
·. Ja 'l m .'Pied_acfe, no ·<rlia 1.0 cle'1 outubro, saboreamos u.m
optima churrasco que o sr. Alfredo Straube nos offerece.
Aperto "a disciplirta; ' a tan to ' SOU o~;.igado devido a uns '
laxamentos que se evidenciam. Assim, penando agora, cantando depois, nttma alt.e raativa de· aborrecimen,tos' ~ · alegrias, approximamo-n~s de Leopoldina, ponto terminal. da
viagem. Ao passarmos pelo' Porto _Anhangu~ra, oi1de s~ ~r:!. r
gue o marco fincado por Hermano Ribeiro <la Silva, o cor-

ao
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1
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neteiro toca silencio e todos nos descobrimos, rendendo homenagem ao jovem sertanista tao prematuramente fallecido.
A's 15 horas do dia 5 de Outubro, depois de termos enc<i>stado e111 Cacalinho, onde adquirimos ,uns kilos de carne,
finalizamos a grande jornada, recebidos festivamente pela
1
popula~ao de Leopoldina.~.- ,
Muitos dissabores, mttito trabalho, muitos imptevistos
' '
aihd,a , me aguardavam.
:Mas .a curtez4
~e. retorn~r em bre'
.
ve a querida Paulic~a, deu1me for<;as pata supportar tudo .
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BREVEMENTE:

Memorias de
Simao, o caolho
de GALEA:O COUTINHO
Segunda edi~ao revista pelo
autor e accrescida de novos
capitulos que compJetam
a obra.

Sohre Galeao Coutinho cujos
livros ~nereceram os applausos mais enthusiasticos da critica, tanto do" Brasil con10 de
P ortugal, Altino Arantes assin1
se expressou:
"Prezado sr. Galeao Coutinho, - aqui estou presente
nesta ca rta para agradecer-lhe,
co111 effusao e desvanecin1ent o, a gentil offerta do seu livro " Vovo Morungaba ", cuja
prirneira leitura ja havia feito
a tra ves daquellas deliciosas
chroni cas, qu e constituiam o
lnelhor enca nto da nossa querida "Gazeta".
Nao me arr6go qualquer autoridade em assumptos literari os ; mas, grande e inveterado
ledor, que sou, penso nao incorrer em temeridade ou em
injustiva ao af.fir1nar que o
nosso incon1paravel ~1achado
de Assis ja agora encontrou
o seu Jegitimo herdeiro e con:
tinuador nas Jetras patrias.
Porqu e "lVIen1orias de Simao,
o Caolho" e "Vovo l\!lorungagaba" sao, en1 verclade, dois
p eda vos vivos e palpitantes da
nossa existen cia quotidiana com toda s as illus6es, as ~mar
guras c a crueis ironias que
f or n1am a talagarc;a commum,
rnesquinha, sobre a qual se tecem os episodios, ·q uasi sempre tristes e dolorosos, da sociedade co ntcmporanea.
Esses dois li vr os ja consagr ar a m u n1 es criptor de esc6l
e h ao de n1arcar um fecundo
n1on1en to de fina intellectualici nde n a evoluc5o da li teratun a c io na J.
E' o que sente e ousa man if estar-lh e. n a cordial sinceri<i ade d es tas Jinhas, 0 seu
a1nigo e a dn1irador constante
(a.) ALTINO AR.A.N'fES".
.. ,1

