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Varias foram as ra:;oes que 1ne fi=era11t e111prehendel a, e
eu poderia sy11thetisal-as assini: ROTARY - ALVIMAR HER-~L4./\' 0 ATRA(.:IO PELO DESC01'lHECIDO .
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gover11ador do Districto 72 de Rotary J11ternational
(todo o Brasil) cabia-111e o dever de visitar todos os cluhs loc<r
lisados 110 norte do pai::.
'
V ia.falldo certa ve:; pela Paulista, tive a felicidade de encontrar o a1nigo e collega Eng. 0 Alvi111ar de M agalhaes Castro encaminhando-se a conversa para a 111ü1ha ida ao Norte. Eu. havia
fo /heado o livro de H ennano eni casa dzt1n antigo, nias A/vi.mar
emprcstou-nie o seu, fa=e11do-111e ver que 110 pagina 44 estava
escripto. que a viagem podía ser feíta ent 6 días solares. Isto
era 'magnifico, e depois feria occasiiio de variar a ro~a costumeira pe/a, costa na ida e ua volta.
_4.h:imar relatou-11w entiio que em 11!aio de 1924, encan'egado pelo D;r. Jf011/e'l'adc percorrera o norte de Goyaz, chegQndo até Antaro Leite, para fazer estudos sobre ai nrinas que sao
de propriedade do Conselheiro A11tonio Prado, Conde Siciliano
e outros. Expo:; o plano du11ia estrada de rodage1n. para o Alto
Tocanti11s, . que seria co1no que u1na espinha dorsal de muitas
ozüras para o litoral, atravez dos estados .
Si eu já estova propenso a realisar a viagem de1ce11do o Araguaya, entao f oi que decidi du111a vez seguir por ~i.
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DESCE:-.¡oo o ARAGUAYA
ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA

A mi{los tclcgraphafa1n par_a conhecidos e111 Go3•a= e a resposta fo i q1te "os ·vapores de carreira do Araguaya só desceria111
de Leopoldina com. destino a Bele111. ent l\7ovembro proximo (estavamos eni Set.) mas que seria possii:el co11seg11ir descida cm
peqttenos botes coni ·motores de popa.''
R esoh ·i c11tiio passar ion. telegrannna ao Dr. Pedro Ltldovi.c.o, govenzador do Estado de Goyaz, solicitando fin eza de inf or1J1ar si seria possivel conseguir lancha e11i. Leopoldina para
·O dia 24 de Setenibro.
A 16 Sua E.~cia. respondía. que tinha prazer e111 co1n1nu11icar que eHcontraria e11ibarca~iio 1notor c11i L eo poldina para se,guir Belern.
Respondi agradecendo, e dize.ndo qite seguiria com um co111pa11heiro, esperando chegar á capital de Goyaz no día 23.
Ja Ha reuniéfo do Rotary Club de Sáo Paulo, realisaáa JIO
.dia 13 eu co1111nunicava aos a111igos qzie iría fa=cr essa viageJ11.
.conforme consta do boleti111 1V. 0 220 desse club e que transcrcv o:
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VIAGEM OFFICIAL DO GOVER"NADOR
ARMANDO PEREIRA
"Pedindo a palavra, o companheiro Arniando de Arruda
Pereira, Governador do Districto 72, coninirunicou aos presentes
haver nwrcado viage1n para o proxim.o dia I8, eni visita official
aos Rotary Clubs do Norte do paiz. Disse o consocio Arniando
Pereira pretender realisar sua viageni de ida, pelo Araguaya,
porq·i-te, co 1J10 paulista deseja fazer o 111esmo caminho seguido pelos ba11deira11tes, quando daqiti partiram para fu11dar cidades ·
.atrave= do gr.aJlde carn.inho flwvial. E, como socio do Rotary
Club de Sao Paulo) levará por esse 111esnio ca·1ninho o abraro
sincero de scu club a todos os congeneres localisados ao longo
·das costas brasileiras.
Realisando a vi.ageni pelo Aragua)•a, pretende ainda o cotnpanheiro Arnrando mostrar que a ligafiio N orte-SHl do Brasil
deve ser feita atravez do caniinho descripto pelo grande rio,
porque se tor11a o percurso ni.enos enfadonho, mais ,.apido e

nwnos dispendioso. Por isso 11iesn10 procurará interessar os 1111cleos rotarios do 1V orte do paiz no sentido de uma campa,,/ur
·que possa resultar na co11strucfao de uma estrada de liga(iio
N orte-Sul, por aqtt.ella via, a ser construida aproveita11do-sc o
trafado natural já citado. De volta; fará o 111es1no trabalho ro-·
fario junto dos cl1tbs localisados na parte Sul do pai=. As palaz1ras do co111pa1tlwiro Gover11ador foram muito applaudidas."
' Ja que te1110s fata.do e1n Rotar)i, e que esta viagem foi feita·
com u1n f i11i rotario, é opportuno dizer ·aqul algunia cousa sobre·
o que seja cssa Jnstituifao lnte_ruacional, 111uitas vezes 11zal co11iprehendida ou ignorada a sua finalidade.

ROTARY é uma sociedade .internacional forn-iada pela re-·
uniao de clubs conipostos de C'idadii.os representa11te.s de toda·
profissao digna, reunidos. sob o ideal de sere,ni. uteis á Hu11ianidade, de co1Jlbatere111 o egois11io, de sereni servifaes ao pro--·
xi11io, de pug11are111 peta paz universal.
.\Tao é uma sociedade beneficente, nao é u.11ia irma11dade
de auxilios mutuos. Néío pretende e nao é philosoplzia e ne1n· .
tao pouco substitu.ti·vo para religiao. N ada tem de secreto porque suas re101ióes siio realisadas em lugares publicas, e si fosse
e tivesse algu111a cousa de secreto, nao estaria fu,11cciona11do conr .
pleno conheci1ne11to e apoio 1t10ral dos proprios chefes de go._
verno, na I tafia e na Alle111anha.
Nunca se 111a11ifestou e1n parte algun1a e eni occasiáo algwm.a pró Olt contra qualquer religiáo. Que,r ape11as que SCUS
socios tenha11i urna religiéio e se ja111. bons cidadiios. 1VCío cerceia os senti111entos nacionalistas do individuo, porque cada dis-trict o é nacio11al. .4 sua f orfa está baseada 11a ca111aradageni
e a111isade e11tre os ho11ie1ls de negocio e profissionaes do 1nundotodo, u.nidos pelo ideal de "Servir" ao proxi1110, e esse proxi1nopara Rotar)' é toda a H u111a11idade, se1n distin.cfiiO de raras, de ·
credos religiosos ou politic os. E, assi1n, dessa f ór111a, prohibe·
discussóes religiosas e politicas, evitando i-tni prova•vel cierto circuito entre dous cidadaos, e co11segui11do qi1e e111bora de politica ou credo differente, possani elle.-- perfeitan1~11te collaborareni e1n beneficio das suas respecth·as c-0111mtuiidades .
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A generosidade dos rotarianos brasileiros fe::: com que seja
eu. actua/Jnente ion dos 82 governadores de districtos -pelo mtoi.do afóra, dos quaes fazeni parte 11zais de 4.000 clubs co11l mais

de 165.000 rotarianos.

P ossibilidade de que as prodigiosas riquezas áessa zona
concorrani cot1w u1n potencial para augtnentar o com1aercio e a industria nacional..
'
lvecessidade iniprescindivel de vías de col1nunic{Jí&>'
interiores entre o N orte e o Sul.

,

'

,

1des ler u11i diario de viageni, cu,jas iJnpressoes fora111
escriptas na hora. Muitas vezes, eni passage11s de cachoeiras, escrevi 111inhas notas con'l u1n bra(o passado ao
r<?dór dun1a colti-111..na_ segurando-nie e escrevendo o que
via.
Vereis leitor a11iigo, que cito, talvez enfa.do11hamente,
as horas em que attinginios, passanios ou. partimos de varios pontos.
Fil-o cont o fini de q·u e caso algueni te nha que fazer
essa v iageni, possa coni certo· acerto, calcular o tenzpo para
·percorrer essas distancias. As pl10tograpli ias que tirei, siio
mais de 200. Aqui neste livrinlto apresento apenas algurnas
dos lugares 111ais interessantes.
onfesso que da <?ntrada das cachoeiras eu só photographei a primeira . .. Bu uiio sabia c01110 era isso de passar
cachoeiras e corredeiras e pedras ! Das out1:as, eu só tire.:
vistas das sahidas . ..

e

J

Dessa viagem niaravilhosa e arriscada , da qua/ f oi meu
co1npa11 /ieiro leal e mnigo o S r. A lberto 111011teiro da Silva.
dei:raudo de parte os scenarios e as mil e iona peripecias da
·ziiage11t propria111ente dita, causas que jamais se apagarao
da 1ni11/w 111e111oria e que ficarao para se111pre gravadas cm
ntillha retina, tres factos iniportan-tissi1110s 11ze preoccu;ara111. e preoccupa11i ainda <Z atten(oo. visto co11stitttiretn, 11a
111inha opiniiio, asswmpto de 1na.rimo interesse nacional:
-

Os habitantes da :;011a percorrida.
tu111es.

Sua vida e cos-

OS HABITANTES DA ZONA PERCORRIDA
Sua vida e costumes

\

A popula~ao das margens do rio Araguaya é constituida ,por
civilisados, sem.i civilisados e se.lvagens.
O primeiro grupo está representado pelos habitantes das
povoa,oes niarginaes e pelos sitiantes e de~l¡ravad~~es que se
estabeleceui onde as terras apresentani maior facilidade para
cria,ao de gado, pois ,que muito pequena ou quasi que apenas
para o gasto é a parte .empregada para agricultura:
Ao longo das niargens do extenso e volunwso rio, ora numa
margeni, ora noutra, encontranios ranchos e mor~das, algu~,
leguas e leguas distantes entre si. N ~ parte habi~ada pelos itidios Chavantes, isto é, na zona que fica entre o rio das M ortes
e 0 Tapirapés, existe apenas u11i arranchaniento, e este 1nestn?
data de pouco tenipo, Matto Verde, onde se encontram unias º!tenta pessoas afrontando a san.ha dessa tribu rancorosa contra
.
. .
. .
os christiíos.
Goyanos propriamente, ha poucos, constitui1~do a niai~ria
desses povpadores, gente . do M aranhao, da Balita, do Para e ·
Ceará.
Existe ainda uma outra qualidade de habitantes, a qua/. chamarei de anibula~tes ou " turistas da sorte" . Refiro-me aos que
sobem e desceni o rio coni destino aos garimpos ou voltando
delles. Divido-os em duas classes: Esperan,osos e Desilludidos.
O 1nais interessante é que elles se cruzam nuni "Constante vae
e vem. Sao turnias que sobeni, levando tudo: Fa1n~ia, badulaque, todos os " trens" que possue111. Viio alegre~, cheio~ de e~pe
ranras, certos de que o " bichao" de muitos quilates ficou lá no .
ftnido do rio, esqttecidos pelos qu.e desacoro,oaratn .

·,
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Náo os deniove ver os que regressani, esfarrapados, cheios
de feridas e aniarellos de febres. Alguns, pouco 1nais te11i do que
as calt;as. Mas qua!! Esse qu,a.dro nao é capaz de i11ipressionar
os que váo 1ubindo e111, procicra da sorte ! Para hi11u111eros casos
tristes, basta que se espalhe a 11oticia de que um feli::ardo voltou
coni uns cantos de réis, para que a11g111e11te a ro111aria runi<> á
Balisa.
Tornando aos que se estabelecera111 defi·11itiva ou provisoria11tente nas nwrgens do rio. dire1110s que a quasi totalidade,
vive na nzaior penuria. A ali111enta~iio é e.xclusiva11iente peixe
e carne, farinha e rapadura. N fío ha verduras, e como fructa,
algun1a banana, 111elancia e nui111ao, causas que unw vez plantadas alastra111 se1n trabalho !
1Vingue111, planta. Só no J!Jatto Verde verifiquei disposi{aO
para pla11tat;ao: naturalmente, nos postas de Piedade e Fontoura,_011de os eitraHgeiros que lá vive111 11iio passa1n se111 verdura e
plantan1 ro(as.
Vive111 os po·voadores da venda dos couros de ca,a. Um
couro por 7 ou 8 niil réis, conseguido a troco duma bala que
custou 1 núl réis, é negocio. C01n esse dinheiro elles conifrram
das embarcaroes que passam: - sal, rapadura, fumo, café, balas~ an.=Mes, phosplz oros, cacha(a, utensilios e roupa.
j nten1a11i-se 11as 111at tas visi11has; dao com unia vara de
caetetus; 111ata11i dez 01-t doze; traze11t a carne de utn e o couro
de todos.
Outras vezes, entra111 n1011a canoa, negaceia,111. e conseguem:
·matar algu111as lo11tras e arira11has, e des/a fornia segue11i vegetando 1ia vida. entregues as febres, e a todas as enfenn.idades
possiveis, sem recursos de especie algunia. Desde Leopoldina
até Santa ..~1aria~ nao e.'!;isfe ion ·medico, unza pharmacia, uma
escola !
E1n 1\1acahubas, eni algu11s tnezes do anno, pode111 se utilisar os recursos niedicos da Do1ttora Betty, uma abnegada medica americana, que teni sido a salva(ao desses pobres diabos,.
n1as que ulti11ia111ente qu.asi que reside eni Goyaz.
Contrastando C011t todo esse abandono eni que as autoridades, tanto estadoaes cotno federaes, largcun esses brasileiros, ti-
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ve111os occasiiio de verificar, enibora collocadas muitas ve~es em
casebres, vistosas placas das COLLECTORIAS ...
Que receb'!111 esses pobres coitados a troco do mil réis que
lhes cobraut pelo courin.ho que exportanz?
1Va occasiiio e1n. que passanzos por todas essas povoQ{oes
ouvi111os queixas violentas contra o acto do Governo prohi/Jindo
a partir do corne~o do anno a exporta(fio de pelles ! .
Aclu11nos u 1na optinia ·medida e desejanws que ella se ja 1naJi·
tida, totalmente pelo 1nenos por u11i anno, 11ias que depois a prohibifiio seja tra11sfor11uula eni unta Lei de Cafa, prohibida durante os niezes e1n que f or epoca da criat;iio.
Unia ve:; estabelecida, semelhante disposi(ao, traria innu•
1neros beneficios para essa gente, pois ·ella se acostuniaria á
aproveitar os me::es da prohibifiio para fazer suas ro(as, s.eus
plantíos, 1uelhorando os seus 1neiqs de vida e de f ortaleciniento
physico para nielhór' poder resistir as adversidades provenien!es
da falta de outros recursos tiío necessarios á vida dos civilisados..
O segundo grupo a q·ue 1n.e referi) falando sobre a popuJa(iío do Araguaya, é constituido pelos serni-civilisados e o tercefro pelos selvagens. Vamos nos referir a a111bos dtt1na vez.
Ao segundo pertencem os Carajás qtte habita1n as margens
do rio e que se agregani ás povoa,ocs estabelecidas ao lougo das
margens, e ta1nbe1n alg1.tns Javahés.
Paulo Ehrenreich,, etnologo e antropologista allenúio que
estudoi, as inscripfoes nos Mart)1rios (publicafao em 1891) diz
que em nenhuma -parte do niundo o conheci11iento scientifico do
indigena ficou tao aquern da flora e da fauna co1no no Brasil.
Das tribus estabelecidas na zo11a eni questáo e suas adja.:.
cencias,- podenios dizer que pertence111 aos Tupis da Bacia Aníazonica, os Tapirapés do río desse 11011ie e do Naja; os Canoeiros do Crixás e do rio do Peixe.
Pertencentes a rara dos Gés, temos os Caiapós - {braquicefalos) do río Xingú, os Chavantes, Cherentes e Gavioes, que
se caracterisa111 pelo costunie de dormireni sobre o chao.
Os carajás, pertenceni á divisiio dos "Li11guas isoladas».
Siio dolicos· pu.ros, e considerado~ sob o ponto de vista nioral
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poden1 ser classificados acinza dos denzais indígenas da America do S11l.
Nao 14sa111 redes. J)ormem sobre esteiras, enrolados e11i cobertores, ou mantas. Cru:;am co111 os Javahés. Tive11ws occasiiio
de ver eni algu1'n.as aldeias, ho111ens ja·vahés, casados co111 mullieres carajás e vice-versa. R elativa111e11te aos sig11aes característicos da tribu, carajá e muitos de seus costuuies, encontrarao os
leitores varias descrip~oes e11i nossó diario. lvo final do livro)
reproduzin1os i-tni vasto vocabulario de tennos e phrases carajás.
Estes indios sao eni g.eral honiens grandes, be11i confor111ados e
bonítos. As tnulheres sao feias e envelheceni rapüla1nente. Durante a epoca boa, isto é, entre A,faio e Deze111bro, siio os Carajás, .
filhos do Río. Na epoca do inverno, ou das ag·uas, levanta1n
suas palJio(as nas alturas visinhas, no interior da 1natta onde
plantam bananairas, 11ta11dioca, nielancia e m.ilho para a boa

Ci~ilisar o indio q~ter dizer nzatal-o; tra11snúttir-lhe juntd11ie11te as causas que nos ac!z.::mos 1ue ~eja11i boas e agradaveis
t~da: . as doenfas que os estao ext1ngu111do. Grippe, saranipo¡
siphil1s, cachara etc.
_ O indio nao comprehende estar co11i 40 graus de f ebre e
nao poder entr~.r 110 rio para se res/ rescar . ..
. . . Do conta~to com o civilisado é isto que elle ganha logo de
in1czo. A U>llca fornia de poder, talvez, apro.veital-os, é designar certas areas de·marcadas e dei.xal-os ali vivere1n se1n tnolestal-os. f iscalisando para qu.e os ua.o e.1:plore111 e degradem 1noral111ente
.1-Presentando agora o 111~u diario de ·viage1n e, a 'segitir, no
capitulo Co~1clusii.o, o appello que fafo aos Brasileiros, pefo aos
b?ndosos le1tor~s ~ aos meus co111panheiros Rotarianos, i11dulgen·cia para este ltvnn/10.

esta~iio.

Sobre o trabalho de civilisafiio dos indios, desejo aqui expender a minha 1nane·ira de pensar co11i rela(iio a essa questiio.
Na antiguidade, os nobres ti11ha1n iinia concepfao da vida,
qi.te quasi se resumía numa aversao ao trabalho 111a1lual. Nao
adniittiam: e ne111 podiam comprehender que este /hes fosse attribuido eni hypothese algunw.. Seria rebaixal-os. Só ente11dia111
trabaihar sob du. as formas: - Co1no nii/itares ou co11w sacerdotes.
Ora, para mi1n, o indio ta1n.be111 possue, ao seu 11iodo, concep,ao identica. Porque náof Pode111 elles muito bem considerar u11ia indignidade fazer niuitas causas qite nós civilisados entende111os que elles devani fazer civilisando-se. Pode11i elles perfeita111ente achar que só é nobre e direito fazer a guerra, Cafar
e pescar.
Dahi parto eu, para, achar que a civilisafiio e a catechese
do in.dio é um desperdicio de energías e de vidas. Todo aquel/e
trabalho e aquella dedica(ao verdadeiramente sublinie, desenvolvida pelos padres e pelas irnúi.s, resulta eni pura perda.
l11dios e indias que aprenderam a fer, que viveram e>fire civilisados, partilhando de f udo, eu os vi novamente nús nas aldeias !

".\'ossa Casa''. em SO.o Caetano, Fevereiro de 1936
AR:11 A/\' DO DE ARRUDA PEREIRA.

'

•

•

t

DESCENDO O ARAGUAYA

f

13

DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 1935
Partimos de Sao Paulo ás 19,50. Vieran1 a esta<;á~, Pacheco
Fernandes, Sá 11oreira, :Nagib, Sant' Anna, \Vessinger, Wilson
Coelho, E ng. Luiz Monteiro da Silva, Rodrigues Alves, alem de .
Toni, ~1aria. Evelina e Ito. ·E m Campinas baldeamos· para o
nocturno da l\fogyana. Amanhecemos em Ribeiráo Preto ás
6,40, baldeando para o trem de Uberaba - Araguary via Iga-.
rapa va. Passamos Orlandia, Sao Joaquin1, Jardinopolis, Guará
(cidadinha grande e ~nova) , Ituverava e Igarapava. Ter-ras boas
e innumeras planta<;óes de algodáo. Igarapava e sua Usina com
seus enormes cannaviaes, dáo ben1 urna itnpressao ,do esfor~o
paulista. Atravessamos o Rio Grande em enorme ponte para
chegar ao territorio do Triangulo Mineiro, na esta<;áo de Delta.
Dahi por deante - lJberaba, Uherlandia e Araguary, onde chegamos a noite, illuminados por aquella infinida<le de estrellinhas chinezas que Jan<;a a chaminé da locomotiva, e que sao
as responsaveis pela devasta<;áo á fogo, de innumerás mattas e
planta<;óes n1arginaes. Uberaba e Uberlandia dáo a impressáo
de centros de progresso, n1as as terras .do Triangulo, pelo menos
as marginaes á estrada, nao correspondem a fatna de que gosavam en1 nossa idéa. Campos de barba de bode e serraidóes de
arvores tortas. As duas cidades parecem manchas de terras boas.
onde se ven1 enormes e frondosas mangueiras, alem de outras
vegeta<;óes vi<;osas.

DIA 22 DE SETEMBRO
,

.·

#

Dormimos no Hotel Central, de Araguary, confortados com
urn excellente banho de chuveiro quente-f rio. Esta cidade deixou-nos a impressáo de vida latente: ruas largas, irrigadas des-

..
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de a ~ primeira . . hora~ da manha; predios no,·os; telha·d inhos vermelhos a denotarem a quantidade de novas construcc;óes e a es""' tac;ao e sede da Estrada de F erro Goyaz a esn1agar , con1 suas
linhas e relatiya n1agestade, a estac;ao da :\Iogyana.
Partimos ás 6,30 por entr e fagul has e poeira. Passadas Ararapira e Engenheiro Bethout, atravessa-se em extensa ponte o
Rio Paranahyba, que n1ais abaixo de Santa Rita vae uni r-se co1n
o Rio Grande e formar o Paraná.
Entran1os em territorio Goyano, parando na estac;áo de
Anhanguéra, ao lado <luma ceran1ica de telhas e tijolos furados .
Material ben1 bon1zinho, do qual se abastece a zona ta.nto do
Triangulo como ele Goyaz. De Goyandira sahe o ra1nal para
Catalao. n1as proseguin1os até Ipamery, onde ahno~an1os no restaurante da estac;ao. Ipan1ery deu-nos impressao de un1 cen tro
de n1ovin1ento, muito telhado novo e muita vegetac;ao frondosa
nos pon1ares. E' esta a maior cidade goyana, sécle do 6.0 B. C.
Dahi por deante pequenas povoac;óes, todas ellas para cima
de 900 metros de altura, afora U batan que passa dos 1000. As
terras n1arginaes á estrada sao· hetorogeneas, isto é, 111anchas de
terra boa e campos de barba de bóde e 5errado. Sendo domi n ..
go o commercio estava fechado, e nós que nao deseja,·amos beber agua do tre111, passamos sede até que chegados a Vianopolis consegctimos <leYorar 3 pirolitos cada u111, e nao 1nais, porque o menino que os foi busqir estava exhau5to con1 a carreira,
alem disso, o tren1 estava prestes a partir. A's 18.30 chegamos
á Leopoldo Bulhóes, despojado <las honras de fin1 de linha, con1
a recente inaugurac;ao da estac;ao en1 Anapolis. Fo111os ao hotel
Sasi onde um jantar nos confortou a fome. Acompanhados pelo
'Dr. Carlos S'Oares :Netto e Joaquim Furtado, den1os urna volta
e fomos, logo apó:-. e.:iticar o espinhac;o inaltratado con1 38 horas
· de tre1n.

..

DIA 23 DE SETEMBRO
As 7 da 111anhá subimos no auto "especial", contractado na
vespera, e partimos e1n direc<;áo a Goyania nova Capital, apartada de Campinas 2 kilometros. Tinham-nos pintado a estrada

-

Goyania •

O Hotel Moderno e o Palacio do Governo

DESCE~DO
• I

O ARAGUAYA

17

l

cousa horrorosa, entretanto os 60 kilometros que separan1
a
capital de Bulhóes. foram cobertos em 2 horas e 45. A
estrada nao é toda ella u1n asfalto. n1as com u1na conserva<;ao
{que nao existe) torna ria pOSSÍYel O percur O em hora e n1eia.

<:on·lCt

·no\·a

NOVA CAPITAL DO ESTADO DE GOYAZ
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" . O local é Iindissin10 e nao podia ser mais fel iz a sua escolña. Um can1po alto e em ligeiro declive para o Rio Meia Ponte.
As terras visinhas sao boas. O palacio do Gover no está actualmente rebocado són1ente por fora. E' de estylo 1noderno, ligado
por galerias, en1 forma de crescente, á outra construc<;áo que se
destina a u1n a secretaria, e ainda a outra, que lhe fará syn1etria
quandD for construida. O palacio está edificado na parte 111ais
elevada da collossal plani<:ie, e no eixo duma grande avenida perpendicula r a un1a outra, que corta na larg ura e en1 ni vel, a futura cidade. Já está quasi terminada a construcc;áo dum grande
hotel moderno de 3 andares, com elevador e todos os requisitos do conforto moderno. U rna duzia de bungalows dáo um ar
de povoac;áo moderna, a qual se ju nta, fóra do perímetro, urna
quantidade de ranchos dos operarios que trabalham nas construci;óes.
Da futura capital fomos á Ca1npinas, onde almoc;amos confortavelmente no hotel Naves, encon trando ahí o Dr. Ca rlos
Freitas, medi<:o e industrial, proprietario duma ceran1ica que f ornece tel has e tijolos para essa zona. Campinas está progredindo
a olhos vi:;tos. Sao innu111eras as construcc;6es em an<lamento.
Partimos desta cidade ás 11 horas e terian1os attingido Goyaz
ás 16, pro\·ando que a estrada, nao sendo boa ,nao é tan1bem o
espantalho que della desejayam fazer, si nao fosse ter-se fu rado o radiador, á un1as 5 leguas da Capital. Grac;as a q uantidade
de rios e corregos existentes no trajecto, ( apezar de ser esta a
epoca maxi.ma da secca) poden1os satisfazer a avidez do radiadc.:-, transportando agua em latas e chapeos, e usando o estratagema de collocar um punhado de farinha de mandioca dentro
do radiador. Antes de chegar a Capital pas..-:amos. ás 18 horas
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pelas povoa<;óes de Sao Geraldo, Catingueiro Grande e Itaberahy. todas situadas em fachas de boa terra. Desta ultima até a
capital a percorrer a estrada um trecho accidentado e pedregoso.
Falta á estrada conserva adequada e continua. e des ta f onna os
248 J:.dlometros que a separam de Bulhóes poderiam -ser percorridos en1 muito menos tempo.
Chegados á capital goyana, tinhamos coberto portanto, 1167
kilomettos em estrada de ferro e 248 em automovel. H ospedamo-nos no Hotel Portugal. Depois de um conf ortavel banho,
jantamos e f on1os cun1pri111entar .e agradecer ao Dr. Pedro Ludovico, Governador <lo Elstado, no palacio do Governo, ás 19,50.
O velho palacio de estylo colonial foi do Conde dos A rcos e
data de 1785.

DIA 24 DE SETEMBRO
A cidacle fica -situada como que em uma grota accidentada,
nos flancos da serra do Cantagallo, ao pé do Río Vermelho.
Constituida por um amontoado de casas e casebres, con1 ruas sinuosas, cal9ldas de Jajóes de fonna.s variadas. O sub solo é de
pedra com urna pequena camada de terra. Si o Anhanguera ainda vivesse eu iria dar-lhe os meus pesames pela constata<;áo
feita do seu profundo <lesconhecin1ento de urbanisn10. Velhas
igrejas cujos sinos colloca<los, náo em torres, n1as ein annac;óes
de arueira construidas externamente e ao seus lados, tem gravadalS, data de 1785. ( 1)
( 1) Sobre a localisa<;ao da ·capital de Goyaz, a velha e hi storica cidade, Couto de :Magalhaes nas paginas 3 e 4 do seu livro, con ~
demna com palavras viYas a localisa<;áo da velha capital, citando
innum era s razóes. Ent re outras diz :
'·O commercio aquí vive exclusivamente á custa dos
empregados pub licos. e da forc;a de linha. Os meios dt!
transporte sáo imperfeitos, a situa<;áo da cidade encravada entre serras, fa z com que sejam pessimas e de difficil tran sito as estradas que aquí chegam. Em urna palavra - Goyaz, nao só nao reune as condic;óes necessa-
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Ao amanhecer, depois de dormir um son1110 reconfortador,
de janellas abertas, sem inosquitos, e com leve brisa fresca, fonios despertados pelos barulhos yariados dun1 ama nhecer na
capital goyana. Da .janella do sobrado diYisamos os quintaes de
,·arias casas, onde tucanos, bem-te-Yis e varios outros passaros
desfechavam seus gritos e cantos. Saboreamos esplendidos mamóes e sahimos a rua para telegrapha r. Nos varios chafarizes
da cidade encontramos mulheres e homens, na azafan1a de encher baldes, latas e velhas bilhas de ba rro, que sao carregadas
na cabe<;a. Fomos ao n1ercado e alli fizemos urna provisao do
bom e justa1nente afan1ado fun10 goyano.
Honten1 á noite, o Snr. Governador, muito gentilmente, nos
. of fereceu a conduc<;áo para Leopoldina en1 um auto1ndYel, tendo entao occasiao de agradecer-lhe a honrosa visita que em seu
n01ne e no proprio, nos fizera o D.r. Benjanun Vieira, Secretario da Fazenda do E stado <le G<>yaz. Fomos <lepois procurar
E n1ilio Kleinmann, o hornero das lanchas e do t ransporte pelo
Araguaya. Recebeu-nos e desde entao t ravamos camaradagem,
E lle é 5ympathico e se expressa regularmente bem em portuguez,
estando aqui apenas ha 5 annos. Combinamos que segui remos á
25, pela5 7 horas da man ha, e elle em nossa hon1enage1n fará o
"Expresso do Aragnaya" regressar de Leopoldina para o Pará,
en1 vez de ir até a zona do garimpo, em Balisa.

,

rias para urn a capital, como ainda r eun e muitas para set
aban donada."
Quanta verdade persist indo longos setenta e dois annos 1 Com·J
deve o illustre governador Dr. Pedro Ludovico, sentir-se satisfeito
t endo a mesma opiniao que Couto Magalháes. Mais tarde os proprios goyarros agradecer ao a sua iniciativa e louvaráo a firmeza com
que executou a mudan<;a para o bellissimo planalto onde ergueu o
inicio de Goyania. P oucos lugares conhe<;o com topogra phia t a o bella,
Goyania será urna cidade em sit ua <;áo invejavel.

'
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26 DE SETEMBRO'
..

25 DE SETEMBRO
Sahimos apezar de pron1ptos desde ás 7 horas, sómente ás
10,20, porque l{leinmann teYe varias cousas a fazer. Foi despe<lir-se da noiYa, em casa do Dtt-. Lea.o Caiado, onde toma1nos
café. O auto F ord guiado pelo Astrogildo, viajou sobre un1 ca;:
minho ruin1 e cheio de pedras, poren1, nao tao ruin1 con10 nol-o
haviam pintado. O terreno é de serrado sobre um leito ele seixos rolados, dun1 quartzo inuito jmpregnado de ferro. Atravessamos o "Ferreiro" e avistan1os a serra Dourada. Aln1o<;an1os
ás 12 horas ao }a.do do rio do Bugre e ás 16 horas chegámos á
fazencla do Dr. Leáo Ca.iado, no lugar chamado 'fravessao, distante 16 leguas de Goyaz, e a n1argem do rio Vennelho. Este
é o ponto até onde na cheia, chegam os barcos da E mpreza de
Navega~ao Goyana e que naveg.J.m daqui até Leopoldina.
Continuan1os por un1 can1inho que te1n rectas enormes, até
Lambary, no pé da serra do n1esn10 nome, distante 7 Ieeuas
de Leopoldi1na. Deste lugar e111 deante, do mez de Janeir~ ao
fim de Abril, fica este caminho coberto pela inunda~áo. Aqui
ha dois pontos tidos como pezadelo dos viajantes : - Curral inho e P inguéla. Dahi por deante o caminho é sobre um varjao
de areia, quasi fechado pelo inatto, sendo necessario grande cuidado para que os gal hos lateraes nao n1achuquem os passageiros tlo auton1ovel. Encontrainos varios tobinhos, cotias e tatús,
e disseram-nos que na Pinguéla, aJS om;as <levastan1 os r:ebanhos.
A's 7 1/2 horas da noite, de pharóes accesos, chega1nos a Lropoldina, tern1inando assin1 o trajecto de 32 leguas ou 192 kilometros, ein 8 horas e 10 minutos. Fica1nos alojados num quarro
da pensáo da Da. Corina. Chao de terra e telhavao. Depois de
saborear u1n jantar quente, fomos á casa de negocio de Durval Mesquita, o:ide nos apresentaram ao engenheiro Cupertino de
Barros, que ve10 f azer a planta cadastral de Leopoldina. Tomamos matte com Jeite e bis<:oitos que n~ offereceu o Snr. Durval
M.esquita e fomos dormir em camas limpas e. . . sem um unico
mosquito!

.,.

.

Ás 6 1/ 2 estavamos em pé. Após um cafézinho, fomos ao
vorto ver a chegada do " E.,~presso do A raguaya" que no dia 10,
havia partido de Concei~ao. Apenas aberta a porta do nosso
quarto, saudamos o magestoso río, que com suas li ndas praias, foi
com satisfa<;ao acariciado pelos nossbs olhos. Na embarca~áo
chegaram o Dr. D eodoro Lemos, -!?irector da E. F. Goyaz, o
D r. Solon de Almeida, advogado tm Goyaz, e outros companheiros; o reverendo l\.'.Ilac Intir1e, . stor p rotestante que regressava das propriedades da Missao}~pa ilha do Bananal e Gaston
Vangase, que fora acompanhar ·o "sois-disant" 1narquez Basily
de San1pieri, pelo que parece, u1n aventureiro grego. Sobre este
cicladao, d isse-nos Gaston, que elle conseguiu mna carta de recommenda~ao do British ~1luseum, visto ter promettido enviar
exemplares da flora e·· fauna brasileiras. E sse individuo, que se
faz acoinpanhar de sua senhora, conseguiu, co1n essa carta, verse Jivre da companhia du1n fiscal federal, como ordena a lei,
que assim se proceda -com todas expedi<;óes scientificas, e fez-se
passar por ca~ador. Contou-nos Gaston que elle trouxe muita
tela e mercurio para a bateia de ouro e diamantes, e para ainalgamar aquelle. Essa é a principal razao da sua viagem alem da
compra de animaes vivos para o circo Hagenback ( comprp~. 4
on~s que deixou iem Goyaz). Esse individuo est~ acompart\adti'
por dois russos de argola na orelha, que in1pli1caran1 com Gas\on,
tomaram-lhe as ar mas e quizeram deixal-o, desarmado, sem ulna
canoa, e apenas co1n duas 1nangas de can1isa, urna com feijao e
outra con1 arroz, sósinho no r lo das Mortes. Si nao fosse o padre Ant. I<ubaquina, elle lá te1p,a sido abandonado. Disse-nos que
urna vez no Rio de Janeiro faljá queixa a policía e dirá quem é. o
verdadeiro Basily Sampieri.
Depois do almo~o t01namos un1a ubá ( can6a india) e remada pelos <lous carajás José~ Luiz, fomos até urna aldeia carajá do out ro lado <lo rio, levando rapaduras e fumo para presentes. Ao lá chegarmos, obrigados a tirar os sapatos para saltar n'agua, nao poden10;S resistir pisar sobre a areia quente. Urna
1

'

'
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india sahiu da palhoc;a e veio espalhando a areia com os pés, fazendo um can1inho f resco para que podéssemos chegar até a
sombra da palhoc;a., onde nos sentámos, conyersamos e tirarnos
f otogra ph ias. T em elles duas n1arcas tat uadas, dous círculos.
um em <:ada mac;a do rosto, e por baixo do labio infe rior , um
furo que trazem sen1pre tapado co1n un1 pauzinho. (2 ) E sse furo
pretendem que seja pa ra a-sobiar e in1itar os passaros. O chao
da cabana é forrado com urna .este ira e sobre elle, peda~os de
mandioca, cocó babassú, 111ilho, bi j us de far inha, rapa duras e
ftuno. R·egressamos a L eopo·ldina. I{lein1nann pr~>lnette a partida para amanha . O calor é f orn1idavel e urna garrafa de guaraná custa 3$500. O rio te111 actual.mente, nesta epoca secca,
uns 500 m etros de largura, mas é muito raso. N a pra ia do porto,
j azen1 os restos dos 3 vapores de Couto Nlagalhaes: Colombo,
. A.ragua
.
ya e 11ineiro. Da of ficina por elle 1nontada só restan1
cacos dee telha e Yestigios das fundac;6es. N a villa existente, poucas casas de adobes e telhas, senda o resto todo, urnas p albo~
de pao a pique, corn janellas de esteira e telhados de palha de
coqueiro. N ada dos caminh6es chegarem com o carregamento
·do café para 1otar o " Expresso do A.raguaya". Sem telephone,
~1n telegrapho, nestas 32 leguas que separam esta povoac;ao da
veiha capital, que fazer ? T er pasciencia e esperar. Procuro dominar a r aí va de perder tempo, 1nas . . . nao ha outro re1n:edio.
P assa-se a tarde. Toma-se o primeiro banho no rio A raguaya e
á noite vae-se p rosear n afrente da casa do Durva l M esquita,
para depois saborear , em casa del le, chá inatte e biscoutos do
Pará.
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Chez les Peaux-R.ouges. - R ev. P ere Maric H. Tapie S. O.
P. : - "Le per e commence par appliduer sur Ja joue de l' enfant le
coco brulant qui tui ser t habituellemeht de pipe Un e empreinte bien
ronde est ainsi dessinéc au feu. Avec la pointe d'un e fleche, l'operateur approfondit cette cmpreinte, aÍlant jusqu'au vif. Au sang qu:
coule, il méle habilement le suc d'und plante rassemblant a du genievre et qui r endra la cicatrice ble~atre et indélébile. C' est fini,
l' entant sera. K arajá pour la vie ; rierr ne pourra désormais effacer cette
empreinte."
" Voici comme nt on procede génér~lem en t a cette operation assez
douloureuse, et qui facilement pourait devenir dangereuse. Quand
(2)
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27 DE SETEMBRO
Nada de can1inh6es ! Terao ficado "zangados "pela estrada ?
Quem é que pode saber. Isto é o fim do mundo e ainda dízem
que agóra está " n1 iora ndo' '. H ouYe época, e nao precisa ir muit o atraz ( 193 1), que um cida dao se dispunha a t rabalhar por S
tostóes por dia para conseguú· dinheiro, e nao encontrava trabalho. Conta K.lein111a n11 que nesse an no, quando aqui chegou, elle
dirigiu-se ao uni co negocio q~1 e havia e pediu phosphoros. O
hornern of fereccu-1he anzóes. Pediu velas, e elle tornou a <lizer
q ue nao tinha velas inas que tinha azóes rnuito bons. Nota-se
e ntretanto urna g rande melho ria depois da na vega~ao Kleinn1ann.
Existem 6 vcndinhas, e já se estabeleceu urna sub-prefeitura da
q ual é fnncciona rio o Snr José J oaquin1 Dantas. O nun1ero de
<:asas regula pelas 70, e cobra--se de impostos a metade do que se
taxa en1 Goyaz ! P obres infelizes. T anto tempo estiveram abandonados ás febres; ás enchen tes, á falta de communica~óes e mal
a cousa apresenta un1a perspectiva melhor : - zás ! paguem tm1

•
'

.

l'enfan t a atteint une certa in e taille, - nous ne dirons pas q ua nd il a
u n certain agc, huit o u d ix a ns, car ces heur euses t ribus n e comptent
point leurs an né es et nul ne sait l'age qu ' il a , - la famille se r éunit
p our procéd cr a ce q u'on appe ll e le pcrceme n t de la lcvre. D e la ma tn
gauche, l'opcrat eur prend la lévr e i nféri ~urc du patient, et, l'écar tan t
l e plus possible d es gencives, il la per ce de part en part avec un os
.de poisson trés eHilé hab ilem ent di ssimul é dans sa main dro ite.
Pendant ce t cmps, t oute la fam ill e danse, gesticule, crie, chan te,
e t le cri de douleur du pauvr e patient n 'éta nt ent endu par per sonne,
-0n lui persuade et o n se per suad e a soi-meme qu'il n'a point so~ffert."
Os sar ajás t r azem pendurado do bei<;o inferio r , um peda~o de
pau comprido duns 30 centím etros, largo un s dois e :om e s p ess~ra
d e uns d ois millimetros. I sto é um enfeite ao qual dao gra nde imp ortancia. Nao é um caract eri stico dessa n a~á o porque muitos out ros
i ndios o empregam .

•
\
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postos ( 3) O correio é urna yez por 1nez. Hou \'e ten1po etn
que era feito a pé. e de costu1ne. para Jeyar 3 ca rtas apenas ! O
professor local, funccionario estadoal. percebe 11-+$000 por mez !
I sto é verdadeiramente injusto. quando un1 soldado da policia
goyana (sargento ) . ganh·l 250SOOO! P eía inanha fornas pe~car
urna meia hora e o Alberto pegou 3 "1nan<lys " . A l1no<;amos e
estando o calor <'apaz <le fritar o,·os. yes timos os nossos pyjamas e nos recostan1os um pouco. fazendo conjecturas, dam nandonos com o atrazo obrigatorio. e fazenclo hora para o banho, logo
qu e o sol come\as~e a baixar. Fornas nadar ás 5 hora.s. Dos cam !nhoes nada! N e1n a frescura <la agua conseguiu deixar-nos
menos enervados.
Jantan1os e fomos á casa do Cel. José Sant'Anna, o n1orador
home111 mais antigo da zona. Foi carvoeiro, segundo e pri111eiro
fogui sta dos barcos do Gal. Couto de ~1agalháes.
O pór do sol foi apreciado esta tarde, n1as o estado de espirito nao pern1itte alongarmo- nos etn descrevel-o, porque náe>
seria possivel achar termos. Apenas diremos que é desh11nbrante. D en1os u1na prosa sentados na frente do negocio do Durval
Mesquita, niatando o t e1npo para dim inuir a noite. U m grupo
grande de crean<;as estáo cantando urnas cantigas tristes. Um
velho phonographo arranha estridentemente um dobrado, dobrado de banda do interior. As 21 1/2 o matte com leite e biscoutos foi servido. Ainda conversamos até ás 22 e pico, e forno-nos
entao deitar, tendo durante alguns mome.n tos, tido a impressáo
de ouvi r o ronco dos can1inhóes, mas a agradabilissima sensa<;áo
desappareceu. Era um g rande cacha<;o no chiqueiro dun1 quintal visinho.

'
(3) Pag. 29. - " Prim eira viagem ao Araguaya". Couto de :Magalhaes. "Foi fund ado a pr im eira vez no mez de Mar~o de 185(}
pelo doutor em math cmatica, Joao Baptista de Castro Moraes Antas, na presidencia do dr. Eduardo Olympio Machado; destruido em
1853, foi de novo fundado em 1855, sob a pr esidencia do dr. Antonio
Candido Cruz Machado, no Lago dos Tigres, á margem do rio \' ermelho, de onde foi rem ovido para o lugar em que agora está em
1856 sob a presidencia do dr. Antonio Augusto P ereira da Cunha ...
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:\ccordei-me ás 6 horas. Durante a noite deu-se cousa ex~ra~r~li naria. Honten1 trouxeram un1a grande tartaruga e un1a ·
1nfm 1dade ele ovos da 1nesma. P ois urna ratazana roubou un1
ovo, e de ci ma do telhado, por entre os caibros, ao co1nel-o, derruba-me ma is da metade sobre a cama. Rato chupan{)o ovo de
ta rta ruga no telhado e cahindo sobre n1inha cania, - isto é
n1esn10 pouca sorte ! Abro a porta e ven ho ene her .os pulmóes
-con1 Luna golfada de ar puro e f resco desta man ha en1 que ·elles
estao completando 46 annos de opti1no funccionaincnto ! Ao 1011ge ouve-se as lan1enta\6-es tristes dun1 carajá da alcleia qae fica
do outro lado do rio. E ' um grito p rolongado como quen1 chania.
Desde que o ipe tomec;a a florescer, que o carajá viu vo ou orpháo, chora ao mesn10 tenipo que róla na areia. Nao verte urna
lagrima, n1as isso entre elles c hania-se <::hora r os mortos.
Fui_ olha r os retratos dos meus queridos, pois sei que todos
elles estao pensando muito em mini no dia de hoje.
Depois da chicarinha de café simples, sahi para <lar mn:t
volta com o Alberto. Fonios visitar o futuro campo de aviaqáo
'militar. No caminho .... ~roveitan1os para dar urna prosa com Tht.
Jacyntha Maria Sant' A nna, a mae do Cel. José Sant' Anna. Deve ter no minimo 95 annos de idade, mas pelo lucido raciocinio
pela co.nversa animada que entrete1n e pelo physico de táo robu5t~
apparencia, ninguem poderia clar-lhe n1ais <luns sessenta. Estava senta<la -cortando fun10 vara fazer uni cigarro. Camisa de
r enda decotada e ao redor do pescoc;o, colares de cQntas e ouro.
P erguntei-lhe si era da Bahia e ella disse-1ne que nao. E'ra do
l\1aranhao e ao vir de lá para Goyaz, n'uma cachoeira, foran1
atacados pelos Carajás. 1'I ataram-lhe o 1nariclo a CY0)1)es de "boro
d una " e f 1exaram-lhe o pa1,. num a coxa. Passaran1-se
para urna
canoa pequena e tiYeran1 de abandonar todos os "tre11s" da ca·
noa grall{le. Instal laran1-se em Santa ~Iar ia logo que fora cre2d? o presidio. Ella já tinha 5 filhos. quando ,·eio para Leopoldina e ''O Lópe ta\'a con1ec;ando a guerra''! Ella Yiu n essa occasiao subir u1n batelao con1 n1uni<;óes, o prin1eiro de ,·arios qui!
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utilisara1n essa via. Aqui vi,·e na -sua casinha. a nJesma desde
aquelle tempo. Ao lado, urna enorme e troncósa arvore de genipapo que ella viu plantar, e do outro, un1 frondoso ca.jftleiro.
Contou-me que a igrej:l era mais perto do rio. Havia urna longa:
fila de casas, a n1aior parte das guaes o desbarranca.mento das
margens, foi destruindo ( 4). O sino e a image1n da igreja foran1
trazidos pelo Gal. Couto de Magalháes. Com a imagen1 deu-se
un1 caso interes-sante. T roca ram-se os caixóes das imagens que
viera1n para Leopoldina e S. J osé, de n1odo que 1)ara Sáo Jo3é
<lo Tocantins foi Sta. Leopoldina ·e para esta povoac;áo veio·
Sao José. Nao f oi fe ita a subs·tituic;ao, porque achan1 que f oi
"gosto" de Sao José vir para aqui.
O vapor de rodas "Araguaya" antigo Paraguay, ( S) vcio
do río Paraguay em l\Iatto Grosso, desmontado e distribuido
sobre carros de boi, conduzidos pelo paulista Antonio Go1nes Pinheiro, e bem assim o "1\1ineiro" tambem de rodas lateraes. O
"Colo1nbo", á helice, veio navegando do Pará, sendo este o 1.0
a f azer urna viagem nesse sentido, is to é, rio acima. A nayegac;ao existiu sómente até Santa :Maria de 1865 até 1889. S c1n
auxilio do governo, sem estradas de ligac;áo com a capital, a
(4) Pag. 40. - "Primeira viagem ao rio Araguaya ". Couto ·le
11aga lhaes. ··A barreira do rio dista 14 brai;as da primeira rua (.}e
casa~. e eleve t er outro t anto de altura na extensáo em que nos
acharnos. ··
(5) Em 1865 foi Couto de 1Iagalhaes escolhido pa ra d~sa!ojar
os Pa raguayos da provincia de Matto Gr osso, e cortar-lhes as communicac;óes com n Bol ivia, que segundo relat orios no ~finisterio da
Gu erra d esse tc- mpo, pretencliam enviar soccorros. Quatro generaes
que o a 11tecede ram fo ra111 in fc lizes: Carn eiro de Campos fóra preso
em As~ump<;áo. O visconcle ele Camamu morrera sem ter Qassado
a!ém de Campinas: o general Drago fic ara em Uberaba e o general
Ga1,·fio morrcra 110 Daboco. Diz Couto de Magalhaes dcscrevendo a
sua v1agem:
" - Segui para lá, alegre e contente, certo de que,
se ho uvcsse ríos cheio s e sem ponte eu os passaria a
nado; se os bug res me quizessem estorvar eu •OS a fug cntaria a bala ... o que é que a g ente nao imagina na ckzcna
dos 20 aos 30 annos, quando se tem boa saude ? "
"Effcctivamente fuj mais que feliz ; em pouco mais
dc- d ois m czes fi z a viagem, e em menos de um anno ti-
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n:t vega<;ao foi paralysando ao ponto de -só transportar o <::orreio.
As febres dizimaram a popula<;ao e a falta de auxilio, capaz de
n1anter desenvolyin1ento e povoa1nento, fez com que o "Colombo" fosse encostado ein 1885, o "Mineiro" pucha<lo para o igarapé do porto em 1887. e finalmente, con1 a republica, o Araguaya
foi abandonado, onde jaz hoj~, em 1889, Morria assim o emprehendimento inco111ensura\·el de Couto l\Iagalhaes, . tanto do
ponto de Yista de concep<;ao te<::hnica e realisac;ao pratica, como
de brasilidade, unindo o Norte ao Sul pela \'Ía n1ais natural e
mais viavel, pelo menos durante a esta<;áo do inverno. (6)
As estac;oes aqui "sao duas, inverno ou estac;ao das aguas e
verao ou esta<;áo da secca.
Convidei para almo<;arem commigo, u111 almoc;o especial
feito por Da. Corina os snrs. Emilio I<Ieinn1ann, Dun·al Mesquita, sub-prefeito José J oaquim Dantas, além do n1eu caro
cornpanheiro de viagem Alberto Monteiro da Silva. O thermometro marcava á sombra 39 1/ 2 graus ! Toma111os nosso banho
no 1:io e aguardan1os pascientemente a chegada dos canlinhóes.
Depois do jantar chegaram de canoa alguns dos cidadáos que
nha conseguido derrotar os Paraguayos, libertar a proYincia, e impedido os auxilios que da Bolivia podiao ir aos
Paraguayos, etc."
F oi o Araguaya qucm resolveu a questáo do abastecimento das
tropa e;: " Foi o que me resolveo a questáo da navegac;áo, porqu e nao podendo eu receber munic;óes pesadas de guerra
pelas tropas de terra, maudei-as vir do Pará pelos rios
Tocantins e Araguaya; esta viagem fez com que o governo geral me autorisasse a mandar desmanchar um vapor para collocal-o alli, etc."

.

I

(6 ) Sobre a navegac;áo pelo Araguaya, utilisando essa vía para
commun i ca~áo entre o Su! e o ~orte ou vice-versa, dizia Couto de
Magalhaes. já nessa occasiáo: " Minha 0 piniao hoje respeito a cssa navega~áo, é
que ella nunca será causa r egular em quanto a estrada de
ferro da companhia mogyana, nao chegar as aguas úo
Araguaya: quanto a fazer uma estrada de ferro do Pará
que julgo impossivel, ella náo poderia andar por falta
absoluta de cousas a conduzir."

,
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tinhan1 ido hontem no " Indio do Brasil", fazer un1a excursáo
até ao lago Dumbazinho. O motor falhou e lá ficaram parte
delle , inclush·e o viajante da Texaco, Snr. Teixeira, que nao
quiz embarcar en1 canoa fu rada. . . Em
esperan1os os caminhóes até 11 da noite. Após o chá matte do gentil Snr. DurvaJ, fomos dormir.

'"ªº

29 DE SETEMBRO
Pela inianha f omos despertados com varias vózes que gritavam : - O can1inhao ven1 vindo ! De facto, chegava o Ford
do Snr. Ubaldino, guiado pelo melho.r chauf feur da terra, o
Raymundo. Veio com 40 saccas de café e trouxe a familia do
Durval Mesquita. Raymundo é homen1 de palavra. Sabido de
Leopoldina arite-hontem de madrugada, está hoje de volta. Os
outros caminhóes nao viráo. Kleinmann resoh·eu partir só com
as 40 saccas de café. Gra<;as a Deus ! Ou sahiamos hoje ou eu
voltaria no caminháo do Raymundo. Ainda demoramos para almoc;ar. E u já estava por conta do Bonifacio, quando ás 11,30,.
~mbarcados, partía o "Expresso do Araguaya". A embarcac;áo
e. confortavel. Tem na proa um poráo coberto, onde pode-se
ficar sentado no tecto ·d a pequena cabina, descarn;ando os pés.
· . sobre a ta1npa do. porao. A cabine tem urna cama para duas pessóas e ganchos para pendurar 2 redes. Sobre urna das carria, a
que serve de banco para sentar quando chove e se é obrigado a
entrar, estende1n vma toalha e collocam os pratos. Cada um se
· serve e come de .pé ou sentado, pois a cabine tem de espac;o livre, 2,5 x 1,5 inetros. Existe tambem un1 gabinete sanitario, ie
na popa, ·está a cozinha, onde mestre Pópó prepara a boia.
O "Expresso do Araguaya" é accionado por un1 motor
Deutz, de 2 cylindros, 25 HP, que pode desenvolver rio abaixo,
até 4 leguas por hora. Logo depois de partir. uns cinco ~nin~
tos apenas, passamos o primeiro travessáo. Travessáo vem a ser
urnas lages qe ped ra atra vessadas no rio, sendo necessario conhecel-as IIJU-ho ben1 para procurar o canal, mormente agora, na
verao. ( na\ecca). O rio ora estreita. ora alarga, formando enor-
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mes praias de areia pardo claro. A magestade das aguas, e a
largura do rio, nao dáo a impressao, para quem nao é pratico
de navegac;ao fluviai, dos baixios que existem. Estamos admirados da maneira verdadeiramente precisa, cotn que os pilotos
mandan1 diminuir a marcha quando attingem ura " raso", e
como váo fazendo voltas, seguindo o canal, ora numa margem
ora noutra, e apenas terminada a passagem do "'secco" ell·es ordena.tn o augmento da velocidade. Pelo estado da superficie da agua, pelo sombreado, pela correnteza, pela conformac;áo das pontas das praias, elle·s dirigem a lancha. Certas vezes,
nota-se unia diminui\áO da marcha, e logo em seguida sente-se,
pelo balanc;o que fez a embarcac;áó, que o seu casco raspou o f undo. A próa mergulha levemente como si désse um cutnpritnento de
cabe\a ao piloto pela exactidáo da manobra ,e esse movim·e nto da
proa indica que o "ras? ou secco, afundou ". Pelas margens vamos apreciando mattas boas e mattas ralas encobrindo campos
por traz e, ás 16 horas chegarnus á Cocalinho povoa~áo de urnas
30 casas á margem esquerda (lado de Matto Grosso) e como
diz o nome, lugar de cocos babassús. Encostamos na barranca
da margem, porém lflao estando ali o dono dos couros que deviamos embarcar, partimos logo a seguir. Até aqui fizemos 14
~eguas. As 14 horas o thermometro marca va 32 graus dentro da
cabine ! Formou--se um temporal. O horizonte do lado da margem esquerda escureceu e innumeras f aiscas rasgam o espa~o,
com estrondos formidaveis. O Araguaya chegou a ter marólas
e ficou mesmo "encarneira<lo". Desa:bou urna -chuva torrencial. O
thermotnetro baixou para 27 graus. As 18 horas l( leinmann es7
colheu o pouso, urna .p raia alta, 2 1netros sobre o nivel do rio,
e plana como si f osse f eita pelo systen1a de aterro hydraulico.
Fizémos hoje 17 leguas. Durante urna estia<la o A lberto1
e
o ca.rajá Chico, armamos a barraca. O nosso " xató de lo. U ·
chic, todo de listas verdes e brancas, ten do porta qtie f ech&
colchetes. Dois mar~nheiros f oram procurar ovos de tarta
voltaram com urna grande quantidade. Ainda nao os interprea.;::"""
mos. . . Armei a cama e sobre ella um pala grosso. Pendura.4as
a~ nossas armas, um cantil com agua filtrada, a lanterna elec-·
t rica com a qua] o bom atnigo B. Sant'Anna me presenteou, ás
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19.30 procuramos dorn1ir. Foi im possivel até bem tarde. porque
o vento ameac;ava fazer voar a barraca e os relampagos e a chuva erarn demais. Cobertos os la.dos do pa.nno da barra.ca con1
urna camada de areia molhada, ella resistiu, e amainada a tempestade dormimos.

30 DE SETEMBRO
Ás 5 horas despertei com os relampagos que recomec;a.ran1.
Nao estando chove11do, ainda <lei um passeio pela enonne praia
11luminada pela primeira luz da madrugada. O ca.rajá Chico dorm iu perto da barraca. Nao encontrei nenhum jacaré, ao que elle
disse : " capitóro deni-koan."
As 5,30 <le-smontamos a barraca e ás 6,10 partiamos sob
chuva. As 7 ·horas serviram-nos o "quebra. jejum": - passóca
de far inha com carne e café. Nao ha páo desde o dia 25, data
em que deixamos a capital de Goyaz. Honte111 só vimos " manguarys", patos binguás, garc;as, jaburus e um bando ele roseos
colhereiros. A 6 leguas do pouso ou 9 de Cocalinho, attingimos a barra do rio do Peixe, na niargem direita. Serpenteia o
rio A raguaya semeado de ilhas formando extensas praias de
areia.. Derrepente grita o h01nem da malagueta (o timoneiro) :
U ma anta ! Corro em busca da minha velha Mauser de coronha
desmonta vel e nao conten do a minha anciedade, dei 2 tiros á
cerca de 80 tnetros, emquanto a lancha vira.va de bordo para
cercar o anin1al. A 30 metros dei mais um que passou perto e
ella abaixou o focinho. Partiu outro e com elle qua.si simultanearnente o grito dtu11 dos n1arinheiros: "Iú-húú ! Acertou no pé
do ouvido ' '. O bicho 111ergulhou e contei mais urna anta para
o meu archivo. Fizemos urna Yolta, mas con10 o lugar era fundo e nao ya}ia a pena esperar, continuamos a viagem. Para outra
vez eu nao serei tao a feito e esperarei que o bicho chegue na
praia para econotnizar 1nunic;áo.
A ten1peratura está boa, mas o dia está cinzento. Volta e
meia, cahem uns pingos de chuva. Ha pouco pa.ssou urna grande
esquadrilha de garc;as brancas, voando em formac;áo de V, naquell e vóo leve, delicado, como si fossem véos de tule finissin10 .

Rr9ressa11do da ca(ada (Leo pold i11a)
-· Siio José do Arag11aya.
- A· rsq11erda, o ria T' ermcl/10 des !.t/1t'111rfo
11'1 Ara<111asa (Leop oldi1ta).
•

•
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Mutums, patos, nlergulhoes, jaburús e c·olhereiros cór de
rosa andam pelas margens e pelas praias. As 13 horas chegan10~
á S. José do A111guaya, un1a pequena povoa~áo fundada pelo
Gal. Couto de l\1agalháes. Consta dumas 30 casas e uina igreja.
Tem um sobradinho original e fica situado numa barranca alta.
Ahí embarcamos couros de caetetú, jaguatirica, ariranhas,
·on~as e de bo-i, para o comn1ercio d o Pará. Comprei urnas bananas e tirei um retrato <lu1na menina caraj á.
Nao encostamos no porto porque nao havia prof undidade
su f f iciente para o calado da lancha. Ficamos atracádos nun1a
praia duma ilha de areia e passamos para o f irme nun1a ubá.
Partimos ás 15,10, tendo feito até aqui 16 leguas, isto1 é, 6 do
pouso até a bocra do rio do Peixe e 10 de lá até Sao José. Chegamos ás 16,40 horas em Piedade, posto dos Adventistas do Setimo Dia . Fica situado em lugar alto na rnargem de Goyaz. T em
duas casas bóa-s e como moradores u1n casal allemao, Alf redo e
urna filha, alguns carajás e existe alguma cria~ao. Nós cornpramos frangos, ovos e queijos. De Sao José a P iedade sao 4 leguas. Dahi partimos ás 17 em ponto. H oj e encontramos varias
embarca~óes pequenas. Quasi todas sao de gente do Norte que
váo para Balisa. Cahiram varias pancadas dagua. F izemos mais
3 leguas e f omos pousar numa praia alta do lado de Matto
Grosso. Armamos a barraca, camas e mosquiteiros, e emquanto
isso faziamos, ouviu-se no escuro da noite um barulhq nagua.
Ou eram bótos ou gente que remava. O nosso Chico Carajá
(Cico) "póz ouvido" e logo disse : "Pela batida do remo sao
carajás". Deu o seu grito que foi respondido cotno um éco. Fallaram. Elle respondeu, e assim no escuro, já sabíamos que eram
3 que vinham subindo o rio e iam dando um punhado de noticias da zona.
Afinal encostaram na nossa lancha. E ram 2 rapazes e um
homem já de idade, mas um peda~o de ho111em grande e forte.
com cabellos compridos e vestidos de cal~as. Um dos rapazes
era táo bonito que parecia mulher. Traziam todos a ca ra e o
carpo untados d e oleo de cócó para se livrarem dos mosquitos.
Na canoa traziam vasos de barro com mantimentos, arcos, flexas e a s inseparaveis J;>razas para fazer fogo. Resoh·eram acam-
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par <"on1nosco. Fizeram :.;eu fogo e J osé Francisco Ca raj á (Cico)
foi fazer-lhes companhia.

•

1 DE OUTUBRO
Dorm in1os ben1. Nao cho,·eu e ne1n houve troY6es. Antes
de clarear os carajás partiram, e nós ás 6.10 estayan1os descendo
o río. Cedo., pela manha, vimos 2 capivaras. 1nas nao deram
tempo rde buscar as armas. A 1nanha esta va linda e fresca. Encontran1os bandos eno~·n1es de jaburús, garc;as e ciganos (alma
de gato). Logo depo1s <le passar a barra do Crixá, ahi pelas
8:10, chegan;os ao lugar chan1ado S. Domingos, ou n1ais conhec1do por Lu1z Alves, tendo feito 7 leguas de caminho. Fica dentro du111a Iagoa onde entramos, encostando numa das n1argens. Saltan1os· e fom os a pé, cerca de 1500 nietros, dentro de
matta e can:p~, até ond~ existe1n urnas 6 casas. Ah i ha criac;ao
de ~ado e b..Ie1nn1ann f 01 buscar couros de boi e ca~a. X urna das
nnutas an·ores de genipapo. en1 frente das casas. o-ra,·ei u1n
A, um T, um .:\f. e um E. (7 ) As 10 hora s sahimos noy~n1ente rio
abaixo e logo encontramos um grande cervo. Atirei mas errei.
Tivemos a seguir o nosso primeiro encalhe. O pessoal entrou
nagua e em questao de 3 n1inutos tinha1nos passado 0 banco de
areia. ).luito depois encontramos um motor o " Major Barata",
um Yercladeiro kágaclo que vem, ha 3 mezes, se arrastando de
Belém para Leopoldina. Un1 verdadei ro fracásso. Caládo grande
para esta. época e 1:1otor inadequado para o peso que transporta.
Honten1 1.n terprete1 u111 ovo ele tartaruga. A gemn1a é muiro gastosa r fe1ta con10 bala de oYos ou em calda <leve ser deliciosa
N'uma pra1a avista1nos boje 2 veados 111uit~ ariscos devido a~
rui do do motor. Varios jacarés já se deixam ver e bandos de
colhereiros ao voaren1, deixan1 o céu co1no que co:n lindas manchinhas. c()l.· de Yinho tinto. As garc;as parecem papeisinhos ·de
annun::1os JOgado· dun1 aYiao, e os jaburús, YOando niuito alto~
parecem ª'·ioe-s sem 111otor, planando em círculos, c01no que bus(7)

Iniciacs de Toni, Evelina, :Maria e :\rmando.
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cando correntes propicias. Depois de 12 leguas de can1inho e um
encalhe duma hora num baixio, n1esmo na ponta da il ha, chegamos ao extremo sul da ilha do Bananal, a n1aior ilha fluvial
do mundo. Tem 90 leguas de con1prin1ento, e en1 area é 1naior
que a Belgica. X ós yamos pelo brac;o esquerdo do rio. O di reito
estava quasi que barrado por un1 banco de areia. Ko seculo 19,
foi Francis de Castelnau quen1 primeiro transitou pelo brac;o direito. Da ponta sul da ilha até o pouzo f izen1os ainda
6 leguas. Ahi urna e1nbarcac;áo (monta ria ) nos fez signal. Aproamos para a praia e souben1os entao que era o Marquez e sua comitiva, que vinhan1 subindo o rio, de regresso, e que co1n o n10tor de popa avariaclo, ali aport4ram. l~leinmann rcsolveu parar e cede u o n1echaníco para f az·e r o concerto. Fui até u111a
lagóa proxima e n1e díverti atirando jacarés.
Mestre Chico mechanico, desn1ontou o n1otor do Marquez.
Limou urna engrenagem gasta, fez e collocou um pino e ás 22
hora.') fez-se experiencia con1 resultados satisfactorios. E n1quanto isso, armamos nossa barraca. Alberto, meio adoenta<lo, deitouse logo. Eu fu i dar urna prosa com o Marquez e S.enhora, que
me of fereceran1 café com leite e um bolo de OYOS de tarta ruga com rapadura! "Exquis" ! As 19 horas ouvitnos, en1 pleno
serta.o dos Chavantes urna voz feminina dizer: - "Le dinner
est ser ví"! Isto é tu do quanto se possa imaginar de antipodalmente "mal placé". Contou-nos Basily, sentado sobre um fedido couro de bo1, ao lado de urna mesa, en1quanto Mada1ne, de
calc;as bon1bachas, da va un1a caneca de café e pecl::tc;os de bolo a
um papagaio, a sua historia sobre o Conde de La Falaise, Me.
Rayliane e Gaston. Disse elle que já tendo estado e1n Matto
Grosso, no anno passado, resolvera voltar para ca~a r este anno
e que a elle se agregara La Falaise e sua an1ante. Urna vez 1110
Rio de ] aneiro, dissera este que encontrára um h01nem sabido
de Goyaz e dos lugares onde haYia diamantes e ouro.. Madarne
que é jornalista, come~ou a escrever artigas sobre un1a expedi~ao, e disso resultou ser elle marquez chamado ao ministerio para
dar explicac;oes. Como elle é quen1 financia\'a as despesas e o
conde já se acreditava rico corn a conversa f iada de Gaston, separaran1-se, mesmo porque '' este nao podía frequentar as rodas
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ctlfus do Rio. a pesar de que, o embaixador cometterá a gaf fe de
convidal-os para um jantar." Co1no o conde, lhe devia, elle tomou-lhe as malas . .. Houve un1 sarilho á partida do Cruzeiro
do Sul. A f rancezinha veio a esta<;áo com a policía, n1as o n1arquez só entregaría as malas si lhe passassem recibo da parte das
despesas feitas em conjuncto para a pretendida cinematographia
dos indios, etc. Disse que o apparelho que os padres dominicanos
deram ao Conde, foi posto no p rego no Rio. ·Como Gaston já
havia recebido parte do salario ( 100$000 por mez, com comida
e 15 % sobre diamantes e ouro) , t rouxe-o comsigo e entregoulhe varios cheques para as despesas, em libras, <lesoontados na
casa 11ac Gregor , do Rio. Gastan fazia as compras, tendo verificado que elle sempre apresentava despesas maiores do que o
dinheiro recebido para fazel-as, e que nao accusou dous cheques
de i 20 e i 50,. respectivan1ente. Chegados a ponta Sul da Ilha
do Bananal, Gastx:m apezar de dizer que os lugares dali para
deante iam t ornar-se interessantes, nao soube <lizer por qual
dos 2 bra<;os do Araguaya deviam seguir para attingir o rio das
Mortes. Alli chegados afinal, com o auxilio do guia Chico e Tiburcio, elle marquez, depois de chegarem ( ?) até 4 leguas da cachoeira da Fumac;a, fioou para traz e procurou ajustar contas
com Gastáo, querendo que elle assignasse recibo dos cheques,
cujo recebimento .n ao accusara. Este recusou fazel-o por bem.
Poderia deixal-o lá, mas trouxe-o até Matto Verd e, tratado da
mesma fórma que os outros, apenas desarmando-o das armas
que lhe comprára. Mandou que elle f osse a Macahubas pegar
uns jacarés e nessa occasiao Gaston f ugiu, encontrou-se com o
Conde que Ihe cedeu um revolver, veío buscar cousas na "montaría" e tomou o motor "Expresso do Araguaya", subindo até
Leopoldina, onde o fomos encontrar. O Conde e Madame seguiram para Concei~áo onde esperam este motor para irem á
Belém. Eis ahi urna parte duma encrenca grego-franceza, que
.se está passando nas margens do Araguaya, nos sert6es <lestes
Brasis, e que certamente será descripta nos jornaes com cores
tetrica~ de "canibaes, serpents monstrueux etc., et~."
J
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Levantamos acampamento ás 6 horas. O Marquez fez · um
giro para experimentar o motor de popa. Vae bem. Ikspe<limonos e ás 6,30 estava o nosso "Expresso do Araguaya" singrando as aguas do magestoso rio em demanda da foz do rio Cryatalino, que attingimos cerca de 8 horas. Daqui até o foz do rio
das Mortes ternos 30 leguas a namar. Deitei-me de bru~os na
proa e vou apreciando as margen s. Capivaras fogem ao barulho
do n1otor tendo hoje occasiáo de ver a primeira ariranha. Numa
praia. esquentando-se ao sól, dous enormes "capitorós " . Hontem
a noite avistamos um f ogo na margem esquerda. Diz Cico Carajá que é fogo dos indios Chavantes. Ha pouco· passamos junto
~ um piquiseiro (arvore de piqui) onde os Chavantes, ha tempos,
• mataram um casal 'efe christaos, que foram enterrados do outro
lado, onde existe um cruzeiro. Já ti vemos o fundo do casco raspando 2 baixios, maG felizmente, as guinadas para um lado e
para outro, a procura do canal nao sao tao f requentes como ant e-hontem. Só daqui á 3 ou 4 dias po<lerei telegraphar e ter not icias. Estamos pois com um atrazo de 5 dias sobre nossos calculos. Realmente, ~ao se póde fazer urna viagem destas sem informa<;oes mais fidedignas. Ellas, entretanto mesmo aqui sao tao
-contradictorias, que tem-se mesmo que acceitar a evidencia dos
factos : - Estamos em territorio selvagem, onde o hon1em pouco
-pode garantir. Deus, só Deus é quem póe e dispóe de tudo,
Quem nao tiver pasciencia, quem f or dynamican1ente irrequieto, venha para cá. . . Fac;a urna viagemzinha pelo A raguaya,
no veráo, com te1npo mar<:ado e chegará a um dos dois resultados:
aprenderá a ser pasciente ou irá para o Juquery !
P raias e mais praias. Praias de areia alva, barran~as altas
que a erosáo provocada pelas cheias vae derrubanclo. Arvores que
arrastadas pela correnteza, váú sen·i r de encosto as areias e f orn1ar as ilhas provisorias que cada anno apparecem e desappare<:em ,mudando o canal do rio e tornando evidentemente a sua navega~áo um problema, que só um accurado conhecimento da apparencia da superficie da agua, da cor, das provaveis forma-
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~óes de rasos en1 rela,ao as pontas das praias, pode resolver .
~em perigo do encalhe, atrazo ou perda da carga e qu ic;á de vi-

das. Que n1ysterios encerram as mattas desse lado esquerdo
onde dom~nan1 o~ Chavantes. que nao se deixam ver, a nao ser ·
pelos que tenhan1 sido n1ortos por elles? Tanto no ataque feito aos Cara jás. recenten1ente, como no gue mataram un1 homen1 qu e vinha com um carro de bois, salvando-se
a inulher, com un1 olho vasado, notaram que entre o rasto do1S
Cha\·antes, cuja parte dos dedos, n1uito larga ·forn1a cotn o
ca1car;har. uma pisada de ·forma triangular, havia un1 rasto que
f oi e veio na praia, varias vezes, e parecía ser o de tun ci vilisado.
~este, o dedo grande é mais -saliente do que os outros, e o pé nao
pisa chato, pois te111 ao cont rario do rasto dos indios, u1na falha
correspondente a concavidade do lado interno. Dizen1 que a mulher clo carreiro que conseguiu escapar, conta qu e ouviu alguen1 fallando em portuguez: Mata! :Yiata t udo ! Será lenda ou
•
será verdade? lVIyster io !
i\ ~ 13.20 passamos na bocea do rio das Mortes, esse fan1oso
r io qu e pelo proprio nome indica as tragedias de que as suas
rnargens tén1 sido theatro.
E' um río largo, ten do na n1argem esquerda barranco alto
com mattaria boa. . \ cerca de 600 metros tem urna segunda
bocea, que parece un1a Jagóa, e a mais de 2 kilon1etros para baixo
fica a bocea norte, que as vezes sécca, mas que este anno está
com agua, formando assim un1 delta de cerca 3 kilon1etros de
extensao. A agua do A raguaya que era du1n pardo claro, tornou-se agora crystallina. fjzen1os boj e 35 1/2 leguas, u1n record
portanto, sendo ci nco desde o pouso até a barra do Crystal ino e
30 <leste ao rio das M ortes, e 111ais 1/ 2 até o pouso que foi installado do lado de Goyaz, na ilha, junto a um grupo de <:arajás
que estaYam alli pescando e ca<;ando. Trez ubás con1 os pertences, varios guerr eiros e rapazes que vieran1 para aprender. Todos untados de urucun1 e oleo de cocó, u ns vestidos de ca.misa,
outros só de cal\a. e a maioria Yestidos a moda carajá ... O ·•Expresso" encostou. e urna yez descida a prancha. fon103 api::!rtando a mao •de todos e clizendo : Boa noite compadre! E' -curioso
como elles abra<;am o celebre meio abracinho tao brasileiro. isto

1 -

..
2 -

Eufeites de cabl'fa brincos e pente
Tacapes: -

Tanga -

Tapirapé -
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é. emquanto se a perta a mao o bra<;o esquerdo envolve meio
corpo do individuo. Trouxeram varias bugigangas para fazer negocio, vasilhas con1 peixes, com ovos de tartaruga, arcos, flexas, cacetes, etc: Kleinmann n1andou preparar á móda carajá,
isto é, feíto no espeto, um " tucúnaré", que experimentei e achei
agradavel, comquanto a carne parecesse meia moida. Vimos a
maneira de comer dos carajás. Sentam-'Se os casados e os solteiros, cada grupo, em torno de urna vasilha onde ha peixe moqueado. Cada qual tira um peda<;o e um punhado de farinha que
está · numa cuia ao lado. . Arn1amos a barraca e camas,
démos urna prosa longa com varios carajás, que nos pediram
tu do: - cassa cum bósso, carniza, fumo, hu tina, prugante, quinino, bala, rapadura, farinha, etc. Pomos deitar ás 20 horas
para despertarmos á meia noite com urna trovoada brava.

3 DE OUTUBRO

.

•

•

Era impossivel dorn1ir. O vento a mea<;ava carregar a
ba rraca, batendo fortemente a lona contra nossas camas.
Foi necessario desarmar a arma<;áo do meu mosquiteiro.
Augmentavam o numero e frequencia das faiscas. A tempestade passava por sobre nossas cabe<;as. Derrepente sentimos que alguma cousa havia entrado por baixo do panno
da porta. A lanterninha electrica illuminou immediata1nente. Era um ca rajá feio, que á pergunta da voz grossa
do Alberto: que é que voce quer aquí ? respondeu: - Baraca munto bao. Suva munto. - Era que elle tinha medo
dos trovóes, porque chuva ainda nao tinha cahido. o cheiro do -0leo ra n<;oso. que onde encosta mancha de urucum, e
a certeza de que caso elle allí ficasse viria a turma t oda, até
nas nossas camas, dissémos-lhe que fosse ficar com os outros e chan1a1nos o "Cico" para vir dormir na barraca.
Logo após cahiram pingos groso.s e a lona C'Omec;ou a esticar . Alberto levantou-se e encheu os bordos da barraca
com n1ais areia, firmando assim, a lona das partes latera es·
....
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A's 6.20 a ccordei com o chamado ele Klein tnann que avisava a partida. Dormiamos um somno tao pesado que acor ·
damos completamente tontos. Alberto comp rou urnas flexas
e um arco. O ca rajá pediu 9 mil réi s por um en fcite de ca·
bello. Alberto achou muito caro. Promptamente elle re~
pondeu: - Entáo seis i quinhento !
Eu troquei dois cacetes, um de Tapirapés e out ro do.::
" Javahés" por 2 pra tinha s. O liso é dos Javahé e o que tcm
um fri so e 3 riscos na ponta do cabo é dos '"Tapirapés" :
A's 6,45 desamar rava mos para seguir viagen1 en1 clirecc;áo á Santa Iza bel . O dia está cinzento escu1 o. Cho ve
sem parar. A superficie do A raguaya parece que está fer vendo. A's 9,30 chegamos a Santa lzabel, que di~ta 4 ~
leguas do pouso des ta nnite ou 5 da barranca do ri o da e:;
Mortes. Chovia a bom chover. Santa I zabel foi até 1930
um posto de fiscali a~ao da Commissáo de Serv i<;os aos
Indios . Dahi para cá ficou completamente abandonada
pelos christáos. O espirito revolucionario nao chegott .
até lá !
A columna de tijolos que a ssignalava civilisa<;áo, cahi:1
por terra. ~ó existem agora urna pon;áo de palho<;as grandes, onde vivero os Carajás.
Dizem que esta é a maior aldeia carajá. Vieram todns
á praia, alguns delles homens herculeos, altos e de corro
1nusculoso. M nitos jovens nadando e a s mulhe res só na
hor a de partir é que appareC'eram para vender ovos de ta rtaruga ou receber em troco farinha de mandioca. Co111 ·
prei u1n cace te ca1 ajá por 3 mil réis . Partimos para fazer
as 5 leguas que ha para. Fontoura, posto dos Adventistas
do Sctin10 Día. Ahi chegamos ás 11,45. Salta1nos para ver
as 4 casinhas rebocadas, com tela nas janellas e fomos log0
rodeado~ de ca raj á que vieram da praia da ilha em frente.
Um ho1nemzarráo tinha urna creancinha nos bra<;os. Conhecemos os dous homen s brancos do lugar, o Snr. Antonio
Pereira e o Snr. JuvenC'Ío Decolt (origem ingleza). Tirei
urnas photographias de mulheres e do feiticeiro e curan deiro da tribu. \ Tamos agora em caminho de Matto Verde,

,.
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Na aldeia do Cap. Zé Caollw.
A ' mi11lia direita a mullter do Capítao
.~l 1Jlteres Carajás
_ry!l !Jldtfa '1!J. t;!lftft~IJ Té,.
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que dista 3 leguas de Fontoura. <:;hegados a este lugar, veriticou-se que os campeiros haviam sahido na vespera á procura do gado, porém como tinhamos que levar carne de um
boi para os proximos dias, visto nao haver probabilidad.e
de abastecimento, fomo s forc;ados a esperar e finalmente a
pousar aquí. Matto Verde está com urnas 8 casas novas,
que datam de anno e meio. E' u~a fazenda de criar, do
Snr. Lucio Pereira da Luz, que estava ausente. Seu cunhado, Severiano Neves, é que está á testa. Sao 84 pessoas ao
todo, arranchadas em pleno territorio dos Chavantes. Boas casas, matto derrubado na frente e campos de
serrado. Ve-se que é gente trabalhadeira e com vontade de
progredir . Os · campeiros trouxeram afinal urna manada
de uns cem bois. Agóra na vasante, ou no veráo como elles
dizem, o moto·r entra numa lagóa para atracar. Em frente
fica urna aldeia caraff, com urnas 6 familias, tendo como capitao Zé Ca6lho, de quen1 ·comprei um bello "cóóte" carajá.
Casado com urria carajázinha duns 18 ou 20 anuos, que me
vendeu um adorno de c·abec;a e um "haricoco" (cachimbo)
novo. Atravessámos para a aldeia e visitamos todas as
casas.
Vimos ind"ias fiando algodao, muitas panellas de barro
cosido, muito resistentes, e 5 araras mansas, meio depennadas, que elles conservam para f ornecerem as pennas para
suas flexa s. Depois de recebida a carne, o "Expresso do
Araguaya" foi para o outro lado da lagoa, e armamos a
nossa barraca pára dormir. Durante o dia um eno-rme ja··
caré de longe rondou a lancha. Dois cachorros, que dizem
ser dos padres, vieram dormir na porta da nossa barraca:
B oje soubemos dum costume interessante dos Carajás.
Quando o marido sahe para mariscar na sua ubá, ao regressar á aldeia, a mulher, assim que o ve, vae para a praia
para rec'ebel-o e trazer o peixe. Caso ella nao fac;a isso, o
marido já sabe que está despresado e a maior parte das
vezes nem mais aporta á praia, segue logo para outra aldeia~
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4 DE OUTUBRO
A's 6,30 estavamos de partida, pretendendo fazer boje
34 leguas, para attingir Lago Grande. Estou ancioso para
chegar a Concei<;ao para ter e dar noticias, que o atrazo,
devido aos "seccos", e.stá impedindo. Van1os navegando em
continuos zig-zags obrigatorios, afiin de seguir o canal ·do
rio. Esta manhá a faina da tripula<;ao consistiu em prep<frar as mantas de carne, salgal-as e pendural-as para que .
sequetn ao sól.
A's 11,25 avistamos o morro do· "Tapiravé" e ás 12
passamos a bocea do rio do mesmo non1e, affluente esquerdo
do Araguaya, que passa entre dois serros, sendo que no da
esquerda ha um cruzeiro collocado ali pelo bispo de Concei<;áo do Araguaya, D. Sebastiao. Lo go ao passar os dois
cerros, defronta-se urna ilha.
A's 14,30 passamos por Macahubas, posto Adven ·
tista, com boas casinhas cobertas com telha. Nao paramos
porque o chef e está em Goyaz. A' margem esquerda ha un1
posto catholico chamado de Santa Therezinha, com egrejinha e professora, casas de telhas, mas corrio fica nu1n furo
e nós passa1nos no canal. Nao param·os. A marge1n es-querda, inclusive Santa Therezinha, já é Estadio do Pará.
Distante 5 leguas de Macahubas, na 1nargen1 esquerda, urna
morada chamada "bairreira do Chrisosto". . Encostan1os
para receber uns couros · e pro~eguimos 5 ininutos depois,
para passar outra tnorada á esquerda, Sáo Domin,g os, a 2
leguas do Chrisosto . Entre Santa Therezinha e esta ultin1a
"barreira" o Araguaya esteve enfurec;ido com a ventania
(banzeiro ) .
Fez ondas que impediam ficar-se na proa. Sao 18,20 e
ainda navegamos, gosando um esplendido por de sol. · A's
19 horas para1nos, encostando numa praia á direita, distante
2 leguas de " Lago Grande'~_ Percorremos hoje 35 leguas,
apezar da cerra~áo da manha que nos fez viajar devagar.
Falta-nos agora, sómente 6 para passannos a ponta Korte
•
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<la ilha do Bananal, isto é, 4 leguas mais abaixo de Lago
Grande.

S DE OUTUBRO
Partimos com urna manha fria, céu encoberto, ás 6,05.
Percorridos uns 3 kilo metros f oi dada pela falta de -um dos
tripulantes, o Januario. Procurou-se no porao entre a carga, en1quanto o ·motor fazia meia volta para apontar a proa
em direc~ao á praia onde tinhamos pernoitado. Lá estava u1n
pontinho sobre a areia. Era o dorminhoco que fóra dormir
muito retirado da praia e nos ·fez perder 40 minutos com· a
volta para buscal-o . O susto pelo . qual passou e o sabao
do Snr. l{leinmann, certamente farao com que elle outra vez
durma mais perto do motor. A's 7,45 chegamos a " Lago
Grande". Embarc~mos alguns couros de cae te tú e com·praram dos carajás, qu_e vieram em 3 ubás, 6 tartarugas e
alguns ovos.
Hontem á noite, depois de arma·d a a barraca, fizemos
urna longa caminhada pela praia alva e illuminada pelo luar
á procura de ovos de tartaruga. A' meia noite fez fri•o bastante a ponto de necessitar que nos cobrisse1nos.
A's 9,40 horas passamos a ponta No rte da ilha do Ba·nanal ( 540 kilo metros de comprimento), distante da barreira de Sant'Anna 30 leguas. A's 15 horas a " Barreira do
Campo", com moradores na 111argem esquerda e á 15 leguas
da ponta Norte da ilha e á margem esquerda ás 16,30. Prü··
seguindo passámos o rio do Coco, a 3 leguas desta ultima.
Ahi é que En1ilio EJeinmann tem u1na usina ( 8) de oleo babassú, que utilisa nos motores de suas lanchas. Presente-

(8) O processo empregado é o seguinte : Elle compra as amendoas que fo ram partidas a machado e fal-as moer. D epois colloca-as
num grande tacho com agua. Essa agua é feita ferver com as amendoas moidas, e a pasta é prensada, fazendo-se entao a separac;ao do
oleo e da agua. O oleo é posto depois em tambores de chapa.
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inentc elle vende o oleo porque comprou en1 Belém urna
partida grande de oleo combustivel por prec;o vantajosor
-sendo portanto inelhor negocio, vender aquelle que fabríca.
A u111as 3 leguas da usina come<;a o babassúal que atravessa
a serrn. da Cordilheira e vae até o Tocantins.
Vou me acostumando a todo o desconforto, porém ao
que ainda nao me acostumei é á dieta de arroz e carne. Nao
~a urna verdura e as bananas compradas em Piedade a inda
nao' an1adureceram. . . Pelos meus cal culos, baseados no·
livro "No Sertáo do Araguaya", a viagem devia ser feita
ein 6 dias de Leopoldina a Belen1. Falt-0u , po·r ém·, dizer que
isso ·só se dá na cheia do rio, quando as praias ficam submersas e a navegac;ao é feita en1 rumos directos. Deviamosr
portanto, estar cheganclo boje em Bele111 ! Pelos calculos
só será lá para o dia 15. Resta o consolo de poder radiographar na segunda-feira 7, desde Conceic;ao do Araguaya ,
Viajamos, tendo sempre á inargem esquerda o Estado
do Pará. Esta tarde encontramos muitos peixes saltadores,.
que quando p ulam fóra d'agua, parecem· com o reflexo ._do·
sól, faisca s cahindo n'agua. Tambero vimos bandos de "ciganos" que pulando pela ramada do arvoredo das margens, dao c'Om suas azas cor de vinagre, um lindo contraste·
c.: > n1 o verde das folhas.
Do rio do Cóco navegamos para "barreira de Sant'...
An.n.a", que dista <leste 12 leguas. Porém, ás 19,15 parámos.
nun1a praia c·hamada Jatobá á n1argen1 direita, e ás 3 ;~.
leguas' da barreira. Fizemos, portante, 32 0 leguas para.
t otal do dia.

6 DE OUTUBRO
A's 5,20 da manha, soprando vento forte, e a111eac;and<Jchuva, desmontamos a barraca ainda co111 o escuro• e ás
6 em ponto, partimos para Barreira de Sant'Anna, que fica.
á margem direita e a 5 leguas de "Santa Maria".
Chega mos á barreira de Sant'Anna sob um leve aguaceiro e a-0 tocar em terra, senda boje · domingo e dict-
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Canoa do Capitáo Téo
Carajás no Lago Gran.de
Idem
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<le N. s. do Ros.ario, SGubemos que alli estava frei J ose
Audrin, dizendo 1nissa na igrejinha local. Apressamos o
p.asso e fon1·o s 9uvir nlissa. A povoa<;áo tem urnas 35 casas.
A n1aioria coberta de telhas e atijolada com material feito
em ola ria da localidad e. A argila parece ser boa e o nlaterial é bem cosido. O negociante forte do povoado é o Snr.
Frederico Coro-nheiro, que embarcou 180 couros d~ caetetús
e lontras e 250 de gado. Segue v:iagem comnosco. Aqui
fica-ram 10 saccas de café. Depois de urna longa demora
(6 horas), pois chegán1os ·ás 8, partimos ás 14. Essa den1o·ra podia ser reduzido a 2 horas si o servic;o de en1barque
fosse bem organisado, inas .o que mata o tempo é o impreterivel "Bate-papo", em que se pergunta sobre tudo e
só depois de exgottar o sacco de noticias é que se resolven1
.a faze r o .trabalho·. Nao sei a quem responsabilisar pela
in1portac;áo de aguihas de gran1opho11e com que <leve ter
sido vaccinada esta gente tao loquaz. L ogo cLepois de sahir
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da Barreira de Sant'Anna, atravessamos 2 tra.vessoes pe··
quenos, e a seguir o "Caiapósinho" e o "Caiapó".

•
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Este é o primeiro que causa certa itnpressao a novatos
como nós, vendo a einbarcac;áo meter-se no torvellinho da
~orredeira .
E sta vamos quasi a chegar em Santa Maria e
ian1os atravessar o tra vessao que está situado a cerca de 1
kilometro da povoa<;áo, que ainda nao podia ser vista por·
que fica atraz de urna curva, e navegamos a toda forc;a,
quando derrepente a embarca<;ao deu um tranco e successivamente, uns oomo que córcóvos, com barulho de tnadeira
1·aspando alguma cousa. Ha vian1ns trepado em citna du1nas
"pedras mor tas" e ficado com a proa presa nellas. Póde-se
bem imaginar a sacudidela que levamos. O pessoal da tri•1)ulac;ao immediatamente principiou a accionar a bon1ba pani
exgottar agua e alguns outr-os inergulhando, verificara1n que
havia um rombo de mais de palmo, nao podendo collocar un1
calaf eto de sacco porque o furo era bem por baix-0 do casco,
estando este encostado na pedra. Desenrolou-se -0 cabo do
g uincho da proa e Marcilio 1nergulhou e atou-o a un1a
pedra .

AHMA:t\DO DE ARRUDA PEREIRA
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Com os ho1nens todos dentro dagua empurrando e erguendo a proa, machina trabalhando a ré, o Alberto, eu e
l\Iarajó tocando no guincho, conseguimos safar o motor
das pcdras. N ovos mergulhos e com peda<;os de saccos, f oi
calafetado o ro1nbo. l\ bomba nao cesou de funC'cionar.
Isto aconteceu ás 15,40 e ás 16,20 encosta1nos na praia do
porto de "Santa Maria" com agua já no estrado da -yascét
en1 que está o inotor Deutz. Tivem-0s a sensa<;áo de que
iamos ter que nadar para por-nos a salv-0. Tiramos as perneiras, o paletot; c0Uocan1os todo o dinheiro no bo1so, caso
a boinba n ao ve ncesse a agua. Ahi constatei o pouco caso
dos governos, permittindo que se transportem passageiros.
se1n a 1nenor seguran<;a para estes, nu1n caso de sinist ro~
Nem un1 salva-vidas e nenl' um bote que podcria vir a reboque para náo pesar no casco da embarca<;ao ou suspepso
en1 "turcos" na popa. As pedras mortas em que trepamo~,
por certo n ao será.o as unicas que existem no Araguaya, pois.
que depois de Concei<;áo vam-os percorrer urna extensa zona
de rapidos, cheios de pedras. Quantas U"áo ha verá subme n~a s sem vestig ios na superficie da agua, iguaes ás de
hon tem ! Dahi concluo e com certeza concordará.o commigo, que a naveg'a.~io no Araguaya, nio é impraticavel e sim
praticada com grande risco, e actualmente, sem a menor
garantia para as vidas dos passageiros. Santa Maria é urna
villa si tu a da na margem direita, portan to no Est. de Goyaz,,.
com n1ais de cem casas, quasi todas ellas de· adobo e cobertura de telhas . Tem urna igreja, padre, collegio <lestes e·
do governo. Estivemos na casa do pr·e feito·, o· pharmaceutico Snr. Gentil Vieira (maranhense) e fo·m-Os comprar phos-·
phoros e cigarros na casa de negocio do D-Od'ó, negociante·
mai s forte daqui e de Concei<;áo (babiano). Ha ruas e· •
muros de adobo com capeamento de telhas. Aquí' foi o ponto
terminal da navega<;áo de ·Couto Magalñaes.'
·
A tripulac;ao descarregou toda a carga até quasi 18,40,.
afim de que an1anha, possa a embarca<;ao· ser levada para O·
secco, e sejam calafetados os rombos, tanto o de hontern:
como os 2 que sof freu n a ultima via:gem. de subida para:

L eopoldina. Felizm·ente a bomba vencera a agua que entrava, ná:o se verificando o que se t emia, isto é, que a carga tivesse ficado molhada . Na ultima viagem perderam 40 saccos de sal pela agua entrada pelos rombos.
Como nao quizessemos do·r mir na povoac;ao, atravessamos numa canoa para a praia em frente. Ahi arma mos nossa
barraca e as camas para dormirmos.
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E spera·mos que log-0 pela manha principiasse o servi<;o
de puxar o motor, mas qual, parece que quanto mais eu digo
que t enho pressa mais devagar anda tudo. Quando fomos
á casa de K leinmann em Goyaz, lhe expuze1nos bem claram ente o nosso caso a elle disse que em 10 ou 11 días estaríamos em Beléfu. En tao disse eu, dia 5, ao que elle respondeu: 5 ou 6. Ora, quem como elle desceu e subiu o rio
40 vezes, que conhece as poss.ibilidades de todos os lugare3,
nao podia errar no calculo, a menos que quizesse divertir-se
á custa do nosso soffrimento moral. Todos nos disscr am o C'Ontrario do que elle dizia em L eopoldina . Quizem os voltar de lá e elle reaffirm-ou que em 10 ou 12 di'a s
estaríamos em Belém. Naturalmente sabemos dar os des contos dos atrazos inevitaveis, mas o que enerva é a calma vagarosamente ,irritante das desnecessarias conversas,
verdadeiros "mata-tempo" sobre cousas futeis.
Contra
isso é que nos r evoltamos, mas infelizmente dependemos
exclusivamente desta embarca<;áo para chegarn1os a·o fim
da nossa viagem. Custa-me immenso, con ter a explosá..:>
d os n1eus ne rvos ante a lerdeza da organisac;ao de trabalho
<leste ambiente. Ansioso como estou de chegar a Concei<;áo para receber noticias da familia e enviar a s minhas, estou amargu rado.
Afinal appareceu o carpinteiro para tapar os rombos .
Foi emborcada a embarcac;á-0 para poder trabalhar. Para
is so foram buscar paus na obra da igreja e no mercado.

/·
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lVIorosamente, princ1p1a o carapina a cuidar do primeiro
rombo, mas volta e meia puxam conversada com elle e a.
cada pergunta interrompe o trabalho . Chega a hora
do alm0<;0 e nada feíto. O carpinteiro levou, sen1 exaggero,
2 horas para almoc;ar. A's 15 horas, um rombo tapado.
Grande conferencia em que se discute como emborcar
1nais o barco, p ois o carpinteiro achava que nao h avia altura
para trabalhar sob o casco. Surgiu urna idéa luminosa.
Calc;ar o casco com piloes . Trouxeram 2 emprestados. Coílocam-se 2 levas de aroeira e emquanto 6 homens em cada
urna faziam a lc;aprema, dois iam rolando os piloes para calc;ar o lado da lancha. A's 18 horas estava terminado e o
carpinteiro trabalharia até acabar, afim de que logo pela
n1anha se carregasse a carga e podéssemos partir. Puxou-se um fio dos accun1uladores para urna lan1pada po:ta til. O homem achou optitno, mas ás 19 horas ell~ volto11
e disse que de noite nao trabalha va. . .
'
Demos urna volta na povoac;ao, aproveitando para agradecer a Da. :J\1ercedes, senhora do Cel. Antonio Días, que
coninosco viajou de Leo.poldina até aqui, os n1amoes que
nos enviou ele presente e tomarmos t11na gazosa na venda.
do Dodo. Vol tamos, e Chico Carajá nos transportou para ~
ilha onde está installada a nossa barraca. Cam a gra~as de
Deus e "em vista das circumstancias do momento", estamos nos tornando estudantes obrigatorios do grande Institutó de Pesquizas e Ensino Pratico e Theorico do Limite
Humano da Paciencia, dirigida pelo profundo conhecedor
<la materia, Professor Von Grossmann ...

,

8 DE OUTUBRO
Accordél1nós con1 o barulho das pancadas do carpinteiro, que já ás 6,30, principiava o trabalho interrompido na
ves pera. Kleinmann está dizendo que quer partir ao n1eio
día. Fazem hoje 18 dias que partimos de Piratininga. i\lberto mandou fazer hontem urnas calc;as, pois já rasgoUJ

•

- Santa Maria 1 ~ N ossa barraca em Sta'. lv!aria. Ao lado Alberto
M onteiro da Silva e no chao o canhao de br¡nze. ·
2 - · O "E.,,;¡rresso'' depo1s de calafetado em
Sta. Maria.
3 - A ilha em frente a Sta. Maria. O ponto
triangular é a barraca.
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-Ouas. Segundo parece, o alfaiáte recusou confec·cional-as.
Nao estava acostun1ado a fazer cal<;as com tanto panno e
tao compridas !
.
Na nossa prá.ia, isto é, na praia onde residitnos provisoria mente, encontrei um pequeno canháozinho de bronze, que
dizem ser do tempo do presidio de Santa Maria e que tem
nos supportes, estan1pado, dum lado o n.0 239 e do outro
o n. 0 92 (9). Usam-no para dar salvas nos dias festivos,
1nas como, quando estava collocado na povoac;ao, os tiros
fazian1 estren1ecer as paredes de adobo da prefeitura, transportaram o colosso para a ilha.
Finalmente, apóz grandes clelongas, sahin1os ás 14,59
e passam os 3 travess5es, dois delles logo á sahida. de Sant1.
Maria e ás 15,30 chegam·o s ao lado da ilha das 5 leguas
ou Bananal, que fica a 8 leguas de Santa Maria . •
Ternos tido um· ~"banzeiro" fnrte que fez o Araguaya
virar um verdadeiro mar com ondas que quebram na proa
e respingam até a popa.
A cabine está agora como urna lata de sardinha. O
collector estadoal que viaja com a senhora para S. Vicente; urna senhora co.m . duas crean<;as; a mulher d.o Chico
Marajó e o negociante Dado, que vae para Conceic;ao. Na
frente, isto é, em frente ás duas janellas da cabine que dá
para a proa, en1pilharam urna pilha de "couros espichados"
( 10) . Vamos assim respirando um delicioso perfun1e ...
A's 18,30 encalhamos num baixio, entre 2 travessóes.
O pessoal da tripulac;ao foi para dentro dagua e á custa de
empurrar e machina atraz, conseguiram safar a . embarca<;füo. A noite cahia. lVIestre Vicente, o habil piloto que
embarcou em Santa Maria, fez urna bonita manobra e já
·e scuro, fon1os atracar num pedacinho de praia do lado de
Goyaz, entre a matta da margem e ao lado dum travessáo,
1

(9) Tcm 80 centimetros de comprim ento. Calibre 60 millimetr os.
Carregamento pe la bocea.
(10) Chamam a ss im os couros que foram seccados, espichados
por meio de varas.
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ás 19,1 5, á 12 leg uas da ulti ma povoac;ao (Santa Ma ria) ..
O no1ne des te lugar é "Campo da Missa ", e1n razáo dos
campos que existem para t raz da margem e on de disseram urna missa. A rmamos a barraca numa clar eira, sobreª r elva, e f omos dormir.

media 1 k ilometro, se apresenta urna cera<;áo densa. Sendo
a zona cheia de t ravessoes, o piloto achou prudente encostar nu ma ponta .de pr.aia. O pessoal aprovei~o~ pa ra fazer
lenha para mestre P ópó, o cozinheiro. D1 ~s1pada a n_:blina, proseguimos, a travessando logo a seguir o tr~vessao
"3 portas", cuj o rebojo é o mais volumoso qu e ate ago ra
encontramos. Depois desse mais outra serie de 5, onde se
revela a p~ricia do piloto Vicent e, .apezar de roc;an nos em
. - '' ,
duas pedras. Outra serie de 5, entre elles o do "Ca Ide1r~o
passan do-se o furo a toda fiorc;a para vencer o r·c:_de mo 1n_?o
violento que forma m as ag uas. E stes travessoes estao,
exceptuando um até agora, situados obliqua~ente á sec<;ao
do rio, formando o seu cruzamento com a hnha transversal de secc;ao, angulos de 30° a 40°, em direcc;áo NO - SE.
Consistem em um como a montoado de pedras com apparencia de rochas eruptivas .
· Abaixo do ultimo desta serie, encalha mos nu1n raso.
Teve lugar a mesma faina de sempre. O pessoal t ira a
roupa, cae nagua, e, collocando as costas de encont r o ao
casco, faz forc;a para levantal-o, emquanto o mot or funccio na, ora para a frente, ora para t ra z.
Passamos agora um tr.avessáo que chamam de Santa
lVIaria, porque neste lugar ha mais de 100 annos foi a: pr~
meira povoa<;áo de Santa Maria, á 14 leguas da que ma 1s
ta rde fo-i presidio e ponto final da navegac;ao Couto M~
galhaes. Ahí os indios Carajás mat ara1n , faz t empo, mu1-.
t os frade s e christ áo s .
Desde pela nlanha, que á esquerda, estamos avist ando
a serra da Concei<;áo. Sao '9,15 e além do ultin10 travessáo,
por sobre a matta da margei:n e~querda, di':is_amos urna
ponta branca. E' .a t orre da igreJa de Conce1~ao do Araguaya, E stado do Pará, e séde do prelado d.o Araguara,
r esidencia do b ispo .
Em f rent e, do lado de Goyaz, " Couto de Magalhiea" ou
"Porto Franco". A's 9,40 desfraldada, no mast ro desta
vez, a ba ndeira do E stado do Pará, chegamos á barranca
do porto. Apenas collocaram a prancha, deseemos e nos
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A's 6 horas, Chico Carajá no·s accordou, porén1 ant es
disso, á urna hora da madr ugada, o Zef erino e o Ma r cilio.
vieram me accondar p cura atirar um jaca ré q¡ue .tinhan1
fisgado. Meio t onto de somno, levantei-me, fui buscar o
38 e quando cheguei na popa, o bicháo que nao tinha enguUdo isca e anzól, e que sóm·e nt e á havia abocanhado,.
soltou-a. F izer am urna nova,. e 3 "bichoes" de mais de 3 m etros .arran caram da margem para a isca que boia va ao lado··
da garrafa amarrada na corda. Um delles a.bocanhou-a. Os
outros viera m em cima delle, mas elle boiou, mostrando
en tao o ta1nanho do coi-po . I sto parece te r p roduzido effeito, pois os outros zarpara m . Devia ter uns 4 metros.
de con1pri1n ento. o pessoal só dizia : nta pauzao
grande ! - Conservou-se longo tempo com a isca segura, ora
.r ebocando a popa do moto r para baixo, ora para cima. A.
corda entezava quasi co1no u m cabo de ac;o, quando eUe
fazia forc;a par a g anhar a margem. Afinal Zeferin o quiz.
rebolcal- 0 para perta. Trouxe-o até uns 15 1netros. Batí
fog:o. E Jle espadanou vailent emente, largou a isca que
a incla nao en g ulira,
como já era tarde, eu deix ei os homens tra tando de fazer outra e fui dormir.
P arti mos ás 6,30, tendo sido embar cado para completar
esta verdadeira arca de Noé, un1. porco vivo . Va e nai
popa, a marrado, e q,uando bate o vento elle a menisa o per·
fume dos ca uros ...
P assamos logo ao sahir 3 t ravessoes e depois, em dis·
t ancia de menos de 2 kilometros, urna serie de 6. R epenti namente, sobre t oda a largura do rio, que te m aquí em
1

e
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apressamos cm ir ao Telegrapho. Ali chegados tivemos .t
grande decepc;áo de saber que no sabbado passado quein1ara-se o dynamo e que só estavam recebendo servÍ\O,
impossibilitados, porém, de transmittir. Assin1 sendo, la.1nentam-0s nao haver noticias, para nós, e só poder dal-as
em l\1arabá, daqui a 5 dias. Mr. Saunders c:ontou-nos entao, que a Italia havia atacado e tomado Aduah ; que Mussolini ja para lá inaugurar o monumento aos mortos de
1895 ; que haviam bo1nbardeado com avioes urna povoac;áo
ahyssinia, con1 grande n1ortandade: que a Inglaterra fechara Gibraltar e Suez, revistando todos os ·n a vios, etc.
Dali sahimos decepcionados. N urna casa de negocio
encontra1nos refresco de Guaraná do Pará. Um luxo- par:t
rtossas gargantas.
Propuzeram mandarm:os. u1n "positivo" (portador)
por terra á "Porto Nacional" telegraphar, mas isso pouco adeántava, deante das possibilidades da chegada lá.
Concei<;ao já teve sua época· florescente quando a
borracha <lava bom prec;o. Hoje, tanto aqui como e1n toda
a margem do Araguaya vive-se da exportac;ao de milhares
de cauros de lontra, caetetú, ariranha, -On<;a e gatos do
matto .
Fomos vjsitar os frades dominicanos e cumpr11nen.
tar D. Sebastiao Tho-maz, bispo prelado do Araguaya,
que tao assignalados servic;os de ' catechese e auxilio, ven1
de longa data, faze n<lo á15 populac;óes de toda esta zona ( 11 ).
Alli conhece1nos frei J oseph Audrin, Frei A ndré Blatgé e

•
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(11 ) Mousenhor Sebastiao Thomaz. O. P. bispo titular ele Platéa e Prelado de Concei~ao do Araguaya.
·
Ha m ais de trinta longos annos que as missóes dominicanas vém,
com dedica<;áo vercladeiramen te notavel, trabalhando na evangel isa~ao de brasileiros. Desde 1881 que estes servos e serva s do Senhor
installa ram cinco missóes, respectivamente em Uberaba, Goyaz, Formosa, Porto )/"acional e Concei~ao do Araguaya.
Nao elevemos imaginar, para avaliar o trabalho <lestes abnegados padres e destas abnegadas irmás, as viagens com as priva<;óe:>
e perigos de hoje. D evcmos pensar que elles já faziam seus apostolados, antes de que a estrada de ferro fos se mais longe de que

CONCEI~A O

DO A RAGUAYA -

Egreja e casa do

Bispo e frades Dominicanos.
Vista da povoafao.

CANAL DO MOJU' 1io canal.

O " 3 de Outubro" passando
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Frei Luiz Teixeira Palha, todos francezes, com excep<;áv
do ultimo que é bahiano e foi estudar en1 Fran<;a, occupan-do-se agora da catechese. Sabe fallar carajá. Freí J oseph
foi mostrar-nos a igreja que vem sendo construida por
frei André, e que · foi damnificada recente1nente· por urna
faisca electrica que queimou tambero toda a installa<;áo
electrica dos missionarios. Apóz fazermos nossa. ora<;áo
á N. S. da Concei<;áo, e Sta. Therezinha, subi1110.s a torre
da igireja d'onde descor'tinamos urna panorama .deslumbrante.
Horizonte vastissimo; divisamos o formidavel rio, serpenteando entre a verdura e a'Ü redor das innumeras ilhas
de areia clara. Vimos tambero o collegio das irmás, outras abnegadas, que instruem o espirito e pensam os corpos de toda esta ¡x.>pula<;áo, chegando ao ponto de fornecerem roupa e cQmida para viajantes necessitados. Fomos
obsequiados por Frei Joseph~ e na frescura da sombra du~n
modesto claustro, gosando urna palestra agradavel, provamos um delicioso vinho de ananaz, feito pelas irmas.
Frei Josep deu-me urna "borduna" dos indios Ch eren tes
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Uberaba ! Os mesmos indios carajás que agora nao embara~am o
caminho a ninguem, nao eram ainda amigos dos christaos.
Para fazer urna idéa do que sao estas missoes e do que ellas
tem conseguido, procurae ler o livro do Rev. Marie Tapie e "Pages
Lointaines de l' Araguaya", pelo R . P. Tournier, autor duma das mclhores cartas geogr-aphicas do Estado de Goyaz.
Presentemente D. Sebastiao Thomas e frei Luiz Teieira Palha,
que rambem se dedica á catechese, estao trabalhando junto aos Gorotirés, tentando pacificar es tes habitantes das aguas do Xingú. J á
pela quarta vez D. Sebastiao visitou-os, trocando presentes e passando dias entre elles. Cada vez mais se mostram amigos. Fez este
g rande prelado o r econhecim ento do "habitat" dos Dj orés, um grup-::>
dos Purukarús, que vive nas aguas do Rio Fresco, e que tem morto
chrístaos nos campos de Conceii;ao.
Está tambem se occupando dos Chikris, que mais abaixo, no
municipio de Marabá, andam em luta com os cauchueiros (tiradores
de borracha-caucho).
Todos estes indios sao da rai;a Cayapó, existindo já um grupo
de Cayapós chr'ist:á'Os pe_rto de Concei<;ao.
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e .D. ,.,Sebastiao , um lindo couro de onc;a e 2 livros sobre as:
m1ssoes.
D orminTos na barraca, armando-a nun1a pa rte de a reia,
porque aqui a encost a é t oda du1n pedregulho de quartzo·
rolado, ao qual nesta zona, chama111 de "gorgulho" . Nao.
houve mosquitos. Repou samos bem .
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Belém (est a informa<;ao certamen t e é da -opposi<;áo), um
i1n posto prohibitivo de exporta<;ao de pelles. Ora, como
sempre para todas a s leis e especialmente n estes Brasis,
ex iste um geito de dar-lhes volt a, espichal-as o u encolhel-as, o pess-0al do Pará atravessa par.a o lado e m fre nte,
Porto F ranco (Goyaz) e exporta pelles como sendo
goyanas . ..
Passamos 2 travessoes e caminhamos quasi que só a
meia for<;a. A's 14,45, duas raspadas no fundo e um encalhe de uns 10 minutos. ·D epois, um-a serie de t ravessóes,
alguns co m r ebojos mais . ou menos velozes, outros mais
mansos, obrigando-nos a viajar g randes trechos em marcha modera da . A's 19 horas, mestre Vicente éncost ou do
lado esquerdo, numa clareir.a da matta, onde existe urna
ent rada que vae ter á morada do p reto Nazario, d.istante
urna s 12 leguas de~ Goncei<;ao·. A barraca hoj e fic'Ou em
lugar _m eio inclinado, de modo que nao dormimos confortavelmente ( ?) . H ouve muitos "carapanans " d.evido a estarm-os ao lado da matta.

t
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A's 6,40 desper tamos. Fomos ao motor e lá nos disse·
K leinmann que est ava atrazado porque o ho1nem dos ca uros nao t inha preparado as m alas. O motor já está ent ulhado de couros, mas mesmo assim ás 9,30 o pessoal ele
bordo t rouxe m ais couros. K leinmann parece nao sentir
quando diz o contrario do que é, devendo-se, p'O rtanto, des-·
contar os exaggeros . Agora já sei cortar 50 % de tu do ..
F omos despedirn1os de D. Sebastiao e dos fr ades. Conversa m1o s muito sobre '!arios assun1pto-s 'e a sua prosa é en-·
cantadora pela suavidade da sua entona~~io de voz e pela:marieira delicada e precisa dos conceitos que emitte. P ro-·
metteu visitar-me quando for a Sao Paulo em J unho.
F reí Joseph acompanhou- nos até o "Expresso do A ra.g uaya" que, pela sua demora propuz lhe t rocassem o non1e
para " l( ágado do A raguaya" . Fiz pr esente ao bom fra de
de 2 caixas de soro contra mordedura de cobra e urna de·
soro anti-tetanico. A's 11 horas, ag uardamos .ainda paciente n1ente a par tida, sem ver razáo para a den1ora. Sómente
ás 14 horas é qu e partimos. O collector de Conceic;ao, at.razou-se com o colossal ( ?) servi~o que tem (urna emba rca<;áo por mez) e como recebeu a papelada do seu collega:
de Goy az, sóment e ás 10 h oras, só pol-tde despachal-a depois da indispensa vel den1ora. . . de mat a<;ao do tempo .
J\ qui vae u n1 caso interessante que m e contaram sobre ex;portac;ao de pell cs no Par á. A casa mais itnportant e desse
coi;nn1ercio é B. Van Mastwyk & Cia. com age ncias em
t odos os E stados . Existe, para proteger um cortume de

11 DE OUTUBRO
A's 6 horas partimos, tendo-nos ~evantado ás 5,30 .
Continuamos na zona d e t ravess5es. Passamos a g ora o
"Jonkón ".
E' evidente que as terras de ambas as margens, após
·C oncei<;áo do Araguaya, sao melhores. As mattas sao mais
frondosas, t em a rvores mais altas. A's 7,20 atravessamos
o travessáo do " Pacú". D esde longe ve-se o rio co1no qu e
barrádo e o nivel dagua, além do travessao, em plano muito inferior. Cautelosamente o piloto pro cura o "fu ro " que
fica perto da margem direi ta. D á toda for<;a á machina e
a la ncha enveréda pelo canal, mergulhando a proa duas ou
t res veze.s nas "pancadas" que dá no descer o desnivel,
para o reboj.o . E' necessario aga rrar-se bem em a.lguma.
parte da embarca<;áo . Nao me foi possivel tirar um ph ot o

•
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porque o sól estava justamente á frerüe . .. O rio aqui te rll
outra direcc;áo, correndo L. O., de modo que: o t ravessa.1
tendo outra inclinac;ao em direc<;ao á sua sec<;áo transversal, nao deixa de estar na mesma direc<;áo NO - SE identica a todos os outros.
Passamos, ás 8,10, ·em mar·cha lenta, o travessio
"Jacú ". Logo ao entrar no rebojo, o piloto ~xh\be a sua
praüca e conhecimento do local, fazendo urna bellissin1a
e precisa 1nanobra. Vira á esqu erda, como si fosse subir
povamente e depois, á direita, para desviar das pedras e
seguir o canal, que faz um verdadeiro· S, sem que nossos
olhos percebessen1 quaesquer signaes que as indicassem.
Pouco a pouco va1no·s nos approxi1nando~ do tra vess.a o do
"Páo d'Arco".· A lancha segue cautelosamente e vae tendo a su~ quilha e fundo riscados pelo "gorgulho" dos
r aSCYS.

Sao 8,45 e o pessoal já cahiu n 'agua para

~mpurrar

a
emba.rca<;áo fóra do encalhe em que estivemos. Emquanto
os tripulantes esta() fazendo for<;a, eu vou annotar u ~ pouco sobre o meu companheiro Alberto. Hontem, elle, contra
o meu conselho, .por saber o trabalho que daria, comprou
urna linda arara vermelha, verde e azul, que attende ao
nome de Rosa e arara urna por<;ao de palavras. Veio sem
gaiola. Alberto collocou-a na proa, junto ao "bolinete""
mas ella corta correntinhas, a.rames, cordas, etc. Agora e
a t()clo momento ouve-se, proveniente da próa, a voz .grossa
db Alberto a dizer: Nao, Rosa - Rosa, nao 1 - Isto' acontece tantas vezes por min~to, quando a arara está procurando desprender-se do amarrilho, que eu já . suggerí
ao Alberto, mandar imprimir um disco · com aquellas
palavr.as e colla.car o gram,o'p hone junto á Rosa.
Agora, é só café pra Rosa, banana pra Rosa, mamá o
pra Rosa, e só R osa, Rosa e mais Rosa !
•
A viagem está se tornando interessantissima, P.Ois ao
m esmo tempo que ella off erece panoramas ineditos, augmenta e amiuda os riscos, com grande satisfél\c;áo para
m1m, que sempre apreciei o bello perigoso. Acabamos, ás

1-
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9,1 que sfüo, de passar o "Páo d'Arco". O ri o vae estreít ando até enfrentar o diminuto canal em que nao passaria1n tres embarcac;óes ao mesmo tempo . :.\'I ais urna veL
reconhecemos a pericia do mestre V icente . A nlanobra
aquí é de grande precisáo e sangue frio. Existe logo á
sahida do canal urna pe·dra grande que é preciso evitar, on
<1. en1barcac;áo que vae a toda machina mais a veloódade d~
.correnteza, far-se-ha em pedac;os. O piloto joga a proa
~n1 direcc;ao da pedra e nao se póde evitar un1 "frisson ''
que faz so·r rir nervosamente . Parece que nao vae ha ver
1nais te1npo de evitar o desastre, n1as é que elle conta que
.a forc;a da correnteza desvie o motor o sufficiente para
que elle nao bata nas pedras do outro lado do estreito
canal. E' a conta, e isso, mestre Vicente rea liza sen1 a n1e11or contracc;ao e111 sua physionomia.
A's 10,15 passarhos pela ilha do Páo d' Arco, a cerca de
.20 leguas da Conceic;ao, e t on1amos pelo canal da direita,
que t erá talvez 60 metros de largura e que atravessamos
cautelosan1ente, a meia marcha. O canal da esquerda é
m ais largo. porém mais raso. A's 11 ho ras parámos na
povoa~io de "Páo d'Arco", na margem direita, e cerca
.de 22 leguas de Conceic;áo. Estamos com 1320 kilometros
feítos dos 2658 .a faze r entre L eopoldina e Belé1n. Aqui
-enC'o11tra111os gente que vae subindo o río, e um delles cont a
que já "alagou " <luas vezes. Alaga r quer dizer naufragar.
A's 12,15, embarcados alguns frangos e gallinhas e, após o
!Cndispensavel "bate-paipo" , estamús nova1nen\te a ca1nÍ··
nho. . . de Belém ! Ternos saboreado optin1os cajús, abacates, laranjas muito doces e alguns nlamoes. Alberto tem
se deliciado com os abacaxis qu~ encontrou em Conceic;ao .
A's 14 horas, nos encontramos num trecho de nlais de 1 7;
kilometros de largura, entretanto, sem podermos descobrir
profundidade para proseguir! Sao encalhes e mais encalhes successivos ha mais de 20 minutos, tendo mesmo ro- .
<;ado em varias pedras . O pessoal da tripulac;áo anda espalhado dentro d'agua, ao redor, á procura de lugar fundo.
1
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A.qui está u1n írisante exemplo da praticabilidade da navegac;ao . ..
A's 16,16 conseguimlQs . sahir e fomos em den1anda
do canal. Derrepente um abalo e a embarcac;ao embórca .
Outra sacudida e urna no leme, que quasi joga o piloto fórar
Si este náo se segura numa columna, teria sido pr-0J.~ctado
de ponta cabec;a para dentro d'agua. A descida <leste pedral é feíta escorregando de lado, sobre 'urna, com.o que escadaria de peclras, estremecendo tudo a bordo. Partiu-se a
talha da agua, ferindo o Marcellino num pé; a:s panellas e
o fogao quasi foram para agua e mudaram de lugar . Cada
vez rp.ais se torna evidente a p rativ."lbilidade desta navegac;ao ! J á colloquei no bolso todo o dinheiro, um reV10lve:i.pequeno e ntI;tna malinha as photographia~ e· e'Ste diario,
para qualquer emergencia, pois ella agora a cada momento
está latente. Que burrada, seu Armando, lbe arranjou
amigo Alvimar e Kleinmann ractificou !

°'

A's 16,40 para1n os ao largo, nun1a praia, para revistar
o casco. Furos, parece que nenhu m, mas o casco está tod<.>
com enormes e extensos arranh oes . P artimos 10 minutos
apóz, e logo em seguida, ca valgamos urna pedra que occasionou grande b alanc;o. Continuamos em zona de pedras .
Emquanto escrevo, subimos noutra pedra. Isto até ·parece
brincadeira com• a morte, permittida o.fücialm~nte pelos.
Governos de Goyaz e Pará, sein a mínima seguranc;a para ·
os passage1ros.
A's 17,20 passamos pela barreira das "Ando.rinhas",.
muito alta, uns 20 1netros, e á margem direita. O calor de
hoje tem sido insupportavel. Ainda agora ternos, dentro
da cabina, hora do jantar, 35° ! A's 18,30 encostamos nu1na
pequena nesga de praia, ao lado da o rla du m matto e pertodo travessao do "Correinha". Logo depois de armada a
nossa bar raca, con1ec;ou a ventania e rela mpagos frequent es e t er riveis. As aguas se agitara m de t al fo r ma, qu e tememos que a areia da borda f-0sse lambida por ellas, e que
a b arraquinha fosse levada pelos ares com a for~a do ve nto~

1, -

Embarcando para calafetar

2 -

Tripu.lafao fazendo forfa . ..

3 - Seccando couros na frraia. A1da pratica
de pascien.cia . ..

/
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I sto, o barulho e os "carapanans", deram-nos un1a pess1ma
noite.

12 DE OUTUBRO
Felizn1ente nao choveu. A's 6,15 estavamos de caminho, para minutos após, passannos o travessio "Correinha ", que é forte, com salvo, rehojo e cheio de pedras. -Rám, póm, tárárán. - Prompto ! Um rombo ! Ternos
que encostar immediatamente num banco da a reia para
nao ir ao fundo ! Está ent rando agua na vasca, o nde está
situado o n1otor, sendo retirada com latas, porque a bomba
nao dá v.asao. Os rapazes mergulham, porém nao encon ..
tram o rombo . Parece que elle está muito em baixo e
comQ o casco está . a.ssente· na areia é difficil descobril-o.
Falla-se em descarregar a carga para examinar por dentro
<lo cavername . Se ja tudo pelo amor de Deus ! A elle nos
entregamos ! No anno passado, o piloto Pedro Joari perdeu o filho aquí nesta passagem. Com a batida que a embarca<;áo deu numa pedra, foi elle cuspido fóra do barco e
nao mais visto. Mestre \ Ticente ainda hontem no encalhe
de 2 horas, quebrou-se e ficou aborrecido, de que o motor
fora carregado com peso demasiado para esta época do
anno. Ganancia ? Necessidade ? Inconsciencia ? Chi lo
sá. Calor abr.azadnr e a inda peior estando parados ! 36°
graus dentro do camarote. T'iraram todas as pelles e · couros que estao seccando ao sol.

\

t-

Aproveit ei para lav?-r m inha roupa usada. Fóra a areia
nao permitte que se a pise descal~o. Matara1n a faca.o, urna
arraia. Ella tem 2 ferr5es no rabo, e os crava como· defesa,
quando é pisada. A 's 16,30, tudo reembarcado, sahimos da
pequena babia cLa praia onde encostamos· e que nao dista
mais de 300 metros do local onde pousamos hontem ! Ban ..
dos de mais de 500 · mergulhóes voam rentes á agua.
Raspando no gorgulho do fundo, c-0m o pessoal n'agua
á procura de pro fundidade para poder passar; atravessanclo

/
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cautelosamente mais uns travessoes, fomo s, ás 18,30 arribar á ponta duma ilha, nao sendo entretanto possivel collocar a pranC'ha de descida no firme. Torna-se necessario,
pa ra quem quizer desembarcar, atravessar um peda<;o por
dentro d'agua . Um enorme jacaré rondava por ali. -A mea<;ava muita chuva. Já esta va escurecendo. Resol vi, pois,.
dormir na cabina, mas Alberto teimou em dormir fóra.

lugar por onde se passa. A's 8,15 aportamos á aldeia do
capitáo Té6, em praia á esquerda. Varias palho<;as, araras,.
cachorros, detrictos de toda especie com moséas e abelhas,.
gaiV'Otas mansas e co·m um enfeite de pennas vermel'has
de arara, na aza esquerda para que nao sejam atiradas. Um
cachorro uiva e faz festas a todos nós como si fossemos conhecidos. Diz um carajá que é p~rque elle é cachorro de "to ri" (de christáo). Bem se ve como o coitado faz tu do para
entrafi :na emba!rca<;áo. Tirei photpgraphias dum beJlo
typo de guerreiro carajá "A<;ari", que disse que ficava de
cal<;as porque havia mulher christá no navío. Quando elles
estáo pintados de genipapo e urucum é porque está.o decididos - a brigar. Naturalmente, este tem os olhos sobre·
alguma carajá que outro "u.óú<lú" pretende. Estao desear-·
regando todos os c,oyros de ca<;a que está.o na proa, e retirando os de gado da popa. Is to já podia ser feíto hontem,quando os descarregaram para seccar. Simplesm·e nte irritante. Ve-se a organisa<;áo "methodo confuso".
Lerríbrei-me da quadra feíta por um viajante que ex-·
perimentou. . . e aprendeu:
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•

A's 6,05 estavamos em marcha. Fazem 15 dias que
partimos de Leopoldina. E' hoje o 3. 0 domingo J Estou
com o corpo doído do pau do banco, coberto sómente com
o pala. As murissócas e os carapanans, terminado o vento
que espalhou a chuva, deram-nos em cima. Cobri-me com
o cortinado. O calo r era insupportavel, m?-s nao havia remedio. Dizem que hoje vamos ter dia peior que hontem·.
Eu que ria era que o Alvimar estivesse aqui. . . A' uns ki'lometros para dentro da n1.argem esquerda, ás 7,10, estamos vendo uns morros altos que tem por nome "Ribeiráo Maria", visto como dahi é que vem o affluente desse '
nome. ( 12). Sobre um pla~i<lo espelho como :nesta manha
estáo as aguas <le "Beró-o-Kan", vae á proa do "E]Cpresso do
Araguaya" fazendo espuma. Espuma de agua doce ... Tal e
qual o amor de muita mulher: - Dura tao pouC'o ! T'r avessáo da "Agua Fria" é o que acabamos de passar. O
canal é fundo, mas tem apenas uns 12 metros de largura o
(12) Palavras de Couto Magalháes: - "Esta arteria de civilisa<;áo (o Araguaya) na o levou ain'da vida ao corpo onde ella corre.
Quanta felicidade nao poderia haver por estas paragens onde
o sólo é tao f ertil, onde o rio offerece ao pescador numeros~s pescados,. onde o bosque encer~a. tanta. ra<;a, onde a vida é alimentada por
º!11 clima saudavel, e o espirito antmado por tantas impressóes grandiosas ?
De todos os ríos que tenho visto rrenhum offerece nem de fonge
a magestade do Araguay~: suas aguas estendem-se na largura de
500 bra~as; essa massa gigantesca desee toda por igual ao longo do

Oh! vós que o Paranahyba atravessaes
Em demanda do Estado de Goyaz,
Organisa<;áo, horarios, préssa,
Tudo olvidae e deixae para traz !
¡

Este servi<;o de transporte, no que diz respeito á navega<;áo do Araguaya, tem para mim um u nico merito:.
1

enorm e leito sem se ver urna torrente mais apressada em seu ve10,_
de modo que parece antes um corpo solido e organico do que uma
por<;áo de liquido. Aquí o deserto é de urna magestade tao imponente·
que a ssombra e abate o espirito.
De qualquer part e que lancemos os olhos enchergam-se planicies sem fim que v ao indo, tornando-se cada vez mais azuladas, até"
que de todo se confund em com o céo.
. O rnais pequeno obstaculo, o mais inisignificant'e oiteiro, nao encrespa a superficie da terra: tudo é vasto, magestoso e melancolicocomo o infinito.
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Arroj o e muita garganta. Para. 1natar o te mp~, fui á aldeia e na palho<;a do ca.pitao Téo (Theophilo), fiz varias
magicas com o phosphoro e -0 lenc;o, com moedas, e varias
ou tras que sei . Terminei com aquella tao simples, de arrancar o dedo, e terminada esta, urna das indias velhas sahiu correndo, pois eu disse . que podia fazer a mesma cousa
com o pescoc;o de gente. . . Volt-0u a velha com u1n cacho
de bananas e m'o deu. Quanto custa ? - Agradu - ~Qu er
dizer que era presente). Dei urna moedinha de dez tost5es a cada creanc;a. Urna das máes deu-me um frango
como presente. Ensinei como se faz para dar o nó no lenc;o e
a tudo elles . conversavam em· carajá e cahiam na risada.
De repente o capitáo perguntou-me si eu era capaz de cú'rar
a mao delle e tambem a urna menina que estava c-0berta
<le f eridas. · Respondi-l'he que ·nao, e elle perguntou como
eu sabia aquellas cousas. D1sse-lhe que tudo eram trues e
nao feitic;o, mas creio que elles nao acreditaram no que lhes
disse. Certamen te amanha, todos elles estará.o fazendo a
magica do dedo e se mostrando sabidos aos das outras aldeias . Um bello rapaz pediu-me um livro. Voce sabe ler ?
Sei, eu aprendí no collegio dos padres.
A's 11,30 partimos e o carajá Taboré (AntQnio) seguiu
1111s 111inutos embarcado na lancha . Derrepente deu um
mergulho em direcc;áo á praia e f oi sair uns 30 metros alén1.
Aquí desembarcou Chico Carajá, por ter tido urna des ·
avenc;a com MarcellinQ, o rancheiro da semana. Enfezou
e n ao quiz continuar. Sentimos muito. la fazer falta a
sua alegria, sempre g ritando: "Mem'O", ou enta>0, "e páu
véio", referindo-se ao "Expresso do Araguay.a" .
Elle
sempre nos ajudava a armar a barraca. "Cico" é un1 nu-

.,

1-

Aldeia -do Zé Caolho

2 ~ Tabo.ré (Antonio)
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mero, mas de vez em quando, a voz da aldeia o chama . . . ( 13) .
A's 13,30 embicamos á margem duma matta para fazer
lenha para a CO:Zinha, e ás 14,04 proseguimos. Agora sao
15,20. Estamos cautelosam·e nte navegando no principio· do
"ltaipara", raso perigo·so pela quantidade de pedras. Até
.ás 18,30 navegamos n'um continuo "raso" de pedra . Cousa
horr.orosa ! Varias foram as pedras em que batemos. Duma vez ficamos montados sobre urna pedra chata, tal e
qual <;:orno ficou a A rca de Noé. Custou para sahir p_orque
a embarca<;ao g irav.a sobre a pedra como piao. Dois homens na proa, cada um com urna vara, mas logo que gritavan1 avisando, era questao de um segundo, sentía-se logo,
ou o choque do encontro ou do raspao. Devo ter mais a lguns cabellos brancos nestas ultimas. 5 horas. F elizmente,
nada aconteceu, gra<;as a Deus unicamente, porque a experiencia do piloto· nao vae ao ponto de enxergar debaixo
d'agua. Pode-se perfeitamente co1nparar a navega<;ao neste
trecho e n'·o utros que ternos passado, (porém neste espe··
C'ialmente) ha um jogo de cabra céga, em que o na vio· ·
tivesse que pegar· as pedras . . .
Urna occasiáo ouvi .gritar: "olha a vara" ! Nao sabia
do que se tratava. Era que um dos homens da proa enfiara a ponta da vara entre duas pedras e nao poude retiral-a. ComlO o motor vae deslisando devagar, a borda en1

..
.,

'

(13) Chico Carajá é um numero! Certa vez, em Santa María,
descobrimos que havia refresco de guaraná, marca Sim6es, feito no
Pará, e talvez um dos unicos que contenha guaraná sem ser somente
no rotulo.
Alb erto e eu compramos a garrafa a 3$. Durante a noite pedimos ao Chico que fos3e até a venda do Dodo buscar tres gar- ..,.
rafas, entregando-lhe para a compra, urna nota de 10$.
Pouco depois rcgressou Chico trazendo apenas duas garrafas.
- Como é isso, mestre Chico, só duas?
- E' sim, sinho. Custo 4$ cada urna.
- Mas si nós comprámos a 3$ !
- Prá mim elle cobro 4$.
- Chico, isso é feio. Voce está ficando sem vergonha !
- Memo, sim siriho, ieu fui criado pur christao ...

,
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costada contra a vara, vem ella fon;ada, raspando pelo lado.
Quando percebi, ao mesmo tem·p o que ella arancava-mc
o charuto da bocea, dava-me urna forte pancada do lado
de dentro da perna direita, e escapando de mim foi pegar ·
um dos ho men s da popa, machucando-o.
Recolhi-me ao camarote para refazer-1ne da pancada.
na virilha, e dar grac;as a Deus de nao ter acontecido peior.
Terminada a travessia do ultimo t recho do pedral da "lt aipara", mestre Vicente encosto-u numa praia~ onde arma-mos a barraca. Perto daqui, ha 4 ann-os, os . Caiapós, trtlcidaram 11 pessoas que a llí estao enterradas entre ellas a
mulher, a n1ae, irmas, cunhada s e sobrinho do 1nestrc Vi.:ente, o nosso pilot 0 . Só escapou un1a inna que teve coragem de se atirar na correnteza e sahir do outro lado. Os
indios aguarcl.aram os dias at é que só ficasse uro homen1
na povoac;áo, e atacaram, destr uinclo até as casas onde essa
gente já morava havia 2 annos. lVIestre Vicente, quando
ahi passa, attento no governo do leme para evitar a qualquer momento um desastre t otal, fal-o com os olhos marejados de lagrimas, pois, além do mars sua mulher est ava para ter um filho.

•

•

1

14 DE OUTUBRO
Dormimos optimamente bem, no lugar denon1inado "Praicr
Alta", refazendo-nos do cansac;o de honten1 e sem um unico
mosquito aborrecedor. O luar estas .noites anda lindo. Nen1 neoees·sitamos agora o auxilio da lanterna electrica para montar as.
camas. Hontem houve um pedac;o interessante e jocoso. A lberto·
precisou voltar ao barco e eu lhe avisei .que a prancha esta va.
mal collocada, que nao a galgasse ~ A 6 que ! - respotI1d!eu
elle, e foi. Mal tinha dado u.n s dois passos sobre ella, ouvimos,
junto a um- porquera - o barulho de alguma -cousa que cahia
nagua. Esfolou urna perna. Ma6 elle é teimoso. Ando com receio
de que alguma arraia lhe f isgue o f errao, tal é o seu desprendimento em pisar nas beiradas das praias, onde vae banhar-se
Faltam-.nos cerca <le 45 leguas para terminar as 90 e poucas que:
'

'

1-

Aguas agitadas pelo banzeiro
2 - Remanso dos Botos
3 - l taipara.

'
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n a entre Concei<;áo e Sao V icente, e, para isso sahin1os hoje ás
5,40. Quando será que terei e poderer dar noticias!? Procuro
até nem pensar no sof fri1nento que involuntariamente estou causando aos meus.· F.ui mal informado. Confiei e me enganaram.
As 8 horas comec;a.mos a ver os morros da serra de "Santa
I zabel", no lado de Goyaz. As 8,50 paramos na aldea do capitáo Achure, nun1a. praia. duma ilha, a es.querda. E' esta a ultima
-aldea ca.rajá no percurso. Os homens nao estavan1, com excepc;áo de um. As mulheres vestiram-se e urna dellas, A<lelia, pegou urna "ubá" e veio até nós, porque o motor nao encostou devi<lo a ser a praia 1nuito rasa. A qui moran1 as f ilhas do ca.pitao Valadares, educadas pelas· I rmas de Concei<;áo. Este foi o
ca.rajá mais va.lente e mais temido pelos "tori" e pelos proprios
<Carajás. l\1atou muitos e julgava-se o Senhor do rio. Todos caraj ás que subiam ou desciam "Peró-o-I(án", vinham pedir-lhe
licen<;a para. pas_sar.' :As 9,30 entramos num trecho ("estirao'")
em que se avista bem em frente os morros da Serra das Cachoeiras 011 dos Martyrios. As 10,50 ha.ternos numa. pedra e
encalhamos no travessáo da "Pedra Preta" (as pedras sao brancas) . As 11, 50 con1ec;an1os a passar o tra vessáo <la "Pedras
'Brancas" (as pedras sao.pretas). Come<;amos ao meio dia e 10
minutos a passar a "cachoeira de S. Miguel".
Nao é propria.mente urna ca·choeira e sim· urna cordela louca,
'9 kilometros entre pedras e rebojos fortissimos, num zig-zag
doido, esquerda, direita, onde ten1-se a impressáo de que a vida
nao vale nem vintem. Sao lindamente horriveis as sensa¡:;óes que
se s·ente nesses 20 minutos intern1inaveis por entre um oorredor
·de pontas agu<;aclas e as vezes com 30 ou 40 111etros ele largura!
A pericia <lo piloto já nao parece hun1ana. Certamente é Deus ,
quem con duz o leme pela n1áo de Vicente. U n1 descuido, um
.calculo errado no jogar a proa sobre un1a pedra enooberta, para
que o proprio rebojo se inctunba de afastar o casco, sem que
este entretanto, vá bater noutra pedra do outro lado, electriza
os nervos, e faz sentir que se brinca com a n1orte. Lindo, porem,
nunca mais outra vez, a nao ser que se torne u1na necessidade.
Proseguindo, passamos um trecho bonito entre a "serra dos Ca-

..
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choeiras" que se bi-par}e dos dois lados, emquanto yamos deslisando por entre o pedral, por nome "Chambioá".
Tem este trajecto dois fortes rebojos, onde os 20 caval~os
do Deutz perérécam para manter a direc<;ao. As 13,20 estamos
passando " Remanso dos Botos ", um amontoado de pedras la1nelares co1110 si f os se ardosia, todas em sentido horizontal. Vamos logo entrar no peda<;o de pedral que chamam " Carreira
Comprida ". Entramos nelle ás 13,30. P.edras de ambos os lados, porén1, o canal aqui é mais largo que o de Sao Miguel.
Nas terras das n1argens ven1-se palmeiras-babassú en1 quantidade. As 13,50 tern1inamos de atravessar a "Carreira con1pridaH
que tem urna "pancada" (salto) muito maior do que Sao Miguel. O piloto .castiga a proa contra a pedra e a correnteza faz:
co1n que a embar·ca<;ao escape <l?- outra. A esquerda, a n1orada
do Henrique Preto, e dos lados, a Serra dos Martyrios. As
14,08 passamos " S. José dos Martyrios", apenas 3 palhoc;as.
N·este lugar Kleinn1ann diz ter sonda.do 38 metros sem encontrar fundo. Esta cachoeira agora, é apenas, um desnivel sensivel, porém tem um canal franco. Nas aguas, dize1n, que é urna
cousa terrivel, pela velocidade <loo rebojos que formam as pedras- <lo meio e as das margens. Continuando, passamos um lugar
apertado, uns 30 metros mais ou menos, onde as rochas sao
como que talhadas é :prumo. A direita, vimos, porém de longe"
uns desenhos nu1na pedra, e, entre elles, um bicho que nao sabemos si era u1n cavallo ou um veado.
Á·s 15 horas encostamos na margem esquerda, no lugar
chan1ado "San1ta Cruz" . Sao 21 casas de palha, paredes de esteira, e a capelli.nha barreada, co-m o cruzeiro e um sininho, ao·
lado duma collossal ar vore, ;que dizem chamar-se "Sa111aún1a".
O forte do lugar sao cajú-s, e nos fartan1os delles. Arvores altas e cheias de fructas. Comprei aquí urnas "corvinas" (pedras.
que ha na cabe<;a de certos peixes) . Embarcamus u.ns couros
de c.aetetú e on<;as e ás 16,30 estavamos nova1nente a caminho.
Em Santa Cruz nos <lisséram que ha 6ig.naes nas pedras de·
ambas as margens. Popula<;ao completamente aOO.ndonada prophylaticarnente. Alberto deixou com a pr ofessora un1 vidro de
qu1n1no.

-
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Entrada da Cachoeira Sta. !::abe/
Travcssiio "Pá11 d' Arco"
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Rico do Papaga,io.
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A's 7,5 entramos na "cachoeira Sta. lzabel", um rapido
formidavel. O que falei sobre Sáo Miguel é aqui multipli··
cado por dez. . Quasi cinco leguas (27 ki-lometros) em 30
minutos exactos, e ainda nos informam que "nas aguas"
gastam apenas 22 ·minutos na travessia !
Aqui é o bello que aterroriza. Rebojos com redomoinhos de 2 metros, no "Sobradinbo". Todo o Araguaya, magestos.amente em catadupas, e no "Sio Joio" a manobra
obriga a segurar-se o folego. O rebojo rodopia iem ·funis
enormes e profundos. Mestre Vicente dá urna guinada para
salvar urna pedra que tem sido o estrago de numerosas -embarcac;oes. A lancha vae de lado como si fosse um cavallo
fogo so. E' colhida no remanso, de tal forma, que a helice
quasi p~ra quando ella passa sobre o funil dum redemoinho
'firmidavel, ou dá saltos em ondas de metro e mais de alto t
As manobres sio em corredores estreitos (aqui cerca de

20 metros) a sessenta kilometros a hora, e com curvas

•

,

..

verdadeiros cotovellos ! A morte está espreitando-nos
em cada segundo desses 30 minutos dessa corrida doi<la,
mas só a Grac;a de Deus véla pelos que estáo a bordo.
E' lindo, magestosamente lindo, mas eu nao desejo
-0utra vez. A's 17,45 pass.amos pela povoa<;áo de "Sta. Izabel", á esquerda, c-0m suas casas, urna grande, barreada e
coberta de telha, e muitas outra ~ de palha, todas sobresahindo da verdura da margem e dum· "back ground", de
coqueiros.
Nao teremos mais pedras até Sao Vicente. E' o que nos
informam, ou sejam 16 leguas sem esse perigo. Desde Conceic;ao até aqui, fizemos portanto, 74 leguas. Do Chambioá
á entrada de "Sao Miguel", velho presidio fundado por
Couto ·de Magalhaes, nas terras de Goyaz, ha 1 legua. Espectaculo maravilhoso, deslumbriante de emo<;óes. Foi o
dia de hoje um dia de formidaveis sensac;oes. Passamos as
4 grandes cachoeiras do alto Araguaya no m·e smo dia !
Deus seja louvado !

,.

•
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IS DE OUTUBRO
K áo houve lugar para armar barraca, porque onde encostamos era um barranca com matta. Tivemos que arranj?-r-nos, Alberto e eu, ao relento. Collocamos as camac;
sobre urna lage de pe<lra, cerca dum metro retirada da
beira dagua. No come<;o da noite as murissoócas nos aborreceram, mas depois, foi entáo o frío que nao nos deixou
dormir .'
"
Cousa interessante : Esta foi a noite m.ais fria desde
que estamo·s 1viajaindo·. Is·~o até pw.r ec·e dima abyssinlio.
Quarenta graus durante o dia e menos de 10 á noite !
E stam·o s com os ossos moidos. A' s 6 reencetamos via··
gem e ainda ·c onservo o meu pala vestido. Meu velho. companheiro de 19 annos, nas matt as de "Villa Adolpho", hoje
a progressista Catanduva; de Matto Grosso e da Fron-teira ; de 1932 no Tunnel da Mantiqueira !
Fizemos 16 leguas attingindo "Sio Vicente,, ao meio
dia, com bandeira de Goyaz desfraldada no mastro da f rente. Desde hontem notamos que ambas as margens sao
mais povoadas. Passamos alguns travessoes sem importancia; raspamos por duas vezes no fundo, e afinal aqui
estamos em Sao Vicente, onde vae desembarcar o collect or
estadoal Sr. Flo·riano Ferreira de Campos e sua senhora,
D. Celeste, paulista de Orla ndia, que foram nossos bons
,c-0.mpanheiros de tr.avessia das cachoeiras.
Como povoa<;ao, é Sao Vicent e int eressante. Sessenta
casas rebocadas, e c-0bertas de telhas, aquellas que dáo
para um g rande largo em frent e ao desembarcadouro, cercado de enorm·es mangueiras e com u rna egrejinha no centro. Ahi fomos, apenas chegados, agradecer a feliz viagem
que ternos tido até aqui.
Em todas as casas de nego cio, náo nos foi possivel
encontrar um só ma<;o de cig arros e n em urna garrafa de
g azosa !

•
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Apenas, o A.lberto, conseguiu um abacaxi. Isto segundo
nos informa ram é um feudo du m chef e político (Leonidas)
que ven1 a ser ~ma especie de rei na zona. Dizem que elle
reco nhece, mas náo é muito, a for<;a do governo est.adoal.
E' . t áo longe, é táo difficil o envio de meios convincentes
e capazes de fazer sentir o peso da autoridade estadoal ...
T erminam aqui as povoa<;oes goyanas. Chegados a
qualquer um dos portos da carreir.a, já se sabe : aquella
.empata~áo , é fatal, na compra e venda de noticias.
A embarca<;ao já vae sóbrecarr egada para atravessar a
.zona de "baixios" que ternos por deante, mas ... váo carregar mais 1500 pelles e náo sahirem.os hoje. Isto é o limite da paciencia. Poderiamos partir si nao houvesse
aquella molleza no exécutar ordens, si houvesse u111a distribui<;áo de traball:i?s e. attribui<;oes bem c~omprehendidas.
Qual ! I st o parece mesmo na.o ser geral no Brasil! Depois :
patriotadas ! Quantas vezes· eu descreio que te queiran1
mesmo, oh Brasil! Fiquei tao aborecido, tao enervado, que
isahi em procura duma embarca~áo para dar o fóra e náo
estragar o figado que tao bem se estava comportando, embora corresse mais riscos, embora levasse mais tempo.
Conseguí urna "montaría" com piloto e 2 homens, que
por 120$000 me levariam em 2 días até Marabá. Vim a té a
lancha para buscar as minhas bagagens e saber si o Alberto
me acon1panhava.
Elle, e até os tripulantes Marcilio e Severino, vieram
pedir. que eu nao f.osse, que tivesse paciencia, que elles carregari.am os couros, mes1no que fosse durante a noite para
partinnos ás primeiras horas da 1nanha e chegarmo,s a
Marabá qu.anto antes. · Alberto deti-me um calmante. E tt
tinha febre e transpirava de raivá. de nao poder resolver
d'outra forma, e estar á m'erce das circumstancias.
Aquí, tem o meu diario urna serie de considera<;oes
sobre a navega<;áo como ella é feíta actualm·ente, considera<;oes talvez um tanto influenciadas pela indignasáo do
momento e que eu considero como nao existentes.

\
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Nao jantei. Accendi o meu cachimbo e fui pescar sosinho. A's 2 horas terminaram o carregamento e fomos.
entáo dormir na cabina da lancha, Alberto na can1a beliche
e eu arme1 a minha de campanha.

16 DE

OUTU~RO

Dormimos magníficamente bem, sem o sereno inco1nmodo que toda madrugada inolha a barraca. Somente ás,
7 horas appareeeu I(leinmann,, em em vista disso será impossivel
chegar hoje a Marabá ! De que valeu sahirmos hontem ás 5,30
para chegar aqui ao meio <lía e pousar, e hoje, que deviamos justamente sahir cedo, elle, chegou a essas horas perguntando si já
estava tudo carregado ... ·Qual, só mesir:no usando a sua pihrase·
"predilecta, tirada de Shakespeare, da scena entre o creado·
que annuncia a visita dum· intruso ao magistrado: - Ou
elle é um criminoso ou c'Om certeza um idiota !
A)s 7,15 partimo.s. Vamos ver o que , nos está reservado no dia de boje. Passamos ás 19,30 por urna ilha que:
vamos de ixando á nossa esquerda, navegando pelo bra~o
direito do rio. A's 7,45 passamos a ponta da ilha e ás 10
pula1nos a " pancada''. (salto) da " cach.-0eira do Sao Ben-·
to", que é .um desnivel de 1,70 m·etro total, tendo °' maior
cerca de um metro. A proa mergulha éom a velocidade
que leva, num rebojo bravo. Mais dois pequenos saltos que·
neutralizam o desnivel total. Em 5 minutos passam<:>s tudo/ isto, e agora, erp marcha lenta, vamos atravessancl,o urru
pedral.
A 's 10,40, com todo cuidado porque -0 rio está com
pouca agua, deseemos o travessio do "Canno" e continuamos em marcha vagarosa por entre pedras, uns 8 n1inutos.
A's 11 passamos urnas casas na margem direita, sobre·
a barranca, em frente a um pedral que tem por nome "Re-

bojinho".
Deixamos á esquerda, vinte minutos depois, a pontrt..
duma ilha, e do mesmo lado, na margem, -ha um povoado ..

I
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Rochas no Cmu11l do Povo
Cachoei:ra Sao Bento
Restos d'u:ma lanoh.a tia Pedral de Mae M ar·ia
'
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Vamos indo adeante com motor desligado, zig-zagueando
·ao sabor da corrente, pelo secco do " Surubi", até ás 11,45,
quando entao proseguimos á toda marcha. A's 12,40 terminam·os de margear urna ilha á direita e passamos ú "Ba·
cury Grande", po,v oado, á direita, cerca de 10 palho<;as .
Vinte minutos depois deixamos á esquerda 5 casinhas, "Bu..
ritizinho", lado do Pará. Qinze minutos mais, e encosta·mos do lado de Goyaz para fazer lenha para o fogao.
A's 13,30 navegamos novamente precisamente ás 14,20
estam.os passando pela primeira das 3 boceas do Tocantins.
As duas ilhas que forn1am o delta, sao· goyanas, sendo que
a ultima terra de Goyaz é a ponta Norte da segunda ilha.
E m frente á segunda bocea~ o Araguaya tem 1000 m·e tros
-de largura, ao passo que esta tem uns 150, a segunda 350
e a terceira uns fil). Dista a primeira da segunda mais Ott
menos un1 kilometr'6, e esta da terceira uns 6 küometros.
Ao fundo, na segunda bocea, .dizem que o que se está vendo,
sao terras do Maranhao. Em frente. á terceira bocea, está
"Sao Joio do Araguaya" ou Sio Joio das ·D uas Barras,
antigo presidio .goya.no, fundado por Couto de Magalhaes,
n1as que hoje pertence ao Pará.
Dahi por deante, ambas as margens do rio (sao terri~
torio paraense. Adeus Goyaz ! Atravesamos tuas terras de
ponta á ponta !
Na terceira bocea do Tocantins, o Araguaya tem, pelo
n1enos, u1nas tres larguras mais do que elle. Correm as
aguas do Tqcantins, junto á baranca direita, como que en··
vergonhadas dá magestade do Araguaya.

'
•

INJUSTl~A

HISTORICO-GEOGRAPHICA

Porque daqui por <liante, isto é, da conflu€ncia do Araguaya e do Tocantins, chamar o rio de Tocantins? Nao
ha razao. ::Niuito pelo contrario, todas as razoes sao para.
chamal-o Araguaya até Belem.
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O T0cantins nasce no E stado de Goyaz e tem cerca de
2. 200 kilometros de curso.
Sao sett.·s prtncipaes affluentes á direita até á confluen-cia: -0 Tocant inzinho, Preto, Paranatinga, Manoel A!ves,
Som.no Grande e Manoel Alves Pequeno; á- esquerda, Tocant1ns pequeno, Santa Thereza.
Segundo o relatorio do Dr. Alipio da Gama, me1nbro
da Commissáo de estu<los da N ova ·C apital, o rio Maranháo
goa For1?-os~, e si~ mais ao sul dessa lagoa, com a qual tetn
commun1cac;ao na epoca das· chuvas por meio dum· canal de
C'erca d-e 1 km. de comprimento.
O ri.o A rag uaya nasce na serra ' de Cayapó com o no1ne
C~yapós1nho, Claro, Agua LÍmpa, Vermelho, Peixe, Crixá,
P1nta?o, Tacupá, Chavantes, Pira nhas e Salomé. A' esquerda: P1tombas, Barreiros, Crystalino, Ri-0 das Mortes Farto.
Tapirapé, Cuxurú e' Tacajuna.
'

O A raguaya tem maior cumprimento de curso, 2. 600 kms. contra 2. 200 kms. do Tocantins.
O Araguaya tem 1n.aior numero de affluentes,
e só o rio das M-0rtes tem cerca de 2.000 kilometros, ou quasi que o Tncantins a té a confluencia
com o Araguaya.
O Araguaya tem n1uito maior volume na confluencia ; cerca de tres vezes mais largura e io-ual
'
b
profundidade.
O Araguaya tem maior numero de ilhas. Só
a do Bananal tem 90 leguas de ciomprimento. E'
a maior ilha fluvial do mundo. Um, rio que possue a maior ilha fluvial do mundo nao pode ser
affluente . ..
. O Araguaya no inverno, conserva suas aguas
muito tempo, ao pass 0 que o Tocantins vasa de-

1

1

pr~ssa.

O Araguaya recebe o Tocantins, dum lado,
relativamente á direcc;áo principal que elle leva
em qua si todo o seu curso.
...

Mas a prova maiS convincente para o caso, é relatar o
ique aconteceu com os prin1eiros aviadores que foram ex.
pll()rar um iünerario para a linha interna Sul-Norte. Devia1n
-el~es ir a Carolina, no Estado do Maranháo, á margem dire1ta do Tocantins. Aconteceu, porém, que foram parar em
tC onceic;áo do Aragauaya !
'
,
Porque ? Porque vistos lá de cima, o Tocantins e¡n
relac;ao ao Araguaya pareceu que o Araguaya era o Tocan·tins, pela importancia, deverido ser maior. Este foi tomado
.como sendo um affluente, e esper ando que o Araguaya se
encontrasse ainda mais para Oeste, Conceic;áo ficou parecendo ser Carolina.
Esta é para mim, a melhor prova da impressá-0 que cau·sa a comparac;áo entre os dois rios.

,

A''s 14,50 estamos entrando no "pedral de Sio Joio".
O rio está coalhado de pontas agu<;adas com as mais bizarras formas . A correnteza no canal é muito forte. Até
Sao Joáo, e desde Sao Vicente, já fizemos 20 leguas, faltando-no·S 7 para attingir Marabá.
A's 15,30 a proa torna a abrir " bigóde". Neste trecho
o rio, (Tocantins injustamente) está com cerca de 3 kilo~
metros de largura !
.
/
Sao 16,20 e desde 15,30 que estamos atravesando o
"'pedral do Pacobal", com dilas quedas de nivel. Vatnos
agora e1n mar-cha lenta, principiando a transpor o " pedral
de Mie Maria."
~
O sol está de frente, atrapalhando o piloto, mas eis que
~lle se esconde. Chegamos a "Máe Maria", povoa<;áo situada
a ma rg em esquerd~, constituida dumas 20 palhoc;as. Sao
16,45 .
. Estavamos longe de in1aginar, porque nada nos havia1n
d1to, mas este pedral. oom seus desvios, seus robojos, foi

..
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urna travessía de arrepiar cabello. Muito peior do que o Itaipara e muito mais perigoso, raso como está, e com a largura
de mais de 2 kilometros, para o caso dun1 desastre. Numa
celebre pedra ( cemiterio de embarcac;oes), ainda hoje lá está.
apparecendo, a carcassa duma grande)ancha, toda de ferre·.
Kleinmann veio dizer-nos que t alvez nao exi stam 5 pilotos
em todo este río, que atravessassem este · pedral no dia
de hoje !
A uxiliou-nos a providencia divina, fazendo que O· so]
.f icasse encoberto, de modo a nao atrapalhar a vista de nles-·
tre Vicente, que poude entá-0, verificar melhor, as varias
nuances das aguas, indicadoras do bom caminho a seguir,
entre pedras e rasos.
Continuami0s navegando em direcc;áo a Marabá. Sao·
17,50, e cerca de meia legua para baixo, avistamos a "pov·oac;ao de ''Genipapo", porto de exporta<;ao de castanhas .
Agora mesm'O acaba!l).OS de bater numa pedra', navegan-·
do a toda forc;a ! Felizmente foi apenas um raspao, delicadamente . . . J á está escuro, porém, mestre Vicente, continua aproando para terra. Avista-se a illuminac;áo electrica
da cidade !
Esto u nervoso pela anciedade com que espero, noticias.
Em,q uanto encostamos, visto-me apressadamente e utilisando-me duma canoa, porque a m.argem aquí está longe de-·
vido a ser raso. Salto em terra e corro para o telegrapho.
Fechado ! Só amanha ás 7 horas. Onde n1ora o telegraphista ? N.a rua Nova. Conseguimos que 6 fossem chamar. Veio e deu-nos u m teleg ramma da familia e que ali
nos esperava, desde 1. 0 de Outubro, isto é,, havia longos dezeseis dias !
Fomos informados nessa occasiao de que alancha de
ligac;áo como o "gaiola" da Navegac;ao do Estado do Pará,
partira para J acundá, pela manha. O na vio partiria de Al- ,
cobac;a para Belem no dia 18 e só haveria outrü no dia 5 d~
Novembro. Esta perspectiva realmente torturante nos deixou completamente "grogy" . Indagamos prec;o duma embarca<;áo que nos levasse até Alcobac;a. Tres contos de réis •
..
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Kleinmann f icára em Máe Maria, di zendo que chegaria mais
t a rde em canoa. Aoostumados com a "pontualidade" das
suas promessas, estavamos certos de que elle só chegaria
tarde, amanha· pela manhá, certamente sem te mpo de podermos attingir Jacundá c-0m probabilidade de conseguir
urna conduc<;áo para Alcoba<;a.
Telegrapharei amanha ao presidente do Rotary e ao
presidente da Associa<;áo Commercial de Belem, solicitando
providenciarem junto ao .G overno, no sentido de que o navio
aguar.d e até chegarmos, e .fui dormir na cabine do "Expresso do Araguaya."
.
Impossivel conciliar o somno. A's 22 horas ou<;o a voz
de Kleinmann. Qual, <levo estar snnhando. Foi 1a primeira
vez que elle cumpriu algu ma cousa do que dissera, desde que .
partimos de Goyaz. De facto, elle vinha de canoa, na escuridao da noite, com o H enrique allemáo e mais dois remadores pilotos.
.
Tudo estava "encrenca<lo" pelas demoras continuas em
tantos lugares. Bar questáo dé hora, perderamos a conducc;ao · ordinaria. Nao haveria carregamento a fazer, segundo
elle, devendo pro segui~mos logo que desembarac;assem os
pape1s.

17 DE OUTUBRO
A's 5,30 estavamos de pé. A's 7 aguardavamos que
abrissem a porta da estac;ao do telegrapho para expe.dirn1os
os telegrammas sobre os quaes nos referim-os hont em, isto
é, á Familia, e tambem á alguns amigos cujos anniversarios nos recordamos haverem transcorrido estes dias em
que estavamos isolados do mundo-, e aos presidentes do Rota r y e da Associac;ao Commercial de Belem.
Luz electrica hontem. Telegrapho boje! Pela ma.nhá
um toque de corneta de tintureiro ambulante. Que será ?
Diz o Alberto: - Já vi entregar pao em sacco; em carrinho de máo; á cavallo; em bicycleta; em carrocinha; em
autom·o·vel, mas em canoa é a primeira vez !
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Realmente, recebemos páo em cano a. Páo que havia 24
dias que desconheciamos. Visitama.s a cidade, cuja popula<;áo de ve orc;ar por uns 3. ()()() habitantes. Varias ruas cotn
casas de madeira, de taipa e de tij olos, com passeios cimentados. F ica situada na marg em esquerda e num igarapé do
Tucantins, por nome Itacayuna.
Existem muitas casas de negocio, na maior parte pertencentes a syrios. O commercio principal é exportac;áo .de
castanha e gado. As colheitas da castanha ch~gam a att1ngir 200. 00) hectolitros. Marabá é sem duvida, a principal
cidade destas paragens. Estiveram, ha pouco, visitando-nos e
dando-nos grande satisfac;áo e honra, os srs. drs. Lucio A .
de Amaral e F. Edgard de Macedo respectivamente juiz de
direito e promotor publico desta comarca.
Em conversa, informaram-nos de que na época da castanha, a populac;áo d e Marabá duplica, devido á afflu~ncia
de pessoal de outras z.onas que vem trabalhar na colhetta e
expedic;ao desse producto. A's 11,10 mestre Vicente tomou
o leme e nos dirigiu a caminho de Jacundá. Passamos "Lago
Vennelho" o u tambem " ltupiranga", pequena povoac;áo
distante 8 leguas de Marabá, e á margem esquerda.
Navegamos a toda marcha por entre as margens do Tocantins, aqui muito mais largo do que o Araguaya. A s suas
margens sao mais povoadas.
.
Entra1nos ás 14,15 no "pedral do Taori". Rochas de forma<;ao vulcanica, e que brilham ao sol como si fossem ~ran~
des blocos de carváo Cardiff. A entrada <leste peral f1ca á
2 leguas de Itupiranga. Iti.formaram-nos que o canal é franco. Ha redemoinhos violentos e algumas curvas bruscas.
Dez-0ito leguas assim até Jacundá !
Deveremos percorrel-as em, 3 hora~. O rio aqui, ora se
alarga, ora se estreita como um corredor. Quando se alarga
.fica' coalhado de ilhotas de pedras esparsas aqui e acolá,
entre as quaes, mestre Vicente dirige o "Expresso do Araguaya", sempre a toda fon;a, accrescida da velocidade da
corrente e dos rebojos e das ondas, que ás vezes sacodem
violentamente a pequena embarca<;ao.

Sinto accentuada differenc;a na mi nha vista, que sempre
foi optima, tanto para perto como para longe. Deve· ·ser o
reflexo do sol forte sobre a agua. Ha 18 dias que o venho re·cebendo incessantemente, sem me lembra r dos oculos es~uros que estáo na ma.la. Vou buscal--0s e- daqui por deante
náio deixarei de usal-os, pois disseram._me que os piJlotos e o pessoal que viaja nestas paragens, muito cedo fica
coro a vista estragada para enxe.r gar ao longe.
·
Alguem da tripula<;áo. nos informa de que no inverno
(na cheia) todas as pedras altas das margens do ca.naJ _ficatn
eobertas pelas aguas, e que . só existem entáo, rebojos tremendos que sao atravessados a toda velocidade, duas vezes
superior á que estam,os desenvolvendo ago·r a. Faz hora que
estamos viajante por entre pedras disformes do "Taori".
O sol dardeja d-0 pQente, seus raios fortes sobre a agua e as
pedras. Chove, e.ntretanto, pingos gflossos. Ao norte está
tu do escuro e ve-se as faiscas das descargas electricas.
Apezar do barulho do motor, ouve-se o seu ribombar é_\.troando o espa<;o.
A chuva vae se ' tornando
mais forte, mas o sol brilha
.
sempre, e a superficie das aguas parece que está cheia de
'
b uraqu inhos. Passou a chuva; entretanto, para o lado de
N. O . chove copio~aiµente.
Penhascos branoos, pousos costumeiros de bandos de
mergulhoes e de patos, parecem caiados com o guano ali
. deposit ado.
16,30. - E stamos atravessando urnas quedas de nivel,
ou rapidos successivos, ao lado da ilha das Cobras. A velocidade com que vamos é simplesmente doida. Devemos estar
fazendo mais de sessenta por hora. O motor balan<;a de lado
como si estivesse num mar agitado e, a sua proa, cada vez
que mergulha no salto duma corredeira, levanta um "bigode" como si fosse a proa dum destroyer.
A' margem direita é territorio dos indios Ga vioes. Os
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"castanheiros" nao habitam des se lado, indo ali, so mente
para colhel-as na época ero que se faz esse servi<;o. ( 14).
Ainda a()"ora deseemos urna cachoeira, cuja correnteza
nao pode ser° vencida, na subida., pelo mot or sosinho. Ka ultima via()"em rio acima, este motor teve que amarrar o cabo
de ai;o n~1na pedra e subir com o auxilio do guincho de proa.
Sao 17 horas e somos colhidos pela chuva. Desde ás
16,26 que o canal afunilou. Está com cerca d~ 20 n1etros_ e a
violencia das ao-uas t0briga a manob ras rap1das e precisas.
b
' 1
A en1barcai;áo dá uns corcovos e num desses a pro.a e avada pelas aguas. Este lugar eh arna-se " Re partº1In:en,t ~·-" .,
Levamos uns 5 minutos nu ma velocidade extraord1nana.
Isto é novamente a sensai;ao do bello horrivel. Bello espectaculo que dá medo a quem sabe avaliar o perigo.
Aqui nesta zona a fo n;a dos rebojos varia segundo a
altura das aguas. Lugares onde oom· certo nivel a~ ag~as
sao mansas com mais um metro tornam-se verdadeiros in. " .,,.
fernos. E'' desta natureza o lugar chamado "Ca.1ue1ro
onde existe urna pedra que tem sido um cemiterio de embarca<;Óes. Deixamos do lado direito do canal u1nas pedras.
·altas (6 a 7 metros) a que d -ao o nome d e "CapeIrnh
1
a"·
No principio <leste anno estavam· cobertas pelas aguas !
A's 18 1nenos 10 n1inutos chegamos ao trecho em qu e·
-o rio torna a ficar largo, entretanto somos obrigados a zigzaguear devido ás pedras. No Taori que acaban1os de atravessar desde ás 15,5, somente no anno passado fo ra111 perdidas 18 embarcai;óes n1otoras, e de I taboca para Aleo.,
bai;a, 14 !
Realm e.nte nao resta duvida que isto é praticavel. Sim,.
relativamente con10 a theoria de Einstein, pois podia ser
muito maior esse numero... A's 18 ,estamo·s passando ao
lado da povoa<;ao de "Villa Be1la" t na margem di:eita.
· Grai;as á Deus, estamos já á vista das grandes cachoe1ras e
'Cla povoa<;ao de J acundá, que fica na marge1n direita. Ar-
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Apanhadores de castanlias.
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ma-se, porém, nessa direc<;ao, Ut? temporal inedonho. Está
t u do negro daquelle lado e escutamos o ribombar dos t ro.vóes e das innumeras faiscas que riscan1 o céu, ás doidas.
Sao 18,30, varrÍ·os atracar.·
Jacundá é un1 povoado de casas de nladeira e palha.
Urna rua parallela á barranca altissima do rio. Fo1nos conhecer o chefe da estrada de rodagem Cap. José Dutra, engenheiro pratico que trabalhou longos annos na Estrada de
F erro To,ca.ntins, e tamb e1n -0 seu auxiliar Sr. Joao Pinheiro,
em cujas casas muito gentihnente nos recebera1n, e coro o.s
.quaes entretivetnos interessante e agradavel palestra sob r~ ,
a zona e sua historia. A's 22,.10 fom·os dormir no barco com o
.q ue para despedir-nos delle.
.
Durante toda a noite o·s dois caminhóes t ransportaratn,
pela rodagem, os oouros que constituem a carga do "Expresso do Araguaya".
Actualmente o servi<;o de transbordo aqui é complicado.
A carga vae pela estrada, o·s nove kilometros, em caminhao,
até chegar ao "Jacundázinho". Ahi é tudo descar regado
para u1nas canoas que atravessam urna grande lagoa que
existe nesta época do verao, fechada por urna praia que a
separa do rio, e que tem que ser atravessada at é chegar á
m argem, onde se toma nova embarcai;ao que vae para Alcobac;a.
Nessa praia existe un1 "<lecauville" por onde deslisam
duas vagonetas que váo ter quasi junto a " Monte Libanou,
.e mbarcaGán n1otor na qual proseguire1nos até a lcan<;ar o ·
"gaiola" en1 Alcoba<;a.
,
Imaginero todo esse trabalho insano quando co1n tanto
dinheiri0 jogado fo ra em cousas inuteis, a sorte· desta zona
p oderia ser transformada e n1elhorada.

18 DE OUTUBRO
Despertan1os ás 6 horas e ás 7 to1nan1os o caminháo
que nos trouxe ao "J acundazinho", onde se rea lisa a manobra de carga e descarga a que nos referin1os honten1 .
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A estrada de rodagem nos offereceu a opportunidáde de'
cravar conhecimento com urna matta verdadeiramente equatorial. Trajecto pittoresco, com varios trechos sobre trilh o&
de tab6as. ( 15)
Pelas margens enormes cajueiros e mais além come<;aram os castanheiros. Arvore linda, pelo porte, pela ra1nada alta, pelo tronoo erecto. Vimos um castanheiro de 2
metros de diametro e uns 35 de alto; cheio ·d e ouri~os de
castanha. Entremeado com urna vegeta~ao exhuberante,.
pálmeiras "ass-ahy" (Euterpe oler a cea) e "bacabas" (O eno carpus bacaba) . .A estra da é um corredor entre matta
a lta e cheirosa, que com o frescor da m·anha, trazia ás nossas.
narinas aquelle perfume a g radavel que tem a floresta antes
de despontar ou de esconder-se o sol.
Chegados á praia do lago, em J acundazinho, fon1os
tomar um, prato de coalhada na casa duma pobre n1ulherque acaba de perder o marido e um irmao afogados e outro
irmao de febre . Sentei~_me n o pé duma arvo re de·
"grapiá" carregado de fructos lindos, porém venenoso·s-,
emquanto os homens, na _b eira da lagoa enchem as canoa&
_comos couros de ca~a e de gado que constituiam a carga do
"Expresso ·do Araguaya", que lá fioo u amarrado na barranca do rio, no Jacundá.
Hontem á noite pensei, ·emquanto o somno nao vinha,.
e eu espantava mosquitos deitado na minha cama de campanha1 arm é!;da dentro da cabine da lancha:, &obre urna senhora que vira. Desfigurada, acabada pela falta de conforto"
e das febr es, con1 o cabello todo branco, mis precendo mae
do que esposa do seu marido. Certamente ella fa.ra bonita;.
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(15) Rodovia do Jacundá ao J acundázinho. Comei;ada em· ·
1925, está fun ccionoando desde essa data ero mau estado de conserva~ao. Tem trech os sobre pranchas de madeira, trafegando ac't ualmente tres caminhóes. Distancia total, 8,600 metros. E:iciste or~amento
de 18 contos que, segundo fui informado, nunca foi empregado na est r ada. Ella se mantém apenas com a r enda propria, de 5$000 por
pessoa ou mala, e 35 réis por kilo de carga.
E' administrador da mesma o cap. José D utra.
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<::asara-se por amor; tivera sonhos roseos e fizera castellos
<luma felicidade modesta. A sorte ou a desgrac;a jogaram
o marido nestas paragens, e talvez já estivera em outras
p e1ores.
Ella acompanhou-o como prova do seu carinho e dedicac;áo aos filhos, e ali estava, amarella, desfigurada, como
um frangalho, um trapo resequido e descorado pelo tempo ! Quanta cousa triste ha nesta vida ! Si eu podesse melhorar a sorte de todos est_e s desgrac;ados !
Atr.avessamos o lago em· urna cano.a, gastando 20 minutos no percurso. A praia t~m uns 300 metros de oomprímento e o "decauville" torna facil a balcleac;ao dos couros.
O calor é que está insupportavel.
N10 fim da praia encontramos o "lVIonte Libano", éllugado dum syrio ·de -Mar.a bá, para levar-·nos até Alcobac;a.
E' maior do que o "Expresso do Araguaya", mas nao te!n
luz electrica, nem e.abina. Tem poroes maiores para carregar castanhas. O motor é um Red Wing de 32 H . P. á
gazolina ; Joao Baptista, m·echanico do "Indio do Brasil'·
e que vae de volta para Belem, lidou sem parar com o
Red\111ing. Apanhou do magneto. Só depois que mandaran1
urna pessoa a pé, chamar i0 Chico, que ficara no "Expresso"
limpando o motor, e que elle chegou e poz os fios certos, é
que o motor deu signal de vida. O carregamento só terminou com tempo de sahirmos ás 17,40 .
Pensava-se em chegar hoje a Alcobac;a, de modo que
a "boia" só foi carne secca e arroz. Para o j.antar, po,r ém,
saboreamos u1na deliciosa carne de porco, fresquinha do dia .
•
Sahimos ás 17,40, pass.ando pelas sabidas das 4 grandes cachoeiras, quatro canaes pelos quaes se despeja o rio
logo abaixo <le Jacundá, e que nesta época nao dando passagem, nenhum delles, se é forc;ado a contornar pela es-·
trada de rodagem.
Da margem esquerda para a direita ternos a cachoeira
da "ltabóca", o canal do "lnfemo", "Capitaricoara e "canal do Povo" .
'
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Ha, portanto, tres ilhas de penhascos de pedra e guatro
veios dagua. I tabóca é o canal preferido pelas embarca<;oespara ·descer a subir. O de Capitaricoara já tem sido praticado por alg uns homens que nao tem absolutamente apego
á vida. (Kleinmann já desceu por ali) .
E' un1 rasgo entre muralhas altas de cerca de 10 metros, entre as quaes corre com velocidade pavorosa a maior
parte da agua do rio.
As paredes dos lados sao lisas, nao offerecendo maneira alg uma de achego. Un1a vez entrada urna en1barca<;ao por ali, ou ella sahe ou nunca mais será vista. Os
outros dois canaes, do Inferno e do Povo sao impraticaveís em qualquer época do anno pela quantidade de pedras
que nao permitte de fo rma alguma desviar d~llas un1~
embarca<;ao, mesm'O pequena. Para descer Itaboca ou Cap1taricoara, é necesasrio pregar sanéfas em redor do lugar
onde está -o motor da lancha. Vae tudo fechado. Kleinmann
desembarca os passageiros em J acundá e faz recebel-os novamente no Jacundazinho, qua·ndo faz suas viagens, no
te mpo das aguas até Belem. Só descem na lancha, elle e os
homens da tripula<;ao. Contou-me que a tensao de nervos.
é formidavel. A lancha envereda pelo estreito canal, e quando chega no salto, vae um peda<;o no ar. Dá urna
sentada nagua que produz um mergulho da próa,
que geralmente occasiona urna lavada de todo o convéz,
quasi como si tivesse a lancha virado submarino. Urna manobra n1al feita, fará co1n que ella fique submarina para
sempre. Contou-me tambe1n que um cidadao quiz ficar
na proa durante a passagem e quando a embarca<;áo em·e rgiu do seu mergulho, faltou o homem, aquelle que teimosamente quiz ficar na pr-0a. .. Nao sao todos os donos de
embarca<;óes que ousam descer a cachoeira. Muitos descarregam a carga e a t ransportam pelo caminho, que de
qualquer forma, nesta época, se é obrigado a fazer com::>
nós fizemos.
Agora que sabemos co mo é a descida podemos . imaginar melhor o trabalho para a subida... O motor só, nao con-

segue vencer a for<;a da agua. Sob em as embarca<;oes " no
muque" , isto é, a poder de cabo de ac;io recolhido no m olinete da proa. ( 16).
Contaram-nos du ma embarca<;ao chamada "Santos Du-·
n1ont " , que bateu numa pedra na descida. O pessoal mila··
grosa mente conseguira pula~ numas PC:dras, .na occasiáo
do impacto, mas da embarca<;ao nada ma1s se v1u. Desfez-se
em mil pedac;ios.
Para poder manobrar, ou melhor para conseguir que o.
leme o bede<;a, é necessario ir a g ra n de velocidade, porqu e
as manobras tem que ser rapidas, e sem grande velocidad.el
devido á oorrenteza o effeit o 'do le1ne seria lento. Aqui nao
pode haver le.ntidáo~ nem de imagina<;áo e julgamento de·
como agir e nem da obediencia á manobra. Urna frac<;áo de5egundo é morte c.e¿:-ta. .Certa vez um dono de e n1barca<;áo tinha como 1nachinista um hespanhol surdo, mas que
se achava um bicho como mechanico. O piloto procurava
se approximar do can~l para descer a cachoeira, quando verificou que nao haveria agua sufficiente. Deu signal para.
pa rar o motor, mas o hespanhol nao ouviu. Como proseguisse a corrida e o pil-0to já tivesse manobrado para a
margem, o dono do barco gritava para o mechanico,, qu e
com a maior calam lhe respondeu: - Nao dá mais nada. E stao todos os cavallinhos fo rcejando. - E' para parar seu ... - - E stá tudo, patrao, tudo ... -E nessa hora a lancha se arre-
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(16) Prirneira Viagem ao Aragµaya - Gal. Couto de Mag_alhacs ..
Es-cripta e publicada em 1863, Nova edi~ao de Maio, 1889.
' · Pag. XXII - "Chegando ao Rio, fui nomeado president e do Par á ~
r egressei para lá, estive quasi dous annos nessa presidencia, mandei construir um vapor, t entci subir com elle o·
Tocantins, e, estando explorando um canal denominrad0<
o do Inferno, lá naufraguei; alguns de m eas companheiros morreráo afogados e eu salvei-me a nado depois <le
ter lutado n'agua dur ante t r ez horas entre a vida e a
morte; os jornaes do tempo (J unho 1885 ou 86) o do
Com'mercio e outros deráo longas descri p~óe s d'isso; 1á
ficou gravada em urna pedra da cachoeir a a narra.;áo laconica do facto."
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de e~contro ás pedras da margem, sendo que o mec?an1co quasi morreu afogado. Ao ser salvo, elle ainda diz1a: la q?e era urna belleza ... Estava dando tuda que era
urna boniteza ...
A's 18,20 passamos "Remansáo" á bombordo e ás 18 45
numa v~rada brusca, fomos ter a costa esquerd~ no lu~·a;
onde existe urna pequena povoa<;ao chamada "Remansinho".
Amarrada a embarcac;ao a urna pedra da costa, retirei
o meu pala do sacco de lona, e resolvi do·r mii siobre a tokla.
Desde ás 20 horas já estavamos todos deitados, quando, ás
23, os relampagos ' e a chuva fez con1 que todos 111os levan~asse mos e nos refugiassemos, ás pressas, agglo1
1 nerados
Junto aos couros, no porao grande. Issio tudo seria feito no
esc~ro si nao f os se a minha lampada electrica, presente do
-amigo B . Sant~nna. Cahiu um violenta pancada <lagua acompanhada de multo vento. Onde estavamos parados era muito
forte a correnteza. Pensei que talvez o vento fizesse a r rebentar ou desligar o cabo e fosemos, naquella escuridáo,
bater de encontro a alguma pedra no meio do rio ou na
outr~ margem. Passada a chuva, Alberto e eu pretendemos
~ontinuar ali com os outros. A atm0isphera, entretanto. era
tn supportav~l. Ouvia-se barulho de cuspidellas, a esmo, no
escuro; .arrotos; gazes e cheira de cauros, forc;aram-nos a
-~ma re.tirada, mesn10 sendo para a proa molhada. Que noi te
1nterm1navel !
Fumei. Sentei-me em varios lugares e en1 vanas posic;oes. Estudei a lua e as estrellas. Comecei a pensar ern.
casa, e fiquei tao tri·s te que fui para terra, descendo peh
prancha, e caminhei um tempo enorme entre as pedras
·na areia.
1

19 DE OUTUBRO
Meia noite passara havia tempo. Proseamos Alberto e
·eu, tendo como assent.o, pedras disformes. Eram 2 e m·ei~:i.
·da _madrugada. Na mata visinha um bando de "guaribas ..
faz1a um barulho enorme. Varios pios e assobios de passa-
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ros nocturnos. D e quando em vez, o ruido das pranchadas.
áas "piraras" fora dagua, ou o soprar resfolegante dos
"botos". A's 4 nos recostamos sobre urna pedra mais camarada, e pouco ·a pouco, a prosa diminuiu, a cabec;a pendeu
sobre a lage, e até ás 5,30 dormimos sobre esse c'Olchao e
travesseiro, que talv.ez mais duro e cheio de pontas nao sejam os que existam no inferno. A's 5,40, mestre Vicente
bateu o tímpano e o motorista póz o motor a girar, e assim,
·vamos descendo o riio pelo- continuo pedral, com correnteza
forte e rebojos enormes. P.a ssamos pelo lado de estibordo.
un'1a povoa<;ao, ás 6,45, por no1ne "Villa B.r abo". A's 7,30
pas;samos o "travessáo do Cotovello".
Como seu nome está indicando, no local onde o rio alar-·
ga, o canal faz urna curva brusca para a dir eita e, logo que cae·
no fiorte do rebojo, faz urna virada para a esquerda . .i\qui,
dois kilometros de largura, coalhando de pedras á vista, fóra.
aquellas que nao se veem ! Nao posso perceber, a· maior
parte das vezes, por onde po<leria ser possivel passar. O
declive é visivel. Parace que a agua vae correndo por urna . .
ladeira abaixo. E' o "Canoal", e logo após a "Volta da.
Unha " . Exactamente o inverso do Cotovello, oom a differen<;a apenas que tendo maior angu1o, a correnteza da
agua é mais forte. Depois vamos cuidadosamente, motor
desligado, deslisando ao lado da ilha "Samaúma". Pas- . ..
samos agora o "Mergulháo", canal que nao tem mais de
8 metros entre pedras da margem ! Batemos numa, bem no
ineio, e a sciencia é que seja a quilha e nao o casco, porqu e
nao ha outro geito de passar por ali, com a pouca agua que·
tem o rio nesta occasia.o. Lateralmente, como guardas, dua s
pedras altas, e no meio do ·canal, essa em que, gra<;as a Deus,.
raspamos. Nao ha outra p.assagem.
A's 8,10 estamos ao largo da "Praia do Breu", pelo ladv
de bombordo !
Levou a bréca ! I s to agora é urna ca rreira
<lesa.balada, entre canaes que ás vezes nao tem 20
metros. Isto para quem sabe, é urna tentativa de suicidio e
para quem nao oonhece urna tentativa de assassinio. A cor-
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rida é aquí em alguns trechos, á inais de scssenta a hora.
Necessita agora 4 homens no leme para ao-ue nt al-o nas manobras rapidas quando colhidos nos reb~jos fo rmidaveis.
Considero es te trecho entre os mais perigosos do t rajecto.
Passa mos a segui r - a "Volta do Cupim ", " Vita Eatema",
e o "Taquary " . A volta do Cupim é aterrado ra e nao m e~os
que ella é a que rodeia a pedra Vita E at cr na, urna curva
brusca !
· Entra mos dep:ois no rapido do Taquary. on de os re-·
bojas fazem funi s de mais de metro e meio de dia111etro.
A's 9 hor.as en1bicamos na praia de "Arumateúa ", que
dista 2 horas de Alcoba<;a. Isto foi um lugar de riqueza no
tempo da borracha, e nos primeiros tempos da castanha.
Estan1os avistando o motor " Itatiaya" , que vem subindo
de Alcoba<;a para Jacundazinho. Va1nos agora saber si o
na vio está nos csperand:o. Grande sensa<;áo ! ? - E sta !
Resolveu l{leinmann que mestre Vicente e toda a trípula<;áo passasse para o "ltatiaya" afim de voltar para
Jacundazinho e de lá subir de volta com o "Expresso du
Araguaqa" para Leopoldina, levando- as cargas que podér.
A's 10,10 partim10s, a pós CO·rdeal despedida. No " iv'fontc
L iba no " ~ó ag ora cinco pessoas. Kleinma nn, um praticante de plloto que, vae no lem-e, o inotorista J oáo Baptista,
Alberto e eu. Ah ! esquecia-me, vae tambem Dona Rosa.
(A arara <lo Alberto).
Em Aruma tcúa t erminaram as oorredeiras e rapidos. e
agora só ha alguns travessoes e pedras mortas ...
Do J acundazinho a Arumateúa sao 8 leguas e, desta a
Alcoba<;a, outras 8.
A'_s 11 ho ras menos 5, estavamos margean~o pelo lado
de estibordo, a "ilha das Pacas". Continuamos entre travessoes a t é a vistarmo s "Alcoba<;a", e dando volta á ilha.
q_ue lhe ,fica e~ frente, e sub indo pelo canal que a separa da
c1dade, as 12 horas, encostamos no costado do gaiola "Tres de
Outubro", na vio do Estado. que estava nos esperando conforme i0rdem emanada de Belem e provocada pelo meu telegramma. Aqui recebi um telegramma de Gordon P ickc-

rell, presidente do Rotary Club de Belem. A lmo<;amos e
depois fu i a té as officinas e depositos <la Estrada de F erro
Tocantins. ( 17)
AlcobaC1a é ·pequena, mas tem esta<;ao de radio.
A's 13,30 partimos, tendlO \O c-0mmandante esperad.o
que eu voltasse de tirar u rnas photographias. Ternos urna
cabina para ' dois. Já com·emos comida civilisada e ternos
bebidas geladas 1 A's 16,15 encostamos na povoaC1áO chamada "Nazareth dos Patos", situada á margem direita.
Até aqui iO navio veio fazendo seus zig-zagues como a
lancha, por causa de rasos e pedras, mas daqui por deante
acabaran1-se as pedras. Liv.ra ! ! !
A's 19,30 o cnmmandante do "3 de Outubro" deito·11
ancora no n1eio do rio Tocantins, devido a estar escuro, a
maré estar de vasante, e haver algumas praias.
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E strada de Ferro Tocantins. - Foi construida em 1881,
pór utr'la companhia Belga, ( custou 45. 000 contos) , que a vendeu á
Cia. de E str ada de Ferro Norte do Brasil, em 1908, installando trilhos somente até km. 11. Nesfa Cia. como presidente o General J ardim e Luiz Horta Barboza, v eio nesse a nno ao km. 45 o movimenfo
de. terra, assentamento de trilhos, e machina, em 30 dez. na administrac;ao do Eng. Amynthas Lemos.
Em 1909 p elo eng. francez Ch arles H enry foi do km. 45 ao 53 e
500 mts. Com o eng. Catharino Motta em 1910, do km. 53,5 ao 58.
.Durante 1911, 12, 13, 13 e 15 só houve conservac;ao desse trecho,
sendo que em 1914 a estrada foi vendida ac Governo por 1.600 contos.
Depois de ·1915, sob administrac;ao do eng. Aristides F erreira
Figueira de Campos ~attingiu o km. 67, e mais tarde em 1917, pelo
eng. militar Carmeno Gondin fo i do 67 ao 74. Em 1918 com o eng.
agrim. Aprigio Freire chegou ao 82. Paralysou servic;os nessa époc,a ,
sem conservac;áo alguma até 1925 ! (Arvores cresceram entre os
trithos).
Nesta época é que passou a chamar-se Est. de F. Tocantins e
a pertencer ao governo do P ará, onde sob governadoria do Dr. Dyonisio Bentes, o eng. Amynthas de Lemos foi novamente encar regado
da explorac;áo e locac;ao até km. 117 (J atobá, hoje Porto Mauá) na
margem esquerda, t ornando-se rodovia denominada Couto de Magalháes em 1926-27.
Dest e armo até 1928 as locomotivas trafegaram até o km. 82
.e qa minh6es rra estrada de rodagem só para cargas. Dahi ficou no-

.
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20 DE OUTUBRO
A' s 5,30 levantamos ferro e vamos em demanda de
Bayao. A's 7,20 para mos em " Sio Joaquim ", na margem
direita, urna pequena povoa<_;ao. Estao emba r C'ando urnas
barricas de borracha coagulada e oleo de copahyba (Copaifera officinalis), product-0s de que é rica esta par.agem. Passamos agora o rio Marisal, o maior affluente do To·cantins~ ·
A's 10 horas atracamos em urna. boa ponte de atracac;ao no
povoado de "Bayáo", mais ou menos 2.000 habitantes. O
prefeito provisorio, Sr. J uvencio Días, o mais .antigo pro',..
prietario de embar-ca<_;óes que navegam o Tocantins e Araguaya depois de Cauto de Mag.alháes, levou-nos para visitar
a povoa c;ao. . Subimos por urna avenida de accesso, C'imentada e ladeada de palmeiras. Visitamos a egreja e a prefeitura municipal, deixamos nossas impress5es no livro dos.
visitantes. Desde Leop-0ldina aqui é o lugar onde vim'OS·
alguma organisac;ao. Nao tem luz electrica, mas tem optima
agua encanada. Fica situada na margem direita do Tocantins. Após meia hora de parada, proseguimos viagem
para Mucajuba. A's 13,20 passamos pelo lado direito, a
foz <lo rio Jamboasáo, á esquerda o rio Vizeu e tambem o
Jacarecia e em frente a cidadezinha de "Mucajuba", onde
vamente abandonada. Os dormentes apodreceram e o matto tomou:
conta. Em Mar<;o de 1930 cahiu a ponte sobre o Pucuruhy, affluente
do Tocantins, no km. 67, ponto orrde terminava o trafego. Passou a
direc<;ao para o eng. paraense Joao Henrique Diniz ficando tu do paralysado em 1932, semente com um depositario até setembro de 1933.
Nessa occasiao toma conta novamente o Governo F ederal, tendo·
como director o eng. Roberto Meira, chefe da Fiscalisa<;áo de Estradas do E stado do Pará. Fez este seguir novamente as locomotivas.
até o km. 67, onde chegam até data presente. De 3 annos para cá
existe urna verba de 200 contos para conserva<;áo. Ha em Alcoba<;a
urna officina muito bem installada para o servi<;o de reparos, 3 locomotivas, varios carros de carga e um stock de 18 km s. de trilhos
novos, que dariam para attingir o km. 117 e dessa forma contornar
toda a zona do Itaboca.

{
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cheg a mos ás 14 horas e sahimos ás 14,35. Ora pelo n1eio do
rio, ora perta das margens, dentr<; dos igarapés, vamos naveg ando nestes laby rinthos ao redór de innumeras ilhas .
Aqui as habitac;óes sao muitq mais frequentes e t-0das feítas
sobre estacas altas para evitar as enchentes. Nas margens
ti vemos occasiáo de ver as primeiras arvores de borracha.
Afinal, ás 19 horas chegamos á antiga e velha cidade
de "Cametá" (antiga Camutá). Saltamos e fomos ao telegrapho e visitamos a cidade que já foi capital do Estado
do Pará no tempo da "Cabanagem". Cametá foi fundada em
26 de ·Outubro de 1637, vae ·fazer portanto no anno que vem
300 annos. Foi seu fundador Feliciano Coelho e aqui' foi
tambem que e1n 1637 Pedro 'Teixeira organisou e realisou
os planos que nos deram o livre accesso do rio Amazonas,
e o padre Antonio Vieira, em 1653 sahiu com os indios e
brasileiros para lib~rtar o Pará dos Hollandezes. Tambem
em Ca1netá foi que o padre Prudente T.avares, o padre sol-

dado, resistiu combatendo ·pela legalidade quando Belen1
tinha sido tomada. Existe ainda a arvore historica, urna
col-0ssal Samauma, no local onde existiu a estacada. Pedro
Teixeira daqui partiu para conquistar o Amazonas.
Possue duas e.g rejas· muito antigas, em estylo colonial.
Foi constitucionalista em 1932, e de tal modo que dali nao
conseguiu o MajiOr Barata mandar um homem para auxiliar a dictél!dura. As egrejas velhas sao a Matriz e a das
Merces. Fomos visitar a Ca mara Municipal. Tem illuminac;ao e esgot-os para aguas pluvi.aes. As ruas sao calc;adas
e com passeios cimentados. Casaroes antigos que reflectem
ainda a grandeza dos seus tempos aureos. Partimos ás
21 horas.

21 DE OUTUBRO
A' noíte, deixamos o río, atravessand-0 a bahía de "Marapatan" . O "3 de Outubro" jogou como si estivesse em
alto mar. A's 7,30 estamos parados em "lgarapé Mirim".
A>s 8,45 estamos atravess.ando um canal em recrta, feíto a

..'
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brac;o, que liga o Tocantins com o Mojú. Tem cerca de um
kilomefro <le comprimento e largura de 15 metros. Foi
construido pelos negros ainda no tempo da: escravidao, e
contam que no dia de derrubar a parte que barrava as aguas
do Tocantins, nao tomaram as providencias que o caso necessitava, resultando que um grande numero de trabalhadores morreu afogado, com o desbarrancamento da parede
pela rapida invasao das aguas.
Este canal corta urnas
quatro a cinco horas de caminho em vez de passar por
Abaeté. Nas margens dos igarapés travamos conhecimento co1n innumeras qualidades de palmeiras: Japaty, Assahy,
Burity, Pachiba, notando a quantidade que existe duma
planta que chamam "aninga" e que dá muito boa fibra par.a
oordas e mesmo para papel, segundo nos informaram.
Estamús agora no rio Mojú, com urna largura de 200 a
300 metros e· por elle proseguiremos até o desague na
bahia de "Cuajará" e dahi até Belém. A's 17 horas da tarde,
após exactat?Jente um mez de viag-em desde Sao Paulo, chegamos a Belém do Pará.
4. 290 kilometros de Sao Paulo ! ·
Logo que cheguei á capital do Pará enviei aos companheiros do R otary ·C lub de Sao Paulo o seguinte telegramma:

..

ACABO DE PERCORRER 4300 KILOMETROS DESDE SAO PAULO ATE' BELEM ATRAVESSANDO SER··
TAO GOYANO E DESCENDO MAGESrfOS01LENDARIO
ARAGUAY.~ E TOCANTINS PARA LEVAR MESMO
CAJ\1INHO PAULISTAS OUT:RORA. ABRA<;O ROTAR.IANOS DO SUL AÓS IRMAOS DO NORTE ST SO·MENTE CONHECENDO BRASIL PODER-SE-HA BEM
COMPREHENDEL-0 E SABER AMAL-0 COMO ELLE
MERECE.
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ROTEIRO- DA VIAGEM
Abrevia~Oes: -

At: affluente. -

M: Moradas. - P: Povoados.
esquerda. - M D Margem direita.
1

•

M. E. Margen\

M. D ..... . Leopoldina a Cocalinho (P ov.) ............................. .

~

..

,

,

:

14

leguas

14

M. E ..... .

Cocalinho ao Rio do P eixe ................................ .

9

"

23

Af. D .... ..

Rio do Peixe a Sao J osé do A ragua ya ..... . .......... . .... .

10

33

M. D. (!vf)

S. José do Arag. a Piedade (Pos to dos Aqventistas) ....... .

4

"
"

M. D. CM)
M. D. (1\II)

Piedade a Luiz Alves (ou S. Domingos)

10

L uiz Alves a Ponta Sul da L Bananal .......... .. . ....... ... .

12

"
"

Ponla do Sul ao Río Crystalino ...................... .. ... . . .

11

"

Af. E ... .

Rio Crystalino ao Río as Mortes ........... . ... _...... .. . . . .

30

Af. E ..... .

Rio das Mortes a Santa Izabel ... ........... .. ... ......... . .

5

M. D. CM)
M. D. (M)

Santa Izabel a Fontoura (Pesto dos Adventistas) ......... ,

5

Fontoura a Matto Verde ........... . ......... ............. . . .

3

M. E. (M )

11atto Verde ao Rio Tapirapé ..... . ......................... .

15

Af. E ......

Rio Tapirapé a Santa Therezinha (P oste Catholico) .. ..... .

M. E. (M)

Sa.nta Therezinha a Barreira do Ch rysosto ................. .

5
5

M. E. Ovf)

Barreira do Chrysosto a Sao Domingos ................ .. · ·

2

:M. E. CM)

S. Domingos a Lago Grande ................... .. ...... . .. .

5
4

Ponta Norte

15

,,

t1

37
47

n

59

z

75

o
o

100

"
"

105

"
"
"

113
128

"

138

"
"
"
"

140
145
149

110

133

164

t'Ij
Ul
t'Ij

t1

>
~

Cl

e

>
~

( ,,)
(J\

M. E. (M)
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Af. D ...... . Rio do Coco a Barreira de Sant'Anna (3 portas -- Caldeiráo/
M. D. (P)

Bar. de Sant'Anna a Sta. Maria (3 Travessóes)
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M. E.
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213

J onkón ao Travessáo do Pacú ................... . . ..... ..... .

3
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216

Pacú ao Travessao do Jacú ............... ... ............... .

2

J acú ao Travessáo do Pao d' Arco .............. .. .. .. . .... .
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218
218,5

Pao d' Arco a Ilha do Pao d' Arco ............... ..... .. .. .. .

1

2l9,.:)

llha do Pao d' Arco a Povoa<;áo Pao d' Arco ........ . ..... . .

1
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221

Pao d' Arco a Barreira das Anclorinhas .............. . ... .. . .

5
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226

Barreira das Anclorinhas ao Travess ao Correinha .. ....... .

5 Yz

J onkón

............ .. ............. .
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vorremha ao Travessao da Agua F na ................ ... ... . .

.,

Itaipara ao T ravcssáo da Pedra Preta ..................... . . .

10

"
"

Pedr a Preta ao Travessáo da P edra Branca ................. .

0

Pedra Branca ao pedral do Chambioá ......... , ............. .
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Remanso dos Botos a Carrefr a Comprida (Cachoeira) . . . . . .

2

Carreira Comprida a Sao José dos Martyrios (Cachoeira)
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Sao José dos Martyrios a villa Santa Cr uz ................. .
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M. E. (P)

Santa Cruz a Cachoeira de Santa Izabel (27 kms.) ........... .
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6
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M . E .. . .. .

>;
('b

o
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Quatro .............. ... .
Cinco ......... . ..... .. . .
Seis ............. . ...... .
Set e ................. . . .
Oito ............ . ...... .
Nove ... . . . ............. .
Dez ... ........ . ........ .
Deus ...... ... . . .... .. .. .
Homem ....... . ........ .
Mulher ................. .
Menina .. . ........... . . .
Menino ........ ......... .
M o<;a .............. .... .
Rapaz .................. .
Chefe ................. ..
Pa e .................... .
Ma.e· . ................... .
Fil h o . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Guerreir-0 .............. .
Sabio .......... ... . .... .
Curador ................ .
F eiticeiro ............... .
Casada ........ . ........ .
Soltel.ra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Christao .. . ............ .

Iman1biua
I ruare
D ébó<;óotireoró
D ébónatíreoró
Débóna tanreoró
Débómambiuareró
Déboitue
Kananchiué
Nabú
A.úákú
Irarí
Uladú
J.atomá
Ueririp6
Deridú
Óahá
Nadi
Uaríoré
l Joúdú
Rierúrá
Ohutibedu
Amanducandú
Habudú
Jatomá
T·orí

Branco .... . .... ... ..... .
Pre to ... .. . . . ....... ... .
Vern1elho ....... . ...... .
An1arello ............... .
Verde ........ . ......... .

U irá
Ulábu'
I<;oré
Tanrére
Ibuere

Grande ........... . ..... .
P equeno .... . ..... . .... .
Feio, mau .............. .
Bonito ... ......... .. ... .
B om . .................. .

"fapuican
Uiváre
Binaré
Auituture
.A..uíre

DESCENDO O ARAGUAYA

'
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.

Damnado . ....... . ..... .
D oente ........... · . · . · · ·
Muito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Pouco . ................. .
Molhado . .... . ......... .
Louco . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Zangado ........... . ... .
Vagabundo ............. .
Preg uic;oso ...... . . . . ... .
l\!I uito, muito .......... .
Pe rt o .. . . ...... ........ .
Longe ... .... .. .. ...... . . .
Engrac;ado ..... .. ...... .
Fedendo .. .. . ... . ....... .
Cheiro . .... ..... . ......
.
.'
Barulho .... .. . . . . . . .... .
Morreu . . . .. ........ . ... .
Ve rgonha . . ... .... ...... .
Fe1t1c;o ..... . ... . ..... . . .
Si m ..... . .............. .
Nao ...... . .... . .. . .... ·.
Nao tem ........... . . .. .
T·em ....... . ..... . .... .. .
V oce e . ................ .
Eu .. . ..... .... ..... ... .
v()ce ....... . ........... .
V-0ce é bom ... . . ...... . .
V oce a mau . . ......... .. .
Eu sou bom ..... ....... .
Bom dia .......... . .... .
Até logo ........ ... ... . .
Tenho fome .... . . . ... . .
Tenho sede ... ... .. . .. .. .
Cuidado . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
Nao fac;a isso ..... ...... .
Vamos trabalhar .. . .... .
E stá descuidado .. . . .. . .
A

A

• 'lº.

,

'

t

Bebú rere
Binárere
<;;o ere
Uizare
Itáuere
Ichanté
Taboré
Itióté
D·e úeceri
<;;oetuture
Iohóre
Ireehe
Dacire
I ró
Tananré
Auotecana
Róró
Ichanrú
Ouorú rarúbuná
Hum hum·
Dá há rí
Deíkoan
Jondí
Caíle
Diarán
,...,.,,,__
Caí
Cai auíre
Caiabináre
Uaúire
Tátáreambó
Jarakre
Ramáríuac;ari
Beriguac;ari
Bijakre
<;óí
Amác;andecán
Riecóna
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E u vou mat a r .. ... .... . . .
, .
Va avisa r ..... . ......... .
Eu quero .............. .
Eu nao quero ........... .
Com voce . ............. .
Commigo .. .... . ....... .
Na dar ....... ........... .
Casar . .. ... . . ......... . .
E u sei nadar . .......... .
Eu conhe<;o ..... ........ .
E u náo sci nadar . . ..... .
Quem vem lá ? ... ....... .
V oce
.
esta a h.1 ?• •• , .. • ..• .
•,
?
Quem e voce ....... .. .. .
E s tou ... . . ·... . . . .. . . ... .
Estou pescando .. . ...... .
Estou ca<;ando ..... . ... .
Estou viaja ndo . .. ..... . .
\Juanto cust a ? . .. ...... .
De-1ne .. . ........ . ..... .
Quem comp rar ? ....... .
Quer vender ? .... . ... . . .
E stá f rio .. . .......... . . .
Está quente .. . ........ .
Andar a pé .......... .. . .
Meu ........ . .......... .
M inha . . . .. . . ....... . .. . .
Farinha . .. .. . . ... . . . .. .
Milho ... . . . . . ..... . .... .
Melancia . ... .... . ...... .
Banana . .. . ............ .
R apadura . . .. . ..... . ... .
Canna .... . ............. .
Ma máo .......... . ..... .
QueIJO . ... ............. .
Mandioca ............... .
Mandioca cosida . ...... . .
A

,

A

•
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i\ ri rubunacre
Damarubemabiarú
I dianárecre
Aoconre
Caile
Diarán
Aróbúnecre
Roícre
Diarán alóbúerure
Dia rán r erire
Diarán alocú erecune
l\tlobó Rarerí
Ati tereambó
Amombó anire
Uát irere
Ra uachi nurere
R iuma nak re
Car ere
Di u cebo
Biteun
Biue
Biuecre
Tutetere
Iotet ere
Aria ere
Uahonó
Uabrecí
K anandé
1\iláí
~
Cobrété
I átá
Batirá
Maidí
Boderatú
Iauko<;urá
Adiurá
Hiroherá

Abobora ....... . . . ..... .
Feij áo .................. .
Urucum ..... . ..... . .... .
Getiipapo .. . ... ~ ....... . .
Carne . . . ... .. .......... .
Comida ..... . ... . ..... . . .
Ovo .................... .
F umo, tabaco ... ..... ~ . . .
Peixe com carne c.osida ..

Dóerá
Coman tá
U óóna
Badíná
Iródudé
R a<;oná
Náoquici
Cotí
Catu rá herá

Casa .. .. .. . .. . ...... . .. . .
Ro u pa .. .... ......... ... .
Alg.odao .......... . .. . . . .
Aldea ................. . Ar vore
Es cut a . . . . . . . . . . . : ": . . . . .
Chorar
F u mar ...... . .......... .
Ri r ........... . ........ .

Etó
T áca
E'<;ondé
Ich'an
Auárú
Bóholá
Deburé
Cotinuaritó
Rutuenan

ANI MA ES
Cachorro ............... .
Papagaio .. . ....... . ... .
Arara azul ............. .
Arara vermelha ......... .
Porco domestico ...... . .
P.or co do 1natto ........ . .
Gato .... .. .. . .......... .
T a1nanduá . ........ . . . .. .
Anta . .................. .
Arir anha ...... . ........ .
.
' . ........... .. . .
P 1rarucu
Piranha .. . ............ . .
Capivara .... .. ..... .. .. .
:\1 utum ................ .

J oro<;á
Dóóré
Bei<;a
Andédurá
Icha ni
I chán ,
Aloení
Cuariri
Orí
Guiuré
Batoluke
Diúatá
Kué
Burití

1
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Macaco ................ .
Jaburú ................ ..
Veado ................. .
Gallinha ................ .
Peixe .......... . ... .. .. .
Cavallo ................. .
Boi ...... . ............. .
Vacca ...... . ..... ...... .
Colheireiro ............. .
P'a ssarinho ... . ......... .
Tartaruga .............. .
On<;a ................... .
J acaré .. ........ . ...... .
El.cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobra .................. .

Córóbí
Uóré
Budoé
Aniké
Katurá
Cavarú
Borórení
Bo-róre1nakú
Uararé
Nauikí
Otuní
Al6é
Capitoró
· Iraotú
Hemolálá

•

Panella ................ . .
,.,
.
F a ca o ............ . ..... .
Faca ... . ............... .
Arco .......... .......... .
Flexa .................. .
Cacete (pau) ...... . .. .'..
Pedra .................. .

'

...

Uo má
Jurahá
Inchuirá
Biré
Ueriri
Narihí
Ubá
Inantu'
Notcaná
Tarí
Mauádioré
L-obó lobó
Mahuá
Lori lori
De.o bu té
Cóluó
Oachí
Dérú
Harikókó

..

•

Héraná
l\1áurehé
l\1au
Uaciúaaté
Ueé
Cóhóté
Mauá

..

OBJECTOS
Machado
Penna .................. .
Colar de contas ....... .. .
Esteira .... ... ......... . .
Cesta . . . ..... . ......... .
Remo ......... . . . ...... .
Canoa ...... . ........... .
T anga fen1inina . . ....... .
Cordel mascuJino ..... .. .
Oleo de coco . . ......... .
Revolver ..... .. ....... .
Carabina . ·.............. .
·Espingarda ............. .
Ca pace te ..... . .... .. ... .
Enfeite perna ....... ... .
Enfeite de bei<;o ........ .
Anzo1 .................. .
Corda .................. .
Cachimbo ............... .
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CONCLUSAO
POSSIBILIDADES DE QUE A.S

PRODIGIOSA~

RIQUE-

ZAS DE GOYAZ, MATTO GROSSO E PARA' CONCORRAM PARA O AUGMEN'f,O DAS REND AS NACIONíAES
1

e necessida.de imprescindivel de. vías de comntunica~ao interiores
entre o Norte e o Sul.

•
/

Nao é urna :novidade utilisar o río Araguaya ie o Tocantins
para conseguir communicac;ao entre o Norte e o Sul do paiz.
Nao ha que1n nao reconhec;a que o engrandecimento do
Brasil Central dependa qua-si que exdusivam~nte <luma navega~o
efficiente do Rio Araguaya até Belém.
A, primeira tentativa f oi f eita em 1669 por Manoel Brandáo
e Gon~alo Paes que entraram no Araguaya. Tres annos mais
tar·de segundo conta a histo.ria, o governador José de Almeida
Vasconcellos, incumbiu A·ntonio Tavares de Lisboa, de levar
até Belém um carregamento de generos, e de fundar com indios Javahés e Carajás, aldeam,entos ao longo do río, afim de
garantir as communica~oes.
Em 1791, no goi.Verno de Tristao da Cunha Menezes, Thon1az de Sou..za Villa Real des·oeu o Araguaya até o Pará com um
carregamento de couros e crystal da rocha. Isto despertou a attern;ao do governo da Metropo1e, que por carta regia de /1798
nomeo¡u D. Joao Manoel de M.enezes goverrnador da capitania
de Goyaz, ordenando-lhe que se dirigisse para a capital da capitainia pelo Araguaya, o que foi f eito.
O governador que maior impulso deu a navega~áo foi entretanto D. Framcisco de Assis Mascarenhas, que incumbiu ao
desembargador Joaquim Theotonio Segurado da navega~ao do

._
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Alto 'rocantins, mas este voltou suas vistas exclusivainente para
o Araguaya.
Em Maio de 1806 fez seguir de Santa Rita urna morn;áo de
cinco canoas, á qual se agregaram particulares num total de 94
de 1640 arrobas de •generos:
Pessoas' levando um ca rrecramento
b
assucar, algodáo., quina, fumo, etic. tendo no armo segu11nte despachado outro ~omboio identico.
Ainda em 1808 partiu mais outra esquadrilha com carregamento m enor, mas tendo deixado a admi~nist rac;áo ess·e homem
en1prehendedor, apezar da carta regia de 7 de Jan.eiro de 1806
ficou t udo abandonado, até que a necessidade abrigo.u o ~ngenho
de Couto Magalhaes· a co11tinuar a obra patriotica d e Dl. Francisco Mascarenhé4S para em 1889, com o advento da Repqblica
voltar tud; ao abandono e ao esquecimento, até 1932, anno en1
que Emilio Kleinmann .reiniciou um trafego com lanchas pequenas.
Hoje possue elle 5 lanchas, duas para a epoca das seccas e
tres maiores para o tempo das aguas, -com capacitlade de 30 tons,
e eom ellas vae até Belem.
o que encoraja a navega<;áo, é que nao se extinguiram com
o correr dos atllnos, os pilo.tos corajosos e conhecedores dos canaes e varadouros, das descidas nos rebojos, cachoeiras e corredeiras. Sem esses home ns, dos quaes algumas familias mantem o p revilegio desse "instincto" , ninguem se animaría a fazer
inaviegac;áo no ri0i Araguaya.
Falando aos habitantes da provincia de Goyaz em 1863, disse o grande brasüeiro, que como Mau á, teve a inf elicidade de
nascer 100 a nnois a ntes ido que devia :
"A prosperida:de desta provincia depende do Arag¡uaya, esse
immenso rio, que ·constitue urna v·e rdadeira 1naravilha, já por
sua belleza, j á pela f.ertilida<le das regi5es que atravessa, j á por
offerecer urna navegac;áo de 700 leguas".
"O futuro é grai1dioso -com a navegac;áo do Araguaya: sem
ella tudo é rachitico e mesquinho, como tem sido até o presente !"
#

(gal. Couto de Magalhaes)
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Setenta e dois annos passados esta sentern;a é ainda uro.a
verdad e. e o será eternan1ente, a menos que tenhan1os a f elicidade
de que um ver<ladeiro patriota investido de po~e:es ponha em
p ratica un1a coinm\1ntcac;ao ou um . ~ystema e f!1c1ente de c-om1ntr.nicac;áo entre o N·,1rte e o Sul utihsando o no magestoso, estradas de ferro que o . ,ntornem as cachoeiras, estradas <le rodagem que permittam poyoar as suas margens f erteis e escoar as
.
~
riquezas que as t erras e,'lcerram. .
Utilisando-1ne ·do qu-~ encont re1 como me10 de co.nducc;ao,
fiz a viagem em 30 dia:s de Sao Paulo a Belén1, gastando apenas
um ·canto e cein. ·mil réis, r·,,1clus·ive todas as gratif icac;6es.
Os j¡u.pecilhos· da viage1n, ~ .efficiencia ·da orga nisac;ao 'existente, está narrada no diario '=l_Ue acabastes de .ler. Devo accrescentar ·entretanto que no anno de 1934-35 f oram perdidas total7
mente entre 1\ifarabá e as grandes cachoeiras ( Ita boca) 18 embarcac;óes, e, entre as ca-choeiras e Alcobac;a mais 14. O va·lor
diestas embar-cac;6es, f óra a carg~, regula entre 40 e 60 cantos
cada urna. Nao ha companhia de seguro que segure vidas e emñarcac;6es. Na epoca da cheia ellas fazem iSeguro de 213 da carga.
Pois meus amigos, n1esmo nestas condic;5es. mesmo com a
p recaridade do t ransp-0rte que existe actualmente, ~contece, q~e
a caixa de gazo1ina que ven1 de Belém, que sobe o no nas cond1-<;6es .q ue \narro no meu diario, é vendida na •cida<le de Goyaz por
12$000 n1enos do que aquella que v:em via Santos !
A dif feren<;a ainda é maior, porque o intern1ecliario ganha
'8$000 .em 1caixa. ÜTa, na.o é necessario, dizer mais nada, pois
visto está que con1 servic;o bem organisado, co1n n1eio-s technicos
e praticamemte ef ficientes <le contor·nar as cacho.eiras, propor""
cionaremos ao Paiz, oppoftunidade de po.voar e desenvolver o
commercio nun1a zona riquissima en1 mineraes ( ouro, p.rata, manganez, nkkel, garnierita, rutilo ou oxido de tita'l1io que j á é
exportado de Pouso Alto coin 96 a 98 %) en1 vegetaes ta1nbem
riquissimos em productos oleaginosos, fontes inesgottaveis de
inadei ras, campos <le crear, terras pa ra agricultura.
·O utro problema importante que seria resolvi<lo concomitantemente é o que s e refere á locahsac;ao da populac;áo. O Brasil tem a sua populac;áo augmentada de um e meio milhao de ha-
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hitantes por anno. En.1 1920 eran1os 30 ·milhoes. Em 1935 somos
45 milhóes. Para urna media de u.m milhao por anno em 15!
annos, claro é que actualmente o augmento seja de m!lhao e
meio. Precisamos evitar que dentro en1 pouco, com a l.111lllensidao de terras que ternos, sejamos obriga<los a lutar com problemas ele "desempr·eO'ados" na facha do litoral. Isto sena tudo
b
<l
.
quanto pode haver de mais desastroso em questao e preV1dencia.
E, "last but not least" si f-0rmos abrigados ou tivermos
necessidade de nao no.s utilisarmos da via mariüma para nos
com·municarmos co111 os demais esta<los, (bloqueio etc.), podermos fazel-o, caln1amente, rapida1nente pelo interior, co1no já o
fizeram brasileiros illustres, 80 annos passados, para levar muni<;oes desde BeJén1 até os campos de Matto Grosso invadido.
(Vide notas do diario no día 28 Set.).
Assin1 sendo, <luas deveriam ser as vias de con1munica<;áo:
1.
'

0

-

Percurso Mixto
E.stradas de Ferro e Rodage1n de Sao Paulo até
Leopoldina.
Fluvial de Leopo1dina até Concei<;áo ou Marabá.
De Concei<;áo ou de Marabá a Akobac;a por estrada·
.de ferro, e dahi até Belém, novamente fluvial.

T erianiós
1167
440
1200
350

entao :
kms. de Estradas de ferro já existentes.
kims. de estrada de rodage1n a por ·en1 condic;óes.
k1ns. ele navega<;áo fluvial até Concei<;ao.
kn1'8. de via ferrea, até Marabá ou navega<;ao fluvialy
( neste ultüno caso aiir1da com perigo, em variaiS cachoeiras).
250 kms. de via ferrea de Marabá a Akoba<;a, parte existente pelo menos o que diz respeito a trilhos.
729 kms. de navegac;ao fluvial de Alcoba<;a a Belém.

4136 kms.
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Para tornar o transporte isento do perigo das cachoeiras, o
ideal seria fazer os 600 kn1s. de estrada de ferro de Alcoba<;a a
Conceic;ao, porque desse n1odo teriamos contornado todas as
cachoeiras e trechos de <:orredeiras e tra vessoes, a .náo ser uns
insignificantes entre Conceic;.ao e Santa Maria, que tem canaes
1nais ou menos profundos, e relativamente faceis de tornar francos com a remo<;ao das pedras principaeoS.
A pri·meira vista, falar-se na ·construc<;ao de 600 kms. de
estrada de ferro parecerá un:ia loucura. Exageremos que o seu
custo attingiss·e 150 mil contos. Seriam 30 mil por anno para
que f icasse o servic;o cuncluido em S annos.
In1aginen1os porém que se 'tornasse necessario, o transporte
de tropas, de n1unic;óes, se·m po.dermos nos utilisar da via marítima. Iriamos procurar fazel-o de qualquer forma, provisoriamente e sem lin1ite de. gastos, urna vez que foss·e in1perios0 soccorrermos Norte ou Sul do paiz. Ora> nao resta duvida que
muito melhor será, construir ·calma.mente, preven do essa eventualidade, e ao mesmo tempo .resolvendo innun1eros outros problemas de maxi1no interesse nacional.

2. 0

-

Percurso em Estradas de- Rodagem.

Este é o plano ideado pelo collega Alvimar Magalhaes Castro, que deveria ser executadó indepen<lentemente do que acin1a
exponho, visto ·con10 pode ser levado avante por companhia particular que acceite em .p agamento terras marginaes para colonisa<;áo.
Seria urna estrada de rodagem, aproveitando os caminhos
existentes, to1inando-os technicamente trafegaveis, margeando o
rio Tocantins em sua margem direita. O rio Tocantins é um
rio que tem caixa, isto é, suas barrancas sao em geral terrenos
elevadoo. ao contrario das margens do Araguaya que sao inuin<laveis.

.
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Esta estrada da capital velha de Goyaz, p.rocuraria S-áo
J osé do Tocantins, Palma, Porto ~acional e Carolina. Seria
como <lissen1os linhas atraz, a espinha dorsal <lum systema que
se irradia para o litoral atravez dos estados limitrophes ao1 <le
Goyaz, aproveitando os camin hos já existentes, melhorando-os p
Ao Sul já está ligada com Minas e S. P aulo. O intercambio
commercial dessas z0tnas, especialmente o <las margens do Tocantins, vi ria dar vida e desenvolvimento a um dos mais ricos
estadús da F edera<;ao.

..

Para obter é .inister querer ! 1.-a/n<;o pois um caloroso e pat riotico appello aos Rotarianos Brasileiros, ás Associa<;óes Commerciaes, á todos os Brasileiros, para que todos conjuguemos o
indicativo presente do verbo querer, no sentido de obtermos que
os governos de todos os .nossos estados, reuDal11 seus esfon;os,.
afim de solicitarem do Governo F ederal, o estabelecimento de
communica<;óes ef ficientes entre o Sul e o Norte, utilisando e
aproveitando para isso o caminho mais i11dicado, aquelle que j á
f oi empregado quando os obstaculos a vencer eram incomparavelmente maiores, aquelle com que nos presenteou prodigamente o Creador : O rio Araguaya !

l
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